
  

WORKSHOP 

 MODELO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

 

 

9 Fevereiro 2010  
9h30m - Lisboa 

Hotel Sana Metropolitan 
Rua Soeiro Pereira Gomes, Parcela 2 

 

 

ENQUADRAMENTO 
A publicação da primeira alteração do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros (OE), traduz a vontade 
renovada que o Estado manifesta, pelos seus representantes, em dotar a Ordem de novos instrumentos 
de regulação no quadro dos também novos desafios que a profissão enfrenta.  

O Modelo de Desenvolvimento Profissional (MDP), concretamente os seus Sistemas de Certificação de 
Competências e de Individualização das Especialidades, fazem parte destas novas respostas de 
regulação profissional, que se justificam pelo valor que têm para a consecução do desígnio fundamental 
da Ordem de “promover a defesa da qualidade dos cuidados de Enfermagem prestados à população, 

bem como o desenvolvimento, regulamentação e o controlo do exercício da profissão de enfermeiro 

assegurando a observância das regras de ética e deontologia profissional” (n.º1 do artigo 3.º do Estatuto 
da OE).  

Com a entrada em vigor da Lei n.º 111/2009 de 16 de Setembro, estamos perante o desafio que se 
coloca a todos os Enfermeiros Portugueses de recriar novos modos de responder a este desiderato que é 
também o cerne da responsabilidade social da Profissão. Estamos a falar de “Mudança”, da mudança 
escolhida pela profissão e que agora também os cidadãos Portugueses esperam de nós. Estamos a falar 
de “Oportunidade”, da oportunidade criada e do desafio que temos de a tornar uma realidade com ganhos 
para os cidadãos, para a profissão e para a disciplina de Enfermagem. 

 

OBJECTIVOS 

1. Apresentar e analisar aspectos concretos da operacionalização do MDP 

2.  Criar as sinergias necessárias às melhores respostas  
 

 

DESTINATÁRIOS 
Enfermeiros Directores dos Hospitais/Centros Hospitalares, dos Conselhos Clínicos dos ACES e 
Presidentes dos CD/Directores das IES 
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PROGRAMA 
 
 

9:30 
Intervenção de abertura 

Mª Augusta Sousa, Dign. Bastonária Ordem dos Enfermeiros 

9:45 

 

Introdução e aspectos gerais ‐ Lucília Nunes 

MDP – Sistema de Certificação de Competências, Rui Inês 

Reconhecimento da idoneidade formativa dos contextos, António Marques 

MDP – Sistema de individualização das Especialidades, António Nabais 

Responsabilidade e deontologia, Sérgio Deodato 

12:00  Coffee Break 

12h15 

 

Constituição dos workshops 

1. Gestão Hosp/CH 

Dinamizadores: Jacinto Oliveira e António Marques 

2. Gestão ACES 

Dinamizadores: Manuel Oliveira e António Nabais 

3. IES 

Dinalizadores: Teresa Oliveira Marçal e Rui Inês 

13:00  Almoço Livre 

14:30 

 

Workshops: oficinas de trabalho  

Continuação 

16:30 

 

Sessão plenária: partilha da síntese dos workshops 

Perspectivas de desenvolvimento – planeamento workshop para final de Setembro 

17:30 

 

Encerramento do Workshop 

 


