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POSIÇÃO DA MCEESMO SOBRE O MOVIMENTO “ ENFERMEIROS ESMO” 

 
 
Quanto à solicitação de nos pronunciarmos como MCEESMO, sobre o movimento “ Enfermeiros ESMO “ venho 
transmitir-lhe e tornar público: 

o nosso total apoio a esta legítima iniciativa 
 
Gostaria de relembrar e acrescentar: 
 

1. A necessidade de uma NOVA carreira de enfermagem que englobe a categoria de enfermeiro 
especialista, com níveis hierárquicos e progressões e que se movimente com pressupostos que relevem o 
interesse do cidadão/cidadã na saúde, no seu ciclo sexual e reprodutivo. Assim como na Identidade, 
do e para o nosso forte grupo de pertença, os EESMO/Parteiras; 

2. A necessidade de NEGOCIAÇÃO, os sindicatos são os representantes dos trabalhadores; 
3. A necessidade de rever a Petição º 39/XII/1ª de 2012 - " Pela acessibilidade dos cidadãos ao 

exercício pleno das competências dos enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde materna e 
obstétrica", enviada por um grupo de EESMO à Assembleia da República, discutida na Comissão 
Parlamentar da Saúde em 2013. Com reflexos efectivos no Parecer emitido pela Comissão Nacional 
da Saúde Materna, da Criança e do Adolescente. 
 

Nota: Existiu comprometimento dos partidos políticos em encontrar uma solução para a resolução deste problema, 
posicionaram-se na defesa da regularização deste processo. 
 

4. A necessidade de rever a Petição n.º 323/XII/3.ª de 2014 “ O reconhecimento da Categoria de 
Enfermeiro Especialista na Carreira Especial de Enfermagem ”, enviada por um enfermeiro especialista 
à Assembleia da República, onde se solicitou a intervenção deste órgão de soberania, com vista ao 
reconhecimento da “necessidade do Enfermeiro Especialista, reintegrando a categoria de Enfermeiro 
Especialista na actual Carreira Especial de Enfermagem, e a equiparação do Enfermeiro a Técnico 
Superior de Saúde”. 
 

Nota: Existiu comprometimento dos partidos políticos em encontrar uma solução para a resolução deste problema, 
posicionaram-se na defesa da regularização deste processo. 

Lisboa 06 de Junho de 2017 
 

O Presidente da MCEESMO 

 
Vitor Manuel Leão Batista Varela 

 
 
 
 
 
 


