
EXPOSIÇÃO COMEMORATIVA

com a
 ANOS 

ORDEM DOS ENFERMEIROS



Bem-vindo à Exposição Comemorativa do 10º Aniversário da Ordem dos Enfermeiros (OE). Mais do que assinalar uma data, o que se pretende com esta 

iniciativa pode ser definido em três objectivos:

     Promover a aproximação entre os enfermeiros portugueses e a OE;

Assim, ao entrar na exposição, o visitante é convidado a passar em revista os eventos mais importantes desta década, através de uma extensa timeline.  

Depois dessa breve retrospectiva histórica entramos na exposição propriamente dita onde, ao longo de 10 estações, são descritos 10 momentos / temas 

da história recente da Ordem dos Enfermeiros.
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Caros cidadãos, 

Caros colegas, 

O Diário da República de 21 de Abril de 1998 contém nas suas páginas um diploma que marcou e marcará para sempre 

na história da Enfermagem em Portugal – o Decreto-lei nº 104/98, que instituiu a Ordem dos Enfermeiros. Este acon-

tecimento tornou possível a concretização de uma aspiração há muito sentida pelos colegas e permitiu dar início a um 

percurso de que nos orgulhamos e para o qual contribuímos todos os dias.   

Volvida uma década após aquela data, a Ordem dos Enfermeiros decidiu assinalar esta efeméride tão especial com 

um conjunto de actividades, no qual se inclui a realização da Exposição Comemorativa «10 anos com a Ordem dos 

Enfermeiros». Foi nosso intuito levar esta exposição a vários locais do país – incluindo aos arquipélagos dos Açores e 

da Madeira –, criando as condições necessárias para que a mesma possa ser espaço de encontro com os cidadãos – 

potenciais destinatários dos cuidados de Enfermagem – e também com profissionais de saúde. É com grande satisfação 

que, através desta iniciativa, procuramos dar a conhecer a instituição, o seu papel na sociedade portuguesa, bem como 

o trabalho desenvolvido junto dos enfermeiros, dos cidadãos e dos responsáveis políticos, desde 1998. 

Esperamos que todos os visitantes desfrutem desta exposição na mesma proporção em que nos empenhámos em 

torná-la uma realidade. 

Mensagem da Bastonária

Maria Augusta Sousa 

Bastonária da Ordem dos Enfermeiros
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Timeline
1998-2008

Atribuído o 1º Reconhecimento de Mérito à 
Enfª. Emília Maria da Costa Cabral da Costa 
Macedo; 

Aquisição da Sede Nacional;

1ª versão do Enquadramento Conceptual do 
Exercício Profissional e  definição da 1ª 
versão dos Padrões de Qualidade dos 
Cuidados de Enfermagem;

I Seminário de Ética, organizado sob o lema 
«Informação e Confidencialidade»;

30 de Maio

07 de Dezembro

de Dezembro01

2000

Publicação do Decreto-Lei que criou 
a OE; Estatuto da OE;  

Entrada em funções da Comissão 
Instaladora da OE, presidida pela 
Enf.ª Mariana Diniz de Sousa;

21 de Abril

de Julho02

1998

Inauguração da Sede Nacional da OE;

III Seminário de Ética, sobre a 
problemática «Questões Éticas das 
Relações Profissionais»;

OE representada no Conselho Nacional de 
Avaliação do Ensino Superior; 

12 de Maio

de Outubro24

2002

de Janeiro21
Tomada de posse dos Órgãos Sociais para o 
mandato 2004/2007. A Enf.ª Maria Augusta Sousa 
tomou posse como segunda Bastonária da OE;

O Conselho de Enfermagem da OE elaborou o 
projecto para a Implementação dos Padrões de 
Qualidade e da CIPE®;

Atribuição do título de 1º Membro Honorário à D. 
Maria Amélia da Silva Rocha da Paula Hungria;

Concretização da filiação da Ordem dos 
Enfermeiros no ICN;

Homenagem à Enf.ª Mariana Diniz de Sousa; 

01 de Abril

01 de Junho

11 de Setembro

Visita a Portugal da Enf.ª Christine Hancock, 
Presidente, à época, do ICN; 

1 de Outubro

V Seminário de Ética, dedicado ao tema «Ética de 
Enfermagem»;

11 de Outubro

Início do trabalho tendo em vista a certificação da 
OE como entidade formadora e elaboração do 
projecto para a criação do Centro de Recursos em 
Conhecimento;

Adesão ao Projecto Girl Child, uma iniciativa do ICN

Constituição da comissão para adesão ao Projecto 
Biblioteca Móvel do ICN;

2004

Tomada de posse dos Órgãos Sociais 
para o mandato 2008/2011. A Enf.ª Maria 
Augusta Sousa foi reempossada como 
Bastonária da OE;

Início das comemorações do 10º 
Aniversário da Ordem dos Enfermeiros;

Ministério da Saúde aceita os princípios 
do Modelo de Desenvolvimento 
Profissional proposto pela OE;

26 de Janeiro

18 de Setembro

IX Seminário de Ética. «10 anos de 
Deontologia Profissional - 60 anos de 
Direitos Humanos» foi o tema escolhido 
pelo Conselho Jurisdicional da OE.

26 de Setembro

de Abril21

2008

1ªs Eleições para os Órgãos Sociais da OE;

Tomada de posse dos Órgãos Sociais para o 
1º mandato (1999/2003). A Enf.ª Mariana 
Diniz de Sousa foi empossada como primeira 
Bastonária da OE;

31 de Maio

de Abril21

1999

IV Seminário de Ética, com o tema «Do direito 
ao Cuidado»;

2ªs Eleições para os Órgãos Sociais da OE; 

Edição do Código 
Deontológico do Enfermeiro: 
anotações e comentários;

Criação do Fórum Nacional das Organizações 
Profissionais de Enfermagem (FNOPE);

Aquisição de um edifício, em Ponta Delgada, 
para a instalação da Secção Regional dos 
Açores;

Início da construção das actuais instalações 
da Secção Regional da Madeira, no Funchal;

Ultimado o processo de filiação no ICN;

26 de Maio

10 de Dezembro

01 de Agosto

2003

Início do projecto «Padrões de Qualidade dos 
Cuidados de Enfermagem e Sistemas de 
Informação»;

VI Seminário de Ética, abordando a temática «Final 
de Vida»;

Conclusão do processo de filiação da OE na 
Associação Europeia para os Diagnósticos, 
Intervenções e Resultados Comuns de 
Enfermagem (ACENDIO);

Participação no 23.º Congresso Quadrienal do ICN 
– Taipé;

Adesão ao projecto Biblioteca Móvel do ICN;

11 de Outubro

de Maio19 a 27

2005

de Maio27 a 01 de Junho

Conferências de Gestão «Enfermagem no Sistema de 
Saúde: Mais Valor no Processo de Cuidados de Saúde»;

Formalização da Adesão à Federação Europeia dos 
Reguladores de Enfermagem (FEPI); 

Entrega das primeiras Bibliotecas Móveis - São Tomé e 
Príncipe;

Conclusão das obras de remodelação das instalações 
das Secções Regionais do Norte e do Centro; ampliação 
da Sede com o aluguer do 2º andar do nº68 da Av. 
Almirante Gago Coutinho;

Participação nas Conferências do ICN subordinadas ao 
tema «Os enfermeiros na vanguarda - Lidando com o 
inesperado» - Yokohama;

Participação na Assembleia-Geral da Organização 
Mundial da Saúde (OMS);

Integração da OE no Conselho Nacional das Ordens 
Profissionais (CNOP);

VIII Seminário de Ética, subordinada ao tema 
«Responsabilidade Profissional»;

3ªs Eleições para os Órgãos Sociais da OE;

02 de Fevereiro

14 a 23 de Maio

28 de Maio

28 de Setembro

13 de Dezembro

Abril

2007

de Abril04

Realização das primeiras Cerimónias de 
Vinculação à Profissão; 

VII Seminário de Ética. «Segurança nos 
Cuidados» foi o tema central;

II Congresso da Ordem dos Enfermeiros 
subordinado ao tema «O Enfermeiro e o 
Cidadão: Compromisso (d)e proximidade»;

Lançamento do Programa Liderança para a 
Mudança, mais uma iniciativa do ICN que a 
OE adoptou;

Participação na 59ª Assembleia Mundial de 
Saúde (integrando a delegação oficial do 
Ministério da Saúde);

10 a 12 de Maio

07 de Novembro

13 de Novembro

Setembro

2006

Sessão de lançamento da versão 
portuguesa da CIPE®1.0 - Lisboa;

Definição dos Padrões de Qualidade dos 
Cuidados de Enfermagem;

Divulgação da versão beta da Classificação 
Internacional para a Prática de Enfermagem 
(CIPE®);

I Congresso da Ordem dos Enfermeiros, com o 
tema «Melhor Enfermagem, Melhor Saúde»;

Participação de uma delegação oficial da OE no 
Congresso do Conselho Internacional de 
Enfermeiros (ICN) - Copenhaga; 

Aquisição das instalações das SR da Madeira, do 
Centro e do Norte e inauguração das instalações 
da SR do Sul;

04 de Outubro

de Dezembro15

2001

II Seminário de Ética, 
debruçando-se sobre «Questões 
Éticas da Prática de Enfermagem»;
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0101
Sendo o Decreto-Lei (DL) n.º 104/98 o documento de cariz legislativo que formalizou a criação 

da Ordem dos Enfermeiros (OE), considerou-se fundamental que a Exposição Comemorativa 

«10 anos com a Ordem dos Enfermeiros» tivesse início com a apresentação deste diploma.

 O dia da sua publicação, 21 de Abril de 1998, ficará para sempre ligado à criação oficial da 

Ordem. Mais do que o concretizar de um velho anseio, foi o culminar de um longo processo de 

afirmação da Enfermagem que tivera início algumas décadas antes.

No ano que se seguiu à publicação do DL, muito se trabalhou na concretização do que tinha 

sido oficializado com a sua publicação em Diário da República. Foram realizadas múltiplas 

sessões de esclarecimento em todo o país para divulgar e dar a conhecer a recém-criada 

OE, o estatuto e o funcionamento da instituição. Este processo foi liderado por uma Comissão 

Instaladora, presidida pela Enf.ª Mariana Diniz de Sousa, que, a 21 de Abril de 1999, viria a ser 

eleita como primeira Bastonária da OE. A essa data estavam já inscritos na instituição cerca 

de 33 mil enfermeiros. 

A ilustrar esta estação é possível observar fotografias da Comissão Instaladora, da tomada de 

posse dos primeiros Órgãos Sociais e a acta da 1ª reunião da Comissão Instaladora.

Do Decreto-Lei às Primeiras Eleições

1. Enf.ª Mariana Diniz de Sousa, Presidente da Comissão Instaladora, junto do primeiro logotipo da OE

2. A 31 de Maio de 1999, os Órgãos Sociais eleitos no primeiro sufrágio na OE para o mandato de 1999/2003 tomaram 

posse no Pavilhão do Futuro – Parque das Nações

1 2
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0202
A figura do Bastonário é a mais importante na hierarquia da OE. Em termos históricos, o termo 

remonta à Idade Média e simboliza aquele que detém o bastão, encarado como um símbolo de 

poder. Na orgânica da Ordem – e de acordo com o artigo 22.º do seu Estatuto – o «Bastonário 

é o presidente da Ordem e, por inerência, Presidente do Conselho Directivo». Representa a 

Instituição perante os Órgãos de Soberania e dirige os serviços da OE a nível nacional. 

Na sequência das primeiras eleições, a Enf.ª Mariana Diniz de Sousa foi empossada como pri-

meira Bastonária, tendo ocupado o cargo no mandato 1999/2003. O segundo acto eleitoral da 

história da instituição decorreu a 10 de Dezembro de 2003, tendo sido eleita como Bastonária 

no mandato 2004/2007 a Enf.ª Maria Augusta Sousa, anteriormente Vice-presidente do Con-

selho Directivo da OE. Esta viria a ser reeleita para um segundo mandato a 13 de Dezembro de 

2007, para o período 2008/2011.

Além das fotografias das Bastonárias da Ordem, esta estação apresenta uma breve descrição 

de dois dos principais símbolos da OE: o Bastão e o Colar. 

Bastonárias
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0303
Esta estação pretende ilustrar o património físico da OE. Começamos por dar a conhecer o es-

paço físico onde está instalada a Sede, na Av. Almirante Gago Coutinho, em Lisboa. O visitante 

também pode observar cinco roll-ups dedicados às cinco Secções Regionais da OE – Açores, 

Centro, Madeira, Norte e Sul –, os quais mostram a área de «referência» de cada uma e fazem 

uma caracterização demográfica e profissional dos enfermeiros aí inscritos. 

Em todas as instalações da OE há a preocupação de proporcionar espaços que respondam, 

com toda a funcionalidade e dignidade, às necessidades dos membros sempre que estes con-

tactam com a Ordem dos Enfermeiros.

Património da OE

1

4

2 3

5

1. Fachada da Secção Regional dos Açores

2. Fachada da Secção Regional do Centro

3. Fachada da Secção Regional da Madeira

4. Fachada da Secção Regional do Norte

5. Edifício da Secção Regional do Sul
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0404
Desde o primeiro momento que a OE tem privilegiado o contacto com os seus membros, 

socorrendo-se, para isso, de vários instrumentos. Para que o visitante fique com uma 

ideia precisa do vasto trabalho nesta área, a Exposição Comemorativa exibe, no âmbito 

deste tema, a sua primeira estação multimédia.

Ao longo de alguns minutos, poder-se-á assistir à exibição de imagens de encontros, 

acções de formação e outras iniciativas promovidas pela OE. Também se poderá recor-

dar, entre outras, imagens dos congressos, do lançamento de livros especializados, da 

participação dos membros em actos próprios da OE. 

Na vitrine são exibidos exemplares da Revista da Ordem dos Enfermeiros (ROE), bem 

como de várias obras editadas ao longo destes 10 anos, como por exemplo, o «Códi-

go Deontológico do Enfermeiro: Anotações e Comentários», o «Código Deontológico do 

Enfermeiro: dos Comentários à Análise de Casos», «A Cada Família o seu Enfermeiro», 

«Conselho de Enfermagem: Do Caminho Percorrido 

e das Propostas (análise do primeiro mandato – 

1999/2003)», «As Condições de Trabalho dos Enfer-

meiros Portugueses», «Dor: Guia Orientador de Boa 

Prática», entre outras.

Os Enfermeiros e a Ordem

O Presidente da República Dr. Jorge Sampaio a discursar no I Congresso da OE (2001)
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0505
Segue-se uma das áreas que mais atenção tem suscitado junto dos membros da Ordem: 

a Ética e Deontologia Profissional. Nesta estação, o visitante poderá ter contacto com a 

definição das competências do Conselho Jurisdicional (CJ), o supremo órgão jurisdicional da 

Ordem, como é definido no nº 1 do artigo 24º do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros.

Ao CJ cabe interpretar as normas da Deontologia Profissional dos enfermeiros, inscritas no 

Estatuto da OE. Este trabalho de interpretação tem sido concretizado sobretudo nos parece-

res emitidos, em resposta a questões concretas do exercício profissional de Enfermagem, 

assim como nas duas edições do Código Deontológico anotado.

Além das suas actividades regulares, o CJ tem organizado e participado em diversos eventos 

de aprofundamento da reflexão ética e deontológica de Enfermagem. Neste âmbito desta-

camos o Seminário de Ética, iniciado pelo CJ em 2000 e realizado anualmente, bem como o 

Ciclo de Debates, também de frequência anual, efectuado desde 2005. 

Na vitrine estão patentes os cartazes dos nove Seminários de Ética realizados até ao mo-

mento, a cópia do Diário da República, na parte correspondente à Deontologia Profissional e 

Código Deontológico (Artigos 74º a 92º do Estatuto da Ordem), a cópia do primeiro parecer 

do Conselho Jurisdicional, uma lista referente ao Reconhecimento de Mérito e outra à atri-

buição do título de Membro Honorário da Ordem dos Enfermeiros.

Ética e Deontologia Profissional

1. Cartaz do I Seminário de Ética, efectuado em 2000

2. Cartaz do IX Seminário de Ética, realizado em 2008

1

2
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0606
Esta estação, composta por um módulo principal e dois roll-ups, é dedicada ao trabalho rea-

lizado pelo Conselho de Enfermagem (CE). Segundo o artigo 29º do Estatuto da OE, o CE «é o 

órgão profissional da Ordem que representa os enfermeiros qualificados nos diferentes domí-

nios da Enfermagem, agrupados em comissões». Estas dividem-se em várias especialidades, 

designadamente em Enfermagem de Reabilitação; Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátri-

ca; Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica; Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica; 

Enfermagem Médico-Cirúrgica e Enfermagem Comunitária. Além das especialidades, o CE 

integra também a Comissão de Cuidados Gerais e a Comissão de Formação.

Através de uma timeline, o CE dá a conhecer os marcos mais relevantes destes 10 anos, onde 

se destacam, entre outros, o Enquadramento Conceptual do exercício profissional, o projecto 

dos Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem e Sistemas de Informação, o lança-

mento da versão portuguesa da CIPE, a elaboração de Guias de Boa Prática em Enfermagem 

e, acima de tudo, o Modelo de Desenvolvimento Profissional.

O primeiro roll-up faz o resumo do trabalho efectuado nos primeiros dois mandatos, enquanto 

o segundo apresenta, graficamente, o que a OE entende por Modelo de Desenvolvimento 

Profissional. 

Escopo da Prática Profissional
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A nível internacional, a adesão da Ordem dos Enfermeiros ao Conselho Internacional de Enfermei-

ros (ICN) foi o marco mais importante da última década. Sendo a instituição que agrega, a nível 

mundial, as Associações e as Ordens profissionais ligadas à Enfermagem, era fundamental que a 

OE fizesse parte daquela organização. 

Entre os vários projectos do ICN que a OE adaptou para a realidade portuguesa destaca-se a 

Biblioteca Móvel, programa destinado a levar informação actualizada sobre a Saúde, Enfermagem 

e Medicina a profissionais de saúde dos PALOP e Timor-Leste a trabalhar em locais remotos. Ao 

lado do módulo principal desta estação, o visitante poderá ver o baú-biblioteca, tal como é enviado 

para os países lusófonos que fazem parte do projecto. 

Além do ICN, a OE faz parte de várias organizações internacionais e grupos de trabalho, apre-

sentados na segunda estação multimédia desta Exposição Comemorativa. Além de fotografias 

de cartazes alusivos ao Dia Internacional do Enfermeiro, o visitante poderá visualizar imagens de 

várias reuniões onde a OE interveio, entre elas, a da Aliança Mundial dos Profissionais de Saúde, a 

Assembleia-Geral do EFN, o Congresso do ICN em Taipé e as Conferências do ICN em Yokohama. 

Relações Internacionais

1. Biblioteca Móvel em Moçambique (Abril 2007)

2. Conferência do ICN em Yokohama, Japão (Maio 2007)

1 2
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O desejo de auto-regulação e de melhoria contínua da qualidade dos cuidados de Enferma-

gem foi sempre um dos objectivos a alcançar pelos enfermeiros e, mais concretamente, pela 

OE. A estação dedicada à qualidade dos cuidados de Enfermagem é disso testemunha. 

Com o recurso a uma timeline, é traçado o percurso que a OE tem feito, ao longo dos anos 

para alcançar esse objectivo. Com o desígnio de promover a defesa da qualidade dos cuida-

dos prestados e regular / controlar a prática da Enfermagem, a OE mostra que a «qualidade 

não é o destino, mas o caminho...». 

Em 2005, a OE estabeleceu parcerias com órgãos de gestão de 70 instituições para a im-

plementação do Projecto Padrões de Qualidade e, dois anos mais tarde, 44 instituições 

manifestaram interesse em aderir ao projecto. Em Maio de 2007, 46% dos enfermeiros 

portugueses, de um total de 51.167, estavam envolvidos neste projecto. 

Qualidade dos Cuidados 
de Enfermagem
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Tal como está previsto no seu Estatuto, a Ordem dos Enfermeiros tem participado de forma 

activa – enquanto entidade reguladora do exercício profissional e entidade na qual o Estado 

delegou essa competência –, nos mais diversos domínios da definição política da Enfermagem 

e da saúde em geral. 

Ao longo do tempo tem reunido com Órgãos de Soberania, nomeadamente com Presidentes da 

República, Assembleia da República, vários membros de sucessivos Governos, bem como com 

várias entidades e organismos de relevo na sociedade portuguesa, designadamente a Direcção-

Geral da Saúde e as várias Ordens Profissionais da área da Saúde (Médicos, Farmacêuticos e 

Médicos Dentistas).

A estação dedicada a este tema destaca, fotograficamente, três desses momentos: no primeiro 

mandato, em 2003, a audiência com o Dr. Luís Filipe Pereira (ex-Ministro da Saúde); no segundo 

mandato, em 2006, a audiência com o Prof. Aníbal Cavaco Silva (actual Presidente da Repúbli-

ca); e, no terceiro mandato, em 2008, a audiência com o Dr. Jaime Gama (actual Presidente da 

Assembleia da República).

A intervenção política da OE não se resume aos contactos com os Órgãos de Soberania. Ao 

divulgar publicamente -  quer através de suportes de comunicação próprios, quer através da 

comunicação social ou da participação de representantes da OE em debates públicos - as suas 

tomadas de posição, reacções ou comentários sobre questões relacionadas com a saúde dos 

cidadãos, a OE está a dar o seu contributo para uma melhor definição das medidas a aplicar 

no terreno.  

Intervenção Política
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A última estação da Exposição Comemorativa é dedicada à temática da cidadania. Os ci-

dadãos são o alvo da acção dos enfermeiros e por isso sempre estiveram no centro das 

preocupações da Ordem. Ao longo dos anos, foram muitas as actividades desenvolvidas 

para comemorar efemérides. Das várias iniciativas, foi dado um particular destaque ao Dia 

Internacional do Enfermeiro (DIE), à Semana Mundial da Amamentação, ao Dia Mundial da 

Criança, ao Dia Internacional da Saúde Mental, ao Dia Mundial da Saúde e ao Dia Nacional 

de Luta Contra a Dor, entre outras, a propósito das quais foram produzidos cartazes, postais, 

pacotes de açúcar, folhetos, etc…

Na terceira e última estação multimédia, o visitante poderá visualizar imagens das várias 

actividades organizadas pela Ordem tendo como destinatários os cidadãos. Haverá ainda 

a possibilidade de ouvir um spot de rádio emitido no DIE de 2008 e de assistir a um vídeo 

realizado pela Secção Regional do Centro, que retrata o trabalho efectuado pelos enfermei-

ros e pela OE. 

Os Cidadãos e a Ordem

1. Dia Mundial Saúde (2006)

2. Actividades na Comunidade (2004)
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