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Greve Cirúrgica 
 
 

O Grupo Greve Cirúrgica é constituído por enfermeiros da prática que pretendem ir mais além 
nas formas de luta pela enfermagem. 

 
Pretendemos agilizar uma greve por tempo indeterminado nos Blocos Operatórios de 3 
Hospitais Centrais com o mínimo de perda remuneratória para os enfermeiros que trabalhem 
nesses serviços. 

 
Os critérios para a escolha dos Hospitais Centrais foram aqueles que: 

· realizam o maior número de cirurgias por semana; 
· tenham pelo menos 1 elo ativo disponível para agilizar o processo com os fundadores da 
medida; 
· sejam BO de hospitais centrais; 

 

Os Hospitais Centrais escolhidos são: 

· Centro Hospitalar de S. João, no Porto; 
· Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 
· Centro Hospitalar Lisboa Norte. 

 

Greve por tempo indeterminado? 
 

SIM, porque o Governo não pode saber quando termina a nossa luta, foi isso que fez com que o 
protesto dos EESMO tivesse tanto sucesso e as suas reivindicações fossem atendidas. 

 
Apenas 3 Hospitais Centrais? 

 
SIM, porque é uma medida inovadora e difícil de implementar, assim começaremos por 3 
BO. 

 
Serão escolhidos os BO que realizem mais cirurgias? 

 
SIM, porque o impacto para o patrão é enorme, pois as cirurgias são uma grande fonte de 
rendimento, e nunca poremos a vida das pessoas em risco. 

 
Greve por tempo indeterminado e a renegociação de mínimos? 

 
NÃO temos medo dos mínimos que possam ser renegociados. Afinal preferimos ter os 
enfermeiros nos serviços a trabalhar com mais calma e com zelo e sem fazer registos. Apenas 
colocando nos registos em notas corridas: "A ASSEGURAR SERVIÇOS MÍNIMOS, TURNO SEM 
INTERCORRÊNCIAS". Assim não damos indicadores aos patrões. E esta atitude é para ser 
tomada por todos os enfermeiros. Afinal a greve irá incidir nos BO mas será decretada para
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todos os enfermeiros uma vez que não é possível decretar greve apenas para os BO. Assim os 
enfermeiros que em greve possam assegurar mínimos e não tenham assim perda 
remuneratória devem também aderir à greve. 

 
Para esta medida poder ser implementada temos que ter certas condições garantidas para 
podermos avançar: 

 
1°- Ter colegas motivados e mobilizados para fazerem greve e parar os BO a 100% dos 3 
Hospitais Centrais. Já está assegurado! 

 
2° - Ter contributos monetários suficientes de todos os enfermeiros num fundo solidário para 
poder ajudar os colegas dos BO que estarão em greve. Em curso! 

3° - Greve por tempo indeterminado decretada por um ou mais sindicatos. Assegurado! 
 

4° - Durante esta greve não será ético nem moralmente aceite que se realizem cirurgias em 
regime de produção acrescida. Assim apelamos aos colegas que adiram à greve cirúrgica para 
pararem também os SIGICs. Em curso! Colegas dispostos a parar os SIGC 
também! 

 
5° - Para termos visibilidade mediática os colegas em greve dos BO deverão permanecer na porta 
principal do seu hospital em protesto durante todos os dias de greve. Em curso! Estamos 
a ponderar medidas que coloquem a opinião pública do nosso lado! 

 
A recolha de fundos será feita através de um crowdfunding. Será estipulado um montante 
mínimo como meta que possibilite a implementação desta medida. Se essa meta for atingida até 
ao dia 5 de novembro a recolha de fundos efetiva-se e o dinheiro é recolhido das contas dos 
financiadores. Caso não se atinja o montante mínimo o dinheiro não é retirado das contas e aí 
infelizmente não poderemos avançar com esta forma de luta. 

Colegas já todos perdemos muito dinheiro com as greves decretadas até então. Não será 
melhor fazer agora o derradeiro investimento para de uma vez por todas conseguirmos aquilo 
que merecemos, aquilo que é justo e que nos roubam há anos e anos a fio? 

 
O valor da ajuda a cada colega dos BO será 42€/dia de greve. Este é o valor aproximado que um 
enfermeiro com 1200€ de base ganha por dia. Já com subsídio de alimentação incluído e com os 
respetivos descontos para IRS (15%) e Segurança Social (11%). 

O Valor mínimo para doação será de 20€. A plataforma de Crowdfunding será a PPL que permite 
pagamentos com cartão de crédito/débito, conta PayPal ou referência multibanco podes aceder 
através deste código QR: 

 

Juntos somos mais fortes! 
 
 
 

Vais contribuir? Contamos contigo! 
 
 

url: https://ppl.com.pt/prj/greve-cirurgica 

Junta-te a nós no Facebook procura o grupo Greve Cirúrgica! 


