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A Ordem dos Enfermeiros nos Aço-
res enviou à secretaria regional da 
Saúde e Desporto um memorando 
onde aponta pontos a corrigir “com 
urgência” no reposicionamento na 
carreira e contagem de tempo de 
serviço.
Nesse documento, são apontados 
como aspetos que necessitam ser 
corrigidos o reposicionamento da 
carreira dos enfermeiros especialis-
tas no escalão superior e a correção 
da remuneração de outros profis-
sionais que, apesar de terem mais 
tempo de serviço, foram ultrapassa-
dos por outros que iniciaram a ati-
vidade na enfermagem mais tarde.
O presidente do Conselho Diretivo 
Regional da Ordem dos Enfermei-

ros, Pedro Soares, disse, ontem, que 
o memorando surge na sequência 
dos resultados de uma reunião, de-
corrida a 7 de janeiro, na secretaria 
regional da Saúde, com represen-
tantes da ordem e dos sindicatos.
Pedro Soares referiu que nessa mes-
ma reunião ficou “o compromisso 
de estas entidades fazerem chegar à 
tutela a identificação das situações 
concretas que carecem de resolu-
ção”, tendo em vista um novo en-
contro que deverá ocorrer durante 
este mês de fevereiro.
Segundo o dirigente regional da Or-
dem dos Enfermeiros, no documen-
to remetido ao Governo Regional, 
estão incluídas “todas as situações 
das quais temos conhecimento, 

colocando em evidência as conse-
quências práticas no terreno caso 
as mesmas não sejam corrigidas”.
No memorando remetido ao Gover-
no Regional, a Ordem dos Enfermei-
ros dos Açores aponta as situações 
a resolver com urgência como “o 
reposicionamento dos enfermeiros 
especialistas no escalão superior, 
a correção da injustiça denomina-
da “Bónus Cesar”, a situação dos 
enfermeiros especialistas sem ca-
tegoria, a penosidade da profissão, 
bem como, a contagem do tempo de 
serviço efetivo exercido”.
“Julgo que, dada a abertura por par-
te da tutela para o diálogo e para a 
clarificação destes assuntos, estare-
mos finalmente no caminho da sua 
resolução efetiva. Aliás, não resol-
ver estes temas seria deixar incom-
pleta a luta pela justiça para uma 
classe que tanto merece. O tempo é 
também de cuidar dos enfermeiros, 
é o justo, é o merecido”, afirmou 
Pedro Soares.

Para o dirigente da Ordem dos En-
fermeiros dos Enfermeiros nos Aço-
res, o Governo Regional tem de dar 
continuidade ao processo de valo-
rização das carreiras dos profissio-
nais de enfermagem.
“Temos boas perspetivas para a 
resolução dessas problemáticas. A 
nós, só nos resta esperar porque a 
sua não concretização irá criar in-
justiça na tentativa de justiça que 
foi feita”, disse.
Nesse âmbito, Pedro Soares realçou 
como aspetos a resolver a passagem 
de enfermeiros especialistas para o 
nível superior da carreira e também 
a correção da situação remunerató-
ria para cerca de centena e meia de 
profissionais da Região.
“Há cerca de 150 enfermeiros que 
não foram reposicionados na carrei-
ra de acordo com legislação de 2006 
e que têm um nível remuneratório 
inferior ao de colegas que entraram 
para a profissão três, quatro ou cin-
co anos depois”, acrescentou.
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