
Nota à Comunicação Social

GOVERNO NÃO DIALOGA PARA A RESOLUÇÃO
DA FALTA DE PESSOAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA NO INEM

TRABALHADORES EM GREVE AO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO
A PARTIR DE 24 DE JUNHO

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS)
emitiu  hoje  um  aviso  prévio  de  greve  ao  trabalho  extraordinário,  para  os  trabalhadores  do
Instituto Nacional de Emergência Médica, a partir das 00.00 horas, do próximo dia 24 do corrente
mês,  depois  de  esta  manhã,  o  titular  da  pasta  da  Saúde  ter  negado  uma  reunião  com  esta
estrutura sindical, para discutir a gravíssima situação de falta de pessoal no INEM.

Logo pela manhã, uma delegação de dirigentes sindicais desta Federação, dirigiu-se ao Ministério
da Saúde, para tentar reunir  com o Ministro ou com algum dos Secretários de Estado,  com o
intuito de tentar encontrar uma solução para o problema existente que está a pôr em causa a
assistência  a  doentes  emergentes  e  a  impôr  aos  trabalhadores  com  funções  de  técnicos  de
emergência períodos de trabalho com descanso somente ao fim de 20 e mais dias.

Como  esta  Federação  já  hoje  referiu,  em  nota  à  Comunicação  Social,  as  alegadas  soluções
apresentadas  pela  presidência  do INEM,  de  redução do número de  viaturas  em serviço  e  da
deslocação  forçada  de  trabalhadores,  não  resolvem  rigorosamente  nada,  podendo  também
considerar-se que demonstram o desnorte e a sua incapacidade na gestão deste Instituto, com
competências indispensáveis para a assistência a doentes emergentes.

Realçando a necessidade de ser  encontrada uma solução que simultaneamente dê resposta à
necessidade de manter a eficácia do INEM e que não ponha em causa os mais elementares direitos
dos seus trabalhadores, a FNSTFPS insiste na necessidade de reunir com o Ministro da Saúde e
com o Presidente do Instituto, pelo que também hoje dirigiu a estes responsáveis, pedidos de
reunião com caracter de urgência. 

A Federação manifesta a sua solidariedade para com os trabalhadores do INEM que estão a ser
alvo de inaceitáveis  ameaças  por  parte do Presidente do Instituto,  quando este tem imediata
responsabilidade na situação hoje vivida e apela à unidade e firmeza dos mesmos na luta que
estão a travar por melhores condições de vida e de trabalho e em defesa do eficaz funcionamento
da Emergência Médica.
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