
AOS TRABALHADORES DO INEM

 INEM APRESENTOU PROPOSTA DE CRIAÇÃO 
DE CARREIRA  DE TÉCNICO DE EMERGÊNCIA

PRÉ-HOSPITALAR

A Presidência do INEM, remeteu à Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores
em Funções Públicas e Sociais(FNSTFPS),  e  seus sindicatos, no passado dia  29 de
Julho,  para  apreciação,  uma  proposta  de  criação  da  nova  carreira  de  Técnico  de
Emergência  pré-hospitalar,  que  aquele  Instituto  pretende  apresentar  ao  Ministério  da
Saúde e ver aprovada pelo Governo.

Desde já, devemos realçar dois aspectos:

Em primeiro lugar, o facto de o objectivo desta proposta vir ao encontro do que tem vindo
a ser reivindicado por esta Federação, e seus sindicatos e pelos trabalhadores do INEM,
de criação de uma carreira  especial  que unifique as áreas funcionais de técnicos de
ambulância de emergência e de técnico operador de telecomunicações de emergência.

Em segundo lugar, a apresentação desta proposta pelo INEM não constitui, em si, o início
de qualquer processo negocial, tendo como base a criação da nova carreira, mas tão só,
um mero processo de audição da nossa Federação e seus sindicatos, deste documento
de trabalho. O INEM não tem poderes de decisão nesta matéria, cabendo ao Governo,
designadamente ao Ministério da Saúde e ao Ministério das Finanças, levar por diante a
negociação connosco sobre o assunto. 

A NOSSA OPINIÃO SOBRE A PROPOSTA DO INEM

Não sendo este  documento,  um projecto  de diploma legal  para  negociação,  como já
acima  referimos,  não  quisemos  deixar  de  contribuir  para  a  sua  melhoria,  não  nos
dispensando  naturalmente  de  em sede  de  negociação  colectiva  apresentar  todas  as
propostas de alteração que dirigimos ao INEM, bem como outras  que,  entretanto,  se
venham a justificar.

Para nós, o essencial é que o Governo aceda à apresentação para negociação, de um
projecto de diploma legal, com base no documento de trabalho/proposta do INEM; que o
processo negocial se concretize; e que seja aprovado e posto em vigor concretizando o
objectivo fundamental de criação da carreira de Teph.

Sobre a proposta do INEM, dirigimos ao seu Presidente, em 14 de Agosto passado, um
conjunto  de  contrapropostas(que  poderão  ser  consultadas  na  íntegra  no  site  da
FNSTFPS,  em  www.fnstfps.pt),  destacando  aqui  apenas  que  foram  feitas  por  nós
sugestões  para  uma  melhor  arrumação  dos  textos  relativos  aos  Deveres

http://www.fnstfps.pt/


funcionais(Artº7º) e Conteúdo funcional(Artº8º); não concordamos com a duração semanal
de trabalho de 40 horas(Artº14º),  sendo que a  mesma deve ser  fixada em 35h;  nas
normas de Transição para a nova carreira(Artº20º) propusemos a inclusão da carreira de
Auxiliar de Telecomunicações de Emergência(ATE); não concordamos com a proposta de
tabela remuneratória(Anexo II ao Artº22º); e defendemos a atribuição de um suplemento
de penosidade e risco.

Importa agora que os trabalhadores do INEM se mobilizem e organizem, no sentido de
caso a proposta do Instituto não passe disso mesmo e não seja aberto  um processo
negocial  em  sede  do  Ministério  da  Saúde  e  do  Ministério  das  Finanças,  para  os
pressionar  e os levar a aceitar  as reivindicações apresentadas,  designadamente a da
criação da carreira única de Teph.

SINDICALIZA-TE!

MANTÉM-TE INFORMADO!

Lisboa, 2 de Setembro de 2014

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores 
em Funções Públicas e Sociais

O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte

O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Centro

O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais 
do Sul e Regiões Autónomas














