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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 respectiva 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 directo, 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 clínica. Apesar do actual contexto de
constrangimentos e dificuldades, a qualidade dos cuidados de enfermagem especializados, não
podem ser postos em causa.
Decorrido cerca de um ano após a tomada de posse, tivemos oportunidade de nos integrarmos na
dinâmica de trabalho e articulação da Mesa do Colégio com os restantes órgãos da Ordem dos
Enfermeiros e realizar actividades que se encontram descritas no nosso relatório de actividades.
Certos que o percurso é longo e ambicioso, apresentamos neste documento um conjunto de novas
actividades, mas sobretudo, uma continuidade das actividades enumeradas no plano de
actividades de 2016.
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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 MédicoCirúrgica, a propor ao Conselho Directivo;
d) Elaborar os programas formativos da especialidade de Enfermagem MédicoCirúrgica, a propor ao Conselho Directivo;
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.

2. ACTIVIDADES PLANEADAS
Em Enfermagem o exercício da actividade profissional é vasto e pode decorrer nas áreas de
actuação 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 Actividades da Mesa do Colégio de Especialidade em
Enfermagem Médico-Cirúrgica, à semelhança do ano transacto, engloba todas as áreas
referidas. Tomamos também a liberdade de manter um conjunto de actividades, que
designamos “actividades correntes”, referindo-se àquelas que orientam a gestão interna da
Mesa do Colégio de Especialidade.
Optamos por utilizar uma metodologia esquemática, recorrendo a quadros para mais fácil
apresentação.
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Dominio Operacional: Prestação de Cuidados
Defender os interesses gerais dos destinatários dos serviços de enfermagem e a representação em defesa dos interesses da profissão.
Objectivo Estratégico

Regular e supervisionar o acesso à profissão do enfermeiro especialista de Enfermagem Médico‐Cirúrgica e o seu exercício, aprovar, nos termos da lei, as normas técnicas e
deontológicas respectivas, zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares da profissão e exercer o poder disciplinar sobre os seus membros.
Representar os enfermeiros junto dos órgãos de soberania e colaborar com o Estado e demais entidades públicas sempre que estejam em causa matérias relacionadas com a
prossecução das atribuições da Ordem, designadamente nas acções tendentes ao acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde e aos cuidados de enfermagem.

Promover o desenvolvimento da qualidade e segurança dos cuidados especializados na área de Enfermagem Médico‐Cirúrgica.
Objectivo Operacional

Promover o desenvolvimento de relações com a sociedade, com vista à proximidade e visibilidade social dos cuidados de enfermagem especializados.
Acompanhar o exercíco profissional da especialidade de Enfermagem Médico‐Cirúrgica.

Domínio Operacional

Prestação de Cuidados

Actividades

Indicadores

Metas

Responsabilidades

Colaboração na identificação de focos sensiveis/áreas de intervenção prioritárias aos
cuidados de Enfermagem especializados na área de competência do colégio.

_______________

Ano 2017

MCEEMC

Construção de Guias Orientadores de boas prácticas clínicas: Diálise Peritoneal: um
passo para a autonomia da pessoa; O processo de transição com cuidados
especializados na vivência na Quimioterapia; ECMO: um novo desafio para a práctica
especializada.

N.º de Guias iniciados

Pelo menos 1

MCEEMC, CAT; Grupo de trabalho
proposto para o efeito

80% de visitas

CAT, MCEEMC

100%

MCEEMC, CAT, peritos.

N.º de GOBP iniciados

Pelo menos 1

MCEEMC

N.º de reuniões por ano

4 reuniões

MCEEMC

Participação nas visitas de acompanhamento às Unidades de Cuidados de forma a
monitorizar o percurso profissional dos membros do Colégio.
Emissão de Pareceres na área técnica do Colégio, envolvendo peritos.
Proposta de grupos de trabalho de assessoria técnica ao desenvolvimento da
qualidade de cuidados especializados, nomeadamente no âmbito dos GOBP.
Reunião de trabalho com associações/sociedades relevantes para a actividade do
Colégio.
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N.º de visitas realizadas
x100
N.º pedidos de visitas
N.º de pareceres realizados
x100
N.º de pareceres solicitados
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Dominio Operacional: Investigação
Defender os interesses gerais dos destinatários dos serviços de enfermagem e a representação em defesa dos interesses da profissão.
Objectivo Estratégico

Regular e supervisionar o acesso à profissão do enfermeiro especialista de Enfermagem Médico‐Cirúrgica e o seu exercício, aprovar, nos termos da lei, as normas técnicas e deontológicas
respectivas, zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares da profissão e exercer o poder disciplinar sobre os seus membros.
Representar os enfermeiros junto dos órgãos de soberania e colaborar com o Estado e demais entidades públicas sempre que estejam em causa matérias relacionadas com a prossecução das
atribuições da Ordem, designadamente nas acções tendentes ao acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde e aos cuidados de enfermagem.
Promover o desenvolvimento e a valorização científica dos membros do Colégio.

Objectivo Operacional

Promover o desenvolvimento da melhoria contínua dos cuidados especializados na área da Médico‐Cirúrgica pela práctica baseada em evidência científica.
Fortalecer a visibilidade profissional e dos cuidados especializados em Enfermagem Médico‐Cirúrgica no seio da comunidade científica.

Domínio Operacional

Investigação

Indicadores

Metas

Responsabilidades

Colaboração no desenvolvimento e divulgação de estudos científicos e experiências prácticas
relevantes para o Colégio.

_______________

Ano de 2017

MCEEMC, CE, CID, CQCE

Participação em acções de debate e eventos cientificos.

N.º de participações

2/ano

MCEEMC, CDR, CER, CD, CE

N.º de Associações parceiras

1/ano

MCEEMC, Associações

_______________

Ano de 2017

MCEEMC

N.º de participações em trabalhos

1 Trabalho/ano

MCEEMC, CE, CID, CQCE

Actividades

Dinamização de parcerias com associações científicas relevantes para o Colégio.
Organização do V Encontro do Colégio do Colégio da Especialidade de EMC.
Participação em trabalhos de investigação em articulação com a Comissão de Investigação e
Desenvolvimento e Comissão da Qualidade dos Cuidados de Enfermagem.
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Dominio Operacional: Docência
Defender os interesses gerais dos destinatários dos serviços de enfermagem e a representação em defesa dos interesses da profissão.
Objectivo Estratégico

Regular e supervisionar o acesso à profissão do enfermeiro especialista de Enfermagem Médico‐Cirúrgica e o seu exercício, aprovar, nos termos da lei, as normas técnicas e deontológicas
respectivas, zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares da profissão e exercer o poder disciplinar sobre os seus membros.
Representar os enfermeiros junto dos órgãos de soberania e colaborar com o Estado e demais entidades públicas sempre que estejam em causa matérias relacionadas com a prossecução
das atribuições da Ordem, designadamente nas acções tendentes ao acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde e aos cuidados de enfermagem.

Objectivo Operacional

Promover o desenvolvimento da qualidade do ensino e consequentemente dos cuidados especializados na área de Enfermagem Médico‐Cirúrgica num trabalho de proximidade com
instituições de ensino de enfermagem (públicas e privadas).
Promover as condições ideais para a reorganização do ensino pós‐graduado de Enfermagem Médico‐Cirúrgica.

Domínio Operacional

Actividades

Indicadores

Apreciação de planos de estudos de Cursos de Pós‐Licenciatura de Especialização e de Cursos de
Mestrados com especificação da respectiva àrea clínica.
Análise de propostas de restruturação curricular dos cursos de formação pós‐graduada em
Enfermagem Médico‐Cirúrgica.
Docência

N.º de planos de estudos analisados
x100
N.º de planos de estudos propostos
N.º de propostas analisadas
x100
N.º de propostas solicitadas

Metas

Responsabilidades

100%

MCEEMC

100%

MCEEMC

Actualização/Realização da matriz de avaliação dos planos de estudos dos CPLEE's.

_______________

Ano de 2017

MCEEMC

Desenvolvimento de um trabalho de proximidade com Instituições de Ensino Superior de
Enfermagem, propondo áreas prioritárias de investigação e ensino na área de competências do
Colégio.

_______________

Ano de 2017

MCEEMC

Superior a 80%

MCEEMC

Participação em reuniões e eventos científicos em Instituições de Ensino de Enfermagem.
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N.º de reuniões realizadas
N.º de reuniões propostas

x100
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Dominio Operacional: Formação
Defender os interesses gerais dos destinatários dos serviços de enfermagem e a representação em defesa dos interesses da profissão.
Regular e supervisionar o acesso à profissão do enfermeiro especialista de Enfermagem Médico‐Cirúrgica o seu exercício, aprovar, nos termos da lei, as normas técnicas e
Objectivo Estratégico deontológicas respectivas, zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares da profissão e exercer o poder disciplinar sobre os seus membros.
Representar os enfermeiros junto dos órgãos de soberania e colaborar com o Estado e demais entidades públicas sempre que estejam em causa matérias relacionadas com
a prossecução das atribuições da Ordem, designadamente nas acções tendentes ao acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde e aos cuidados de enfermagem.

Promover o desenvolvimento e valorização científica, técnica, cultural e profissional dos membros do Colégio.
Objectivo Operacional

Optimizar a relação com os membros do Colégio, com vista a um maior envolvimento e proximidade.
Promover a adequação da formação e do desenvolvimento profissional reforçando a qualificação dos membros do Colégio numa lógica de lifelong learning, face às
necessidades da comunidade em cuidados de Enfermagem Médico‐Cirúrgica.

Domínio Operacional

Formação

Actividades

Indicadores

Metas

Responsabilidades

Desenvolvimento de um trabalho de proximidade com as Instituições de Ensino
Superior de Enfermagem e de Saúde para o desenvolvimento de respostas
formativas às necessidades dos membros do Colégio.

_______________

Ano 2017

MCEEMC, Instituições Ensino Sup.

Participação e divulgação de programas formativos relevantes para o Colégio.

_______________

Ano 2017

MCEMC, GAFID

Promoção da oferta formativa para os membros do Colégio.

_______________

Ano 2017

MCEEMC, CAT

Participação no processo de individualização das especialidades, atribuição e
revalidação do título de Enfermeiro Especialista de Enfermagem Médico‐Cirúrgica.

_______________

Ano 2017

MCEEMC, CAT, CE, Estrutura da idoniedade
formativa, Grupo de trabalho a organizar

Colaboração na realização de critérios na acreditação dos contextos clínicos para a
práctica tutelada da Enfermagem Médico‐Cirúrgica.

_______________

Ano 2017

MCEEMC, CAT, CE, Estrutura da idoniedade
formativa, Grupo de trabalho a organizar
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Dominio Operacional: Assessoria
Defender os interesses gerais dos destinatários dos serviços de enfermagem e a representação em defesa dos interesses da profissão.

Objectivo Estratégico

Regular e supervisionar o acesso à profissão do enfermeiro especialista de Enfermagem Médico‐Cirúrgica e o seu exercício, aprovar, nos termos da lei, as normas
técnicas e deontológicas respectivas, zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares da profissão e exercer o poder disciplinar sobre os seus membros.
Representar os enfermeiros junto dos órgãos de soberania e colaborar com o Estado e demais entidades públicas sempre que estejam em causa matérias relacionadas
com a prossecução das atribuições da Ordem, designadamente nas acções tendentes ao acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde e aos cuidados de enfermagem.

Promover o desenvolvimento de medida de assessoria aos membros do Colégio, com vista a um maior envolvimento e proximidade.
Objectivo Operacional
Fomentar a comunicação eficaz entre os membros do colégio com outros órgãos da Ordem dos Enfermeiros, com as instituições e com a sociedade.

Domínio Operacional

Actividades

Indicadores

Emissão de resposta a pedidos de esclarecimento e/ou pareceres na área científica, técnica e
profissional do Colégio, como suporte à tomada de decisão dos seus membros.
Assessoria

N.º de respostas
N.º de solicitações

x100

Metas

Responsabilidades

100%

MCEEMC

Divulgação dos pareceres e actividades desenvolvidas pelo colégio EMC ou de áreas de
interesse do Colégio no micro webpage do Colégio.

_______________

Ano 2107

Secretariado MCEEMC;
MCEEMC

Colaboração na definição de propostas no âmbito das politicas em saúde e organizações de
saúde.

_______________

Ano 2017

MCEEMC e CAT

9

Plano de Actividades para o ano 2017

Colégio da Especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica
Dominio Operacional: Gestão de Cuidados
Defender os interesses gerais dos destinatários dos serviços de enfermagem e a representação em defesa dos interesses da profissão.
Regular e supervisionar o acesso à profissão do enfermeiro especialista de Enfermagem Médico‐Cirúrgica e o seu exercício, aprovar, nos
termos da lei, as normas técnicas e deontológicas respectivas, zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares da profissão e
Objectivo Estratégico exercer o poder disciplinar sobre os seus membros.
Representar os enfermeiros junto dos órgãos de soberania e colaborar com o Estado e demais entidades públicas sempre que estejam em
causa matérias relacionadas com a prossecução das atribuições da Ordem, designadamente nas acções tendentes ao acesso dos cidadãos
aos cuidados de saúde e aos cuidados de enfermagem.
Objectivo Operacional Promover medidas para a gestão participada dos membros do Colégio no dominio da gestão.

Domínio Operacional

Gestão de Cuidados

Actividades

Indicadores

Metas

Responsabilidades

Colaboração com os membros do Colégio na definição de estratégias de gestão
dos cuidados.

_______________

Ano 2017

MCEEMC

Colaboração com os membros do Colégio na definição de estratégias para a
concepção, gestão e liderança de projectos de cuidados.

_______________

Ano 2017

MCEEMC

Promoção da articulação com as Instituições de Ensino Superior de
Enfermagem, ou outras, para o desenvolvimento de métodos e técnicas de
planeamento, implementação e gestão de equipas.

_______________

Ano 2017

MCEEMC

_______________

Ano 2017

MCEEMC, CAT, CE,
CQCE, Grupo de
Trabalho

_______________

Ano 2017

MCEEMC, CE, CQCE

Colaboração com a Comissão de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem na
elaboração de directrizes no que diz respeito à definição e promoção de
dotações seguras em cuidados especializados.
Colaboração na criação de instrumentos de apoio à gestão de recursos
humanos e dotações na área de cuidados especializados de Enfermagem
Médico‐Cirúrgica.
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Atividades Correntes
Assegurar o funcionamento da estrutura organizacional da mesa do Colégio.
Objectivo Operacional

Garantir o cumprimento das funções estatuídas.
Promover o desenvolvimento de relações com a sociedade, com vista à proximidade e visibilidade social da enfermagem.

Actividades

Actividades Correntes

Efemérides

Indicadores

Metas

Responsabilidades

Realização de Assembleia da Mesa do Colégio.

N.º de reuniões

1

MCEEMC

Reuniões ordinárias e extraordinárias da Mesa do Colégio.

N.º de reuniões

12

N.º de reuniões realizadas
x100
N.º de reuniões solicitadas

100%

MCEEMC e CAT

Elaboração de relatórios de actividades do Colégio.

N.º de relatórios

1

MCEEMC

Comemoração do Dia Mundial de Saúde.

_______________

Abril de 2017

MCEEMC

Comemoração do Dia Mundial de combate à Obesidade.

_______________

Outubro de 2017

MCEEMC

Organização do V Encontro de Enfermeiros Especialistas de
Enfermagem Médico‐Cirúrgica.

_______________

Janeiro de 2018

MCEEMC e CAT

Participação em reuniões com outros Órgãos da Ordem dos
Enfermeiros.
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NOTA FINAL
A proposta de plano de actividades aqui apresentado é uma continuidade do documento
apresentado no ano transacto, que se espera que reflita um trabalho conjunto entre a Ordem
dos Enfermeiros, 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 actividades proposto pretende ser realista, dinâmico e exequível.
Estamos cientes da necessidade de mudança e evolução da Especialidade de Enfermagem
Médico-Cirúrgica, por isso contamos com o contributo de todos os membros do Colégio.

Braga, 21 de Janeiro de 2017

A Presidente da Mesa do Colégio da Especialidade
de Enfermagem Médico-Cirúrgica
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