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Tal como foi referido no relatório anterior a OE iniciou a sua participação em 

actividades relativas ao enfermeiro de família/enfermagem de saúde familiar (EF), a 

convite da DGS, em Janeiro de 2005. 

Este foi o terceiro workshop realizado sobre o tema, e já com o título definitivo “Family 

Health Nursing in European Communities (FamNrsE) ” uma vez que foi com este título 

que a Universidade de West Scotland concorreu e obteve financiamento por parte do 

programa Erasmus. 

Este workshop teve com objectivo monitorizar o andamento do trabalho em cada área 

de trabalho definida. Assim estiveram presentes apenas os responsáveis pela 

coordenação de cada área definida:  

Paul Martin, Pauline Banks e Tim Duffy (responsáveis pelo projecto da Universidade 

de West Scotland); 

Maria do Céu Barbieri (Escola Superior de Enfermagem do Porto);  

Luminita Beldean (Universidade Lucian Blaga);  

Karmen Romih (College of Nursing de Jesenice, Eslovénia);  

Margo BasaK (Universidade de Economia e Inovação de Lubliana, Polónia); 

Verena Moser-Siegmeth (Instituto de Investigação da Cruz Vermelha de Viena, 

Áustria). 

A Ordem dos Enfermeiros está incluída no projecto como parceiro associado (não 

podendo por isso receber financiamento do projecto como os outros parceiros). Não 

está responsável por nenhuma área de trabalho mas participa enquanto estrutura com 

um trabalho mais sólido e avançado nesta área da enfermagem e comprometeu-se 

nas actividades de disseminação. 

Ao iniciar o workshop Paul Martin referiu que, apesar de se encontrar em 

reestruturação, a OMS Europa mantém o forte apoio ao projecto, reafirmando a 

convicção que a Enfermagem de Saúde Familiar poderá ter um contributo fundamental 

na resolução dos problemas de saúde da Europa.  

 

 

Metodologia 

 

Ao longo dos dois dias em que decorreu o workshop, e de acordo com o plano que 

apresentamos em anexo, cada responsável apresentou o trabalho que já desenvolveu 

na área da sua responsabilidade. Por parte dos restantes membros foram dados 

contributos para a prossecução desse mesmo trabalho. Assim: 
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Área 1 e 2 – Gestão do projecto e Website (Tim Duffy) 

 

Foi apresentada como principal dificuldade a realização das vídeo-conferências por 

parte de alguns elementos. A UWS disponibilizou-se a servir de plataforma de 

contacto para facilitar essa realização quando os elementos o solicitem.  

Foi referida a utilidade da utilização do Basecamphq. ao permitir que todos os que 

estão inscritos tenham acesso a todas as conversações entre todos os membros do 

projecto, estando assim a par do decorrer dos trabalhos e possibilitando o contributo 

de todos. 

Acede-se ao website do projecto através do site da University of West Scotland onde 

está, depois, identificado o Family Health Nursing Project. 

Foi ainda sugerido que o website da Ordem dos Enfermeiros estabeleça uma ligação 

ao da UWS. 

 

Área de trabalho 3 – Definição de Enfermagem de Saúde Familiar (Mª do Céu 

Barbieri) 

 

O grupo tem estado a trabalhar na realização dum questionário para, usando a técnica 

Delphi, submeter a uma amostra de profissionais em cada país participante. Deverá 

estar pronto a utilizar em Fevereiro de 2012 e ser submetido a cerca de 50 pessoas 

em cada país. 

Utilizando esta metodologia espera-se encontrar um consenso sobre a definição de 

Enfermagem de Saúde Familiar. 

 

Área de trabalho 4 – Revisão da produção científica produzida (Luminita Beldean) 

 

Esta área de trabalho apresentou poucos progressos. Foi sugerido que cada membro 

participante fizesse uma pesquisa e apresentasse (traduzido para inglês) o autor, título 

do trabalho, resultados, metodologia usada, participantes, instrumentos de pesquisa e 

ano da publicação. 
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Área de trabalho 5 – clarificação das competências e habilidades requeridas 

para o trabalho da Enfermeira de Saúde Familiar (Luminita Beldean)  

 

A responsável por este trabalho afirmou a importância dos documentos da OMS e do 

ICN para esta clarificação e sublinhou que todos os elementos do grupo deveriam 

conhecê-los.  

Foi mais uma vez afirmada a extrema necessidade de a OE traduzir o Regulamento 

das Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde 

Familiar para que possa ser usado como base de trabalho neste projecto. 

 

Área de trabalho 6 - Identificação da oferta formativa (Karmen Romih) 

 

A enorme diversidade que existe nos países presentes no que respeita à formação em 

enfermagem torna esta área de trabalho bastante difícil. Foi sugerido que cada país 

enviasse para a responsável o que existe disponível na área da formação pós-

graduada. 

 

Área de trabalho 11 – Disseminação (Tim Duffy)  

 

Foi sublinhada a importância de dar visibilidade ao projecto e ao andamento dos 

trabalhos. E também reportar ao responsável por esta área onde e como essa 

publicitação foi feita. 

Foi sugerido que no caso da OE se coloque um link para o projecto. 

 

Área de trabalho 9 – Garantia de qualidade do projecto (Margo Basak)  

 

Está a ser desenvolvido um questionário a ser preenchido por cada participante do 

projecto a cada 3 meses para monitorizar o andamento do projecto. 

 

Área de trabalho 10 – Construção de um instrumento para identificação dos 

ganhos em saúde (Verena Moser-Siegmeth) 

 

Esta área de trabalho tem uma amplitude temporal maior uma vez que necessita dos 

contributos dos outros grupos. 
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Conclusões  

 

Consideramos ser esta uma área de interesse estratégico para a OE. Apesar de não 

poder participar como “parceiro activo” ou seja, responsável por áreas de trabalho, a 

OE poderá ter sempre um papel importante a desempenhar, quer na disseminação do 

projecto quer como elemento consultivo nas diferentes áreas de trabalho. A OE poderá 

aqui ter um papel de mérito ao influenciar as linhas de desenvolvimento da 

enfermagem de saúde familiar na Europa permitindo criar e pôr em prática um 

conceito comum, determinante para a obtenção de ganhos em saúde e melhoria da 

equidade e acessibilidade dos cidadãos aos cuidados de saúde. 

 

É neste sentido que reforçamos a importância de se traduzirem alguns documentos 

nomeadamente o Regulamento das Competências Específicas do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem de Saúde Familiar para que possa ser usado como base 

de trabalho neste projecto. 

 

De todas as áreas de trabalho do projecto pensamos que o contributo da OE, e 

nomeadamente da Mesa do Colégio, poderá ter mais peso nas áreas 5, 6 e 10, uma 

vez que correspondem a áreas onde já existe um trabalho realizado com 

profundidade. 

 

Dada a rapidez de desenvolvimento do trabalho julgamos ser conveniente a 

identificação do elemento de continuidade neste projecto para que ser “apresentado” e 

integrado na Basecamp através de Tim Duffy (Tim.Duffy@uws.ac.uk).  

 

Ficou já agendado um próximo workshop a realizar na Polónia (em Lubliana), em 3 e 4 

de Julho.    
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ANEXO 

Programa do encontro  
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Family Health Nursing in European Communities (FamNrsE) 

Partner meeting to be held in Paisley, Scotland  

January 2012 

 

9-30 Welcome and update Paul Martin 

9-50 Aims of meeting and programme Pauline Banks 

10-00 Workpackages 1 and 2: Project 

Management & Website 

Tim Duffy 

10-20 COFFEE BREAK  

10-40 Workpackage 3: Definition of 

Family Health Nursing 

Presentation: Maria do Céu Barbieri 

Figueiredo 

 

1.University of the West of Scotland 

2.Research Institute of the Red Cross 

3.University of Economics and 

Innovation in Lublin 

4.Escola Superior de Enfermagem Do 

Porto  

5.Lucian Blaga University 

6.University of Craiova 

7.College of Nursing Jesenice 

8.University Witten 

 

12-15 LUNCH  

13-15 Workpackage 4: Review of scientific 

evidence regarding Family Health 

Nursing and its specific nature in 

different EU countries  

Presentation:  Madalina Manea 

6. University of Craiova 

1.University of the West of Scotland 

3.University of Economics and 

Innovation in Lublin 

4.Escola Superior de Enfermagem Do 

Porto  

8.University Witten 

 

15-15 TEA/COFFEE BREAK  

16-00 Workpackage 5: Clarification of 

competency and capability 

requirements for family health nurses 

working in communities 

Presentation: Luminita Beldean 

 

5.Lucian Blaga University 

1.University of the West of Scotland 

3.University of Economics and 

Innovation in Lublin 

4.Escola Superior de Enfermagem Do 

Porto  
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7.College of Nursing Jesenice 

8.University Witten 

 

17-45 Summing up Tim Duffy 

7-30 DINNER   

9-30 Workpackage 6: Review of available 

education/training 

Presentation: Brigita Skela Savič 

 

7.College of Nursing Jesenice 

1.University of the West of Scotland 

2.Research Institute of the Red Cross 

3.University of Economics and 

Innovation in Lublin 

4.Escola Superior de Enfermagem Do 

Porto  

5.Lucian Blaga University 

6.University of Craiova 

8.University Witten 

11-00 TEA/COFFEE BREAK  

11-20 Workpackage 9: Quality Assurance 

Presentation: Ewelina Iwanek-

Chachaj 

 

3, University of Economics and 

Innovation in Lublin 

1.University of the West of Scotland 

2.Research Institute of the Red Cross 

4.Escola Superior de Enfermagem Do 

Porto  

5.Lucian Blaga University 

6.University of Craiova 

7.College of Nursing Jesenice 

8.University Witten 

12-30 LUNCH BREAK  

13-30 Workpackage 10: Development of 

FHN Evaluation Framework 

Presentation: Verena Moser-Siegmeth 

2.Research Institute of the Red Cross 

1.University of the West of Scotland 

3.University of Economics and 

Innovation in Lublin 

4.Escola Superior de Enfermagem Do 

Porto  

5.Lucian Blaga University 

6.University of Craiova 

7.College of Nursing Jesenice 

15-30 TEA/COFFEE BREAK  

16-00 Workpackage 11: Dissemination 

Presentation: Tim Duffy 

1.University of the West of Scotland 

2.Research Institute of the Red Cross 

3.University of Economics and 

Innovation in Lublin 

4.Escola Superior de Enfermagem Do 

Porto  

5.Lucian Blaga University 

6.University of Craiova 

7.College of Nursing Jesenice 

8.University Witten 

16-30 Any Other Business Tim Duffy 

17-00 Finish  
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