
AOS TRABALHADORES DO INEM

VALE SEMPRE A PENA LUTAR -

CARREIRA DE TEPH PODERÁ SER APROVADA

O actual governo poderá vir a aprovar a proposta de decreto-lei de criação da carreira especial de
técnico de emergência pré-hospitalar, segundo foi transmitido pelo Secretário de Estado da Saúde,
na reunião com a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e
Sociais (FNSTFPS), realizada no passado dia 5 de Janeiro.

A proposta em causa, reflecte o projecto de decreto-lei que o anterior governo chegou a colocar
em discussão pública – e que mereceu da nossa parte diversas críticas. 

A excepção verifica-se nas normas de transição que são corrigidas, de modo a não serem criadas
futuras injustiças relativas, por não consideração do tempo de serviço já detido no exercício das
funções de emergência pré-hospitalar.

A proposta do actual governo, a que aqui estamos a fazer referência, foi remetida à FNSTFPS, no
passado  dia  8  e,  efectivamente,  não  dá  resposta  às  nossas  reivindicações  de  uma  tabela
remuneratória  mais  valorizada;  de  criação da  categoria  de  coordenador;  de  atribuição  de  um
suplemento de risco, penosidade e insalubridade; de um regime de aposentação específico; de
garantia de indemnização por danos materiais ou pessoais decorrentes de actos praticados por
terceiros, no exercício das funções de TEPH.

Ao ser aprovado, pelo actual governo, o projecto de criação da carreira de TEPH, fica cumprido o
primeiro e grande objectivo dos  trabalhadores que exercem estas funções no INEM, pelo que
podemos dizer que valeu a pena lutar.

Contudo,  é  preciso  continuar  a  exigir  a  melhoria  do  regime  da  nova  carreira,  com  a  futura
consagração das reivindicações acima referidas e que agora não ficarão contempladas.

Entretanto, aguardamos que a Presidência do INEM marque uma reunião com esta Federação,
reunião  essa  já  solicitada,  para  abordar  matérias  relacionadas  com  a  operacionalidade
dos serviços.

Lisboa, 12 de Janeiro de 2016

A FNSTFPS


