
 

Caro Colega, Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, 
 
No próximo dia 25 de Setembro de 2010, vamos realizar a 1ª Assembleia do Colégio de Especialidade de 
Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica (CEESMP).  
Decorrente da alteração estatutária da Ordem dos Enfermeiros (OE), foram extintas as Comissões de 
Especialidade e criados os Colégios de Especialidade, com constituição, organização e responsabilidades 
diversas das anteriores Comissões. 
 
Os Colégios de Especialidade são os órgãos profissionais constituídos pelos membros que detenham o título 
profissional da respectiva especialidade1. No nosso caso, o Colégio EESMP, é constituído por todos os membros 
que detenham o título profissional de Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica. 
A Assembleia do Colégio é o espaço onde todos os membros do Colégio podem e devem participar, nas 
decisões relativas à nossa área de especialidade. 
Nesta reunião iremos: 

 Apresentar o novo modelo de desenvolvimento profissional (MDP), ressaltando os aspectos mais 
directamente relacionados com a nossa especialidade; 

 Focar os desafios que o novo modelo nos coloca, tanto na implementação do MDP, como na definição 
dos padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem especializada em saúde mental e psiquiátrica; 

 Aprovar as competências específicas do enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental. 
 

Propomos que as prioridades para este ano sejam a implementação do Modelo de Desenvolvimento 
Profissional; o desenvolvimento de processos de qualidade dos cuidados especializados em enfermagem em 
saúde mental e psiquiátrica; bem como o acompanhamento da implementação do Plano Nacional da Saúde 
Mental. 

Para levar a cabo esta exigente tarefa, queremos contar com a participação de todos os membros do Colégio. 

Será também a reunião em que aprovaremos o regulamento do Colégio para o mandato 2010-2011 e 
apresentaremos a previsão de actividades. 

 Para melhor preparar a sua participação, poderá consultar no site da Ordem2 os documento propostos pela 
Mesa do Colégio, a submeter à discussão e votação. Se preferir, poderá solicitá-los na Sede ou Secções 
Regionais da Ordem, a partir de 6 de Setembro de 2010. 

Por isso e para continuarmos a construir, contamos consigo dia 25 de Setembro de 2010, pelas 14.00 horas, no 
Auditório do Bloco C3 da Faculdade de Ciências de Lisboa, Campo Grande, em Lisboa. 

A Presidente da Mesa do Colégio EESMP 
 
 

Enf.ª Glória Durão Butt 

                                                 
1 nº1 do Art. 31º-A do Estatuto da OE 
2 www.ordemenfermeiros.pt  


