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Após mais de uma década de
negociações e luta pela igualdade entre
trabalhadores dos Hospitais E.P.E., a Federação
Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em
Funções Públicas e Sociais conseguiu, em Junho
de 2018, a assinatura de um Acordo Colectivo
de Trabalho para as Carreiras Gerais onde
constam, entre outras matérias, a aplicação das
35 horas a todos os trabalhadores, a contagem
de tempo de serviço, a reclassifi cação
profi ssional e o direito a férias nos mesmos
moldes dos trabalhadores com Contrato de
Trabalho em Funções Públicas.

Concentração às 15 horas
frente ao Ministério da Saúde!
Fartos de esperar pelo cumprimento do
Acordo Colectivo de Trabalho e de aguardar por
decisões políticas que nunca mais chegam, os
trabalhadores dos Hospitais E.P.E. decidiram que
a hora é de lutar pela aplicação efectiva do
ACT!

▶ Pela aplicação do ACT a
todos os Hospitais E.P.E. !
▶ Pela contagem de tempo de
Serviço !
▶ Pela contratação de
trabalhadores !
▶ Em defesa do SNS !

Decorridos 18 meses sobre a
publicação, a aplicação do Acordo continua
por cumprir em toda a sua extensão, havendo
ainda dois Hospitais E.P.E. (Braga e Prof. Dr.
Fernando Fonseca) que não o subscreveram!
Os Hospitais insistem em não
reclassificar os trabalhadores na Carreira em
que efectivamente desempenham funções e em
não contar o tempo de serviço aquando da
passagem para as 35 horas, deixando milhares
de trabalhadores a praticar 40 horas.

ADERE À GREVE
E MOBILIZA OS
TEUS COLEGAS!

Pese embora o Acordo Colectivo de
Trabalho tenha sido subscrito pelos Hospitais
E.P.E., é também certo que o Ministério da Saúde
conhece os problemas que foram identifi cados
na sua aplicação. Muitas foram já as reuniões
com a Sra. Ministra da Saúde em que estas
matérias foram abordadas, tendo chegado a
haver compromissos para a sua solução.

INSCREVE-TE NA
TUA DELEGAÇÃO
ATÉ 17/12:

Certo é que os
trabalhadores ainda não
viram as soluções chegar!
Como se não bastasse o atraso
inaceitável na aplicação do ACT, a Federação
foi confrontada com um recuo por parte dos
representantes dos Hospitais, na Comissão
Paritária, voltando atrás com a palavra dada e
tentando, numa atitude de má-fé negocial,
incluir na decisão sobre contagem de tempo de
serviço aquando da passagem para as 35
horas, uma posição que nunca tinha sido por
eles colocada: não haver valorização
remuneratória!
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