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A Ordem dos Enfermeiros (OE) reuniu ontem, 11 de março, em Lisboa, com 33 

representantes de diversas Instituições de Ensino Superior (IES) de Enfermagem e de 

Saúde com o intuito de analisar o estado atual da profissão. 

 

No encontro, a OE e as IES consensualizaram que:  

 

- Há necessidades de cuidados de Enfermagem «a descoberto» em áreas 

específicas. Por conseguinte, a população está a ser privada de cuidados por 

desaproveitamento de enfermeiros e enfermeiros especialistas e das respetivas 

competências. 

 

- As instituições que ensinam Enfermagem apresentam elevada qualidade de 

formação, facto reconhecido nacional e internacionalmente, uma vez que os 

diplomados em Portugal são geradores de grande atratividade e elevada 

empregabilidade fora do País.  

 

- Existe apreensão no que respeita à reestruturação do Ensino Superior em 

preparação pelo Ministério da Educação e Ciência. As entidades presentes na reunião 

comprometeram-se a unir esforços para que esta reestruturação não discrimine o 

ensino de Enfermagem e coloque em causa a possibilidade de desenvolvimento futuro 

enquanto profissão autorregulada.   

 

- O desenvolvimento profissional deve estar ligado ao desenvolvimento 

académico, nomeadamente estabelecendo a ligação entre a atribuição do título de 

enfermeiro especialista pela OE e o grau de mestre. 

 

- Os Cursos Técnicos Superiores Profissionais, recentemente anunciados pelo 

Governo, colhem uma forte discordância entre os vários elementos presentes na 

reunião caso se apliquem às áreas de intervenção da Enfermagem. Considera-se que 

existe o risco de se estar a formar para atividades profissionais que, disfarçadas de 

outras designações, promovam a prestação de cuidados desqualificados e 

desregulados. 
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- Se deve pugnar pela necessidade da Fundação para a Ciência e Tecnologia 

reconhecer a Enfermagem como disciplina do conhecimento. A atual situação faz com 

que os enfermeiros que se dedicam à investigação sejam obrigados a apresentar as 

suas teses de mestrado e doutoramento de Enfermagem integradas noutras áreas do 

saber para obter financiamento, o que configura uma situação de discriminação e 

impedimento ao desenvolvimento da própria profissão.   

 

 

As instituições de Ensino Superior e a Ordem dos Enfermeiros afirmam publicamente 

que se encontram em sintonia sobre um conjunto significativo de temas e reconhecem 

a imprescindibilidade de manter com regularidade destas reuniões. As entidades 

envolvidas comprometem-se a dar continuidade ao trabalho conjunto no que se refere:  

 

- à reorganização da rede do Ensino Superior;  

- à operacionalização do Modelo de Desenvolvimento Profissional (MDP); 

- à investigação em Enfermagem; 

- à ligação entre desenvolvimento profissional e desenvolvimento académico; 

- a uma posição comum sobre os cursos técnicos superiores profissionais.  

 

O desenvolvimento da Enfermagem depende no desenvolvimento do ensino em 

conjunto com a prática clínica e com a investigação. Regredir em qualquer destas 

áreas é regredir no desenvolvimento da profissão. 

  

Na reunião estiveram presentes as seguintes Instituições de Ensino Superior:  

 

 

Escola Superior de Enfermagem de Angra do Heroísmo 

Escola Superior de Enfermagem de Chaves 

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra 

Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha de Oliveira de Azeméis 

Escola Superior de Enfermagem de Lisboa 

Escola Superior de Enfermagem do Porto 

Escola Superior de Enfermagem de Santa Maria 

Escola Superior de Enfermagem de S. Francisco das Misericórdias 

Escola Superior de Enfermagem de S. João de Deus/Universidade de Évora 

Escola Superior de Enfermagem de S. José Cluny/Funchal 

Escola Superior de Enfermagem da Universidade da Madeira 

Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Minho 

Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Escola Superior de Saúde de Bragança / Instituto Politécnico de Bragança 

Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa 

Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias / Instituto Politécnico de Castelo Branco 

Escola Superior de Saúde / Instituto Politécnico de Beja 

Escola Superior de Saúde / Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Saúde / Instituto Politécnico de Leiria 

Escola Superior de Saúde / Instituto Politécnico de Portalegre 

Escola Superior de Saúde / Instituto Politécnico de Santarém 

Escola Superior de Saúde / Instituto Politécnico de Setúbal 
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Escola Superior de Saúde / Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

Escola Superior de Saúde do Porto / Universidade Fernando Pessoa 

Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve 

Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro 

Escola Superior de Saúde do Vale do Ave 

Escola Superior de Saúde do Vale do Sousa 

Escola Superior de Saúde de Viseu 

Instituto de Ciências da Saúde / Universidade Católica Portuguesa – Lisboa 

Instituto de Ciências da Saúde / Universidade Católica Portuguesa – Porto 

Instituto Superior de Saúde do Alto Ave 

 

Esteve ainda presente representante da FINE - European Federation of Nurse 

Educators 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


