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MENSAGEM DA PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECTIVO
Aos Enfermeiros é exigida capacidade técnica e científica. É exigida autonomia, tomada de decisão,
rapidez e humanização. Desafios que, mesmo em condições muito difíceis, são cumpridos. Mas também
cabe à Ordem estar à altura dos desafios e assumir-se como uma mais-valia para a qualidade técnica,
científica, deontológica e humana dos Enfermeiros.
Sempre disse que sou Orgulhosamente Enfermeira. E sou com a profunda convicção da importância do
lugar que ocupamos na sociedade. Por isso, cumpre à Ordem contribuir para o reforço da qualificação
dos Enfermeiros, tanto pela promoção da sua valorização científica como pela implementação de
programas de melhoria contínua dos cuidados de Enfermagem, por exemplo.
Ao mesmo tempo, continuarei focada no compromisso que sempre assumi: colocar a Enfermagem na
agenda política. É esse o meu dever e o dever da minha equipa. Foi por isso que fomos eleitos. Vamos
continuar a dar visibilidade ao trabalho que os cerca de 70.000 Enfermeiros portugueses fazem
diariamente nos serviços. Contem com a nossa voz. Precisamos de falar claro entre nós e também ao País.

Ana Rita Pedroso Cavaco
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1 - NOTA INTRODUTÓRIA
O Conselho Directivo da Ordem dos Enfermeiros (OE), no âmbito das suas competências, submete à
Assembleia Geral o presente Plano de Actividades e Orçamento, referente ao segundo ano do mandato
2016 – 2019.
Este plano dá continuidade à estratégia definida para este período de quatro anos que tem como
finalidade, restituir aos Enfermeiros o orgulho e a dignidade profissional, através de uma relação de
proximidade.
Como quadro de referência da nossa actividade destacamos o Estatuto da Ordem dos Enfermeiros (EOE)
e o Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros (REPE).
Os fins e atribuições elencadas no Estatuto (Artigo 3.º), constituem-se como a finalidade da nossa acção,
dos quais se destaca, nomeadamente:
 Defender os interesses gerais dos destinatários dos serviços de Enfermagem e a
representação em defesa dos interesses da profissão;
 Regular e supervisionar o acesso à profissão de Enfermeiro e o seu exercício. Aprovar,
nos termos da lei, as respectivas normas técnicas e deontológicas, zelar pelo cumprimento
das normas legais e regulamentares da profissão e exercer o poder disciplinar sobre os
seus membros;
 Representar os Enfermeiros junto dos órgãos de soberania. Colaborar com todas as
entidades públicas, privadas e sociais sempre que estejam em causa questões
relacionadas com as atribuições da Ordem, designadamente no acesso das pessoas aos
cuidados de saúde.

Neste contexto, a OE adopta a seguinte Missão, Valores e Visão:
MISSÃO
A OE, no âmbito da sua função reguladora de acesso à profissão de Enfermeiro e do seu exercício, assume
a responsabilidade social expressa no contexto dos seus fins e atribuições, defendendo uma dinâmica de
acção que responda às necessidades e expectativas dos Enfermeiros dignificando a sua função e dandolhe visibilidade.
A OE defende a pessoa, a sua capacitação para participar activamente no seu processo de saúde, através
da promoção da sua individualidade, independência e qualidade de vida.
VALORES







CREDIBILIDADE
INTEGRIDADE
RESPONSABILIDADE
TRANSPARÊNCIA
INDEPENDÊNCIA
QUALIDADE E SEGURANÇA

VISÃO
Queremos que a OE seja cada vez mais reconhecida como uma referência e uma mais-valia para a
sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e Sistema de Saúde, que os Enfermeiros evidenciem
uma conduta ética, conhecimento e qualidade técnica que se traduzam em ganhos em saúde para a
população e prestígio social para a Enfermagem – “QUEREMOS SER ORGULHOSAMENTE ENFERMEIROS”.
ORDEM DOS ENFERMEIROS
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Em alinhamento com a Missão, assente nos Valores definidos e orientada pela Visão que queremos
alcançar, a OE procurará continuamente servir melhor os Enfermeiros e as pessoas, melhorar o desempenho
dos seus serviços e do seu sistema de controlo operacional.
O ritmo das mudanças no sector da saúde tem sido uma realidade ao longo dos tempos e evidencia uma
tendência para continuar, ainda de forma mais acelerada, face aos desafios que se apresentam no
presente e futuro no nosso país.
Na saúde, os nossos clientes exigem as mudanças que melhor respondam às suas necessidades e
expectativas em constante evolução. Os Enfermeiros necessitam de capacitação para assumirem a
liderança deste processo evolutivo, passando de meros observadores da mudança para agentes da sua
antecipação e liderança.
Temos que dar sentido e visibilidade à nossa preocupação genuína com a sociedade e com as pessoas
em particular. O nosso dever e compromisso social passa também por colocar a Enfermagem na agenda
política dando visibilidade aos nossos atributos de qualidade técnica, do talento e sinergia resultantes da
natureza do nosso trabalho em equipa.
Este é o caminho que começámos a fazer e que temos percorrido com alguns obstáculos mas também com
a determinação e o empenho que prometemos aos Enfermeiros. Apesar de algumas condicionantes
existentes nos últimos tempos, mantemo-nos focados naquilo que é a essência do nosso compromisso e que
são as referências para a nossa actividade:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Reconhecimento da licenciatura, respectiva remuneração e princípio da Lealdade;
Diminuição da quota mensal, averbamentos, isenções e inscrição na OE;
Especialidades em Enfermagem;
Emergência pré-hospitalar;
Qualidade no Ensino, Serviços de Saúde de Qualidade;
Proximidade, Diálogo, Modernização e Tecnologia;
Investigação, Empreendedorismo e Excelência;
Dotações seguras dos Cuidados de Enfermagem;
“Uma Ordem com os Enfermeiros”;
Conselho Internacional.

Estas referências e a missão de serviço público que a OE cumpre, exigem credibilidade, responsabilidade,
independência e integridade, aspectos que fazem parte da imagem que assumimos e que desejamos que
todos os Enfermeiros possam difundir no exercício da sua função, independentemente do contexto de
trabalho onde se inserem.
A melhoria contínua dos nossos processos internos de trabalho é também uma prioridade e uma estratégia
para o desenvolvimento da nossa actividade. Aceitamos os erros como uma parte do processo de
aprendizagem, sendo que a realização deste documento evidencia os progressos mas também a
necessidade da melhoria da nossa estrutura e processos de trabalho na procura de resultados realistas,
que reflictam uma mais-valia para a OE e consequentemente para os Enfermeiros.
Consideramos que o ano de 2016 foi um ano marcado por um processo complexo de conceptualização
de áreas, que são de primordial importância para o futuro da Enfermagem. O presente ano irá
demonstrar as evidências desse processo aquando da sua operacionalização.
Para o horizonte temporal até 2019 foram definidos objectivos operacionais priorizados para as
seguintes áreas:
a.
b.
c.
d.

Prestação de cuidados;
Investigação;
Docência;
Formação;
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e.
f.
g.
h.
i.

Assessoria;
Gestão;
Actividades correntes e de suporte;
Cooperação institucional e participação em projectos e grupos de trabalho;
Rede OE.

A metodologia que apresentamos na elaboração deste Plano de Actividades pretende contribuir de forma
clara para o conhecimento dos objectivos que o Conselho Directivo planeia para o ano de 2017 e
resultados esperados. Identificamos as actividades referentes ao presente ano, os indicadores para
avaliar o seu grau de execução e as respectivas metas.
O cumprimento do presente Plano de Actividades será objecto do adequado acompanhamento e
monitorização ao nível da sua operacionalização e alcance dos seus objectivos.
No âmbito de um processo de melhoria contínua da nossa estrutura interna e de processos de trabalho, o
acompanhamento/monitorização, permite avaliações intercalares que contribuam para aumentar a
responsabilização dos intervenientes e fomentam uma gestão mais eficiente. Este processo é, em primeira
linha, da responsabilidade do Conselho Directivo, de acordo com as áreas de responsabilidades políticas
dos seus membros.
A recolha e tratamento da informação relativa ao estado e progresso dos objectivos operacionais
assumidos, a sua análise, a adopção de medidas correctivas, face a eventuais desvios e factores que os
influenciaram e a elaboração de relatórios intercalares, são imprescindíveis para o necessário controlo e
eficácia da nossa acção.
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2 - ORGANOGRAMA DA ORDEM DOS ENFERMEIROS
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3 - PLANO DE ACTIVIDADES DE 2017
A OE tem um rumo muito bem definido e deste depende o seu sucesso como instituição, na defesa dos
interesses dos destinatários dos serviços de Enfermagem e a representação e defesa dos interesses da
profissão. Assim, tendo em conta a importância das atribuições desta Ordem Profissional e as áreas de
actuação profissional, apresentamos aos Enfermeiros o Plano de Actividades para o ano de 2017.

3.1 - PRESTAÇÃO DE CUIDADOS
 Reforçar a qualificação dos Enfermeiros face às necessidades de cuidados de
Enfermagem, ao longo do ciclo vital e em fim de vida
 Fortalecer a visibilidade profissional dos Enfermeiros no contexto institucional e na
sociedade em geral
Objectivos

 Apoiar o percurso profissional dos Enfermeiros
 Promover nas diversas instituições de saúde, a qualificação dos Enfermeiros, de
acordo com as necessidades de cuidados de saúde, ao longo do ciclo vital e em fim
de vida, bem como no cumprimento das dotações seguras

Domínio
Operacional

Actividades

Indicadores

Metas

 Definição de linhas orientadoras para o
acompanhamento do exercício profissional

Documento elaborado

Novembro

 Participação em Visitas de Acompanhamento
do Exercício Profissional (VAEP)
 Elaboração de documento padrão de registo
das VAEP
 Apreciação do registo das VAEP
 Elaboração de propostas de resolução de não
conformidades identificadas no decorrer das
VAEP e na instrução de medidas correctivas e/ou
disciplinares
Prestação de
Cuidados

 Acompanhamento da implementação da Norma
para o Cálculo de Dotações Seguras dos Cuidados
de Enfermagem (Reg. n.º 533/2014 de 02 de
Dezembro)
 Realização de reuniões trimestrais da Comissão
de qualidade dos cuidados de Enfermagem
 Acompanhamento do Programa dos Padrões de
Qualidade nos Cuidados de Enfermagem

 Divulgação de métodos, instrumentos e
programas de melhoria contínua da qualidade
dos cuidados de Enfermagem

(Nº de VAEP
realizadas/Nº de VAEP
> 80%
planeadas) x100
Documento padrão
Julho
elaborado
(Nº de apreciações
realizadas/Nº de registos > 80%
de VAEP) x100
(Nº de não
conformidades
identificadas/Nº de
≥ 80 %
propostas correctivas
elaboradas) x100
(Nº de
iniciativas/medidas
realizadas/Nº de
≥ 90 %
situações criticas
identificadas) x100
(Nº de reuniões
realizadas/Nº de reuniões > 80%
planeadas) x100
(Nº de relatórios
apreciados/Nº de
100%
relatórios realizados)
x100

(Nº de programas de
melhoria contínua
divulgados)
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Domínio
Operacional

Prestação de
Cuidados
(cont.)

Actividades

Indicadores

 Definição, implementação e monitorização de
indicadores de qualidade sensíveis aos
cuidados de Enfermagem

(Nº indicadores de
qualidade sensíveis aos
cuidados de
Enfermagem)
(Nº de pareceres
realizados/Nº de
pareceres solicitados)
x100
(Nº de participações
efectivadas/Nº de
participações
planeadas) x100
(Nº de participações em
grupos trabalho/Nº de
participações
solicitadas) x100

 Definição e regulação da intervenção dos
Enfermeiros pela emissão de pareceres sobre
matérias específicas da prestação de cuidados,
nos diversos contextos
 Participação em grupos de reflexão sobre a
prática profissional nos diferentes contextos
 Participação em grupos de trabalho a nível
nacional para a promoção da qualidade dos
cuidados (grupos inseridos na Direcção Geral
de Saúde - DGS, entre outros)
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3.2 - INVESTIGAÇÃO
 Promover o desenvolvimento e a valorização científica dos Enfermeiros
 Promover o desenvolvimento da investigação científica e inovação de acordo com
áreas prioritárias em Enfermagem
Objectivos

 Promover a colaboração da OE com centros de investigação, no domínio científico
de Enfermagem, nacionais e internacionais
 Promover a visibilidade profissional de Enfermagem no seio da comunidade científica

Domínio
Operacional

Produção,
transferência e
divulgação de
conhecimento
científico em
Enfermagem

Actividades

Indicadores

Metas

 Promoção do diálogo com as diversas entidades
para a criação da área científica de Enfermagem
dentro do domínio científico "Ciências da Vida e
da Saúde"

Nº de contactos
promovidos

2017

 Dinamização da parceria efectuada com o
Observatório da Natalidade e Envelhecimento em
Portugal (ONEP), nomeadamente coordenar os
trabalhos para a redacção do Prefácio; Apurar
qual
a
visão
estratégica
de
organização/empresas parceiras sobre o tema
Envelhecimento e da Natalidade em Portugal;
Redigir um artigo sobre os principais contributos
científicos,
técnicos
ou
outros
das
empresas/organizações sobre a área do
Envelhecimento e/ou Natalidade em Portugal;
Colaborar com a realização do anúncio
institucional da empresa/organização e colaborar
na aplicação do questionário relativo à
natalidade

≥ 80% acompanhamento
% de execução
do Estudo do
da parceria
ONEP, em que a
OE é Gold
Sponsor

 Análise dos pedidos de colaboração à OE para (Nº de pedidos
de
divulgação de instrumentos de investigação no analisados/Nº
pedidos
âmbito de
estudos científicos
e seu recepcionados)
acompanhamento
x100

≥ 60%

 Incentivo e apoio ao Benchmarking de
conhecimento científico desenvolvido pelos
Enfermeiros/divulgação
do
conhecimento
científico desenvolvido por Enfermeiros

Nº de Eventos
científicos
realizados

≥1

 Apreciação de propostas de projectos de
investigação com base nas linhas de investigação
definidas

(Nº de projectos
apreciados/Nº
de projectos
recebidos) x100

> 80%

 Participação em redes, nacionais e internacionais,
de aproximação da OE com as Unidades/Centros
de Investigação

(Nº de
participações/Nº
de propostas de
participação)
x100

> 80%

 Elaboração do programa científico do Congresso
Internacional da OE a realizar em 2018

Programa
científico
sistematizado

Novembro

ORDEM DOS ENFERMEIROS
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Domínio
Operacional

Actividades
 Organização da revista científica da OE
 Apreciação de propostas tendo em vista a
aquisição de bases de dados científicas

Produção,
transferência e
divulgação de  Apoio e parceria na organização de eventos
conhecimento
científicos nacionais e internacionais
científico em
Enfermagem
 Colaboração nas publicações, nacionais e
(cont.)
internacionais, sobre investigação na área da
saúde
 Criação de repositório de instrumentos métricos
com adaptação cultural e linguística para a
realidade portuguesa e sua validação
 Elaboração de projectos enquadrados no âmbito
das linhas de investigação definidas
 Realização de sessões de trabalho com
investigadores para conhecimento das evidências
existentes e incentivo à sua utilização
Inovação e
Desenvolvimento

 Criação de prémio de mérito científico
 Apoio à construção e divulgação de Normas de
Orientação Clínica (NOC)
 Realização de reuniões trimestrais da Comissão de
Investigação e Desenvolvimento
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Indicadores

Metas

Nº de publicações

1

(Nº de propostas
apreciadas/Nº
de apreciações
solicitadas) x100
(Nº de
apoios/parcerias
realizadas/Nº de
apoios/parcerias
solicitadas) x100
(Nº de
colaborações
realizadas/Nº
de colaborações
solicitadas) x100
Construção do
Repositório
Nº de projectos
elaborados no
enquadramento
das linhas de
investigação
Nº de sessões de
trabalho
realizadas/Linha
de Investigação
Nº de prémios
criados
(Nº de NOC
realizadas/Nº
de NOC
solicitadas) x100
(Nº de reuniões
realizadas/Nº
de reuniões
planeadas)
x100

> 80%

> 80%

> 80%
% de
concretização
≥ 50%
≥ 1 projecto
por linha de
investigação

≥3

≥ 1 prémio

100%

100%
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3.3 - DOCÊNCIA
 Colaborar no desenvolvimento do ensino de Enfermagem nos diferentes ciclos de
estudos
Objectivos

 Reforçar a qualificação dos Enfermeiros face às necessidades em cuidados de
Enfermagem
 Promover condições para a reorganização do ensino de Enfermagem

Domínio
Operacional

Actividades

Indicadores

(Nº de propostas
analisadas/Nº de
propostas existentes
para análise) x100
(Nº de VAEP
 Realização de visitas de acompanhamento a realizadas/Nº
de VAEP
instituições de ensino superior de Enfermagem
planeadas) x100

 Acompanhamento de propostas de restruturação
curricular dos cursos das instituições de ensino
superior de Enfermagem

Restruturação
curricular

Inovação e
Desenvolvimento

Supervisão

 Participação no processo de avaliação dos cursos que
Nº de cursos
dão acesso à profissão de Enfermeiro, nomeadamente,
avaliados/Nº de
através da apreciação de relatórios de auto-avaliação cursos existentes em
dos ciclos de estudo em funcionamento dos cursos de
2017
licenciatura em Enfermagem
 Nomeação de Enfermeiros a integrarem como
(Nº de Enfermeiros
vogais o Júri para atribuição do título de
nomeados/Nº de júris
especialista na área científica de Enfermagem
constituídos) x100
(Decreto Lei n.º 206/209 de 31 de Agosto)
 Cooperação com as instituições de ensino superior (Nº de cooperações
constituídas/Nº de
de Enfermagem em programas de inovação e
cooperações
desenvolvimento científico de Enfermagem
solicitadas) x100
 Apoio a iniciativas conducentes a práticas
pedagógicas inovadoras
 Participação, como membro do Conselho
Consultivo da A3ES, nos processos de avaliação
e acreditação de ciclos de estudos de
Enfermagem, bem como aprovação de normas no
âmbito do sistema de garantia da qualidade do
ensino superior
 Cooperação entre instituições de saúde e
instituições de ensino superior de Enfermagem na
supervisão dos estudantes em contexto clínico
 Articulação entre a Estrutura de Idoneidade da OE
e as instituições de ensino superior de Enfermagem

Capacitação
do Corpo
Docente

(Nº de iniciativas
concretizadas/Nº de
iniciativas solicitadas
e/ou planeadas) x100
(Nº de participações
efectivadas/Nº de
participações
programadas) x100
Nº de cooperações
entre instituições
identificadas
Nº e tipificação das
acções de articulação
concretizadas

Metas
80%

≥ 80%

100%

100%

≥ 90%

≥ 60%

100%

---------------

 Acompanhamento do desenvolvimento da
qualificação académica, especialização e
produção científica dos Enfermeiros em exercício de
funções docentes, de acordo com Regime Juridico
das Instituições de Ensino Superior e o Estatuto da
Carreira Docente do Ensino Superior Politécnico

Elaboração
Identificação do tipo de um plano
de acções
de
desenvolvidas e sua monitorização
quantificação
até
Dezembro
(Nº de Enfermeiros com
 Registo e actualização da base de dados de registo/actualização de
dados/total de
100%
gestão de Enfermeiros de acordo com dados
Enfermeiros
fornecidos pelas instituições de ensino superior
identificados para
registo) x100
ORDEM DOS ENFERMEIROS
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3.4 - FORMAÇÃO
 Promover o desenvolvimento e a valorização científica, técnica, cultural e
profissional dos Enfermeiros
Objectivos

 Reforçar a qualificação dos Enfermeiros, numa lógica de aprendizagem ao longo
da vida face às necessidades em cuidados de Enfermagem, ao longo do ciclo vital
e em fim de vida
 Promover o desenvolvimento da formação dos Enfermeiros

Domínio
Operacional

Formação
científica,
técnica,
cultural e
profissional

Actividades

Indicadores

Metas

 Execução do Programa de formação
profissional da OE de acordo com os planos
de formação aprovados para membros e
membros efectivos dos órgãos estatutários

(Nº de acções de
formação
realizadas
/Nº de acções de
formação
planeadas) x100

≥ 50%

 Colaboração em cursos de formação, a
de colaborações
convite, potenciando a qualidade da (Nº
realizadas/Nº de
100%
formação dos Enfermeiros e a qualidade dos solicitações) x100
cuidados prestados
 Reforço das parcerias com as instituições de
ensino superior e de saúde para o
Nº de novas
Nº de parcerias
parcerias
em execução
desenvolvimento de respostas formativas às
efectivadas
superior
a 2016
necessidades de grupos e associações
profissionais
 Realização de sessões promotoras da ética e
deontologia profissional

1 sessão interna e
48 sessões
externas

Abril a
Dezembro

 Avaliação da pertinência da implementação
da formação à distância, através de uma
Learning Management System (LMS)

% de adesão ao
sistema

≥ 30%

 Acompanhamento, assessoria e avaliação da
oferta formativa para Enfermeiros

 Apoio à reorganização da oferta formativa
para Enfermeiros
Acreditação
da formação

 Elaboração de normativos inerentes ao
processo de creditação e acreditação de
acções de formação e outras actividades
inseridas nas diferentes áreas de intervenção
dos Enfermeiros
 Concepção do processo de acreditação e
creditação de acções de formação ao nível
nacional e internacional, com potencial para
a revalidação da cédula profissional
 Colaboração no desenvolvimento de
procedimentos associados ao processo de
reconhecimento e validação da qualidade
da formação para Enfermeiros
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Nº de ofertas
formativas
identificadas
Nº de ofertas
formativas em
processo de
monitorização
Nº e tipo de
acções
desenvolvidas

--------

--------

Documento
normativo do
processo de
creditação e
acreditação

Dezembro

Sistematização da
conceptualização
do processo

Concretização
até Dezembro

(Nº de
procedimentos
desenvolvidos/Nº
de pedidos
formulados) x100

≥ 50%

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2017
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.5 - ASSESSORIA
 Promover o desenvolvimento de medidas de assessoria aos Enfermeiros
Objectivos

Domínio
Operacional

 Fomentar a comunicação eficaz entre os órgãos da OE, os Enfermeiros, as Instituições
de Saúde e a sociedade

Actividades

Indicadores

 Emissão de resposta a pedidos de
esclarecimento e/ou pareceres na área ética, (Nº de pareceres
realizados/Nº de
deontológica, científica, técnica e profissional
pareceres
para a tomada de decisão dos Enfermeiros nos solicitados) x100
diferentes domínios do exercício
 Colaboração na definição de estratégias para (Nº de colaborações
a concepção e gestão de programas de efectivadas/Nº de
colaborações
desenvolvimento/promoção
da
melhoria
solicitadas) x100
contínua dos cuidados
Assessoria,
(Nº de pareceres
Aconselhamento  Elaboração de cálculos de dotação para
realizados/Nº de
e Recomendação
respostas a pedidos de apreciação da
pareceres
segurança dos cuidados de Enfermagem
solicitados) x100
 Elaboração de propostas para a definição de
políticas de saúde, em parceria com a tutela, as
instituições de saúde e de ensino superior
 Elaboração de pronúncias acerca de legislação
que diga respeito à profissão de Enfermeiro

(Nº de propostas
realizadas/Nº de
propostas
solicitados) x100
(Nº de pronúncias
realizadas/Nº de
pronúncias
solicitados) x100

Metas

≥ 80%

≥ 60%

100%

100%

100%
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3.6 - GESTÃO
 Assegurar o exercício de uma função reguladora, de apoio e monitorização aos
diferentes níveis de gestão
Objectivos

 Dotar a gestão de transparência e boas práticas, como imperativo fundamental da
sustentabilidade da Enfermagem e do seu desenvolvimento
 Contribuir para que a gestão de Enfermagem se afirme e seja reconhecida como
componente activa e efectiva da obtenção de ganhos em saúde

Domínio
Operacional

Gestão do
Serviço de
Enfermagem

Actividades

Indicadores

Metas

 Aplicação do questionário elaborado e (Nº de questionários
Realização do
realização do diagnóstico de situação
enviados/Nº de
estudo/diagnóstico
questionários
e sua divulgação
relativa à estrutura organizacional da
respondidos) x100
Agosto
gestão do Serviço de Enfermagem
 Identificação de problemas reais ao nível
da estrutura organizacional do Serviço
de Enfermagem tendo em conta o
Sistematização do
enquadramento normativo e legal plano estratégico de Agosto a Outubro
intervenção
existente, no contexto do diagnóstico
realizado e planeamento de estratégias
de intervenção
(Nº de reuniões
 Realização de reuniões do grupo de
realizadas/Nº
de
trabalho para análise e avaliação do
≥ 90%
reuniões
planeadas)
enquadramento
normativo/legal
x100
existente sobre dotação de Enfermeiros
da gestão nas Unidades/Serviços de
Sistematização de
Até Novembro
Saúde e elaboração de proposta/Guia
proposta/Guia
orientador/regulamento
orientador/regulamento
 Difusão de boas práticas de gestão e/ou
Elaboração dos
requisitos de
projectos de gestão do serviço de
candidatura ao
Enfermagem inovadores:
Até Novembro
- Criação do prémio de boas práticas de
gestão
- Identificação de projectos inovadores
e sua divulgação
- Planeamento do Encontro/Forúm dos
Enfermeiros gestores
 Definição/operacionalização
das
competências do Enfermeiro no exercício
de funções de gestão
 Acompanhamento e monitorização da
organização e funcionamento da
estrutura de gestão do Serviço de
Enfermagem:
- Participação em VAEP para
observação e recolha de informação
sobre as variáveis de gestão do Serviço
de Enfermagem
- Realização de visitas direccionadas à
gestão de topo
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prémio e sua
divulgação

Nº de Projectos
identificados e
divulgados

≥2

Elaboração do
Programa do evento

Até Novembro

Sistematização das
competências

Até Dezembro

(Nº de visitas
realizadas/Nº de
visitas planeadas)
x100
Nº de visitas
concretizadas

≥ 80%

4 visitas até
Dezembro
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3.7 - ACTIVIDADES CORRENTES E DE SUPORTE
Domínio
Operacional

Actividades

Indicadores

Metas

 Finalização dos descritivos de funções e
perfis de competências associadas a cada
função
 Elaboração de Manual de Funções
 Definição e implementação de modelo de
Avaliação de Desempenho

Gestão
Administrativa
de Recursos
Humanos

Condições de
trabalho e
ambientais

 Implementação
de
benefits
para
colaboradores da OE: cartão de
alimentação, seguro de saúde e de
protocolos
 Reformulação de procedimentos de
Recursos
Humanos,
nomeadamente
recrutamento e selecção e integração de
Grau de execução do
novos colaboradores
 Optimização da utilização do sistema de
registo de presenças
 Aposta na gestão do conhecimento e
reforço de competências internas
 Dinamização da comunicação com os
colaboradores
 Promoção do alinhamento e coesão interna
dos colaboradores
 Promoção de medidas para conciliação
vida familiar e vida profissional
 Criação
de
boas
práticas
de
Responsabilidade Ambiental
 Divulgação
de
boas
práticas
organizacionais na OE

plano

% de
execução do
plano
≥ 50%

 Sensibilização para a eficiência energética

Procedimentos
internos

 Revisão dos Regulamentos: individualização
de especialidades, certificação individual
de competências, inscrição e atribuição dos
títulos de Enfermeiro e de Enfermeiro
especialista, competências acrescidas

Nº de Regulamentos
revistos

--------

 Elaboração do regulamento dos processos
de revalidação e reabilitação

Sistematização do
regulamento dos
processos de
revalidação e
reabilitação

Dezembro

 Revisão dos regulamentos: competências
comuns, competências específicas de cada
especialidade clinica em Enfermagem

Nº de regulamentos
revistos

--------
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Domínio
Operacional

Actividades

Indicadores

Metas

 Implementação de procedimentos internos
por forma a uniformizar processos na OE
 Parametrização do Software de Gestão
Integrada (Enterprise Resource Planning –
ERP) para optimizar os processos
% de
contabilísticos
Grau de Execução do execução do
Gestão
 Preparação da integração da contratação
Plano
Plano ≥ a
Administrativa,
pública no ERP caso ocorra durante o
80%
Financeira e
exercício de 2017
Patrimonial
 Preparação, caso se aplique, da migração
para o “Sistema de Normalização
Contabilística para a Administração
Pública” (SNC-AP)
 Implementação e execução do Plano de Aumentar a taxa de
---------reestruturação do Programa de Execução de execução da cobrança
Quotas (PEQ) para o mandato 2016 - 2019 das quotas em dívida
 Lançamento do novo portal da OE
 Elaboração de conteúdos para a Revista
Cuida
 Desenvolvimento da produção audiovisual
para os espaços “O Enfermeiro da Minha
Vida”, “No Seu Caminho” e para as
campanhas das efemérides
 Produção da Newsletter
% de
 Desenvolvimento de novas parcerias de Grau de execução do execução do
Comunicação
Plano
plano
âmbito nacional no sentido de valorizar a
Interna e Externa
≥ 80%
imagem social do Enfermeiro
 Lançamento de uma revista científica
 Planeamento da divulgação do Congresso
Internacional de 2018, da OE
 Produção editorial de obras de interesse
nacional para os Enfermeiros
 Divulgação do alargamento do plano de
benefícios
 Execução do sistema de formação
Formação e
profissional da OE de acordo com o plano
Desenvolvimento
de formação aprovado para os
Organizacional
colaboradores

21 | ORDEM DOS ENFERMEIROS

(Nº de acções de
formação realizadas
/Nº de acções de
formação planeadas)
x100

≥ 80%
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3.8 - COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL E PARTICIPAÇÃO EM PROJECTOS E GRUPOS DE
TRABALHO
Domínio
Operacional

Actividades
 Integração em comissões e grupos de
trabalho promovidos por diversas entidades

 Designação de membros para assessoria a
projectos
Representação e
participação em
comissões e
 Designação de membros para integrar
grupos de
comissões e grupos de trabalho
trabalho
nacionais
 Representação em eventos

 Apresentação de comunicações orais, a
convite da organização de eventos

 Representação em eventos

Representação e
participação em
comissões e
grupos de
trabalho
internacionais

Indicadores
(Nº de participações
em comissões e/ou
grupos de
trabalho/Nº de
participações
solicitadas) x100
(Nº de membros
designados /Nº de
designações
solicitadas) x 100
(Nº de membros
designados /Nº de
designações
solicitadas) x 100
(Nº de representações
asseguradas/Nº de
representações
solicitadas) x100
(Nº de comunicações
realizadas/Nº de
pedidos recebidos
para comunicações)
x100
(Nº de representações
asseguradas/Nº de
representações
solicitadas) x100

Metas

100%

100%

100%

≥ 90%

100%

100%

 Colaboração com o consórcio que está a
Identificação das
preparar a realização da Conferência Anual
acções de
Setembro
do Fórum Europeu para os Cuidados de
colaboração
Saúde Primários que se irá realizar no Porto
 Organização da Assembleia Geral da Execução do plano de
Organização da
2º Semestre
European Health Professionals Competent
Assembleia
Authorities - EurHeCA a realizar em Lisboa
 Conselho Internacional de Enfermeiros
(International Council of Nurses – ICN):
- aproximação da OE no sentido de obter maisvalias com a sua filiação;
Nº e tipo de
acções
Concretização
- renegociação do valor da quotização e
desenvolvidas
alteração do modelo de filiação;
- participação de uma delegação da OE no
Congresso do ICN e no Conselho Nacional de
Representantes que se realizará em Barcelona
 Federação Europeia de Associações de
Enfermeiros - (European Federation of Nurses
Participação nas
Associations – EFN):
Assembleias
2 participações - participação de uma delegação da Ordem
Março e
nas duas assembleias estatutárias da EFN em
Acções de
Outubro
acompanhamento
Malta e Bruxelas, respectivamente;
- acompanhamento do trabalho desenvolvido planeadas/Acções de % de execução
pela fundação europeia para a investigação de acompanhamento do plano≥ 50%
concretizadas
Enfermagem (European Nursing Research
Foundation - ENRF) criada pela EFN
ORDEM DOS ENFERMEIROS
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Domínio
Operacional

Actividades

Indicadores

Metas

 Fórum Europeu das Associações Nacionais
de Enfermagem e Enfermagem Obstétrica
(European Forum of National Nursing and
Midwifery Associations - EFNNMA):
- submissão de candidatura ao Comité Executivo
(Steering Committee);
- manutenção do secretariado daquela
entidade, estando assim a par dos
desenvolvimentos internacionais do Fórum;
- criação de laços para uma estreita ligação
com as congéneres internacionais ligadas a este
fórum, nomeadamente, a OMS-Europa;
- participação de uma delegação da OE na
Conferência Anual do EFNNMA, bem como nas
reuniões online e presenciais do Comité
Executivo

Acções
Planeadas/Acções
concretizadas

% de
execução do
plano ≥ 80%

 Fórum Europeu para os Cuidados de Saúde
Primários (European Forum for Primary Care EFPC):
- nomeação de um representante para o Comité
Consultivo (Advisory Board) do EFPC, cuja
eleição se realizará durante a Assembleia
Geral anual da instituição;
- participação de uma delegação da OE no
Congresso e na Assembleia Geral

Acções
planeadas/Acções
concretizadas

% de
execução do
plano ≥ 80%
- Setembro

Acções
planeadas/Acções
concretizadas

% de
execução do
plano ≥ 80%

Representação
e participação
em comissões e
grupos de
 Autoridades Competentes das Profissões de
trabalho
Saúde
Europeias
(European
Health
internacionais
professionals
Competent
Authorities
EurHeCA):
(cont.)
- acompanhamento das actividades relativas à
aplicação da Directiva das Qualificações
Profissionais, cartão profissional europeu,
mecanismo de alerta, etc., bem como outras
áreas de intervenção como, por exemplo, o
desenvolvimento profissional contínuo do
Enfermeiro;
- participação de uma delegação da OE nas
duas Assembleias Gerais anuais da EurHeCA

 PNAE e HORATIO:
(Nº de participações
participação
nas
reuniões
e efectivadas/Nº de
participações
actividade/resposta a reptos lançados por
planeadas) x100
essas entidades
 Organização Mundial de Saúde:
Concretização da
- participação da OE na Assembleia Mundial de
participação
Saúde em Genebra
 Manutenção da proximidade com redes
informais relacionadas com a Enfermagem:
Rede Informal de Autoridades Competentes
de Enfermagem e do Health Professional
Crossing Borders
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Nº de acções
desenvolvidas

≥ 90%

Maio

≥2
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Domínio
Operacional

Resposta a
pedidos

Concertação
profissional

Actividades

Indicadores

Metas

 Elaboração de respostas a membros, a
pedidos de cooperação institucional nacionais
e internacionais

(Nº de respostas de
cooperação
realizadas/Nº de
pedidos de
cooperação) x100

≥ 80%

 Elaboração de pareceres sobre assuntos de
Nº de pareceres
interesse para Enfermagem e Enfermeiros, no
emitidos
âmbito dos diferentes domínios
 Elaboração de pareceres e tomadas de
posição acerca de propostas de criação de Nº de pareceres e/ou
cursos técnicos superiores profissionais na área tomadas de posição
da saúde
 Valorização e reconhecimento profissional,
através da definição estratégica da Carreira
de Enfermagem e/ou Acordos Colectivos de
Nº e tipo de acções
Trabalho (ACT), com a tutela, as organizações
concretizadas
e as associações profissionais, mantendo a
intenção da integração nas negociações, com
estatuto de observador
 Manutenção da influência junto da tutela
para o resgate do conceito de profissão de Nº e tipo de acções
concretizadas
risco e desgaste rápido, com a devida
compensação e reconhecimento

--------

--------

--------

--------
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3.9 - REDE ORDEM DOS ENFERMEIROS
Domínio
Operacional

Actividades

Indicadores

Metas

Actualização de
dados

 Implementação do novo sistema da área Operacionalização
do sistema
reservada dos membros no website da OE

Agosto

Vinculação
Profissional

 Participação em cerimónias de vinculação
profissional

Nº de cerimónias
realizadas

100%

Aumento dos
recursos alocados

Nível de
eficácia e
eficiência

Organização de
Eventos

Empregabilidade

Sistemas de
Informação e
Documentação

 Capacitação do serviço de gestão de eventos e
protocolo com recursos que possibilitem uma
gestão eficaz e eficiente na organização de
eventos técnico-científicos e protocolo
 Dinamização de eventos de interesse para a
Enfermagem

Nº de eventos
realizados
(Nº de efemérides
 Comemoração de efemérides na área da comemoradas/Nº de
efemérides
Saúde e da Enfermagem
assinaladas) x100

 Comemoração do Dia Internacional do Enfermeiro
(DIE), com tradução do Kit do ICN do DIE e
divulgação a nível nacional e internacional (CPLP)
 Celebração de protocolo de cooperação entre
OE e a Associação Nacional de Farmácias
(ANF) para a implementação de prestação de
cuidados de Enfermagem na rede de farmácias
 Divulgação de editais de abertura de concursos
para contratação de Enfermeiros
 Denúncia de entidades que promovam o
exercício da profissão em condições precárias
 Modernização da Infra-estrutura tecnológica
do Data Center da Sede OE, aquisição de novos
servidores, sistemas de armazenamento e
sistemas de backups
 Instalação de um Micro Data Center em Coimbra
na Secção Regional do Centro para backups e
continuidade de serviços em caso de
inoperacionalidade do Data Center da Sede
 Implementação de novos sistemas de firewall de
Perímetro e Corporativo
 Implementação de um sistema de energia
assistida, grupo gerador
 Renovação do serviço de dados e comunicações
unificadas
 Aquisição de equipamentos informáticos,
computadores portáteis para os membros dos
Órgãos Estatutários
 Implementação
da
plataforma
Web
denominada como “Balcão Único”
 Implementação do novo Portal da OE

100%

Concretização
Sistematização da
da
tradução do Kit e
Comemoração
sua divulgação
- Maio
Assinatura do
protocolo
Nº de editais
divulgados
Nº de denúncias
efectivadas

1º Trimestre

---------------

Operacionalização
do sistema

2º Semestre

Operacionalização
do sistema

2º Semestre

Operacionalização
do sistema
Operacionalização
do sistema
Operacionalização
da renovação
Alocação dos
equipamentos aos
membros de acordo
com o planeado
Operacionalização
da plataforma
Operacionalização
do portal

 Implementação de um novo sistema de gestão Operacionalização
do sistema de
de actividades, eventos e acções de formação
gestão
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≥1

2º Semestre
2º Semestre
Outubro
1º Semestre
2º Semestre
2º Semestre

2º Semestre
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Domínio
Operacional
Sistemas de
Informação e
Documentação
(cont.)

Sistemas de
Informação em
Enfermagem

Actividades

 Criação da Plataforma Web de inscrição,
Operacionalização
registo e atribuição do título profissional de
da plataforma
Enfermeiro e Enfermeiro Especialista
 Criação de nova plataforma de gestão de Operacionalização
da plataforma
membros
Operacionalização
do sistema de
facturação
Nº de acções de
 Análise e divulgação dos dados do inquérito
divulgação
aos membros sobre SIE
efectivadas
 Formalização de protocolo com os Serviços
Assinatura do
protocolo
Partilhados do Ministério da Saúde

 Implementação do novo sistema de facturação

 Celebração de protocolo com a Escola Superior
de Enfermagem do Porto no sentido do
desenvolvimento dos sistemas de informação em
Enfermagem tendo em consideração o
conhecimento científico produzido
 Participação no processo de melhoria e
actualização dos SIE, nomeadamente na inclusão
de indicadores de resultado, de outputs
automáticos e actualização da linguagem
classificada
 Actualização da rede de interlocutores
institucionais no âmbito dos SIE
 Revisão e aprovação do documento "Princípios
de Arquitectura e principais requisitos técnicofuncionais para os SIE"

Metas
2º Semestre
2º Semestre
2º Semestre
1º Semestre
1º Trimestre

Celebração do
protocolo

1º Semestre

Nº de indicadores
introduzidos

Dezembro

Efectivação da
actualização

Outubro

Aprovação do
Documento

2ºSemestre

 Participação na organização de formação Sistematização do
Plano de Formação
inicial e avançada específica em SIE
em SIE

……..

Sistematização dos
Padrões de
documentação
/área de
especialidade

……..

 Elaboração de padrões de documentação por
área de especialidade em conformidade com
as mesas do colégio de especialidade

Estrutura de
Idoneidades

Indicadores

 Revisão e aprovação dos Regulamentos de
Idoneidade Formativa dos contextos da prática
clínica e o regulamento do supervisor clínico
 Revisão e aprovação do referencial para a
acreditação da idoneidade formativa dos
contextos da prática clínica
 Revisão e aprovação das instruções de trabalho
dos indicadores formulados
 Optimização
dos
processos
de
operacionalização da plataforma informática
de suporte às candidaturas à acreditação da
idoneidade formativa dos contextos de prática
clínica e da certificação dos supervisores clínicos
 Divulgação da reabertura do processo a todos
os agentes envolvidos

% de execução
do Plano

2º Semestre

 Promoção de uma política de proximidade
durante a instrução dos processos de candidatura
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Domínio
Operacional

Actividades

Indicadores

 Construção da capacidade formativa para o
desenvolvimento das especialidades em
contexto de prática clínica com idoneidade % de execução do
Plano
formativa acreditada
(cont.)
 Participação na organização de formação
específica em supervisão clínica em Enfermagem
 Criação do conselho internacional com rede de
contactos internacionais de Enfermeiros
Portugueses a trabalhar no mundo
 Acompanhamento da mobilidade internacional
dos Enfermeiros Portugueses
Nº e tipo de acções
Internacionalização  Promoção de contactos privilegiados com
realizadas
Congéneres Internacionais, Instituições de
Saúde, ou outras, que acolham Enfermeiros
Portugueses a exercer funções fora do país
 Manutenção da simplificação de procedimentos
documentais
Estrutura de
Idoneidades

2º Semestre

……..

Acções de
Monitorização

3 acções de
monitorização
no 1º Semestre

(Nº de reuniões
realizadas/Nº de
reuniões previstas)
x100

Por Semestre
– 100%

 Elaboração do Plano Anual de Auditorias e da Operacionalização
do processo
execução de auditoria interna

Efectivação
do Plano
anual e
realização
da Auditoria
interna
- 1º e 2º
Semestres

 Verificação
da
implementação
procedimentos pela OE

dos

 Articulação e reuniões com os interlocutores da
qualidade

Sistema de
Gestão da
Qualidade

Metas

 Correcção dos pedidos de acção correctiva
Abril
e/ou preventiva emitidos na auditoria interna
de 2016
 Preparação para as auditorias de certificação
2º e 3º
Trimestres
– 1ª e 2ª fase (empresa certificadora SGS)
 Correcção de não conformidades e
2º Trimestre
oportunidades de melhoria resultantes da
auditoria
 Acompanhamento da auditoria de certificação % de execução das
para a atribuição do Certificado ISO acções de acordo 3º Trimestre
com o calendário
9001:2008
Dezembro
 Manutenção da certificação ISO 9001
 Formação na transição da ISO 9001:2008
1º Semestre
para a versão 9001:2015
 Análise e revisão dos procedimentos face à
2º Semestre
transição para a ISO 9001:2015
 Actualização e aprovação de documentação
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Domínio
Operacional
Sistema de
Gestão da
Qualidade
(cont.)

Actividades
 Localização e disponibilização de documentos
em formato digital na intranet
 Promoção do espaço “Q” na intranet
 Divulgação da certificação da OE

Provedoria e
Assessoria

% de execução das
acções de acordo
com o calendário

……..
2º Semestre
……..

Sistematização de
procedimentos

……..

Nº de divulgações

 Definição da estratégia interna para a
Sistematização da
divulgação online, aos membros, de
estratégia
oportunidades de financiamento existentes
 Criação e regulamentação da figura do
Provedor do Enfermeiro
 Finalização do processo da criação e Concretização dos
processos
regulamentação do provedor para a saúde em
associação com as restantes Ordens Profissionais,
associações de doentes, entre outras
 Assessoria jurídica por via da emissão de pareceres
aos Enfermeiros a nível nacional e regional

Metas
……..

 Análise dos inquéritos de satisfação ao
atendimento aos Membros
 Criação e divulgação de procedimentos que
facilitem o apoio a iniciativas empreendedoras

Empreendedorismo

Indicadores

(Nº de pareceres
emitidos/Nº de
solicitações
identificadas) x100

 Celebração de protocolo para a criação de um
Centro de Arbitragem de competência genérica
Assinatura do
e de âmbito nacional que tem subjacentes à
protocolo
prática de arbitragem, mediação, conciliação e
negociação de conflitos
 Conclusão do desenvolvimento do Sistema de Operacionalização
do sistema
Informação Sobre Protocolos Comerciais (SISP)

2º Semestre

Dezembro

≥ 80%

1º Trimestre

Dezembro

Triplicar o nº
de novos
 Angariação de novos protocolos comerciais
protocolos
face a 2016
Nº de novas
 Captação de um número maior de "Marcas
Nº de “Marcas
marcas captadas
Âncora” captadas
Âncora"
≥ 2016
(Nº de protocolos
 Actualização dos protocolos com a Banca e actualizados/Nº de
protocolos
≥ 50%
explorar novas formas de parceria com
existentes)
x100
entidades da área financeira e seguradora
Nº de novos
protocolos
realizados

Protocolos e
Parcerias

Nº de parcerias

 Reforço do número de protocolos da categoria
"Cultura"

Nº de protocolos

≥ ao nº de
2016

 Revisão dos Protocolos antigos

(Nº de protocolos
revistos/Nº de
protocolos
existentes) x100

≥ 50%

Nº de acções
negociadas

≥3

 Negociação, junto das entidades parceiras, de
acções taylor-made específicas para os
membros da OE
 Criação do Espaço “Voucher”

Operacionalização
2º Semestre
do espaço “Voucher”
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Domínio
Operacional

Actividades

Indicadores

Metas

 Elaboração de proposta de transição (layout e
funcionalidades) do microsite dos Benefícios
para um futuro novo website da OE

Sistematização da
proposta

1º Semestre

Protocolos e
Parcerias

de novos canais
 Exploração de novos canais de comunicação Nº
identificados para
para os benefits
análise

(cont.)

 Elaboração de relatórios periódicos de
evolução do programa de Benefícios
 Adaptação dos protocolos corporate aos
membros e colaboradores da OE
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4 - ORÇAMENTO 2017
O desenvolvimento do plano de actividades apresentado para 2017 implica a disponibilidade de
recursos humanos e financeiros. Neste capítulo apresenta-se o Orçamento previsto para 2017.
O Estatuto da OE, com a redacção que lhe conferiu a Lei n.º 156/2015, de 16 de Setembro, na alínea f)
do artigo 27.º, determina que o Conselho Directivo deve elaborar e submeter à aprovação da Assembleia
Geral o plano de actividades e o orçamento para cada ano, que terá de ocorrer até 31 de Março do
ano corrente.
O orçamento para 2017 prevê as necessidades de funcionamento e dos investimentos que estão
planeados. A nossa prioridade tem sido dotar a Ordem de equipamentos que permitam, por um lado,
criar valor para as pessoas, os Enfermeiros e para o país, e por outro, que a médio e longo prazo exista
uma estabilidade financeira que permita a continuidade sustentada. Paralelamente, a Ordem tem
desenvolvido ferramentas que permitam um melhor desempenho, potenciando ganhos económicos,
financeiros e profissionais aos membros.
Para elaboração deste orçamento teve-se em conta a demonstração dos resultados referente ao exercício
económico de 2016 e, bem assim, a experiência de todos os que fizeram parte da restruturação financeira
levada a cabo em 2016, bem como orientações de entidades externas à OE.

RENDIMENTOS
As grandes rubricas dos rendimentos encontram-se apresentadas no quadro abaixo, sendo que o total
dos rendimentos e réditos orçamentados para o ano de 2017 perfazem um total de 7.677.887,99 euros.
Rendimentos e ganhos

Prestações de serviços
Subsídios à exploração
Reversões
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Juros, dividendos e outros rendimentos

Euros
Encerramento
2016
7 183 681,42
503,04
0,00
666,31
120 235,10
35 611,81
7 340 697,68

Orçamento
2017
7 536 452,00
0,00
0,00
0,00
115 731,38
25 704,61
7 677 887,99

Variação
Valor
%
352 770,58
4,91%
-503,04
-100,00%
0,00
0,00%
-666,31
-100,00%
-4 503,72
-3,75%
-9 907,20
-27,82%
337 190,31
4,59%
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Rendimentos e ganhos

Prestações de serviços
Quotização
Emolumentos
Subsídios à exploração
Reversões
Perdas por imparidade
Aumentos/reduções de justo valor
Em propriedades de investimento
Outros rendimentos e ganhos
Proveitos suplementares
Descontos de pronto pagamento obtidos
Inscrição em eventos
Material de divulgação
Fotocópias
Indemnizações sinistros
Rendas de propriedades de investimento
Correcções relativas a períodos anteriores
Patrocínios
Reembolso viagens
Outros
Juros, dividendos e outros rendimentos
Juros obtidos



Euros
Encerramento
2016

Orçamento
2017

Valor

%

7 106 881,23
76 800,19
503,04

7 459 452,00
77 000,00
0,00

352 570,77
199,81
-503,04

4,96%
0,26%
-100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

666,31

0,00

-666,31

-100,00%

0,00
0,00
0,00
515,84
287,03
0,00
10 200,00
14 124,56
83 020,32
0,00
12 087,35

328,18
1 200,00
0,00
350,00
250,00
0,00
10 200,00
1 021,59
85 000,00
0,00
17 381,61

328,18
1 200,00
0,00
-165,84
-37,03
0,00
0,00
-13 102,97
1 979,68
0,00
5 294,26

N/A
N/A
0,00%
-32,15%
-12,90%
0,00%
0,00%
-92,77%
2,38%
0,00%
43,80%

35 611,81
7 340 697,68

25 704,61
7 677 887,99

-9 907,20
337 190,31

-27,82%
4,59%

Variação

Quotização

Previsão da distribuição do valor da quotização pelas Secções Regionais
Secção Regional
Secção Regional Açores
Secção Regional Centro
Secção Regional Madeira
Secção Regional Norte
Secção Regional Sul
Total Secções Regionais
Rendimento Sede
Rendimento Total

Euros
N.º de
Membros
2 025
14 802
2 148
22 895
27 824
69 694

Percentagem da facturação a
atribuir às Secções Regionais
279 437,36
450 000,00
283 952,33
728 968,00
901 497,60
2 643 855,29
4 815 596,71
7 459 452,00

A rubrica “Quotização” reflecte o valor facturado aos membros registados na OE.
O valor de quotização é contabilizado inteiramente na sede sendo posteriormente efectuada a
distribuição pelas Secções Regionais numa percentagem correspondente a 30% do valor facturado,
respectivamente, para as Secções Regionais do Norte, Centro e Sul, sendo que no caso das Secções
Regionais das Regiões Autónomas dos Açores e Madeira acresce ainda 3%, respectivamente, da
facturação total da OE.
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A projecção foi efectuada com base nos dados reais a 31 de Dezembro de 2016 (69.694 Enfermeiros),
no impacto da redução da quota mensal para quem aderiu às novas modalidades de pagamento e na
expectativa de novas contratações para o Sistema de Saúde, conforme indicação no Orçamento de Estado
2017.
Neste sentido, prevemos um aumento de 1.801 Enfermeiros, distribuídos pelas várias instituições de saúde
(públicas, privadas e sociais).
A partir de 1 de Janeiro de 2017, cumprimos um dos objectivos do nosso plano de acção: conceder um
benefício aos membros que se traduz no desconto de uma mensalidade.
Com o intuito de beneficiar os membros pelo esforço financeiro e tornar o pagamento de quotas mais
ágil, desenvolvemos duas novas modalidades de pagamento para 2017 que permitem ter um desconto
no valor das quotas:


Pagamento anual – Se, até 28 de Fevereiro de 2017, pagar antecipadamente 99,00 euros em
quotas (em vez dos 108,00 euros habituais), irá usufruir do desconto imediato de 9,00 euros. Para
isso basta aderir à facturação electrónica.



Pagamento mensal – Os membros que aderiram ao débito directo em conta e à facturação
electrónica até 31 de Janeiro de 2017, ficarão isento do pagamento da quota de Dezembro de
2017 (9,00 euros).

Estima-se que o impacto orçamental desta medida ascenda a 67.500,00 euros.



Emolumentos

O valor previsto de emolumentos resulta do planeamento anteriormente explicado.



Subsídios à Exploração

Não se prevê a contratação de recursos humanos que estejam abrangidos por medidas de apoio à
contratação pelo IEFP.



Outros Rendimentos e Ganhos

As rendas de propriedade de investimentos pertencentes à Secção Regional do Centro, compreendem o
valor mensal de 750,00 euros referentes ao Lar das Alunas Enfermeiras de Coimbra, e a renda de 100,00
euros, referente à garagem alugada a Mauro Forte, para utilização no exercício da sua actividade de
restauração.
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Relativamente às restantes rubricas são as que resultam do normal funcionamento da instituição, as quais
assumem valores consolidados ao longo dos últimos anos.



Juros, Dividendos e Outros Rendimentos

As taxas de juro negociadas com as entidades bancárias para os depósitos a prazo, continuam em valores
muito baixos, quando comparadas com os anos transactos. Todavia, a prudência obriga a investimentos
seguros.

GASTOS
Dos totais orçamentados prevê-se um acréscimo de cerca de 11,24% (650.582,92 euros) em relação a
2016.
GASTOS E PERDAS

Fornecimento e serviços externos
Gastos com o pessoal
Gastos de depreciação e de amortização
Perdas por imparidade
Provisões
Outros gastos e perdas
Gastos e perdas de financiamento



Euros
Encerramento
2016
2 905 089,49
2 166 670,31
199 391,54
0,00
128 000,00
381 152,47
9 713,27
5 790 017,08

Orçamento
2017
2 930 250,00
2 917 050,00
390 000,00
0,00
0,00
194 800,00
9 500,00
6 441 600,00

Variação
Valor
%
25 160,51
0,87%
750 379,69
34,63%
190 608,46
95,60%
0,00
N/A
-128 000,00
-100,00%
-186 352,47
-48,89%
-213,27
-2,20%
651 582,92
11,25%

Serviços Especializados

Os trabalhos especializados – Informática inclui as assessorias técnicas ao Primavera ERP e a outros
softwares nacionais.
No que respeita à Tipografia, prevemos um aumento significativo, dada a implementação do novo
Branding OE, em todo o estacionário da OE (papel de oficio, envelopes, capas e outros).
Relativamente aos trabalhos especializados – Centro de Arbitragem, estimamos um investimento cerca de
120.000,00 euros, que se traduz num esforço da Ordem em introduzir na vida dos Enfermeiros
instrumentos que permitam uma maior protecção, segurança e dignidade quer na esfera profissional, quer
pessoal.
Os trabalhos especializados – Outros, diz respeito a despesas com organização de eventos, formação e
outros que não respeitam os requisitos para estarem considerados nos anteriores.
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A despesa com publicidade sofre um aumento significativo, dada a necessidade, cada vez mais, de
aumentarmos a notoriedade da marca, nos vários eventos da OE.
No que respeita a honorários, a redução prevista está relacionada com a renegociação de contratos de
prestação de serviços jurídicos, bem como outros consultores e assessores. Esta rubrica contempla também,
outras despesas de natureza de trabalho independente, necessárias à actividade da OE.
As despesas previstas em conservação e reparação das instalações dizem respeito a várias obras de
melhoramento nas instalações da OE.
Relativamente às restantes rubricas são as que resultam do normal funcionamento da instituição, as quais
assumem valores consolidados ao longo dos últimos anos.

Serviços Especializados

Trabalhos Especializados - Informática
Trabalhos Especializados - Tipografia
Trabalhos Especializados - Administrativo
Trabalhos Especializados - Análise de imprensa
Trabalhos Especializados - Audiovisuais
Trabalhos Especializados - Estudos e projectos
Trabalhos Especializados - Formação
Trabalhos Especializados - Centro de Arbitragem
Trabalhos Especializados - Outros
Publicidade e Propaganda
Vigilância e Segurança
Honorários
Conservação e Reparação - Instalações
Conservação e Reparação - Equipamento Administrativo
Conservação e Reparação - Equipamento Informático
Conservação e Reparação - Viatura Renting
Serviços Bancários



Euros
Encerramento
2016
87 449,81
73 502,55
90 608,72
14 382,50
36 263,10
49 964,88
0,00
0,00
115 076,12
39 549,76
27 071,80
231 254,13
56 032,67
442,14
12 979,32
305,50
92 998,78
927 881,78

Orçamento
2017
85 000,00
75 000,00
110 000,00
15 000,00
40 000,00
30 000,00
70 000,00
120 000,00
0,00
45 000,00
27 000,00
200 000,00
60 000,00
500,00
5 000,00
500,00
90 000,00
973 000,00

Variação
Valor
-2 449,81
1 497,45
19 391,28
617,50
3 736,90
-19 964,88
70 000,00
120 000,00
-115 076,12
5 450,24
-71,80
-31 254,13
3 967,33
57,86
-7 979,32
194,50
-2 998,78
45 118,22

%
-2,80%
2,04%
21,40%
4,29%
10,30%
-39,96%
N/A
N/A
-100,00%
13,78%
-0,27%
-13,52%
7,08%
13,09%
-61,48%
63,67%
-3,22%
4,86%

Materiais

O aumento significativo desta rubrica prende-se com a aquisição de livros técnicos e outros.
Relativamente às restantes rubricas são as que resultam do normal funcionamento da instituição, as quais
assumem valores consolidados ao longo dos últimos anos.
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Materiais

Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido
Livros e Documentação Técnica
Material de Escritório
Artigos para Oferta
Material Informático
Outros



Euros
Encerramento
2016
8 285,18
22 887,68
71 676,38
22 728,25
3 022,72
3 438,67
132 038,88

Orçamento
2017
8 500,00
26 000,00
72 000,00
20 000,00
3 000,00
3 500,00
133 000,00

Variação
Valor
214,82
3 112,32
323,62
-2 728,25
-22,72
61,33
961,12

%
2,59%
13,60%
0,45%
-12,00%
-0,75%
1,78%
0,73%

Energia e Fluidos

As rubricas apresentadas resultam do normal funcionamento da instituição, as quais assumem valores
consolidados ao longo dos últimos anos.

Energia e Fluidos

Electricidade
Combustíveis
Água



Euros
Encerramento
2016
58 849,38
8 333,31
10 173,11
77 355,80

Orçamento
2017
50 000,00
8 500,00
10 200,00
68 700,00

Variação
Valor
-8 849,38
166,69
26,89
-8 655,80

%
-15,04%
2,00%
0,26%
-11,19%

Deslocações, Estadas e Transportes

Esta subconta regista, designadamente, os gastos decorrentes da participação nas diversas formações,
eventos e fóruns nacionais e internacionais, bem como outras deslocações dos membros dos órgãos ao
serviço da instituição.
No cumprimento com as metas estabelecidas com os Enfermeiros, estes Órgãos Sociais identificaram as
necessidades de recursos humanos e procederam aos respectivos pedidos de cedência para alcançar os
dos grandes objectivos do mandato, aproximar a OE a todos os seus membros.
A actividade de Acompanhamento do Exercício Profissional a todas as instituições de saúde da nossa área
de actuação, obriga deslocações avultadas por parte das equipas de trabalho. Por outro lado, a
participação nos eventos e fóruns, nacionais e internacionais, onde se discutem assuntos no âmbito da
Enfermagem, exigem a continuidade de uma presença institucional.
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Assim, dado o número e à dispersão territorial dos domicílios pessoais dos membros dos órgãos, não é
opção a aquisição de viaturas para o desempenho das funções, pelo que a solução encontrada é a
utilização das viaturas próprias em detrimento de rendas de viaturas.
Neste segundo ano de mandato, prevemos uma manutenção do valor desta rubrica, devido à necessidade
da continuidade da monitorização e acompanhamento das instituições e serviços sob vigilância, de modo
a cumprirmos a nossa missão: garantirmos a segurança e qualidade dos cuidados de Enfermagem
prestados aos cidadãos.
Relativamente às restantes rubricas são as que resultam do normal funcionamento da instituição, as quais
assumem valores consolidados ao longo dos últimos anos.

Deslocações, Estadas e Transportes

Euros
Encerramento
2016

Orçamento
2017

130 312,22
85 160,95
5 101,15
14 800,58
447 191,52
4 582,78
21 150,25
9 578,17
123 685,70
552,28
12 853,06
24 854,55
2 497,96
134,74
672,20
883 128,11

135 000,00
95 000,00
7 500,00
15 000,00
420 000,00
4 500,00
30 000,00
10 000,00
125 000,00
600,00
15 000,00
20 000,00
3 000,00
300,00
0,00
880 900,00

Deslocações e Estadas
Estadias
Deslocações - Aviões
Deslocações - Comboios
Deslocações - Táxis
Deslocações - Viatura própria
Deslocações - Carros alugados
Deslocações - Estacionamento/Portagens
Deslocações - Transportes públicos
Alimentação
Inscrições
Ajudas de Custo
Coffee-break
Transporte de Pessoal
Transporte de Mercadorias
Outros



Variação
Valor

%

4 687,78
9 839,05
2 398,85
199,42
-27 191,52
-82,78
8 849,75
421,83
1 314,30
47,72
2 146,94
-4 854,55
502,04
165,26
-672,20
-2 228,11

3,60%
11,55%
47,03%
1,35%
-6,08%
-1,81%
41,84%
4,40%
1,06%
8,64%
16,70%
-19,53%
20,10%
122,65%
-100,00%
-0,25%

Serviços Diversos

A comunicação compreende, essencialmente, os gastos com a NOS e com os CTT. Neste âmbito, prevemos
uma redução resultante da renegociação do contrato com o fornecedor das comunicações, NOS, assim
como, uma mudança de política da expedição de correio, nomeadamente, com as Quotizações.
Relativamente às restantes rubricas são as que resultam do normal funcionamento da instituição, as quais
assumem valores consolidados ao longo dos últimos anos.
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Serviços Diversos

Rendas e Alugueres - Instalações
Rendas e Alugueres - Viaturas
Rendas e Alugueres - Salas
Rendas e Alugueres - Equipamentos
Rendas e Alugueres - Outros
Comunicação - Fixas/Móveis/Internet
Comunicação - Correios e estafetas
Comunicação - Outros
Seguros - Viaturas
Seguros - Acidentes pessoais
Seguros - Multi-riscos
Seguros - Responsabilidade civil
Seguros - Outros
Contencioso e Notariado
Despesas de Representação
Limpeza, Higiene e Conforto - Serviços
Limpeza, Higiene e Conforto - Produtos
Limpeza, Higiene e Conforto - Artigos decoração
Outros



Euros
Encerramento
2016
61 100,00
4 848,14
7 269,88
31 231,43
12 420,69
159 122,79
311 144,73
1 511,97
1 724,91
19 334,63
11 438,04
200 062,20
792,29
1 762,37
1 124,49
40 753,44
6 379,98
7 203,13
5 459,81
884 684,92

Orçamento
2017
70 000,00
4 500,00
10 000,00
35 000,00
0,00
150 000,00
310 000,00
1 600,00
1 750,00
19 500,00
11 500,00
201 000,00
800,00
1 500,00
1 500,00
42 000,00
6 500,00
7 500,00
0,00
874 650,00

Variação
Valor
8 900,00
-348,14
2 730,12
3 768,57
-12 420,69
-9 122,79
-1 144,73
88,03
25,09
165,37
61,96
937,80
7,71
-262,37
375,51
1 246,56
120,02
296,87
-5 459,81
-10 034,92

%
14,57%
-7,18%
37,55%
12,07%
-100,00%
-5,73%
-0,37%
5,82%
1,45%
0,86%
0,54%
0,47%
0,97%
-14,89%
33,39%
3,06%
1,88%
4,12%
-100,00%
-1,13%

Gastos com o Pessoal

No que concerne à previsão de gastos com pessoal, a variação da mesma ascende a 750.379,69 euros,
incluindo, pontualmente, ajustamentos à massa salarial.
Nas remunerações do pessoal foi incorporada a rubrica encargos com Enfermeiros cedidos à OE,
anteriormente considerada na rubrica outros gastos, assim como o respectivo subsídio de função de acordo
com a reorganização efectuada pela Direcção de Recursos Humanos, Contabilista Certificada e Auditores
Externos. Prevemos a contratação nas áreas de informática, jurídica, financeira, recursos humanos e
comunicação e imagem.
Na rubrica Outros Gastos com Pessoal, orçamentámos a formação e outros gastos com colaboradores,
nomeadamente, fardamento.

Gastos com o Pessoal

Euros
Encerramento
2016

Gastos com Pessoal
Remunerações do pessoal
Indemnizações
Encargos sobre remunerações
Seguro acidentes no trabalho
Outros gastos com o pessoal
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Orçamento
2017

1 787 434,48
2 350 000,00
7 620,93
7 000,00
360 045,53
547 550,00
3 860,32
5 000,00
7 709,05
7 500,00
2 166 670,31
2 917 050,00

Variação
Valor
562 565,52
-620,93
187 504,47
1 139,68
-209,05
750 379,69

%
31,47%
-8,15%
52,08%
29,52%
-2,71%
34,63%
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Depreciações e Amortizações

As depreciações das instalações, estão consignadas de acordo com a previsão de utilização. No
orçamento relevamos as correspondentes depreciações, nos termos da respectiva norma contabilística de
relato financeiro.

Gastos de Depreciação e de Amortização

Activos fixos tangíveis

Euros
Encerramento
2016
199 391,54
199 391,54

Orçamento
2017
390 000,00
390 000,00

Variação
Valor
190 608,46
190 608,46

%
95,60%
95,60%

O aumento orçamentado diz respeito às depreciações e amortizações dos investimentos, em Activos Fixos
Tangíveis e Activos Intangíveis, planeados para a OE no decorrer do exercício de 2017.



Perdas por Imparidade

Não se espera o reconhecimento de perdas por imparidade no período de 2017.



Outros Gastos e Perdas

Os “outros gastos e perdas” incluem os impostos (IMI), alguns a cobrar ainda em 2017 apesar de constituir
uma situação irregular resultante do não registo do património da OE desde a sua aquisição.
Os donativos com relevância para as instituições produtoras de eventos e quotizações associativas,
nomeadamente a referente ao ICN, CNOP, EFN, EFPC, HORATIO, EFNNMA e EurHeCA.
Os “Encargos com os Enfermeiros cedidos à OE” anteriormente registados nesta rubrica e, por decisão do
órgão de gestão, serão reclassificados na rubrica de gastos com pessoal.
Na sub rubrica Outros Gastos e Perdas, estão contemplados os gastos suportados com a “Gestão de
Empréstimos de Imoveis”, abrangido pelo Princípio da Solidariedade.
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Outros Gastos e Perdas

Impostos
Correcções relativas a períodos anteriores
Donativos
Quotizações
Insuficiência estimativa para impostos
Encargos com Enfermeiros cedidos à Ordem
Atribuição de prémios de investigação
Multas e penalidades
Devolução de quotas
Outros gastos e perdas



Euros
Encerramento
2016
19 117,95
8 839,69
5 745,00
135 748,00
13 382,76
171 019,25
4 000,00
15 508,79
0,00
7 791,03
381 152,47

Orçamento
2017
18 000,00
0,00
5 000,00
150 000,00
0,00
0,00
4 000,00
10 000,00
0,00
7 800,00
194 800,00

Variação
Valor
-1 117,95
-8 839,69
-745,00
14 252,00
-13 382,76
-171 019,25
0,00
-5 508,79
0,00
8,97
-186 352,47

%
-5,85%
-100,00%
-12,97%
10,50%
-100,00%
-100,00%
0,00%
-35,52%
0,00%
0,12%
-48,89%

Juros e Gastos Similares Suportados

A rubrica “juros e gastos similares suportados” refere-se aos juros suportados com os empréstimos obtidos
pela OE e apresentam a seguinte decomposição:

Juros e Gastos Similares Suportados

Juros suportados

Euros
Encerramento
2016
9 713,27
9 713,27

Orçamento
2017
9 500,00
9 500,00

Variação
Valor
-213,27
-213,27

%
-2,20%
-2,20%

INVESTIMENTO
O investimento previsto para 2017 compreende a modernização da infra-estrutura tecnológica do Data
center da Sede, aquisição de novos servidores, sistemas de armazenamento e sistema de backups. Conta
ainda com a instalação de um Micro Data Center na Secção Regional do Centro, implementação de novos
sistemas de firewall de perímetro e cooperativo, sistema de energia assistida, grupo gerador, bem como
aquisição de equipamentos informáticos.
Pretende-se ainda a aquisição de uma nova plataforma denominada balcão único onde o Enfermeiro terá
acesso à sua área reservada, diferenciada, com uma gestão de informação autónoma, imediata e
integrada. Além do mencionado, pretende-se implementar um novo Portal da OE permitindo uma melhor
comunicação e proximidade com os seus membros.
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Investimentos - Activo Fixo Tangível

Euros
Encerramento
2016

Orçamento
2017

10 455,00

17 500,00

42 059,64
8 634,86

34 500,00
504 920,95
32 000,00

61 149,50

588 920,95

0,00

101 800,00
101 800,00

Activo Fixo Tangível
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento administrativo
Outros activos fixos tangíveis
Investimentos em curso
Activo Intangível
Licenças e Software

CONCLUSÕES
O orçamento que aqui se propõe à votação foi elaborado na convicção que será o mais aproximado da
realidade que esperamos para o ano de 2017. Os valores orçamentados reflectem as medidas
adoptadas decorrentes da implementação da contratação pública.
Conforme demonstrações de resultados abaixo, face aos valores orçamentados, teremos um resultado
positivo antes de impostos de 1.094.852,00 euros.

Euros

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados
Subsídios à exploração
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes das depreciações, gastos de finan. e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Imparidade ativos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)
Resultado operacional (antes de gastos de finan. e impostos)
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos

Encerramento
2016

Orçamento
2017

7 183 681,42
503,04
-2 905 089,49
-2 166 670,31
0,00
-128 000,00
666,31
-381 152,47
1 603 938,50
-199 391,54
1 404 546,96
-9 713,27
1 394 833,69

Variação
Valor

%

7 536 452,00
0,00
-2 930 250,00
-2 917 050,00
0,00
0,00
0,00
-194 800,00
1 494 352,00
-390 000,00

352 770,58
-503,04
-25 160,51
-750 379,69
0,00
128 000,00
-666,31
186 352,47
-109 586,50
-190 608,46

4,91%
-100,00%
0,87%
34,63%
0,00%
-100,00%
-100,00%
-48,89%
-6,83%
95,60%

1 104 352,00
-9 500,00
1 094 852,00

-300 194,96
213,27
-299 981,69

-21,37%
-2,20%
-21,51%
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APÊNDICE 01
Parecer do Conselho Fiscal relativamente ao Plano de Actividades e Orçamento para o Ano 2017
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APÊNDICE 02
Plano de Actividades para o Ano 2017 – Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde
Materna e Obstétrica
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APÊNDICE 03
Plano de Actividades para o Ano 2017 – Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde Infantil
e Pediátrica
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APÊNDICE 04
Plano de Actividades para o Ano 2017 – Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde Mental
e Psiquiátrica
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APÊNDICE 05
Plano de Actividades para o Ano 2017 – Colégio da Especialidade de Enfermagem de Reabilitação
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APÊNDICE 06
Plano de Actividades para o Ano 2017 – Colégio da Especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica
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SIGLAS:

CAT – Comissão de Apoio Técnico
CD – Conselho Directivo
CDR – Conselho Directivo Regional
CE – Conselho de Enfermagem
CER – Conselho Enfermagem Regional
CID – Comissão de Investigação em Enfermagem
CPLEE – Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem
CQCE – Comissão de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem
GOBP – Guias Orientadores de Boas Práticas
MCEEMC – Mesa do Colégio de Enfermeiros Especialistas em Enfermagem MédicoCirúrgica
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Colégio da Especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica

0. NOTA INTRODUTÓRIA
“O enfermeiro especialista é o enfermeiro habilitado com um curso de especialização em
enfermagem ou com um curso de estudos superiores em enfermagem, a quem foi atribuído um
título profissional que lhe reconhece competência científica, técnica e humana para prestar além de
cuidados de enfermagem gerais, cuidados de enfermagem especializados na área da sua
especialidade.” (Artigo 4.º do REPE).
Os Colégios de Especialidade são os órgãos profissionais especializados, constituídos pelos
membros da Ordem que detenham o título profissional da respectiva especialidade (Artigo 39.º
dos Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, publicado pelo Decreto Lei n.º 104/98, de 21 de abril,
alterado e republicado em anexo à Lei n.º 156/2015 de 16 de Setembro).
Cada Colégio elege uma mesa, com um presidente e dois secretários, por sufrágio directo, secreto
e periódico de entre os membros detentores da especialidade (Artigo 41.º dos Estatuto da Ordem,
dos Enfermeiros, publicado pelo Decreto Lei n.º 104/98, de 21 de Abril, alterado e republicado
em anexo à Lei n.º 156/2015 de 16 de Setembro).
Os Enfermeiros são a base dos cuidados de saúde. As suas competências técnicas e não técnicas
são exigidas em contextos complexos de prática clínica. Apesar do actual contexto de
constrangimentos e dificuldades, a qualidade dos cuidados de enfermagem especializados, não
podem ser postos em causa.
Decorrido cerca de um ano após a tomada de posse, tivemos oportunidade de nos integrarmos na
dinâmica de trabalho e articulação da Mesa do Colégio com os restantes órgãos da Ordem dos
Enfermeiros e realizar actividades que se encontram descritas no nosso relatório de actividades.
Certos que o percurso é longo e ambicioso, apresentamos neste documento um conjunto de novas
actividades, mas sobretudo, uma continuidade das actividades enumeradas no plano de
actividades de 2016.
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1. MISSÃO
A missão do Colégio centra-se no desenvolvimento das diferentes competências estabelecidas
n.º 1 do Artigo 42.º do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, nas quais:
a) Promover o desenvolvimento das relações científicas e profissionais, entre os membros
da especialidade;
b) Elaborar estudos sobre assuntos específicos da especialidade;
c) Definir as competências específicas da especialidade de Enfermagem MédicoCirúrgica, a propor ao Conselho Directivo;
d) Elaborar os programas formativos da especialidade de Enfermagem MédicoCirúrgica, a propor ao Conselho Directivo;
e) Acompanhar o exercício profissional especializado em Enfermagem Médico-Cirúrgica
em articulação com os Conselhos de Enfermagem Regionais;
f) Definir padrões de qualidade de cuidados de enfermagem especializados e zelar
pela sua observância no exercício profissional especializado.

2. ACTIVIDADES PLANEADAS
Em Enfermagem o exercício da actividade profissional é vasto e pode decorrer nas áreas de
actuação de prestação de cuidados, investigação, docência, formação, assessoria e gestão
tendentes à melhoria e evolução da prestação dos cuidados de enfermagem (Artigo 9.º REPE;
Parecer n.º 10/2011 do Conselho de Enfermagem).
Neste sentido, a proposta do Plano de Actividades da Mesa do Colégio de Especialidade em
Enfermagem Médico-Cirúrgica, à semelhança do ano transacto, engloba todas as áreas
referidas. Tomamos também a liberdade de manter um conjunto de actividades, que
designamos “actividades correntes”, referindo-se àquelas que orientam a gestão interna da
Mesa do Colégio de Especialidade.
Optamos por utilizar uma metodologia esquemática, recorrendo a quadros para mais fácil
apresentação.
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Dominio Operacional: Prestação de Cuidados
Defender os interesses gerais dos destinatários dos serviços de enfermagem e a representação em defesa dos interesses da profissão.
Objectivo Estratégico

Regular e supervisionar o acesso à profissão do enfermeiro especialista de Enfermagem Médico‐Cirúrgica e o seu exercício, aprovar, nos termos da lei, as normas técnicas e
deontológicas respectivas, zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares da profissão e exercer o poder disciplinar sobre os seus membros.
Representar os enfermeiros junto dos órgãos de soberania e colaborar com o Estado e demais entidades públicas sempre que estejam em causa matérias relacionadas com a
prossecução das atribuições da Ordem, designadamente nas acções tendentes ao acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde e aos cuidados de enfermagem.

Promover o desenvolvimento da qualidade e segurança dos cuidados especializados na área de Enfermagem Médico‐Cirúrgica.
Objectivo Operacional

Promover o desenvolvimento de relações com a sociedade, com vista à proximidade e visibilidade social dos cuidados de enfermagem especializados.
Acompanhar o exercíco profissional da especialidade de Enfermagem Médico‐Cirúrgica.

Domínio Operacional

Prestação de Cuidados

Actividades

Indicadores

Metas

Responsabilidades

Colaboração na identificação de focos sensiveis/áreas de intervenção prioritárias aos
cuidados de Enfermagem especializados na área de competência do colégio.

_______________

Ano 2017

MCEEMC

Construção de Guias Orientadores de boas prácticas clínicas: Diálise Peritoneal: um
passo para a autonomia da pessoa; O processo de transição com cuidados
especializados na vivência na Quimioterapia; ECMO: um novo desafio para a práctica
especializada.

N.º de Guias iniciados

Pelo menos 1

MCEEMC, CAT; Grupo de trabalho
proposto para o efeito

80% de visitas

CAT, MCEEMC

100%

MCEEMC, CAT, peritos.

N.º de GOBP iniciados

Pelo menos 1

MCEEMC

N.º de reuniões por ano

4 reuniões

MCEEMC

Participação nas visitas de acompanhamento às Unidades de Cuidados de forma a
monitorizar o percurso profissional dos membros do Colégio.
Emissão de Pareceres na área técnica do Colégio, envolvendo peritos.
Proposta de grupos de trabalho de assessoria técnica ao desenvolvimento da
qualidade de cuidados especializados, nomeadamente no âmbito dos GOBP.
Reunião de trabalho com associações/sociedades relevantes para a actividade do
Colégio.
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N.º de visitas realizadas
x100
N.º pedidos de visitas
N.º de pareceres realizados
x100
N.º de pareceres solicitados
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Dominio Operacional: Investigação
Defender os interesses gerais dos destinatários dos serviços de enfermagem e a representação em defesa dos interesses da profissão.
Objectivo Estratégico

Regular e supervisionar o acesso à profissão do enfermeiro especialista de Enfermagem Médico‐Cirúrgica e o seu exercício, aprovar, nos termos da lei, as normas técnicas e deontológicas
respectivas, zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares da profissão e exercer o poder disciplinar sobre os seus membros.
Representar os enfermeiros junto dos órgãos de soberania e colaborar com o Estado e demais entidades públicas sempre que estejam em causa matérias relacionadas com a prossecução das
atribuições da Ordem, designadamente nas acções tendentes ao acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde e aos cuidados de enfermagem.
Promover o desenvolvimento e a valorização científica dos membros do Colégio.

Objectivo Operacional

Promover o desenvolvimento da melhoria contínua dos cuidados especializados na área da Médico‐Cirúrgica pela práctica baseada em evidência científica.
Fortalecer a visibilidade profissional e dos cuidados especializados em Enfermagem Médico‐Cirúrgica no seio da comunidade científica.

Domínio Operacional

Investigação

Indicadores

Metas

Responsabilidades

Colaboração no desenvolvimento e divulgação de estudos científicos e experiências prácticas
relevantes para o Colégio.

_______________

Ano de 2017

MCEEMC, CE, CID, CQCE

Participação em acções de debate e eventos cientificos.

N.º de participações

2/ano

MCEEMC, CDR, CER, CD, CE

N.º de Associações parceiras

1/ano

MCEEMC, Associações

_______________

Ano de 2017

MCEEMC

N.º de participações em trabalhos

1 Trabalho/ano

MCEEMC, CE, CID, CQCE

Actividades

Dinamização de parcerias com associações científicas relevantes para o Colégio.
Organização do V Encontro do Colégio do Colégio da Especialidade de EMC.
Participação em trabalhos de investigação em articulação com a Comissão de Investigação e
Desenvolvimento e Comissão da Qualidade dos Cuidados de Enfermagem.
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Dominio Operacional: Docência
Defender os interesses gerais dos destinatários dos serviços de enfermagem e a representação em defesa dos interesses da profissão.
Objectivo Estratégico

Regular e supervisionar o acesso à profissão do enfermeiro especialista de Enfermagem Médico‐Cirúrgica e o seu exercício, aprovar, nos termos da lei, as normas técnicas e deontológicas
respectivas, zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares da profissão e exercer o poder disciplinar sobre os seus membros.
Representar os enfermeiros junto dos órgãos de soberania e colaborar com o Estado e demais entidades públicas sempre que estejam em causa matérias relacionadas com a prossecução
das atribuições da Ordem, designadamente nas acções tendentes ao acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde e aos cuidados de enfermagem.

Objectivo Operacional

Promover o desenvolvimento da qualidade do ensino e consequentemente dos cuidados especializados na área de Enfermagem Médico‐Cirúrgica num trabalho de proximidade com
instituições de ensino de enfermagem (públicas e privadas).
Promover as condições ideais para a reorganização do ensino pós‐graduado de Enfermagem Médico‐Cirúrgica.

Domínio Operacional

Actividades

Indicadores

Apreciação de planos de estudos de Cursos de Pós‐Licenciatura de Especialização e de Cursos de
Mestrados com especificação da respectiva àrea clínica.
Análise de propostas de restruturação curricular dos cursos de formação pós‐graduada em
Enfermagem Médico‐Cirúrgica.
Docência

N.º de planos de estudos analisados
x100
N.º de planos de estudos propostos
N.º de propostas analisadas
x100
N.º de propostas solicitadas

Metas

Responsabilidades

100%

MCEEMC

100%

MCEEMC

Actualização/Realização da matriz de avaliação dos planos de estudos dos CPLEE's.

_______________

Ano de 2017

MCEEMC

Desenvolvimento de um trabalho de proximidade com Instituições de Ensino Superior de
Enfermagem, propondo áreas prioritárias de investigação e ensino na área de competências do
Colégio.

_______________

Ano de 2017

MCEEMC

Superior a 80%

MCEEMC

Participação em reuniões e eventos científicos em Instituições de Ensino de Enfermagem.
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N.º de reuniões realizadas
N.º de reuniões propostas

x100

Plano de Actividades para o ano 2017

Colégio da Especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica
Dominio Operacional: Formação
Defender os interesses gerais dos destinatários dos serviços de enfermagem e a representação em defesa dos interesses da profissão.
Regular e supervisionar o acesso à profissão do enfermeiro especialista de Enfermagem Médico‐Cirúrgica o seu exercício, aprovar, nos termos da lei, as normas técnicas e
Objectivo Estratégico deontológicas respectivas, zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares da profissão e exercer o poder disciplinar sobre os seus membros.
Representar os enfermeiros junto dos órgãos de soberania e colaborar com o Estado e demais entidades públicas sempre que estejam em causa matérias relacionadas com
a prossecução das atribuições da Ordem, designadamente nas acções tendentes ao acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde e aos cuidados de enfermagem.

Promover o desenvolvimento e valorização científica, técnica, cultural e profissional dos membros do Colégio.
Objectivo Operacional

Optimizar a relação com os membros do Colégio, com vista a um maior envolvimento e proximidade.
Promover a adequação da formação e do desenvolvimento profissional reforçando a qualificação dos membros do Colégio numa lógica de lifelong learning, face às
necessidades da comunidade em cuidados de Enfermagem Médico‐Cirúrgica.

Domínio Operacional

Formação

Actividades

Indicadores

Metas

Responsabilidades

Desenvolvimento de um trabalho de proximidade com as Instituições de Ensino
Superior de Enfermagem e de Saúde para o desenvolvimento de respostas
formativas às necessidades dos membros do Colégio.

_______________

Ano 2017

MCEEMC, Instituições Ensino Sup.

Participação e divulgação de programas formativos relevantes para o Colégio.

_______________

Ano 2017

MCEMC, GAFID

Promoção da oferta formativa para os membros do Colégio.

_______________

Ano 2017

MCEEMC, CAT

Participação no processo de individualização das especialidades, atribuição e
revalidação do título de Enfermeiro Especialista de Enfermagem Médico‐Cirúrgica.

_______________

Ano 2017

MCEEMC, CAT, CE, Estrutura da idoniedade
formativa, Grupo de trabalho a organizar

Colaboração na realização de critérios na acreditação dos contextos clínicos para a
práctica tutelada da Enfermagem Médico‐Cirúrgica.

_______________

Ano 2017

MCEEMC, CAT, CE, Estrutura da idoniedade
formativa, Grupo de trabalho a organizar
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Plano de Actividades para o ano 2017

Colégio da Especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica
Dominio Operacional: Assessoria
Defender os interesses gerais dos destinatários dos serviços de enfermagem e a representação em defesa dos interesses da profissão.

Objectivo Estratégico

Regular e supervisionar o acesso à profissão do enfermeiro especialista de Enfermagem Médico‐Cirúrgica e o seu exercício, aprovar, nos termos da lei, as normas
técnicas e deontológicas respectivas, zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares da profissão e exercer o poder disciplinar sobre os seus membros.
Representar os enfermeiros junto dos órgãos de soberania e colaborar com o Estado e demais entidades públicas sempre que estejam em causa matérias relacionadas
com a prossecução das atribuições da Ordem, designadamente nas acções tendentes ao acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde e aos cuidados de enfermagem.

Promover o desenvolvimento de medida de assessoria aos membros do Colégio, com vista a um maior envolvimento e proximidade.
Objectivo Operacional
Fomentar a comunicação eficaz entre os membros do colégio com outros órgãos da Ordem dos Enfermeiros, com as instituições e com a sociedade.

Domínio Operacional

Actividades

Indicadores

Emissão de resposta a pedidos de esclarecimento e/ou pareceres na área científica, técnica e
profissional do Colégio, como suporte à tomada de decisão dos seus membros.
Assessoria

N.º de respostas
N.º de solicitações

x100

Metas

Responsabilidades

100%

MCEEMC

Divulgação dos pareceres e actividades desenvolvidas pelo colégio EMC ou de áreas de
interesse do Colégio no micro webpage do Colégio.

_______________

Ano 2107

Secretariado MCEEMC;
MCEEMC

Colaboração na definição de propostas no âmbito das politicas em saúde e organizações de
saúde.

_______________

Ano 2017

MCEEMC e CAT
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Plano de Actividades para o ano 2017

Colégio da Especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica
Dominio Operacional: Gestão de Cuidados
Defender os interesses gerais dos destinatários dos serviços de enfermagem e a representação em defesa dos interesses da profissão.
Regular e supervisionar o acesso à profissão do enfermeiro especialista de Enfermagem Médico‐Cirúrgica e o seu exercício, aprovar, nos
termos da lei, as normas técnicas e deontológicas respectivas, zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares da profissão e
Objectivo Estratégico exercer o poder disciplinar sobre os seus membros.
Representar os enfermeiros junto dos órgãos de soberania e colaborar com o Estado e demais entidades públicas sempre que estejam em
causa matérias relacionadas com a prossecução das atribuições da Ordem, designadamente nas acções tendentes ao acesso dos cidadãos
aos cuidados de saúde e aos cuidados de enfermagem.
Objectivo Operacional Promover medidas para a gestão participada dos membros do Colégio no dominio da gestão.

Domínio Operacional

Gestão de Cuidados

Actividades

Indicadores

Metas

Responsabilidades

Colaboração com os membros do Colégio na definição de estratégias de gestão
dos cuidados.

_______________

Ano 2017

MCEEMC

Colaboração com os membros do Colégio na definição de estratégias para a
concepção, gestão e liderança de projectos de cuidados.

_______________

Ano 2017

MCEEMC

Promoção da articulação com as Instituições de Ensino Superior de
Enfermagem, ou outras, para o desenvolvimento de métodos e técnicas de
planeamento, implementação e gestão de equipas.

_______________

Ano 2017

MCEEMC

_______________

Ano 2017

MCEEMC, CAT, CE,
CQCE, Grupo de
Trabalho

_______________

Ano 2017

MCEEMC, CE, CQCE

Colaboração com a Comissão de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem na
elaboração de directrizes no que diz respeito à definição e promoção de
dotações seguras em cuidados especializados.
Colaboração na criação de instrumentos de apoio à gestão de recursos
humanos e dotações na área de cuidados especializados de Enfermagem
Médico‐Cirúrgica.
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Plano de Actividades para o ano 2017

Colégio da Especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica
Atividades Correntes
Assegurar o funcionamento da estrutura organizacional da mesa do Colégio.
Objectivo Operacional

Garantir o cumprimento das funções estatuídas.
Promover o desenvolvimento de relações com a sociedade, com vista à proximidade e visibilidade social da enfermagem.

Actividades

Actividades Correntes

Efemérides

Indicadores

Metas

Responsabilidades

Realização de Assembleia da Mesa do Colégio.

N.º de reuniões

1

MCEEMC

Reuniões ordinárias e extraordinárias da Mesa do Colégio.

N.º de reuniões

12

N.º de reuniões realizadas
x100
N.º de reuniões solicitadas

100%

MCEEMC e CAT

Elaboração de relatórios de actividades do Colégio.

N.º de relatórios

1

MCEEMC

Comemoração do Dia Mundial de Saúde.

_______________

Abril de 2017

MCEEMC

Comemoração do Dia Mundial de combate à Obesidade.

_______________

Outubro de 2017

MCEEMC

Organização do V Encontro de Enfermeiros Especialistas de
Enfermagem Médico‐Cirúrgica.

_______________

Janeiro de 2018

MCEEMC e CAT

Participação em reuniões com outros Órgãos da Ordem dos
Enfermeiros.
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NOTA FINAL
A proposta de plano de actividades aqui apresentado é uma continuidade do documento
apresentado no ano transacto, que se espera que reflita um trabalho conjunto entre a Ordem
dos Enfermeiros, os membros do Colégio, as instituições do Ensino Superior com formação em
Enfermagem Médico-Cirúrgica e as associações/sociedades de enfermeiros (ou que incluem
enfermeiros). O plano de actividades proposto pretende ser realista, dinâmico e exequível.
Estamos cientes da necessidade de mudança e evolução da Especialidade de Enfermagem
Médico-Cirúrgica, por isso contamos com o contributo de todos os membros do Colégio.

Braga, 21 de Janeiro de 2017

A Presidente da Mesa do Colégio da Especialidade
de Enfermagem Médico-Cirúrgica
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