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Viva a luta dos enfermeiros! 

 

Os enfermeiros estão em luta, exigindo o reconhecimento da sua carreira profissional – uma carreira que 

contemple as respectivas especialidades adquiridas através de formação específica. 

A esta mobilização, o Ministério da Saúde respondeu, de maneira arrogante e afrontosa. 

O POUS manifesta a sua total solidariedade para com a luta dos enfermeiros e considera que a mesma se 

integra na defesa de um Serviço Nacional de Saúde (SNS) de qualidade. 

Um SNS só pode ser, de facto, de qualidade se os seus trabalhadores forem profissionais respeitados e com 

as suas funções socialmente reconhecidas e dignificadas. 

Não é com insultos, não é com arrogância – contra milhares e milhares de enfermeiros – que se está a 

respeitar e a defender o SNS. 

O Governo invoca a falta de dinheiro para manter a sua recusa em satisfazer as mais que justas e velhas 

pretensões que os enfermeiros reclamam há mais de 10 anos. 

Se o Governo escolhe respeitar as exigências do capital financeiro, despejando milhares de milhões de euros 

em bancos colapsados pela crise do sistema capitalista – de que constituem exemplo gritante o BANIF e o 

Novo Banco – faz recair os prejuízos sobre os serviços públicos, sobre o Serviço Nacional de Saúde e sobre 

os seus trabalhadores, como é o caso agora dos enfermeiros. 

O POUS considera que as exigências dos enfermeiros fazem parte do conjunto das reivindicações dos 

trabalhadores da Função Pública – dos médicos, aos professores e magistrados,… (profissionais que têm as 

suas carreiras bloqueadas há perto de dez anos). 

O POUS considera que a luta das dezenas de milhares de enfermeiros – pelo reconhecimento de uma 

carreira profissional dignificada e pelo cumprimento, de facto, do horário de trabalho das 35 horas semanais 

sem qualquer discriminação – faz parte da luta de conjunto da classe operária pela revogação das leis anti-

laborais, nomeadamente da Lei da caducidade da contratação colectiva, cujas consequências têm permitido 

as maiores arbitrariedades e injustiças contra os trabalhadores portugueses (como é o caso dos horários de 

trabalho). 

Os enfermeiros, unidos e apoiados na unidade de todas as suas organizações, podem vencer! 

Pelo reconhecimento imediato da carreira profissional de Enfermagem! 

Pela satisfação das suas justas reivindicações! 

Pela defesa de um SNS de qualidade! 
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