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Denúncia do SNESup
Reitor da UMinho
recusa ilegalidades
com docentes 
de enfermagem
O reitor da Universidade do
Minho, António Cunha, recu-
sou ontem que a instituição es-
teja a cometer qualquer ilega-
lidade, depois de o sindicato
do ensino superior denunciar
que os professores de enfer-
magem da instituição estão a
ser usados como enfermeiros
gratuitos.

“A universidade, certamente,

não faz coisas ilegais, a uni-

versidade cumpre a legalidade

e certamente que os professo-

res da universidade fazem ser-

viço letivo e não serviço que

não seja letivo. Esta é a inter-

pretação da universidade”,

disse à Lusa António Cunha.

O sindicato do ensino supe-

rior entregou um pré-aviso de

greve para os docentes de en-

fermagem da Universidade do

Minho para evitar a “situação

ilegal” de serem usados como

“enfermeiros gratuitos” em

hospitais e unidades de saúde.

“De forma a combater esta

ilegalidade, protegendo assim

os profissionais e os utentes, o

SNESup declara greve por

tempo indeterminado - entre

os dias 6 de Fevereiro e 23 de

Junho de 2017, das 8 às 22 ho-

ras - abrangendo os docentes

da Escola de Superior de En-

fermagem da Universidade do

Minho, nos dias em que seja

exigido o cumprimento de 7/8

horas consecutivas de serviço

numa unidade hospitalar a

acompanhar estudantes do

curso de licenciatura em en-

fermagem”, refere o sindicato.

“Qualquer situação que pos-

sa acontecer com um doente,

estas pessoas estão completa-

mente desprotegidas, é uma

situação lamentável”, criticou

Gonçalo Velho, presidente do

SNESup.

O professor João Macedo,

também do SNESup, adiantou

que existem 30 professores

enfermeiros da Escola de En-

fermagem da Universidade do

Minho abrangidos pela situa-

ção, que deviam apenas fazer

um trabalho de supervisão de

alunos nas unidades de saúde.

O reitor da UMinho reitera a

legalidade e aponta a mesma

pratica noutras escolas de en-

fermagem.


