
 
 

Esclarecimento aos enfermeiros sobre a 

GREVE DE 11 A 15 DE Setembro 

 

A FENSE considera a Greve convocada regularmente.  

A saber: 

a) Foi anunciada nos órgãos de comunicação social a 25 de Agosto; 

b) Pré-aviso de greve está datado da mesma data; 

c) De acordo com ponto 2 do artº 534 do código de trabalho /lei da greve a 

mesma foi anunciada em vários meios de comunicação idóneos; 

d) Num estado de direito, não pode ser o patrão a alegar a irregularidade de 

uma greve, nos casos em que o considerem deveram remeter a dúvida ao 

Tribunal Arbitral e disso mesmo informar os trabalhadores; 

e) O Estado Português apenas informou os enfermeiros do SNS da sua própria 

apreciação; 

f) A FENSE encaminhou uma queixa ao Ministério Publico e mandou para o 

Tribunal Arbitral para pronúncia; 

g) Não obstante o facto de ter havido uma reunião para acordo de serviços 

mínimos, achamos estranho e no mínimo caricato que a mesma entidade dias 

mais tarde venha apelar a sua irregularidade; 

 

MANTEMOS A GREVE E ASSUMIMOS A SUA REGULARIDADE 

 

A GREVE TERÁ INICIO NO DIA 11 DE SETEMBRO AS 00:00 E DECORRERÁ COM 

A DEVIDA NORMALIDADE 

 

 

 

 



 

 

 

1-QUEM PRESTA SERVIÇOS MÍNIMOS? 

Serviços com internamento e urgência em que haja Continuidade de cuidados, com 

dependência dos enfermeiros, ao ponto de poderem atingir danos irreparáveis se não forem 

assistidos. 

 

2-O QUE SÃO SERVIÇOS MÍNIMOS? 

São aqueles que se destinam a evitar situações de não retorno ou irreparáveis e medem-se 

pela proporcionalidade, pela adequação e pela necessidade.  

Não podem ser tantos que anulem a eficácia da greve, nem tão poucos que ponham em perigo 

a vida do doente. 

 

3 - QUAL A QUANTIDADE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS MÍNIMOS? 

São os mesmos que os escalados no horário desse mês param os turnos da noite. 

 

4-QUEM OS PRESTA? 

Em primeiro lugar, quem não estiver de greve; em segundo lugar, grevistas. 

 

5-QUEM OS ESCALA? 

A chefia do serviço de acordo com as condições acima referidas. 

 

 



 

 

6–A CHEFIA DE SERVIÇO CONTA PARA OS SERVIÇOS MÍNIMOS? 

O chefe nunca presta serviços mínimos. Em primeiro lugar são escalados os que não estão de 

greve e se não atingirem os mínimos vão ser completados com os que estão de greve. O chefe 

é o que continua a chefiar os Enfermeiros a prestar serviços mínimos. 

 

7–“GREVISTA NÃO RENDE NÃO GREVISTA”? 

ERRADO. Tal como existe o direito à greve, também existe o direito à não adesão da greve, e 

como tal, ao términus do turno e respectiva rendição. Acabado o turno, os Enfermeiros 

abandonam o serviço. Compete ao chefe escalar nas mesmas circunstâncias: primeiramente os 

que não estão de greve e seguidamente serão completados com os grevistas. 

 

8– O QUE É O “ABANDONO DE SERVIÇO”“REFERIDO NESTA GREVE? 

O abandono de serviço é a não obrigação de os grevistas permanecerem nas instalações se 

não estiverem escalados para serviços mínimos.  

Correctamente é o chefe fazer a escala dos mínimos antes de iniciar a greve, para se saber 

quem sai e quem fica. Os delegados sindicais têm um papel de ajuda nessa iniciativa da escala 

em eventuais dificuldades. 

Nos turnos em que estejam não aderentes à greve em número igual ou superior aos mínimos, 

os aderentes à greve abandonam o serviço. 

 

9– QUEM PODE ADERIR A ESTA GREVE? 

Podem aderir à greve todos os Enfermeiros do serviço seja qual for o seu vínculo jurídico e ou 

filiação sindical ou não filiação sindical, das instituições referidas no pré-aviso de greve. 

 

 



 

 

10– REGISTO DE ASSIDUIDADE EM PERÍODO DE GREVE GERAL 

Os enfermeiros a prestar cuidados Mínimos e em Greve não fazem registo biométrico, 

informando a chefia/instituição, por escrito de que estiveram em prestação de serviços 

mínimos identificado a data e o turno realizado. 

Esta informação pode ser feita no modelo institucional se existir, no sistema de registo 

biométrico ou em ofício dirigido ao Conselho de Administração. 

Os enfermeiros em greve não abrangidos pela prestação de serviços mínimos, estão 

dispensados devendo informar as chefias da ausência justificada pela greve. 

 

 

A FENSE considera esta greve LEGAL , REGULAR,LEGITIMA E ABSOLUTAMENTE NECESSÁRIA. 

 

Assume a responsabilidade de toda e qualquer retaliação que venha a surgir sobre os 

enfermeiros que adiram a greve. Tais medidas, nomeadamente a marcação de faltas 

injustificadas serão objecto de denúncia e queixa nas instâncias competentes. 

 

Sindicato Independente Profissionais de Enfermagem – SIPE / Sindicato dos Enfermeiros – SE 

(FENSE) 

 

 

 

SIPE – Rua Filipe Terzi, lote 5, 61 a 63 ● Tel 707 45 45 45 ● Fax 707 45 45 46 ● 3030-014 Coimbra 

SE – Rua D. João IV, 199 ● Tel 225 194 040 ● Fax 225 194 049 ● 4000-301 Porto 

 


