
EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM 
ENFERMAGEM COMUNITÁRIA  

GESTÃO ARTICULAÇÃO

UMA EXPERIÊNCIA NO CONSELHO 
CLÍNICO DE UM AGRUPAMENTO DE 

CENTRO DE SAÚDE



QUEM SOU…



O MEU CONTEXTO



O MEU DIA DO PONTO VISTA DA 
GOVERNAÇÃO CLÍNICA

• Contratualização externa e interna com as UF;

• Monitorizamos o desempenho do ACES e das UF;

• Realização de estudos de impacto; 

• Foram criados canais de comunicação mais eficazes (cultura de proximidade com os 
colaboradores);

• Estabeleceram-se normas de boas práticas para os processos considerados essenciais 
(Validação pelo Conselho Clínico e de Saúde dos Indicadores cujas as metas não foram 
atingidas).



O MEU DIA DO PONTO DE VISTA DA 
DIREÇÃO DE ENFERMAGEM

Gestão e administração 

• Desenvolvo a minha atividade tendo como o objetivo o garante de uma 
prática profissional e ética dos meus pares;

• Desenvolvo a minha atividade tendo como objetivo garantir a 
implementação da melhoria contínua da qualidade dos cuidados de 
Enfermagem;

• Faço a gestão dos RH otimizando as respostas às necessidades dos clientes 
em cuidados de enfermagem;

• Garanto o desenvolvimento de competências dos profissionais da equipa 
que lidera;

Domínio da assessoria de Gestão

• Colaboro na definição de políticas de saúde do ACeS



O MEU DIA DO PONTO DE VISTA DA 
MINHA ESPECIALIDADE

Artigo 4.º

Competências específicas do enfermeiro 
especialista em enfermagem 
comunitária e de saúde pública

1 — As competências específicas do 
enfermeiro especialista em enfermagem 
comunitária e de saúde pública são as 
seguintes:

a) Estabelece, com base na metodologia do 
planeamento em saúde, a avaliação do estado de 
saúde de uma comunidade;

b) Contribui para o processo de capacitação de grupos e 
comunidades;

c) Integra a coordenação dos Programas de Saúde de 
âmbito comunitário e na consecução dos objectivos
do Plano Nacional de Saúde;

d) Realiza e coopera na vigilância epidemiológica de 
âmbito geodemográfico.



GRATA PELA VOSSA ATENÇÃO




