
AOS TRABALHADORES DO INEM

GREVE AO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO A PARTIR DE 6 DE AGOSTO

POR UMA CARREIRA PROFISSIONAL MAIS DIGNA 
E UMA JUSTA TRANSIÇÃO PARA A NOVA CARREIRA DE TEPH

PELA APLICAÇÃO EFECTIVA DAS 35 HORAS 
E PELO PAGAMENTO DO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO

PELO RECRUTAMENTO DE NOVOS TRABALHADORES E POR CONDIÇÕES DE TRABALHO DIGNAS

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais(FNSTFPS)
decidiu  convocar  uma  greve  ao  trabalho  extraordinário  a  partir  de  6  de  Agosto  e  até  31  de
Dezembro, para exigir a revisão do Decreto-Lei nº19/2016, de 15 de Abril, que procedeu à revisão
da carreira de técnico de ambulância de emergência, de uma forma manifestamente injusta para a
generalidade dos trabalhadores que transitam para a nova carreira de técnico de emergência pré-
hospitalar.

Como a Federação teve oportunidade de denunciar oportunamente, quer junto dos trabalhadores
do  INEM,  quer  do  Secretário  de  Estado  Adjunto  e  da  Saúde,  o  Decreto-Lei  aprovado  não
contemplou uma tabela remuneratória com início no nível 7; a transição para a segunda posição
da nova tabela remuneratória, dos trabalhadores com mais de 10 anos de serviço; um suplemento
de risco, penosidade e insalubridade; um regime de aposentação adequado às características das
funções exercidas; um seguro de responsabilidade para indemnização por actos voluntários ou
involuntários praticados por terceiros, com danos pessoais ou materiais para os trabalhadores.

Deste modo, ainda que a nossa Federação possa considerar um passo positivo, o facto de ter sido
criada  a  carreira  de  técnico  de  emergência  pré-hospitalar,  tal  não  apaga  todos  os  aspectos
negativos que o decreto-lei. Foi criada uma carreira com novas e superiores exigências funcionais,
mas não são dignas as condições, nele fixadas, para o seu exercício.

A  FNSTFPS  considera  que  o  Governo  tinha  a  obrigação  de  ir  mais  longe,  quando  aprovou  o
Decreto-Lei nº19/2016, porque tem clara consciência da importância que esta carreira representa
para a salvaguarda de vidas humanas, pondo no entanto a contenção orçamental acima de tudo o
resto, o que é inaceitável.

A  valorização  da  carreira  é  insuficiente,  as  normas  de  transição  criam  injustiças  relativas,  as
condições  de  transição  são  injustificadamente  discriminatórias,  não  salvaguarda  melhores
condições de trabalho, ignorando o risco, a penosidade, a insalubridade e o desgaste inerente às
funções.



É também inadmissível o facto de o governo perpetuar as restrições à admissão de novos efectivos
–  urgentemente  necessários!  -,  provocando  assim constrangimentos  à  aplicação  das  35  horas
semanais  de  trabalho,  recentemente  repostas  e  acentuando  a  sobrecarga  de  trabalho
extraordinário já anteriormente verificado!

Acrescente-se  que  o  Governo,  contrariamente  ao  que  tem  sido  posto  a  circular  junto  dos
trabalhadores  do  INEM,  não  mostrou  até  agora,  na  realidade,  qualquer  vontade  de  alterar  o
Decreto-Lei nº19/2016, satisfazendo as exigências por nós colocadas e que são inteiramente justas.
Pelo  contrário,  tudo  tem  feito  para  adiar  a  solução  do  problema,  escudando-se  nos
constrangimentos orçamentais e em falsos argumentos técnicos.

Há, pois, todas as razões para os trabalhadores do INEM levarem por diante esta acção de luta,
cumprindo a greve ao trabalho extraordinário que lhe seja imposto, conforme prevê o Aviso Prévio
emitido pela Federação.

Só pela luta conseguiremos a melhoria das condições de trabalho e o fim das injustiças!

Só pela luta conseguiremos uma carreira mais digna!
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