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NOTA INTRODUTÓRIA 
 

No último ano do mandato dos actuais Órgãos Sociais continuaremos a 

centrar as nossas actividades nas opções estratégicas que nos orientam desde 

o início e por isso será evidente a articulação entre o Plano Regional e o 

Nacional e continuamos a acreditar que podemos fazer mais e melhor. 

Em 2003 continuaremos a concretizar as obras da Secção Regional, de 

forma a deixar um espaço com dignidade para todos os Enfermeiros e com a 

funcionalidade necessária para a concretização do funcionamento Estatutário, 

bem como a promoção de novas iniciativas. As dificuldades nesta área têm sido 

acrescidas pela falta de clarificação autárquica, que tem condicionado o 

licenciamento das obras, mas não nos poupamos a esforços para conseguir os 

nossos objectivos. 

Decorrentes das atribuições formativas continuaremos a ter um espaço 

para “Encontros 2003 – Práticas em Enfermagem” resultante da avaliação do 

Exercício Profissional do ano de 2002 – Visitas Institucionais. 

Sendo este o último ano do mandato organizaremos um evento centrado 

no Exercício Profissional da região. 

As Políticas de Saúde e as actuais mudanças, levam-nos este ano a optar 

pelo acompanhamento do Exercício Profissional centrado nas Instituições de 

Saúde Privadas. 

No âmbito das nossas atribuições continuaremos a investir nas 

atribuições Estatutárias e a dar ênfase ao controlo do Exercício Ilegal. 

Da complexidade do nosso trabalho e das relações multidisciplinares 

continuaremos a privilegiar espaços de partilha de saberes com outras áreas 

profissionais e a desenvolver atitudes afirmativas do nosso espaço específico. 

No término do mandato destes Órgãos Sociais não deixamos de investir 

nos nossos novos representantes disponibilizando condições para a realização 

das eleições e para o apoio a todos os colegas que se propõem constituir as 

listas das próximas eleições. 
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A experiência adquirida pelos actuais Órgãos Sociais só constituirão uma 

mais valia para a profissão, se for transmitida aos que nos sucederem para 

outros desenvolvimentos e por isso não deixaremos de organizar um momento 

ajustado às necessidades das partes envolvidas. 

O caminho percorrido foi longo e nem sempre fácil, mas temos a certeza 

que o ideal que nos move “Melhor Enfermagem - Melhor Saúde” só por si 

obriga a que neste último ano todos os membros dos Órgãos Sociais da Secção 

Regional do Norte continuemos a dar o nosso melhor para a missão que nos foi 

confiada, o que faremos de bom grado apesar de todas os sacrifícios e 

dificuldades. 
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1. PLANO DE ACTIVIDADES 

 

Opção estratégica 1: Promover a defesa e melhoria contínua da 
qualidade dos cuidados de enfermagem 

Área prioritária: Padrões de qualidade dos cuidados de 
enfermagem 

 
Propósitos:  

• Continuar a divulgação dos Padrões de Qualidade, do quadro conceptual 
e enunciados descritivos  

 

Acções previstas: 
♦ Acompanhar e colaborar nos trabalhos promovidos pelo CEN, 

designadamente padrões de qualidade e definição do “conjunto mínimo de 
competências do enfermeiro de cuidados gerais e especialista”.  

 
Área prioritária: Dimensão ética e deontológica do exercício 
profissional 

 
Propósitos:  

• Dar resposta às atribuições definidas pelo Estatuto (art.º 35); 

• Colaborar na promoção da reflexão sobre o Código Deontológico. 

 
Acções previstas: 

♦ Instrução dos procedimentos disciplinares, efectuando reuniões do 
Conselho Jurisdicional Regional e trabalho individual dos instrutores.  

♦ Manutenção e actualização da base de dados das participações e 
procedimentos efectuados até 2003; 

♦ Participação, em actividades de formação, por solicitação de enfermeiros 
e/ou instituições; 

♦ Análise e discussão do Código Deontológico no âmbito da realização dos 
Encontros 2003 – Práticas em Enfermagem; 

♦ Participação nas reuniões da 1ª secção agendadas pelo C.J. Nacional;  

♦ Participação nas reuniões do Plenário do Conselho Jurisdicional já 
agendadas para a 4ª semana de cada mês;  
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♦ Participação nos encontros de formação para os membros dos C.J. 
Nacional e Regional; 

♦ Colaboração com o C.J.Nacional na realização de acções de formação; 

 

 

Área prioritária: Condições de trabalho dos enfermeiros 
 
Propósito:  
• Acompanhar o exercício profissional dos enfermeiros a nível regional; 
• Identificar condições de trabalho que não dêem garantia de qualidade de 

cuidados. 
 
Acções previstas: 

♦ Visitas institucionais a instituições de saúde privadas. 

♦ Colaboração na comissão nacional sobre o exercício profissional, através 
do trabalho concretizado pelo representante da Secção Regional, na 
Comissão do Controle, Regulamentação do Exercício Liberal e Ilegal. 

♦ Actividades de reflexão sobre o Exercício Profissional na Região Norte. 

♦ Estudo de avaliação do Projecto de Cuidados Continuados – da  
concepção ao Nascimento, a desenvolver pela Faculdade de Psicologia 
de Ciências da Educação da Universidade do Porto. 
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Opção estratégica 2: Promover o desenvolvimento da profissão de 
enfermagem 

 
Área prioritária: Reconhecimento da individualização das 
especialidades em enfermagem 

 
Propósitos:  

• Colaborar com o CEN e Comissão de Formação nas actividades já 
previstas no Plano Nacional. 

 
Acções previstas: 

♦ Colaboração com o CEN e Comissão de Formação na continuidade dos  
trabalhos relativos ao reconhecimento da individualização das 
especialidades em enfermagem. 

 

 

Área prioritária: Promover o reconhecimento sustentado dos 
desenvolvimentos da Enfermagem 

 
Propósitos:  

• Criar espaços de partilha de saberes 

 

Acções previstas: 
♦ Organização dos Encontro 2003 - Práticas em Enfermagem, este ano 

centrados em áreas temáticas detectadas como necessidades na 
realização das visitas institucionais, com a designação de “Enfermagem 
em áreas de reclusão: um risco ou um desafio". 

 
 
 
 
Área prioritária: Representação e intervenção da Ordem dos 
Enfermeiros 

 
Propósitos:  

• Alargar o espaço de intervenção dos enfermeiros através da 
representação da Ordem dos Enfermeiros em diferentes “fora” regionais; 
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• Ampliar os espaços de diálogo com outras organizações e associações 
profissionais. 

 

Acções previstas: 
♦ Realização de reuniões com outras Ordens, diferentes associações 

profissionais e sindicatos da região; 

♦ Participação em eventos regionais de interesse para a profissão; 

♦ Continuidade da recolha de trabalhos realizados em contextos de 
trabalho; 

♦ Colaboração com as ESEnf.s e outros Estabelecimentos de Ensino 
Superior; 

♦ Continuação do representante na Comissão Técnica de Verificação de 
Unidades de Diálise. 
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Opção estratégica 3: Promover a regulamentação e controlo do 
exercício profissional 

 
Área prioritária: Exercício ilegal da profissão 

 
Propósitos:  

• Identificar situações de exercício ilegal em enfermagem na região; 

• Actuar no sentido da protecção da saúde dos cidadãos. 

 

Acções previstas: 

♦ Analisar situações de exercício ilegal; 

♦ Visitar instituições identificadas com casos de suspeita de exercício ilegal; 

♦ Contactar instituições para clarificar a actuação profissional dos 
enfermeiros em exercício e responsabilizar as instituições pela existência 
de situações de exercício ilegal; 

♦ Denunciar as situações de exercício ilegal identificadas; 

♦ Desenvolver contactos com pessoas que são suspeitas de exercício 
ilegal; 

 
 

Área prioritária: Exercício liberal da profissão 
 
Propósitos:  

• Participar no desenvolvimento de conceitos sobre o exercício liberal da 
profissão de enfermagem; 

• Colaborar na elaboração de propostas de instrumentos 
regulamentadores desta área de actividade profissional. 

 
Acções previstas: 

♦ Continuidade do trabalho de identificação dos enfermeiros em exercício 
liberal a nível regional; 

♦ Reunir com enfermeiros em exercício por conta própria na região; 

♦ Manter a representação na Comissão de Acompanhamento do Controlo e 
Regulamentação do Exercício Profissional. 
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Opção estratégica 4: Promover a participação dos enfermeiros na 
definição da política de saúde 

Área prioritária: Sistema e organização dos serviços de saúde 
 
 
Propósitos:  

• Colaborar com o CD no estabelecimento de princípios face ao sistema de 
saúde e à organização de serviços; 

• Contribuir para a melhoria da visibilidade social dos enfermeiros. 

 

Acções previstas:  
♦ Intervir junto das autoridades de saúde institucionais, locais e regionais 

no sentido de garantir a participação activa dos enfermeiros na gestão 

dos serviços de saúde;  

♦ Reunir com outras Ordens; 

♦ Manter a representação no grupo de trabalho “ Políticas de Saúde”; 

♦ Discutir com os representantes das associações profissionais regionais as 

medidas de política de saúde para a região; 

♦ Acompanhar a implementação das novas estruturas do sistema saúde, 

no plano regional; 

♦ Editar desdobrável sobre o papel dos enfermeiros na sociedade. 
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Opção estratégica 5: Promover a participação dos enfermeiros na 
definição da política de formação na área da saúde 
e da enfermagem em particular. 

 
Área prioritária: Formação e investigação em enfermagem 

 
Propósitos:  

• Colaborar nas actividades da Comissão de Formação; 

• Acompanhar o desenvolvimento da Formação em Enfermagem; 

• Reflectir sobre os cursos de pós-graduação em Enfermagem; 

 

Acções previstas: 
♦ Colaboração na análise/estudo sobre modelos de formação, 

reconhecimento e acreditação dos espaços de formação e formadores;  

♦ Colaboração na definição das linhas orientadoras da política de 
investigação em enfermagem; 

♦ Identificação de aspectos que permitam acompanhar o desenvolvimento 
das ESEnf.s da Região Norte e DEPs; 

♦ Acompanhamento do desenvolvimento do Curso de Complemento de 
Formação em Enfermagem. 
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Do funcionamento da Ordem dos Enfermeiros 

e das metodologias de trabalho 

Área prioritária: Funcionamento e articulação dos órgãos sociais 
 
Propósitos: 

• Melhorar o funcionamento dos órgãos sociais 

• Aprofundar as atribuições estatutárias 

 
 Acções previstas: 

♦ Fazer uma reunião trimestral com os membros dos Órgãos da Secção 
Regional; 

♦ Realizar um encontro anual com todos os membros dos Órgãos da 
Secção Regional; 

♦ Fazer intervir os membros suplentes, ou outros, nas actividades da 
Secção Regional; 

♦ Melhorar os fluxos de informação interna através do recurso ao “site”. 

 

 
Área prioritária: Informação aos membros e imagem 

 
Propósitos: 

• Alargar e melhorar a oferta de informação aos membros; 

 
Acções previstas: 

♦ Manter publicação de informação relativa à Secção Regional nos quatro 
números da Revista da Ordem dos Enfermeiros; 

♦ Manter informação actualizada no “site”. 

  

 
Área prioritária: Informação Inter Órgãos 

 
Propósitos: 

• Melhorar o fluxo de informação inter órgãos 

 

Acções previstas: 
♦ Recurso ao “site” para divulgação de informação entre os membros 
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Área prioritária: Serviços aos membros 
 
Propósitos:  

• Actualizar base de dados dos membros; 

• Alargar e melhorar a oferta de informação e serviços aos membros; 

• Melhorar a comunicação entre a Ordem e os seus membros; 

• Promover a imagem social da profissão. 

 
 
Acções previstas:   

♦ Enviar mailing a todos os membros da secção regional, para actualização 
da informação da base de dados; 

♦ Criação de um centro de documentação para consulta e apoio aos 
membros; 

♦ Aquisição de serviços para os membros em áreas não directamente 
relacionadas com a intervenção estatutária da Ordem dos Enfermeiros; 

♦ Continuidade de um espaço de apoio jurídico aos membros; 

♦ Continuidade dos serviços que promovam as relações e a imagem 
pública da secção regional; 

 
Área prioritária: Recursos humanos, instalações e equipamentos 

 
Propósitos:  

• Iniciar obras de remodelação da sede da secção regional, após 
licenciamento pela Câmara Municipal do Porto; 

• Reforçar os recursos humanos em áreas prioritárias; 

• Informatizar o inventário e património da SRN; 

• Actualizar parte do parque informático; 

• Ampliar a rede informática interna. 

 

 
Acções previstas: 

♦ Iniciar obras de remodelação, faseadas, na sede da secção regional; 

♦ Manter os serviços de assessoria na área Jurídica e Financeira; 
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♦ Proceder à reorganização dos serviços administrativos de acordo com a 
reestruturação dos serviços em estudo na sede nacional;  

♦ Recurso à contratação de funcionários em períodos de maior trabalho ou 
de licença, recorrendo a prestação de serviços externos; 

♦ Adquirir software para informatização do inventário e património da SRN; 

♦ Proceder à actualização de algum do equipamento informático, 
tornando-o funcional face às necessidades existentes; 

♦ Adquirir tecnologia wireless (rede sem fios) para que seja possível 
aceder à rede informática e Internet a partir da sala de reuniões, sala de 
formação e gabinetes do CJR, CER e CFR.  

 

 
Área prioritária: Processo eleitoral para os órgãos sociais 
regionais 

 

Propósitos:  
• Cumprir o preceituado no Capítulo IV – Eleições (Estatuto da Ordem dos 

Enfermeiros) 

 

 
Área prioritária: Transmissão de legado aos novos órgãos sociais 

 

Propósitos:  
• Facilitar o processo de integração dos novos órgãos sociais no quotidiano 

da Secção Regional do Norte 

 

 Acções previstas: 
♦ Construir Relatório final de mandato, para transmissão de legado aos 

vindouros; 

♦ Reunião conjunta com os novos órgãos sociais. 
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2. ORÇAMENTOS  ECONÓMICO E FINANCEIRO PARA O ANO 2003 
 

 ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2003 
 
Princípios Orientadores 
 
Os Orçamentos Corrente e de Investimento reflectem a concretização do Plano 
de Actividades apresentado e foram elaborados em obediência ao princípio do 
equilíbrio orçamental. 
 
Pressupostos 
 
Os pressupostos gerais na elaboração do orçamento para 2003 e relativamente 
aos custos, resultam da inflação prevista para 2003, da manutenção da 
actividade e do crescimento em áreas consideradas deficitárias. 
 
Orçamento Corrente (Mapas nº1 e nº2) 
 
Proveitos 
 
a) Quotização 
 
Percentagem das quotas a emitir 
 

 

Nº Enfermeiros 30% Quota Fixa Anual Total Anual 

12.290 26,934 € 331.018,86  € 
Nota: enfermeiros a 31.12. 2002. 

 
 

Custos 
 
 
Merecem referência as seguintes rubricas: 
 
 

a) Fornecimentos e Serviços Externos 
 
 

*Deslocações e Estadas 
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Integra os custos com deslocações e estadas dos membros dos Órgãos 
Regionais, Assembleia Regional,  Estudos e Representações 
 

*Trabalhos Especializados 
 

Nesta rubrica têm relevo os custos com tipografia relativos aos encontros a 
realizar bem como o apoio na área da contabilidade. 
  
Prevê-se ainda a realização das brochuras referentes ao desígnio da Ordem e 
ao relatório do primeiro mandato dos Corpos Sociais da Secção Regional Norte 
da Ordem dos Enfermeiros. 
 
 
b) Custos com o Pessoal 
 
O acréscimo justifica-se pela necessidade de contratar mais um funcionário 
administrativo conjugado com um aumento médio da massa salarial tendo em 
conta a taxa de inflação prevista para o ano 2003. 
 
 
 
 
ESTRUTURA FINANCEIRA 
 
 
Orçamento de Investimento (Mapa n.º 3) 
 
 
A realização do orçamento de investimento fica condicionada à garantia de 
manutenção de estabilidade financeira. 
 
No entanto, é fundamental o investimento em obras de reparação da Sede da 
Secção Regional nomeadamente no que se refere a fachada e cobertura. 
  
Valorizaremos, também, a renovação periódica do nosso equipamento de 
hardware e procuraremos as melhores soluções de software que garantam a 
optimização dos recursos. 
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ORÇAMENTO CORRENTE 
 

MAPA N.º 1                                                                                  € 

Proveitos 
Valor Realizado  
Líquido – 2002 (1) 

Previsto Bruto 
2003 

Proveitos Associativos   

   Quotizações 327.635,23 331.018,86 
   Emolumentos   

Proveitos suplementares 419,44  
Proveitos financeiros 5.130,55 5.500.00 
Proveitos extraordinários 8.454,75 7.263,00 

TOTAL 341.639,97 343.378,86 

 
 
 
MAPA N.º 2 

         € 

Custos 
Realizado 

2002 
Previsto  

 2003 

Fornecimentos e serviços externos   (1) 85.033,96 102.473.84 
Impostos 3.819,01  
Custos com o pessoal 49.573,76 52052.45 
Outros custos e perdas operacionais    1.428,88 700.00 
Amortizações 25.988,11 25.988,11 
Custos e perdas financeiras 7.247,10 20.392,64 
Custos e perdas extraordinárias 1.988,37 900,00 

TOTAL CORRENTE 175.079,19 202.507,04 

 
 
 
(1) Esta rubrica encontra-se desagregada com os custos mais expressivos: 

• Encontros e Conferências 12.500,00 

• Estudos 20.000,00 

• Publicações previstas no Plano de Actividades 10.000,00 

• Actividades decorrentes do Plano de Actividades 20.000,00 
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ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 
 
MAPA N.º 3 

                                                   €                                                                                        

IMOBILIZAÇÕES 
Previsto 
 2003 

IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 
      Edifícios e Outras Construções 90.000,00
      Equipamento Administrativo     2.000,00 
      Equipamento Informático      7.500,00
      Outras Imobilizações Corpóreas 5.000,00 

Total 104.500,00

 


