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Description Record

Description Record
PT/PR/AHPR/GB/GB0102/2366
Description level

P

Reference code

PT/PR/AHPR/GB/GB0102/2366

Title type

Formal

Title

Greve dos Enfermeiros - Março 1976

Date range

1976-03-15 - 1976-03-26

Dimension and support

1 maço numa caixa

Holding entity

Presidência da República

Scope and content

Common name

Conjunto de cartas-moção e telegramas de vários grupos e organizações de trabalhadores manifestando a
sua adesão, apoio e solidariedade com as formas de luta dos enfermeiros contra as medidas
empreendidas pelo Governo.
Correspondência, Greve, Pessoal de enfermagem

Physical quota

GB.2366

Deposit quota

2366

Notes

Por força das disposições legais determinadas após o 25 de Abril e, portanto numa nova fase da vida
sindical, foi apresentado ao Governo um caderno reivindicativo que, não tendo sido considerado nos seus
aspectos mais importantes, conduziu os Enfermeiros para uma greve nacional, na defesa de direitos
fundamentais da classe.
É em 1976 que se reconhece aos Enfermeiros o horário das 36 horas semanais, legislado aliás desde
1971, se define uma nova tabela salarial e se aprova o modelo de diploma do curso de Formação
Profissional assim como um modelo único da Carta de Enfermeiro a que têm direito as pessoas aprovadas
nos cursos de Enfermagem Geral. Por esta altura existiam dois grupos de profissionais de enfermagem:
Enfermeiros do Curso Geral e Auxiliares de Enfermagem. Os primeiros desenvolveram-se pelas
categorias de 2ª, 1ª, Sub-Chefes, Gerais, e Superintendentes. Os Auxiliares foram divididos em duas
categorias : Auxiliares de 2ª e 1ª. Em qualquer das duas havia uma figura inicial de transição de Estagiário.
http://sindicato.enfermeiros.pt/content/view/151/43/
À época era Ministro dos Assuntos Sociais, Rui Machete (sucedendo em Janeiro de 1976 ao demissionário
Jorge Sá Borges) e Secretário de Estado da Saúde, Albino Aroso, membros do VI Governo Provisório
chefiado por Pineiro de Azevedo (19 de Setembro de 1975 a 23 de Julho de 1976).
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