
A manifestação dos enfermeiros 

 
 

Não queremos nem mais nem menos. Só queremos ser reconhecidos de acordo com a nossa 

qualificação, tal como acontece com os restantes funcionários públicos licenciados e especializados. 

 

Vieram de todo o país. Começaram por se concentrar nos jardins em frente ao Palácio de Belém 

(Presidência da República), de onde partiram em manifestação até uma das ruas em frente à residência do 

Governo, parando antes no Largo em frente à Assembleia da República. 

Era uma massa de gente jovem, vestida de negro, segurando cartazes improvisados e algumas 

faixas, identificando os dois sindicatos (o Sindicato dos Enfermeiros, membro da UGT, e o Sindicato 

Independente dos Profissionais de Enfermagem) que convocaram a greve de cinco dias e esta 

manifestação.  

A palavra de ordem mais gritada era “Queremos a carreira de enfermagem” e nos cartazes lia-se: 

“Unidos somos mais fortes”, “Basta”, “Não temos medo”, “Estamos a defender o SNS” (Serviço Nacional 

de Saúde). 

Muitos seguravam nas mãos cravos brancos e deixavam transparecer um sorriso confiante. Como 

disse uma das manifestantes: «Estamos alegres não pela vida que temos, mas por termos conseguido 

realizar esta unidade. Não iremos desistir, queremos a nossa carreira.» 

Um grupo de militantes do POUS distribuiu uma mensagem de solidariedade à sua luta, em forma 

de comunicado (https://www.facebook.com/pous4/posts/1473409959403097). 

Pela minha parte, ao dirigir-me a cada enfermeiro ou a um grupo, apresentei-me como professora 

aposentada, membro do POUS, falando não da nossa mensagem, mas dos desabafos de colegas 

professores ainda não aposentados, e que ainda nesta semana afirmaram que o que era preciso era que os 

professores se juntassem aos enfermeiros. Seriam lutas específicas, mas ambas com o mesmo lastro: 

defender o Serviço Nacional de Saúde e a Escola Pública. 

https://www.facebook.com/pous4/posts/1473409959403097


Em resposta, houve enfermeiras que me abraçaram e que me ofereceram cravos para entregar às 

minhas colegas professoras. 

Pedi a uma das manifestantes que me ajudasse a elaborar uma notícia, contando a luta dos 

enfermeiros portugueses. Eis o seu depoimento. 

«Ser enfermeiro é um trabalho que só pode ser assumido por quem tem vocação para tratar das 

pessoas que estão doentes e precisam de nós. A maioria das pessoas não imagina como são as nossas 

condições de trabalho, o que é a nossa vida.  

Trabalhamos horas-a-fio, dias-a-fio, sem poder gozar uma folga, pois não há outros colegas para 

nos substituírem. Acumulamos folgas que não podemos gozar, porque o problema se mantem. Talvez quem 

já tenha estado hospitalizado tenha uma ideia do que é ser enfermeiro no nosso país. Estamos no quinto 

dia de greve que nos sai do bolso, quando o nosso vencimento não condiz com a qualificação que 

possuímos. Os enfermeiros têm uma licenciatura e uma parte de entre nós tem uma formação específica. 

No entanto, os salários não respeitam as especialidades, nem o tempo de serviço. Estamos há muitos anos 

no escalão correspondente ao início da carreira e independentemente do grau académico adquirido – a 

especialidade. Esta é a nossa grande exigência. Não queremos nem mais nem menos, queremos justiça. 

Queremos uma carreira de enfermagem, com base na licenciatura, de acordo com o que é pago aos outros 

licenciados da Função Pública. 

Se as condições de trabalho são muito difíceis para os enfermeiros, quando se trata dos colegas sem 

vínculo a situação torna-se ainda mais grave. A estes colegas a Lei não reconhece o horário de 35 horas, 

além de não possuírem qualquer direito, inclusive à ADSE (Ajuda na Doença aos Servidores do 

Estado).Temos hoje um salário inferior ao que auferíamos há 20 anos (inclui metade do subsídio de Natal, 

em duodécimos).No meu caso, enfermeira num Centro de saúde de Setúbal, exerço várias profissões sem 

remuneração extra, de motorista a administrativa. 

Diz-se, por toda a parte, que o SNS está a ser desmantelado, possuindo várias carências, sobretudo 

de médicos. Mas, nos hospitais, a falta mais grave é de enfermeiros. 

São milhares e milhares de enfermeiros que emigram e deviam estar no SNS. Partem por não ter um 

posto de trabalho socialmente valorizado, enquanto no estrangeiro são acolhidos de forma digna, 

valorizados e reconhecidos. E têm razão para nos reconhecer desta maneira. Nós orgulhamo-nos da nossa 

formação e do grau de exigência do estágio curricular. É esta preparação que marca a nossa diferença e 

nos permite chegar a um hospital no estrangeiro e ter um desempenho que os de lá não têm. Quero muito 

que esta formação não seja destruída. Temos que defendê-la. 

Além da profunda injustiça com que o Ministério da Saúde nos trata, sentimos a discriminação 

negativa como trabalhadores da Saúde, dentro do SNS. Basta ver que, do Orçamento destinado a salários 

com pessoal da Saúde, 87% é despendido com os encargos com a classe médica, ficando os restantes 13% 

para todos os outros trabalhadores. 

Estas situações tão injustas arrastam-se há muito tempo e com vários governos. Até que, agora, 

chegou o momento de dizer “Basta”. Tenho pena que seja com o Governo da “geringonça”, pois reconheço 

que é o Governo que tem feito coisas boas e não quero que ele caia. Nestas eleições autárquicas irei votar 

pela geringonça, mas ainda não sei em qual dos partidos que a compõem. 

Isto não é uma luta de partidos, nem de revanchismo. Somos todos a dizer “Basta”. Isto não pode 

continuar.» 

Carmelinda Pereira 


