S I N D I C A T O D O S T R A B A L H A D O R E S E T É C N I C O S D E S E R V I Ç O S,
COMÉRCIO, RESTAURAÇÃO E TURISMO

Aos trabalhadores da Ordem dos Enfermeiros
Colegas,
Na sequência das recentes notícias acerca da gestão da Ordem dos Enfermeiros e suas consequências,
temos recebido vários contactos de associados preocupados com o eventual impacto das mesmas nas
relações laborais.
O SITESE está atento e preocupado. Ainda assim, não há nada que indique que a estabilidade financeira
da Ordem é posta em causa com eventuais consequências legais que resultem das informações
divulgadas, ainda assim as próximas semanas são essenciais para perceber se haverá desenvolvimentos
dentro da estrutura da Ordem e se alguma entidade externa se envolverá no assunto, nomeadamente uma
autoridade inspetiva.
Para tal, as vossas informações são, para nós, fundamentais. Tudo aquilo de que se apercebam que vos
envolva como trabalhadores, ou que possa trazer-vos consequências, deve a todo o momento ser-nos
reportado.
Esta fase será certamente de reação por parte da Direção da Ordem, não podemos permitir que os
trabalhadores se vejam envolvidos em questões para as quais não contribuíram. Já bastam todas as
consequências do “novo modelo de gestão” mais autoritário e centralizado, que se têm traduzido num
assédio que já nos foi demonstrado por várias vezes.
O SITESE está a preparar uma participação à Autoridade para as Condições do dando conta da existência
de forte assédio moral dentro da estrutura e das disparidades generalizadas na política de vencimentos e
da substituição de contratos de trabalho por contratos de prestação de serviço.
Sabemos que a posição de fragilidade dos trabalhadores os torna alvos fáceis de eventuais represálias
face às notícias publicadas. Temos que evitar que tal aconteça, reagindo nos momentos certos e
mostrando, sempre que se justifique, que estamos atentos.

Pela negociação coletiva.
Pela dignidade e progressividade das condições de trabalho.
Sindicalize-se. Defenda os seus direitos.
Lisboa, 14 de fevereiro de 2017

A Direção

DELEGAÇÕES
FARO - Av. da República, 166 - 2º. Esqº. 8000-080 Faro - Telf. 289 828 389
PORTALEGRE - Rua 19 de Junho, 31 - 7300-155 Portalegre - Telf. 245 202 651
PORTO - Rua Stª. Catarina, 391 - 3º. Frt.. 4000-451 Porto - Telf. 222 000 988
TORRES VEDRAS - Av. 5 de Outubro, 11- 3º. Drtº. - 2560-270 - T. Vedras - Telf. 261 323 764
VILA FRANCA DE XIRA – Rua Alves Redol, 75 – 3º. 2600-100 VFX – Telf. 263 110 400

