
 

 

 

Exmo. Senhor 

Presidente da Assembleia Legislativa  

da Região Autónoma da Madeira 

 

 

Funchal, 8 de maio de 2020 

 

 

Nos termos das disposições Regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do 

PSD Madeira apresenta o Voto de Saudação intitulado “A todas e a todos os 

enfermeiros, pelo Dia Internacional do Enfermeiro e pelo Ano Internacional 

dos Enfermeiros”, que se anexa. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

Grupo Parlamentar do PSD Madeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VOTO DE SAUDAÇÃO 

 

A todas e a todos os enfermeiros, pelo Dia Internacional e pelo Ano 

Internacional dos Enfermeiros 

 

A Organização Mundial de Saúde declarou 2020 como Ano Internacional dos 

Enfermeiros. É pretensão deste organismo internacional apoiar os enfermeiros 

e celebrar esta nobre profissão. Paralelamente celebra-se o 200º aniversário de 

Florence Nightingale, a “Dama da Lamparina”, fundadora da enfermagem 

moderna, razão pela qual se comemora o Dia Internacional do Enfermeiro a 12 

de maio. 

 

É unânime nas organizações internacionais, que os enfermeiros são o pilar da 

linha da frente da prestação de cuidados de saúde e agentes cruciais para 

melhorar os resultados da saúde pública no mundo. 

 

Um relatório lançado em abril deste ano, fruto de uma parceria entre a OMS, o 

Conselho Internacional de Enfermeiros e a iniciativa Nursing Now, afirma que 

existem 28 milhões de profissionais de enfermagem em todo o mundo, mas que 

ainda subsiste um défice de 5,9 milhões, sendo em países de África, do Sudeste 

Asiático, da região do Mediterrâneo Oriental e da América Latina que se registam 

as maiores necessidades. 

 

Em Portugal, de acordo com a edição de “Estatísticas da Saúde: 2018”, 

divulgada, este ano, pelo Instituto Nacional de Estatística, existiam, naquele ano, 

mais de 73 000 enfermeiros em atividade, sendo que destes, mais de 2000 

exerciam na Madeira. No nosso país, a OMS reitera que 47,8% da denominada 

health workforce – força de trabalho na saúde, é responsabilidade dos 

enfermeiros.  

 



 

Apesar da Organização Mundial de Saúde defender que apoiar os enfermeiros 

tem um “impacto triplo” - melhor saúde, economias mais fortes e maior igualdade 

de género – a verdade é que a realidade ainda não é a ideal para esta classe. 

 

No Serviço Nacional de Saúde, os enfermeiros há muito que reclamam mais 

segurança e mais apoio, mas sobretudo mais reconhecimento e maior 

valorização profissional.  

 

E a situação da pandemia da COVID-19, que o país e os seus profissionais de 

saúde enfrentam, agudizou estas dificuldades, já antes vincadamente sentidas 

por esta classe em particular e que a Ordem dos Enfermeiros tem, 

repetidamente, enfatizado.  

 

Na Região Autónoma da Madeira, o esforço levado a cabo pelas entidades 

competentes, tem-se traduzido na melhoria das infraestruturas de saúde, no 

aumento das certificações de qualidade, na realização de mais contratações 

para o Serviço Regional de Saúde, na resolução de vínculos precários, e na 

elaboração de um acordo para o descongelamento e reposicionamento da 

carreira dos enfermeiros.  

 

Ou seja, quando o país estava em guerra com os profissionais de saúde, pondo 

em causa o seu trabalho e profissionalismo, a Madeira fazia diferente e 

valorizava estes homens e mulheres que, diariamente, se esforçam para dar o 

seu melhor. 

 

O Governo Regional tem-se empenhado no reconhecimento do papel fulcral dos 

enfermeiros no Serviço Regional de Saúde e tem tentado corresponder às 

legítimas reivindicações desta classe profissional, combatendo a precariedade 

laboral, valorizando a carreira e fazendo mais contratações. Aliás, esta é uma 

recomendação da Organização Mundial de Saúde, que defende que os governos 



 

devem continuar a investir nos enfermeiros, e nos profissionais de saúde no 

geral, como forma de alcançar a saúde universal e combater pandemias como a 

que agora, o mundo enfrenta. A pandemia da COVID-19 veio apenas confirmar 

e reforçar a certeza de que os enfermeiros são um pilar dos serviços de saúde, 

e alertar para a importância do seu trabalho.  

 

Efemérides como o Dia Internacional do Enfermeiro, que se celebra a 12 de 

maio, ou o Ano que 2020 representa, devem servir para consciencializar a 

sociedade desta premissa. 

 

Pelo exposto, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira saúda 

todas e todos os enfermeiros, não somente no âmbito das efemérides que se 

assinalam, mas sobretudo, agradecendo o papel crucial que desempenham nos 

serviços de saúde, garantindo a salvaguarda da saúde pública e uma excelente 

prestação de cuidados à população.  

 

 

Funchal, 8 de maio de 2020 

 

Grupo Parlamentar do PSD Madeira 

 

 


