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ORDEM DOS ENFERMEIROS

Assembleia Ordinária número um de cinco de março do ano dois mil e dezasseis

ATA EM MINUTA
Nos termos do disposto no artigo vigésimo sétimo, número quatro, do Regimento do Colégio
da Especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica, aprovado a cinco de março do ano dois
mil e dezasseis, esta Assembleia, reunida em sessão ordinária, no dia cinco de março do
ano dois mil e dezasseis, no Auditório da Escola Superior de Saúde Ribeiro Sanches, tomou
a seguinte de Iibe ração: -----------------------------------------------------------------------------------------Ponto três - Plano de Atividades para 2016, cujo texto se anexa, no total de onze (11)
páginas, com a seguinte votação: -------------------------------------------------------------------------Aprovada, com alterações, por unanimidade. -------------------------------------------------------Num total de dezasseis (16) votantes. ---------------------------------------------------------------A presente Ata em Minuta, foi aprovada pela Assembleia por unanimidade.---------------------E vai ser assinada pelos membros da Mesa. -----------------------------------------------------Lisboa, cinco de março ano dois mil e dezasseis. ---------------------------------------------------------
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•

•

I
A Presidente (Catarina Alexandra Rodrigues Faria Lobão) -- -------------- - - ----------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSEMBLEIA DO COLÉGIO DA ESPECIALIDADE DE
ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA

PLANO DE ATIVIDADES A DESENVOLVER EM 2016
APROVADO POR UNANIMIDADE, COM ALTERAÇÕES, NA ASSEMBLEIA DO COLÉGIO DA ESPECIALIDADE DE
ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA, 05 DE MARÇO, EM LISBOA

PROPOSTA APROVADA EM REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16 DE FEVEREIRO DE 2016
DA MESA DO COLÉGIO DA ESPECIALIDADE DE ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA
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0. NOTA INTRODUTÓRIA

“O enfermeiro especialista é o enfermeiro habilitado com um curso de especialização em enfermagem ou com
um curso de estudos superiores em enfermagem, a quem foi atribuído um título profissional que lhe reconhece
competência científica, técnica e humana para prestar além de cuidados de enfermagem gerais, cuidados de
enfermagem especializados na área da sua especialidade.” (Artigo 4.º do REPE).
Os Colégios de Especialidade são os órgãos profissionais especializados, constituídos pelos membros da
Ordem que detenham o título profissional da respetiva especialidade (Artigo 39.º dos Estatuto da Ordem dos
Enfermeiros, publicado pelo Decreto Lei n.º 104/98, de 21 de abril, alterado e republicado em anexo à Lei n.º
156/2015 de 16 de Setembro).
Cada Colégio elege uma mesa, com um presidente e dois secretários, por sufrágio direto, secreto e periódico de
entre os membros detentores da especialidade (Artigo 41.º dos Estatuto da Ordem, dos Enfermeiros, publicado
pelo Decreto Lei n.º 104/98, de 21 de abril, alterado e republicado em anexo à Lei n.º 156/2015 de 16 de
Setembro).
Os Enfermeiros são a base dos cuidados de saúde. As suas competências técnicas e não técnicas são exigidas
em contextos complexos de prática clinica. Apesar do atual contexto de constrangimentos e dificuldades, a
qualidade dos cuidados de enfermagem especializados não podem ser postos em causa. Mesmo que tenha
decorrido pouco tempo da tomada de posse, não havendo possibilidade de considerarmos toda a realidade,
trabalharemos juntos neste sentido. E porque “o caminho se faz caminhando”, iniciamos agora a nossa
caminhada, que certamente não será solitária, tendo presente o desígnio fundamental da atual Ordem dos
Enfermeiros: “Uma Ordem com os Enfermeiros”.
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1. MISSÃO

A missão do Colégio centra-se no desenvolvimento das diferentes competências estabelecidas n.º 1 do Artigo
42.º do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, nas quais:
a) Promover o desenvolvimento das relações científicas e profissionais, entre os membros da
especialidade;
b) Elaborar estudos sobre assuntos específicos da especialidade;
c) Definir as competências específicas da especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica, a propor ao
conselho diretivo;
d) Elaborar os programas formativos da especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica, a propor ao
conselho diretivo;
e) Acompanhar o exercício profissional especializado em Enfermagem Médico-Cirúrgica em articulação
com os conselhos de enfermagem regionais;
f)

Definir padrões de qualidade de cuidados de enfermagem especializados e zelar pela sua observância
no exercício profissional especializado.
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2. ATIVIDADES PLANEADAS
Em Enfermagem o exercício da atividade profissional é vasto e pode decorrer nas áreas de atuação de:
prestação de cuidados, investigação, docência, formação, assessoria e gestão tendentes à melhoria e evolução
da prestação dos cuidados de enfermagem (Artigo 9.º REPE; Parecer n.º 10/2011 do Conselho de Enfermagem).
Neste sentido, a proposta do Plano de Atividades da Mesa do Colégio de Especialidade em Enfermagem
Médico-cirúrgica, engloba todas as áreas referidas. Tomamos também a liberdade de introduzir um conjunto de
atividades, que designamos “atividades correntes/atividades de suporte”, referindo-se àquelas que orientam a
gestão interna da Mesa do Colégio de Especialidade.
Face ao período de tempo previsto para conceptualizar este plano, as atividades nele apresentadas refletem o
sentido ecológico para áreas que se vislumbram como prioritárias.
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Quadro 1 - ATIVIDADES PLANEADAS PARA 2016
Domínio
Operacional

Objetivo
 Promover o desenvolvimento da qualidade dos cuidados
especializados na área de Enfermagem Médico-Cirúrgica;

Prestação
de
Cuidados

Atividade
 Colaboração na identificação de focos sensíveis aos cuidados de Enfermagem
especializados na área de competência do colégio;

 Colaboração no desenvolvimento e edição de manuais de boas práticas clínicas;
 Promover o desenvolvimento de relações com a sociedade,
com vista à proximidade e visibilidade social dos cuidados  Acompanhamento do exercício profissional especializado com monitorização do percurso
profissional dos membros do Colégio;
de enfermagem especializados;
 Reforçar o apoio aos percursos profissionais dos membros  Realização de visitas de acompanhamento às Unidades de Cuidados;
do Colégio dotando as instituições de saúde de enfermeiros  Emissão de Pareceres na área técnica do Colégio, envolvendo peritos;
qualificados.
 Criação de comissões e grupos de trabalho de assessoria técnica ao desenvolvimento da
qualidade de cuidados especializados entre outras, para o cálculo das necessidades de
dotações seguras dos enfermeiros especialistas Médico-Cirúrgica;
 Reunião de trabalho com associações/sociedades relevantes para a atividade do Colégio;
 Colaboração e parceria com a Comissão da Qualidade dos Cuidados de Enfermagem.
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Domínio
Operacional

Objetivo
 Promover o desenvolvimento e a valorização científica dos
membros do Colégio;

Investigação

Atividade
 Colaboração no desenvolvimento e divulgação de estudos científicos relevantes para o
colégio;

 Participação em ações de divulgação e debate a nível regional, nacional e internacional;
 Promover o desenvolvimento da qualidade dos cuidados
 Desenvolvimento de trabalho de proximidade com associações científicas relevantes para
especializados na área Médico-Cirúrgica pela prática
o colégio;
baseada em evidências científicas;
 Participação em eventos científicos relevantes para a atividade do colégio;
 Fortalecer a visibilidade profissional e dos cuidados
 Divulgação de experiências da prática clínica no âmbito da Enfermagem Médico-Cirúrgica;
especializados em Enfermagem Médico-Cirúrgica no seio
da comunidade científica.
 Organização do IV Encontro do Colégio do Colégio da Especialidade de EMC;
 Colaboração e parceria com a Comissão de Investigação e Desenvolvimento.
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Domínio
Operacional

Docência

Objetivo

Atividade

 Apreciação de planos de estudos de Cursos de Pós-Licenciatura de Especialização e
 Contribuir para promoção do desenvolvimento da qualidade
Cursos de Mestrados em Enfermagem Médico-Cirúrgica;
do ensino e consequentemente dos cuidados
especializados na área de Enfermagem Médico-Cirúrgica  Acompanhamento e análise de propostas de restruturação curricular dos cursos
formação pós graduada em Enfermagem Médico-Cirúrgica;
num trabalho de proximidade com instituições de ensino de
enfermagem (públicas e privadas);
 Definição dos saberes e experiências formativas que respondam ao perfil
competências aprovadas;
 Promover as condições ideais para a reorganização do
ensino pós graduado de Enfermagem Médico-Cirúrgica.
 Desenvolvimento de um trabalho de proximidade com Instituições de Ensino
Enfermagem, propondo áreas prioritárias de investigação e ensino no âmbito da área
competências do Colégio;

de
de
de
de
de

 Participação em reuniões e eventos científicos, ou outros, organizados em parceria com
instituições de ensino de enfermagem que contribuam para o desenvolvimento da
Enfermagem Médico-Cirúrgica;
 Promoção de parcerias com as instituições de Ensino de Enfermagem.

Formação

 Promover o desenvolvimento e valorização científica,
 Desenvolvimento de um trabalho de proximidade com as instituições de ensino superior de
técnica, cultural e profissional dos membros do Colégio;
enfermagem e de saúde para o desenvolvimento de respostas formativas às necessidades
dos membros do Colégio;
 Otimizar a relação com os membros do Colégio, com vista a
um maior envolvimento e proximidade;
 Participação e divulgação de programas formativos relevantes para o Colégio;
 Instigar a adequação da formação e do desenvolvimento  Reforço do apoio à oferta formativa para os membros do Colégio;
profissional reforçando a qualificação dos membros do
Colégio numa lógica de lifelong learning, face às  Organização do IV Encontro do Colégio da Especialidade de EMC a acontecer em datas
necessidades da comunidade em cuidados de Enfermagem
adjacentes à Assembleia ordinária do Colégio.
Médico-Cirúrgica.
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Domínio
Operacional

Objetivo

Atividade

 Emissão de resposta a pedidos de esclarecimento e/ou pareceres na área científica,
 Promover o desenvolvimento de medida de assessoria aos
técnica e profissional do Colégio, como suporte à tomada de decisão dos seus membros;
membros do Colégio, com vista a um maior envolvimento e
proximidade;
 Efetivação de assessoria aos membros do Colégio;

Assessoria

 Fomentar a comunicação eficaz entre os membros do  Divulgação dos pareceres e atividades desenvolvidas pelo colégio EMC ou de áreas de
colégio com outros órgãos da Ordem dos Enfermeiros, com
interesse do Colégio;
as instituições e com a sociedade.
 Representação do Colégio em eventos;
 Dinamização do micro webpage do Colégio como veículo de transmissão da informação
produzida;
 Realização de visitas institucionais a convite, ou autopropostas;
 Colaboração na definição de estratégias para a conceção e gestão de programas de
desenvolvimento da área de especialidade;
 Participação em reuniões de grupos de trabalho de associações/sociedade de enfermeiros
e que potenciem as atividades do colégio;
 Participação em reuniões com outros Órgãos da Ordem dos Enfermeiros.

Gestão

 Promover medidas para a gestão participada dos membros
do Colégio nas instituições de saúde;
 Promover medidas para a gestão participada dos membros
do Colégio na gestão dos cuidados.

 Colaboração com os membros do Colégio na definição de estratégias de gestão dos
cuidados;
 Colaboração com os membros do Colégio na definição de estratégias para a conceção,
gestão e liderança de projetos de cuidados;
 Promoção da articulação com as instituições de ensino de enfermagem, ou outras, para o
desenvolvimento de métodos e técnicas de planeamento, implementação e gestão de
equipas.
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Domínio
Operacional

Objetivo

Atividade

 Realização de Assembleia/reuniões ordinárias da Mesa do Colégio;
 Elaboração e aprovação do Regimento da Mesa do Colégio;
Atividades
Correntes e/ou
Atividades de
Suporte

 Elaboração e submissão do plano de atividades do Colégio;
 Assegurar o funcionamento da estrutura organizacional da
mesa do Colégio;
 Participação em reuniões e outras atividades com outros órgãos da OE;
 Garantir o cumprimento das funções estatuarias;

 Articulação com os órgãos nacionais e regionais favorecendo a comunicação e parcerias;

 Promover o desenvolvimento de relações com a sociedade,  Reuniões de trabalho com associações/sociedades com ação relevante para o Colégio;
com vista à proximidade e visibilidade social da
 Colaboração em eventos científicos de iniciativa de associações/sociedades;
enfermagem;
 Celebração de efemérides em parceria com associações/sociedades e outros Órgãos da
OE;
 Resposta ao expediente e plano de atividades do Colégio.
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NOTA FINAL

A proposta de plano de atividades aqui apresentado é um ponto de partida mas, ao mesmo tempo de
continuidade de um trabalho conjunto entre os membros do Colégio, as instituições do ensino Superior
com formação em Enfermagem Médico-Cirúrgica e as associações/sociedades de enfermeiros (ou que
incluem enfermeiros). O plano de atividades proposto pretende ser realista, dinâmico e exequível.
Estamos cientes da necessidade de mudança e evolução da Especialidade de Enfermagem MédicoCirúrgica, por isso contamos com o contributo de todos os membros do Colégio.

Lisboa, 5 de março de 2016
Pl’ A Mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem Médico-cirúrgica
Enf. Catarina Alexandra Lobão
Presidente
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