
Caro colega,

O Conselho de Enfermagem (CE) organiza este ano a II Conferência de Regulação do CE. Entendemos 

significativo evocar a ideia de «Estruturantes da Qualidade», considerando tanto as atribuições específicas 

como as responsabilidades do Conselho de Enfermagem. De entre o conjunto de objectivos da conferência, 

relevamos a intenção de partilhar o trabalho desenvolvido em áreas estruturantes da qualidade dos 

cuidados, dar visibilidade ao caminho trilhado em 2009 ao nível nacional e nos conselhos regionais, 

proporcionar uma panorâmica e enquadramento de tópicos relevantes na e para a prática de cuidados de 

Enfermagem, bem como projectar o percurso do Modelo de Desenvolvimento Profissional (MDP).

Assim, organizámos os dois dias de trabalho em mesas temáticas, conforme o programa no verso, seguindo 

um percurso que vai dos desígnios às estratégias, dos projectos às realizações, dos pareceres produzidos 

às perspectivas de desenvolvimento. 

Contamos com as intervenções dos presidentes das oito comissões (de Cuidados Gerais, de Formação e 

das várias especialidades) - «oito focos em confluência»- , dos cinco presidentes dos conselhos regionais 

- «regiões diferentes, preocupações próximas»-, do gestor e colegas envolvidos em projectos dos Padrões 

de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem e com uma perspectivação deontológica e profissional do 

MDP - «caminhar com o futuro». 

Para ampliar horizontes com o conhecimento do que se vai passando na regulação profissional a nível 

internacional, teremos a presença da Enf.ª Anne Morrison (International Council of Nurses) e da Enf.ª Jean 

Barry (Canadian Nurses Association).  

Desta forma, abrimos a II Conferência de Regulação do CE à partilha, ao debate, à proximidade em áreas 

que se configuram como estruturantes para a melhoria da qualidade dos cuidados de Enfermagem e para 

o desenvolvimento do exercício profissional. 

Esperando contar com a sua presença e participação, agendemos encontro nos dias 23 e 24 de Novembro, 

na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Porque consigo este evento fará mais sentido e 

poderá ajudar a estruturar futuro,

Cordialmente,

Lucília Nunes
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