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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

 

2001 foi mais um ano de intensa actividade da Secção Regional, este ano profundamente 

atravessado por todo o processo relacionado com a aquisição da nova sede para as instalações 

da sede da Secção Regional do Norte da Ordem dos Enfermeiros. Foi um processo moroso, que 

consumiu muitas energias por parte de todos os membros dos órgãos sociais regionais, em 

estreita relação com o Conselho Directivo Nacional, mas que culminou com  a assinatura da 

escritura em 31 de Outubro de 2001. 

 

2001 não foi contudo, apenas o ano da aquisição das novas instalações. Foi uma ano em 

que demos continuidade às duas grandes estratégias regionais, Encontros 2001, este ano em 

duas versões realizadas em Maio e Novembro e às Visitas Institucionais já  perfeitamente 

enraizadas no nosso trabalho. 

 

2001 foi mais um ano de colaboração estreita com os órgãos nacionais, no 

desenvolvimento do plano de actividades nacional, de que são exemplo as realizações do II 

seminário de ética e os workshops e forum sobre modelos de formação. 

 

2001 foi também um ano em que procedemos no terreno a inúmeras intervenções junto 

dos enfermeiros na defesa das práticas promotoras de qualidade, no atendimento do cidadão, 

em que a situação mais mediática se relacionou com as “Consultas de Enfermagem” no Centro 

de Saúde de Guimarães. 

 

2001 foi o ano de partida para os restantes projectos regionais que pretendemos 

desenvolver e que naturalmente promoverão a aproximação dos órgãos sociais a todos os 

membros.  

 

 

 



 
RELATÓRIO E CONTAS DO ANO 2001 - SECÇÃO REGIONAL DO NORTE 

 

  - 2 - 

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

cuidados de enfermagem 

Prioridades: Definir os padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem 

Implicar os enfermeiros na reflexão e assunção do Código Deontológico 

 

Actividades propostas Actividades desenvolvidas 

 

Área prioritária: Padrões de qualidade 

dos cuidados de enfermagem 

♦ Participar no trabalho de identificação dos 
padrões de qualidade e na implementação 
da CIPE; 

♦ Participar no processo de validação de 
conceitos e definições constantes na CIPE; 

♦ Participar no Encontro Nacional de 
divulgação e debate sobre o desempenho 
profissional dos Enfermeiros; 

♦ Organizar um encontro Regional para 
divulgação dos Padrões de Qualidade. 

 

Área prioritária: Dimensão ética e 

deontológica do exercício profissional 

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

♦ Organizar base de dados das participações 
e procedimentos efectuados até 2002; 

♦ Propor a criação de uma secção destinada 
às áreas deontológica e disciplinar na 
Folha Informativa e/ou Revista da Ordem; 

♦ Fazer uma  brochura com o Código 
Deontológico. 

♦ Procedimento disciplinar: reuniões do 
Conselho Jurisdicional Regional e trabalho 
individual dos Instrutores. 

 

 

 

 

Participação regional nas actividades de 
âmbito Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ Participação no Seminário (Código 
Deontológico/Impacto na Prática 
Profissional de Enfermagem) na E.S.E. 
Calouste Gulbenkian em Braga. 

♦ Participação no Seminário sobre Código 
Deontológico na E.S.E. de São João. 

♦ Realização de uma actividade de formação 
em serviço no Hospital de S. João de Deus 
– Vila Nova de Famalicão sobre “Objecção 
de Consciência” dirigida a Enfermeiros do 
serviço de Obstetrícia. 
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Área prioritária: Condições de trabalho 

dos enfermeiros 

 

♦ Visitas institucionais a: 5 Hospitais, 5 

Centros de Saúde e 3 Instituições de 

Saúde Privadas. 

 

 

 
 

 

 

♦ Representação em “juízo” (Tribunal), em dois 
processos judiciais relacionados com membros. 

 
 
♦ Visitas Institucionais realizadas 
 
Conforme previsto, deu-se continuidade às visitas 
institucionais, predominantemente a Hospitais e 
Centros de Saúde fora das capitais de Distrito.  
 
10 de Outubro - HD Ponte de Lima e C. S. de Arcos 
de Valdevez 
 
11 de Outubro - HD Chaves e CS de Mesão Frio 
 
31 de Outubro - H de Riba D’Ave 

22 de Novembro - HD Guimarães e CS de 
Guimarães 
 
29 de Novembro - HD Mirandela 
 
6 de Dezembro – H.G. St. António 
 
10 de Janeiro/2002 - H Padre Américo e CS 
Penafiel 
 
14 de Janeiro/2002 - CS Miranda do Douro 
 
17 de Janeiro/2002 - HPP (Hosp. Privados de 
Portugal / Clérigos) 
 
07 de Fevereiro/2002 - CS Mondim de Basto 
 
As visitas foram acompanhadas por representantes 
do Conselho Directivo, do Conselho de 
Enfermagem, do Conselho Jurisdicional e do 
Conselho Fiscal. 
 
Objectivos 
a) Fazer o acompanhamento do exercício 

profissional na região norte; 
b) Promover a aproximação entre os membros e a 

Ordem dos Enfermeiros; 
c) Criar um espaço de índole cultural. 
 
Metodologia das visitas 
a) Reunião com o Conselho de Administração dos 

Hospitais ou Reunião com as Direcções dos 
Centros de Saúde.  

b) Reunião com os Enfermeiros, visita a um 
serviço ou permanência num serviço, de acordo 
com as sugestões e organização de cada 
direcção. 
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Resultados 
a) os órgãos de gestão das instituições visitadas 

globalmente são da opinião que os enfermeiros 
são profissionais motivados para o trabalho e 
muito envolvidos em inúmeras e diversificadas 
actividades e projectos intra e extra 
institucionais; 

b) os espaços abertos de contacto directo com os 
Enfermeiros, utentes/doentes foram bastante 
participados e constituíram momentos para 
identificar algumas preocupações: 
• relativas às condições físicas, em algumas das 
instituições, com implicação na qualidade dos 
cuidados prestados; 

• do domínio da formação, nomeadamente 
Curso de Complemento de Formação em 
Enfermagem e Cursos de Especialização de 
Pós-Licenciatura em Enfermagem; 

• inerentes à aplicação do quadro legal que cria 
os Centros de Saúde de 3ª geração; 

• relativamente a problemas sobre a 
operacionalização das Consultas de 
Enfermagem; 

• de natureza técnica do exercício profissional e 
da qualidade; 

• Ainda, nestes espaços abertos tivemos a 
oportunidade de discutir a natureza das 
atribuições da Ordem e de outras Associações 
profissionais.  

c) As queixas sobre as práticas dos enfermeiros 
não assumem significado particular, no global 
dos outros profissionais em todas as 
instituições visitadas. 

 
Transversalmente surgiram diversificadas questões 
relacionadas com o Curso de Complemento de 
Formação em Enfermagem, que na perspectiva dos 
órgãos de gestão constitui uma formação que cria 
expectativas para as instituições, mas reconhecem 
dificuldades em poder disponibilizar meios de 
articulação entre os processos de formação 
individuais e a gestão corrente dos serviços. 
Contudo, algumas das instituições reconhecem já 
resultados objectivos desta formação. Para os 
enfermeiros, o Curso de Complemento tem 
constituído um processo problemático de 
articulação com o exercício profissional e as 
exigências curriculares, que urge melhorar.  
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Opção estratégica 2: Promover o desenvolvimento da profissão de enfermagem 

Prioridades: Afirmar a Enfermagem no contexto social, científico e académico 

Reconhecer a individualização das especialidades em enfermagem 

 

Actividades propostas Actividades desenvolvidas 

 
Área prioritária: Reconhecimento da 

individualização das especialidades em 

enfermagem 

• Colaboração com o CEN e Comissão 
de Formação nos estudos/trabalhos 
do reconhecimento da individualização 
das especialidades em enfermagem; 

 

Área prioritária:  Promover o 

reconhecimento sustentado dos 

desenvolvimentos da Enfermagem 

♦ Criação de um ficheiro de trabalhos 

científicos; 

♦ Realização dos Encontros 2001 - 

Práticas de Enfermagem. Dar 

continuidade às experiências iniciadas 

em 2000, criando um espaço de 

formação e partilha de experiências 

profissionais;  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
♦ Participação nas reuniões Nacionais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦ Práticas em Enfermagem – Encontros 2001 

O Enfermeiro de Saúde da Família em 31 de Maio 
de 2001 

♦ Práticas em Enfermagem – Encontros 2001 

Enfermagem centrada no cidadão em 15 de 
Novembro de 2001. 

Descrição e resultados:  

Os Encontros sobre “Práticas em Enfermagem “ 
deram inicio a um novo espaço de partilha de 
saberes e experiências, que se irá manter como um 
dos eixos estruturantes das actividades de 
formação da Secção Regional Norte, durante o 
período de mandato dos actuais corpos sociais. 

Estruturados em torno da temática em destaque 
assumida pela Ordem, para o ano em curso, 
divulgar-se-ão projectos desenvolvidos na Região 
Norte, tentando de igual modo apresentar projectos 
desenvolvidos a nível nacional e europeu, 
fomentando interacções locais, mas também 
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intercâmbios mais alargados. 

O Encontro 2001 realizado em 31 de Maio, centrado 
na temática “O Enfermeiro de Saúde da Família”, 
contou com a apresentação de sete palestras 

♦ A Conferência de Munique: que desafios para a 
enfermagem portuguesa. 

♦ “A Saúde Familiar: da formação à intervenção 
do enfermeiro na comunidade” 

♦ “A importância da família no acompanhamento 
do doente oncológico em fase terminal. 

♦ “A experiência do enfermeiro de família na 
Unidade Local de Saúde de Matosinhos” 

♦  “Cuidados de enfermagem no domicilio – 
articulação com a família” 

♦ “Saúde familiar: integração na formação dos 
enfermeiros.” 

♦ “ A intervenção dos enfermeiros no contexto 
de saúde familiar – perspectivas da OMS.” 

O Encontro 2001 realizado em 15 de Novembro, 
centrado na temática “Enfermagem centrada no 
cidadão”, contou com a apresentação de três 
palestras: 

♦ “A consulta de Enfermagem – Um percurso de 
qualidade.” 

♦ “Espaços de interacção entre o enfermeiro e o 
cidadão” 

- Consulta do Diabético 
- Consulta de Estomaterapia  
- Consulta da Espinha Bífida 

♦ “Um novo olhar no atendimento ao cidadão” 

No 1.º Encontro inscreveram-se 435 enfermeiros e 
outros e participaram 282. No 2.º Encontro 
registaram-se 353 inscrições e 252 participações. 

O debate em torno dos projectos foi vivo e 
expressivo do interesse dos enfermeiros em 
melhorar as suas práticas e os processos 
formativos. 
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Área prioritária: Representação e 

intervenção da Ordem dos Enfermeiros 

 
♦ Realizar reuniões com associações 

profissionais e sindicatos da região; 

 

 

 

♦ Participar em eventos regionais de 

interesse para a profissão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ Participação na Comissão Técnica de 
Verificação de Unidades de Diálise 

♦ Participação no Congresso da Ordem dos 
Médicos Dentistas na mesa redonda 
subordinada ao tema “Política de Saúde Oral”. 

♦ Participação numa mesa redonda na “ II 
Conferência Nacional de Farmacovigilância” 
(em representação da Sr.ª Bastonária) 

♦ Participação no I Encontro Regional da 
Associação Portuguesa de Enfermeiros de 
Diálise e Transplante numa mesa subordinado 
ao tema “O Enfermeiro na Diálise”. 

♦ Presença no “Encontro de Cuidados de Saúde 
Primários” organizado pelo SEP. 

♦ Colaboração e participação no Fórum Nacional 
Políticas de Saúde - O Enfermeiro como 
Cidadão. 

♦ Participação na Sessão Pública de assinatura 
dos contratos para atribuição de Prémios de 
Investigação em Cuidados de Saúde. 

♦ Presença na Sessão Pública para entrega 
Prémios de Investigação em Cuidados de 
Saúde, da Comissão de Fomento da 
Investigação em Cuidados de Saúde. 

♦ Participação nas Cerimónias Comemorativas do 
Dia da Instituição da Cooperativa do Ensino 
Superior e Politécnico e Universitário da 
Gandra (em representação da Bastonária). 

♦ Colaboração e participação no II Seminário de 
Ética promovido pelo Conselho Jurisdicional 
Nacional e realizado no Porto. 

♦ Participação no I Congresso Internacional de 
Tratamento de Feridas promovido pela 
Associação Portuguesa de Tratamento de 
Feridas (em representação da Sr.ª Bastonária). 

♦ Participação no “I Curso de Esclerose Múltipla” 
promovido pelo Hosp. de São João – Porto. 

♦ Participação no “Dia Mundial da Criança”, 
promovido pelo Centro Materno Infantil do 
Norte. 

♦ Participação nas “I Jornadas de Enfermagem 
do Departamento Materno Infantil”, do Centro 
Hospitalar de Vila Nova de Gaia (em 
representação da Sr.ª Bastonária) 

♦ Participação nas “I Jornadas de Enfermagem 
Perioperatória” promovidas pelo Hosp. De São 
Marcos – Braga (em representação da Sr.ª 
Bastonária). 

♦ Participação nas “ Jornadas de Enfermagem 
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Endoscopia Ginecológica” promovidas pelo 
Hosp. De São João – Porto (em representação 
da Sr.ª Bastonária). 

♦ Participação numa Oficina do Gabinete de 
Investigação e Bioética, promovido pela 
Universidade Católica Portuguesa do Porto. 

♦ Participação na Mesa “Reflectir sobre novas 
Metodologias de Trabalho, tendo em vista a 
melhoria da Qualidade” integrada no Dia 
Internacional do Enfermeiro (em representação 
da Sr.ª Bastonária) 

♦ Participação numa Mesa sobre “Estatuto 
Jurídico para os Hospitais. Que perspectivas 
para a Enfermagem” nas Jornadas de 
Enfermagem da Maternidade Júlio Dinis e do 
Hospital Maria Pia. 

♦ Participação nas I Jornadas de Enfermagem do 
Centro de Saúde de Lousada. 

♦ Participação no Colóquio de “Saúde Mental – 
Dimensões Culturais” organizado pelo Conselho 
Nacional de Saúde Mental (em representação 
da Sr.ª Bastonária). 

♦ Presença na Comemoração do 27º Aniversário 
do Centro Regional do Porto do IPO. 

♦ Participação numa mesa sobre “Enfermagem 
que Futuro?” nas 3º Jornadas de Enfermagem 
do Serviço de Urgência do CH Vila Nova de 
Gaia. 

♦ Presença no “Congresso de Saúde Mental e 
Psiquiátrica”, organizadas pela Casa de Saúde 
Portuense. 

♦ Presença na tomada de posse do Presidente do 
Conselho de Administração da ARS Norte. 

♦ Participação numa mesa nas “I Jornadas de 
Enfermagem do Serviço de Urgência” do Hosp 
de Barcelos. 

♦ Presença na Inauguração do Serviço de 
Urgência da Casa de Saúde da Boavista. 

♦ Participação nas “1º Jornadas de Saúde Mental 
e Psiquiátrica” no Hosp. de Magalhães (em 
representação da Sr.ª Bastonária). 

♦ Participação na “I Conferência Regional das 
Unidades de Farmacovigilência”, organizado 
pelo Infarmed. 

♦ Representação na Comissão Arbitral de eleição 
do Enf. Director do IPO Porto. 
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♦ Fazer a recolha de trabalhos 

realizados em contextos de trabalho; 

♦ Colaborar com as ESEnf.s e outros 

Estabelecimentos de Ensino Superior 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encontramo-nos em fase de recolha, 
possuindo já alguns exemplares. 

 

♦ Participação no Seminário “Vida Profissional” 
aos alunos do Complemento de Formação da 
E.S.E. de Santa Maria. 

♦ Participação na comemoração do “Dia da 
Escola Superior de Enfermagem da Imaculada 
Conceição subordinado ao tema 
“Comportamento na Saúde” na E.S.E 
Imaculada Conceição. 

♦ Participação numa mesa redonda sobre” O 
Desenvolvimento da Profissão: Contributo das 
Associações Profissionais” na E.S.E. Calouste 
Gulbenkian em Braga, aos alunos do 
Complemento de Formação. 

♦ Participação nas Comemorações do Dia da 
Escola e integrar a mesa de abertura das 
actividades – Escola Superior de Enfermagem 
Calouste Gulbenkian. 

♦ Participação numa mesa redonda sobre 
“Enquadramento Legal do Exercício da 
Profissão” na E.S.E Ana Guedes, aos alunos do 
Complemento de Formação. 

♦ Participação num Colóquio do Projecto 
SIMTRAIN realizado na E.S.E. Cidade do Porto. 

♦ Participação numa Mesa Redonda “A Carreira 
de Enfermagem e a Investigação” organizada 
pela E.S.E. de Macedo de Cavaleiros.  

♦ Participação numa Sessão Lectiva sobre “O 
Papel da Ordem dos Enfermeiros” na E.S.E. 
Santa Maria a alunos do 3º ano. 

♦ Participação no Seminário “Código 
Deontológico – impacto na prática profissional 
da enfermagem” na E.S.E. Calouste 
Gunbenkian –Braga. 

♦ Participação em dois seminários “Ordem dos 
Enfermeiros: importância e percursos” na 
E.S.E. Ana Guedes. 

♦ Participação em dois seminários sobre “Código 
Deontológico” na E.S.E. de São João. 

♦ Participação numa secção lectiva sobre “O 
Papel da Ordem dos Enfermeiros” na E.S.E. 
Cidade do Porto. 

♦ Participação no Conselho Consultivo das E.S.Es 
Cidade do Porto e Vila Real. 

♦ Presença na cerimónia de inauguração da Sede 
da Secção Regional do Sul. 
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Opção estratégica 3- Promover a regulamentação e controlo do exercício 

profissional 

Prioridades: Controlar o exercício ilegal da profissão 

Melhorar as condições de exercício profissional 

 

Actividades propostas Actividades desenvolvidas 

 

Área prioritária: Exercício ilegal 
da profissão 

♦ Analisar situações de exercício ilegal  

♦ Visitar instituições identificadas com 

casos de suspeita de exercício ilegal; 

♦ Contactar instituições para identificar 

enfermeiros em exercício ; 

♦ Denunciar as situações de exercício 

ilegal identificadas. 

♦ Desenvolver contactos com pessoas 

que são suspeitas de exercício ilegal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram accionados quatro processos, que se 
encontram em tramitação jurídica. 

Foram contactadas quatro Instituições de Saúde  

 

Na realização das Visitas Institucionais promovidas 
pela Secção Regional do Norte, em 2001, foram 
sempre realizados contactos no sentido de 
responder à competência do CDR prevista no art.º 
34, alínea  i) e p), do Estatutos da Ordem dos 
Enfermeiros. 

 

A respeito do dossier referente aos indivíduos 
referenciados pelas Instituições de Saúde (dossier 
fornecido pela Sede nacional) como não possuindo 
n.º de membro da Ordem , estão a ser tomadas as 
devidas providências no sentido de obter 
informação definitiva acerca da sua identificação de 
modo a iniciarem-se os processo judiciais. Todas as 
Instituições de Saúde Públicas e Privadas 
pertencentes a área geográfica adstrita a esta 
Secção Regional, estão a ser contactados, de modo 
a identificar todas as eventuais situações de 
exercício ilegal. 

Procedemos: 

♦ À actualização da base de dados das situações 
identificadas; 

♦ Ao accionar de mecanismos legais (junto do 
Delegado do Ministério Público) sempre que 
necessário; 

♦ A duas representações em juízo por uso ilegal 
do Titulo de Enfermeiro. 
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Área prioritária: Exercício liberal da 

profissão. 

♦ Proceder ao levantamento das 

disposições legais aplicáveis; 

♦ Fazer um levantamento dos 

enfermeiros em exercício liberal a 

nível regional; 

♦ Reunir com os enfermeiros do 

exercício liberal; 

♦ Manter a representação no grupo de 

trabalho “Exercício Ilegal”. 

 

 

 

 

• A comissão nacional, tem a representação de 
um membro desta Secção Regional, que tem 
desenvolvido actividades especificas de 
identificação a nível Regional. 
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Opção estratégica 4: Promover a participação dos enfermeiros na definição da 

política de saúde 

Prioridades: Estabelecer os princípios gerais que norteiem a intervenção da Ordem 

na avaliação e definição do sistema de saúde. 

Acompanhar as experiências inovadoras no âmbito da saúde. 

 

Actividades propostas Actividades desenvolvidas 

 
Área prioritária: Sistema e organização 
dos serviços de saúde 
 
Acções previstas:  
 

♦ Comemoração do dia do Enfermeiro 

promovendo uma mensagem no 

âmbito da Saúde e/ou Enfermagem 

em todos os concelhos da Região 

Norte; 

♦ Participar no projecto do Conselho 

Directivo Nacional “Fórum Saúde”  no 

sentido de monitorizar experiências 

inovadoras no âmbito da saúde na 

região; 

♦ Colaboração no grupo de trabalho 

para estudo das implicações 

decorrentes do surgimento de novos 

profissionais na área da saúde; 

♦ 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;  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

♦ Colaboração e participação no Fórum Nacional  
Políticas da Saúde.  

 
 
 
 
 
 
♦ Participação de um membro no Grupo de 

Trabalho Nacional. 
 
 
 
 
 
 
♦ Reunião com o Presidente da ARSNorte, onde 

foram debatidos vários temas, entre eles 
Consultas de Enfermagem nos Cuidados de 
Saúde Primários e avaliação do projecto “Da 
concepção ao Nascimento”. 

 
♦ Reunião com Enfermeiros do Centro de Saúde 

de Guimarães sobre as Consultas de 
Enfermagem no Centro de Saúde. 

 
♦ Reunião com o Director do C. S. de Guimarães 
 
♦ Reunião com a Enf. Chefe do C. S. Guimarães. 
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♦ Reunir com outras Ordens da área da 

Saúde;  

 

 

 

♦ 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, nomeadamente: 

- centros de saúde de 3ª geração 

- sistemas locais de saúde 

- centros de responsabilidade 

integrados 

- regime remuneratório 

experimental 

 

♦ Promover colóquio regional sobre 

tema prioritário de política de saúde; 

♦ Responder às necessidades dos 

enfermeiros decorrentes da 

implementação das unidades de saúde 

comunitária (centros de saúde de 3ª 

geração). 

♦ Reunião com a Ordem dos Médicos Dentistas, 
onde foram analisadas questões conjuntas 
passíveis de intervenção multidisciplinar. 

 
♦ Pedidos de reunião com a Ordem dos Médicos 

para debate em questões de intervenção 
multidisciplinar na área da Saúde. 

 
♦ Manteve-se a representação no grupo de 

trabalho 
 
 
 
 
♦ Debate alargado sobre: Nomeação/Eleição dos 

Enfermeiros Directores. 
 
♦ Debate sobre o Estatuto Jurídico do Hosp. do 

Vale do Sousa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♦ Encontros 2001 dentro das áreas temáticas: 

- O Enfermeiro de Saúde da Família. 

- Enfermagem Centrada no Cidadão. 
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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. 

Prioridades: Avaliar os actuais modelos de formação em enfermagem. 

Acreditação dos espaços formativos e creditação da formação 

 

Actividades propostas Actividades desenvolvidas 

Área prioritária: Formação e investigação em 
enfermagem 

♦ Colaborar na análise/estudo sobre 

modelos de formação, reconhecimento e 

acreditação dos espaços de formação e 

formadores;  

♦ Colaborar na definição das  linhas 

orientadoras da política de investigação 

em enfermagem. 

♦ Proceder à identificação de aspectos que 

permitam acompanhar o 

desenvolvimento das ESEnf.s da Região 

Norte e DEPs; 

♦ Constituição de bolsa de recursos: 

formadores, patrocinadores, material 

pedagógico; 

♦ Desenvolver em parceria ( Portugal, 
França, Bélgica e Itália) um projecto de 
formação especializada de Enfermeiros 
no âmbito da Saúde Mental e 
Psiquiátrica na Comunidade Europeia 
enquadrado no Programa Leonardo da 
Vinci 2000/2006. ( o projecto encontra-
se em fase de candidatura); 

♦ Organizar quatro visitas a ESEnf.s duas 

públicas e duas particulares.  

♦ Acompanhar o desenvolvimento do 

Curso de Complemento de Formação 

 

 

 

 

♦ Workshops Regionais – 23 de Outubro e 7 de 
Novembro 

♦ Fórum Regional – Formação em Enfermagem – 
Desafios e Controvérsias – em 8 de Novembro 

 

 

 

 

♦ As visitas realizadas às ESEnf.s de acordo com o 
planeado, permitiram desenvolver as acções 
previstas nesta área prioritária. 
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ACTIVIDADES INERENTES AO REGULAR FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS 

REGIONAIS 

 

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 Realizadas: 

Foi realizado um encontro com todos os membros dos Órgãos Sociais Regionais efectivos e 

suplentes, com a presença da Senhora Bastonária. 

Com o intuito de criar de espaços para a reflexão doutrinária no âmbito das competências do 

Conselho Jurisdicional; a Secção Regional do Norte participou nos encontros de formação dos 

membros deste conselho e o seu Assessor Jurídico participou de uma reunião com a presença 

dos juristas que assessoriam o Conselho Jurisdicional e os Conselhos Jurisdicionais Regionais, 

visando uniformizar os procedimentos na instrução de processos disciplinares. A partir desta 

reunião foram ultrapassadas as principais dificuldades na área do procedimento disciplinar e 

adoptadas algumas medidas que visam garantir a formalidade exigida aos processos de 

inquérito e disciplinares, incluindo a participação dos assessores regionais nas reuniões dos 

CJRs sempre que necessário 

 
 
Área prioritária: Informação Inter Órgãos 

 
Propósitos: 

• Melhorar o fluxo de informação inter órgãos 

 

Acções Realizadas: 

A entrada em funcionamento do Site da Ordem, nomeadamente do site da Secção Regional do 

Norte, ainda que sem resultados visíveis no ano de 2001, irá com certeza facilitar a 
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comunicação entre os membros de cada um dos órgãos sociais e entre todos os membros que 

ocupam lugares nos vários órgãos sociais regionais e nacionais da Ordem dos Enfermeiros. 

O nosso endereço é o www.srn.ordemenfermeiros.pt 

 

Área prioritária: Serviços aos membros 

 
Propósitos:  
• 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 Realizadas: 

Foram efectuadas reuniões com todos os Membros que o solicitaram, entre outros: Enfermeiros 

que trabalham em Instituições Desportivas, Enfermeiros de Instituições/Hospitais dos serviços 

de : Bloco Operatório, Obstetrícia, ORL e Hemodinâmica e Enfermeiros de Cuidados de Saúde 

Primários 

Registaram 10 entrevistas individuais a membros adstritos à Secção Regional do Norte. 

A Secção Regional do Norte colabora, activamente, através dos membros dos vários órgãos 

regionais, na redacção de artigos, de diversificadas matérias, da Revista da Ordem dos 

Enfermeiros, Revista esta que continua a ter um bom acolhimento junto dos enfermeiros e de 

várias individualidades que a ela têm acesso, manteve a sua publicação regular. 

O site da Ordem. dirigido a três públicos alvo: público em geral, enfermeiros e membros dos 

órgãos sociais procurou-se com esta potente ferramenta, dar visibilidade ao trabalho 

desenvolvido pelos enfermeiros e pela sua Ordem e chegar mais próximo dos enfermeiros 

atingindo outros públicos, mais sensíveis a estas novas linguagens. Por outros lado, e conforme 

propósito desde sempre expresso, construiu-se um Site que, para além da divulgação de 

informação, seja um meio de interacção com os cidadãos e com os enfermeiros. Ultrapassada 

esta primeira fase de instalação, os serviços da Ordem restarão em condições de disponibilizar 

a todos os membros um endereço de correio electrónico e uma password que permitirá o 

acesso a informação restrita aos membros da Ordem. 

Após a realização de contrato de Assessoria de Imprensa, foi possível constatar o melhor 

acesso aos meios de comunicação social escrita e falada, nomeadamente através do trabalho 

realizado pelo Jornal de Notícias, feito a partir de entrevista realizada aos membros do Conselho 
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Directivo, com chamada de 1.ª página e da participação de representantes do Conselho 

Directivo Regional em dois programas de Rádio, em que estiveram em debate assuntos de 

destaque da Enfermagem. 

Foram emitidas, ao longo do ano e sempre que se entendeu necessário, notas à Imprensa (10), 

dirigidas aos jornais, rádios e TV e foram prestadas declarações, sempre que solicitadas, aos 

mesmos níveis. 

 
 

Área prioritária: Recursos humanos, instalações e gestão de serviços e 

expediente 

 
Propósitos:  

• Melhorar os meios materiais da secção regional 

• Melhorar o espaço da secção regional 

• Reforçar os recursos humanos em áreas prioritárias. 

 

 

Acções Realizadas: 

O grande investimento centrou-se na aquisição de novas instalações para a sedes da Secção 

Regional do Norte, situado na Rua Latino Coelho, 352, na cidade do Porto, o edifício em causa, 

cuja construção data de 1905, de inspiração ArtDeco, possui um elevado interesse 

arquitectónico. 

Trata-se de imóvel de três pisos, com cave, r/chão e andar, com área ajardinada, e espaço de 

aparcamento em número necessário a uma utilização decorrente das necessidades. 

Estamos assim na presença de um valor patrimonial, de relevante importância e do qual 

reverterá um beneficio para todos os membros da Secção Regional do Norte da Ordem dos 

Enfermeiros. 

Na área da gestão de serviços e expediente, a correspondência com os membros continua a ser 

uma referência significativa do volume de trabalho acometido ao sector administrativo da 

Ordem, daí a necessidade efectiva na contratação de mais um funcionário administrativo, para 

preencher o quadro dos recursos humanos desta Secção Regional do Norte. 

Para além do atendimento, pessoal e telefónico, regular dos membros junto às instalações, em 

termos globais, deram entrada na Secção Regional do Norte 2584 documentos diversos, o que 

traduz um acréscimo de 17% relativamente ao ano anterior (2204 em 2000). Em relação aos 
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documentos expedidos, registou-se um aumento, mais significativo, de 1301 em 2000 para 

1673 em 2001. 

Relativamente ao processo de admissão de membros à Ordem dos Enfermeiros, registaram-se, 

nesta Secção Regional os seguintes dados: 

 

Secção 
Regional 

Pedidos 
de 

inscrição 
Admissões 

Cancelamentos, 
Suspensões  Total de 

membros activos 
a 31/12/01 

Acréscimo de 
membros em relação a 

31/12/00 Cancel. 
a) 

Susp. TOTAL 

Norte 766 258 52 18 70 11 534 175 

a) inclui pedidos de cancelamento e falecimentos. 
 
 
No fim de cada ano e nos termos do Regulamento de Inscrição, Atribuição de Títulos e Cédula 

Profissional, dá-se a revalidação, automática ou não, da Cédula de cada membro, este ano de 

2002, com uma nova tarefa: a digitalização da fotografia de todos os membros com vista à 

emissão de novas Cédulas. 

 
 
CONSELHO DIRECTIVO REGIONAL 

 

 
Actividades propostas Actividades desenvolvidas 

• Reunir semanalmente o Conselho 
Directivo Regional 

• Continuar as actividades de representação 
da Secção Regional em colóquios, 
jornadas, congressos e outras actividades 
para que seja convidada; 

• Manter diariamente a presença física de 
um dos elementos do Conselho Directivo, 
na Secção Regional 

♦ Gerir as actividades da Secção Regional 
nos termos do estatuto 

♦ Administrar os bens patrimoniais e 
financeiros que lhe vierem a ser  confiados 

♦ Organizar e dirigir os serviços 
administrativos 

CDR realizou 29 reuniões ordinárias e 2 

extraordinárias. 

Registaram-se 13 representações em nome da  

Sr.ª Bastonária e 26 da Secção Regional do 

Norte. 
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♦ Reorganizar o espaço físico e adquirir 
equipamentos promotores de bem estar e 
funcionalidade 

♦ Dotar a Secção com equipamentos 
audiovisuais 

 

 
 
 
 
 
Foram adquiridos equipamentos audiovisuais: 
Televisor, Vídeo, Mini Hi-Fi, Micro - Gravador  
 

 

 

 
CONSELHO JURISDICIONAL REGIONAL 

 
O Conselho reuniu, pelo menos uma vez, todos os  meses, com excepção de dois meses, não 

consecutivos, por motivo de férias de dois dos membros, num total de 11 reuniões. 

Nestas reuniões foram tratados todos os assuntos inerentes à funcionalidade do Conselho, 

divulgados e analisados os assuntos tratados a nível das reuniões do Conselho Jurisdicional 

Nacional, e efectuada a análise dos documentos de trabalho enviados pelo Conselho 

Jurisdicional Nacional sobre: tramitação de processos, pareceres, solicitados a este Conselho.  

Verificou-se a presença de um dos membros deste Conselho em seis das oito sessões de 

Plenário, sendo quatro dessas presenças efectuadas pelo Presidente e duas pelos Vogais 

Efectivos. As duas ausências ficaram a dever-se ao facto das convocatórias terem sido enviadas 

próximo da data da reunião o que impossibilitou a designação de um dos elementos do 

Conselho para substituição ( reunião de 19 de Março e 3 de Outubro ). De salientar que para o 

ano de 2001 estavam previstas três reuniões plenário: 19 de Fevereiro; 11 de Junho e 22 de 

Outubro.  

Não se verificou nenhuma ausência nas cinco reuniões da 1ª Secção. 

Participação dos membros deste Conselho em actividades de índole formativo realizado em 3 e 

4 de Outubro com a presença dos Vogais e ausência do Presidente por motivos profissionais. 

Encontro Nacional  em 19 e 20 de Março com 80 % de presenças. 

No âmbito das actividades de colaboração com os demais órgãos sociais da Ordem, o C.J.R., 

representado pelo seu Presidente integrou a comitiva de apresentação da Ordem ao Presidente 

da Administração Regional de Saúde do Norte após a sua tomada de posse. 

Ainda nestas actividades o C.J.R. esteve representado nas visitas institucionais promovidas pelo 

C.D.R. efectuadas entre Outubro e Dezembro de 2001, num total de nove Instituições de 

Saúde. 
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Nas três reuniões de trabalho organizadas pelo C.D.R. também o C.J.R. foi representado pelo 

seu Presidente. 

No âmbito da formação e colaboração com Instituições de Saúde e de Ensino, foram realizadas 

cinco sessões em três  Escolas de Enfermagem: S. João, C. Gulbenkian, Ana Guedes e uma 

sessão no Hospital Geral de Santo António. 

Relativamente à área disciplinar, foram elaborados por este Conselho  os seguintes processos: 

Averiguações 2; Inquéritos 2 ( um em tramitação ); Disciplinar 1 ainda em tramitação, cujos 

resultados foram:  despachos de arquivamento. 

Para aumentar a disponibilidade do Conselho Jurisdicional Regional, aos membros e aos órgãos 

da Ordem a nível regional, à semelhança do ano anterior, manteve-se o Presidente contactado 

telefonicamente, tendo-se verificado solicitação de dois membros que foram ouvidos e 

orientados.  

 

 
CONSELHO FISCAL REGIONAL 

 

Actividades propostas Actividades desenvolvidas 

♦ Reuniões mensais para 

acompanhamento da gestão financeira 

e outras actividades do CDR. 

♦ Representação nas visitas 

institucionais. 

♦ Colaboração na preparação das 

Assembleias Gerais. 

♦ Proposta de alteração dos “Estatutos” 

da Ordem. 

♦ Participação em Actividades Diversas. 
 

♦ Foram realizadas 10 reuniões mensais. 

♦ Em diferentes momentos, houve 

participação nas reuniões do CDR. 

♦ Participamos nas visitas Institucionais 

promovidas pelo Conselho Directivo em 

várias localidades. 

♦ Participamos na preparação da Assembleia 

Geral de Março de 2001. 

♦ Elaboramos e submetemos á respectiva 

Comissão de Revisão, uma proposta de 

alteração dos Estatutos. 

♦ Estivemos presentes no Encontro Nacional 

dos órgãos sociais da Ordem realizado em 

Peniche para preparar o Plano de 

Actividades de 2001. 

♦ Participamos em 12 de Julho de 2001 na 

audiência solicitada pelo CDR ao 

Presidente da ARS do Norte. 
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♦ Participamos em 02 de Março de 2001, 

numa reunião em Lisboa, com os 

Tesoureiros e Conselhos Fiscais Nacional e 

Regionais para esclarecimento e 

uniformização de procedimentos. 

♦ Participamos na reunião Regional 

preparatória para o Fórum Nacional “Na 

Política de Saúde, o Enfermeiro como 

Cidadão”. 

 

CONSELHO DE ENFERMAGEM REGIONAL 

 

O Conselho de Enfermagem Regional reuniu os seus membros por onze vezes no ano de 2001, 

participou nas Visitas Institucionais promovidas pelo Conselho Directivo Regional nos vários 

distritos do norte do país. 

Participou, activamente, na organização dos dois eventos integrantes dos Encontros 2001. 

O Presidente dos Conselho de Enfermagem Regional, participou por duas vezes em 

reuniões do Conselho de Enfermagem Nacional com o objectivo de coordenar e 

programar a actividade a desenvolver de acordo com as prioridades definidas. 

O CEN coordenou a actividade das comissões de especialidade, de cuidados gerais e 

de formação que reuniram regularmente (10 a 13 reuniões anuais). Em algumas 

destas reuniões estiveram presentes os membros dos Conselhos de Enfermagem 

Regional da respectiva áreas de especialidade.  
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ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  
 
 
Análise da situação económica  

 
A Secção Regional do Norte da Ordem dos Enfermeiros registou no exercício de 2001 um 
acréscimo dos resultados transitados de 35.740 contos e meios libertos de 38.626 contos.  
 
Os proveitos totais situaram-se em 63.002 contos, valor superior ao orçamentado em 1.042 
contos (+ 1.7%), e que evidencia um crescimento de 4.351 contos (+7,4%) face ao exercício 
de 2000.  
 
A execução orçamental das principais rubricas de proveitos, bem como a sua comparação com 
2000, foram as seguintes:  
 
           mEsc 

Proveitos Valor realizado 
em 

2001 

Valor ornamentado 
em 2001 

Valor realizado em 
2000 

Percentagem sobre facturação 

Emolumentos 

Proveitos financeiros 

Proveitos  extraordinários 

61883 

112 

1007 

0 

 

61560 

0 

70 

330 

58586 

0 

65 

0 

Total 63002 61960 58651 
 
 
 
O valor da quotização total emitida e recebida e a sua distribuição pela Secção Regional do 
Norte, pode ser observada no quadro seguinte:  
 
          mEsc 

 TOTAL NORTE 

Quotização emitida 693.198 61.883 

Quotização recebida (**) 607.097          54.150 (***) 

 
 
(*)Totais para distribuição pelas Secções Regionais e Sede Nacional nas percentagens 
correspondentes a cada uma.  
(**) Relativa a anos anteriores, próprio ano e anos futuros (pagamento por antecipação) 
recebida no ano 2001.  
(***) 8.633 contos relativos às quotas de Dezembro de 2001 serão transferidos em 2002. 



 
RELATÓRIO E CONTAS DO ANO 2001 - SECÇÃO REGIONAL DO NORTE 

 

  - 23 - 

Os custos do exercício totalizaram 27.261 contos, valor superior ao orçamentado em 6.4%. 
 

Custos Valor Orçamentado Valor Realizado 
Fornecimentos e serviços externos 18092 17444 
Impostos 4 204 
Custos com pessoal 6900 6601 
Outros custos operacionais 0 15 
Amortizações 600 2886 
Custos e perdas financeiras 25 111 
Total 25621 27261 

 
Da execução orçamental dos custos e da sua evolução face a 2000, salientam-se os seguintes 
aspectos: 
 

Fornecimentos e Serviços Externos 

 
A conta fornecimentos e serviços externos é aquela cuja natureza atinge maior expressão na 
estrutura de custos da Secção Regional do Norte da Ordem dos Enfermeiros, 
representando 63.9% do seu total e as principais contribuições são: 
 
       mEsc. 

Fornecimentos e Serviços Externos 2001 
electricidade 188 
água 46 
ferramentas e utens. desgaste rápido 10 
livros e documentação técnica 55 
material de escritório 460 
artigos para oferta 188 
rendas e alugueres 2453 
comunicação 1552 
seguros 119 
transporte de mercadorias 31 
transporte de pessoal 50 
deslocações e estadias 3152 
honorários 2215 
contencioso e notariado 9 
conservação e reparação 263 
publicidade e propaganda 164 
limpeza, higiene e conforto 493 
trabalhos especializados 5607 
outros fornecimentos e serviços 389 

TOTAL 17444 
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A execução apresentada merece os seguintes comentários: 
 

Rendas e alugueres 

 
O recurso ao arrendamento foi a melhor opção, até à transferência para as novas instalações 
cuja compra do imóvel já foi concretizada. 
Neste montante, está, também, alugueres de espaços dos encontros e conferências decorrentes 
da actividade do Plano. 
 

Comunicação 

 
O montante afecto fica a dever-se essencialmente com a informação aos membros regionais. 
 

Deslocações e estadas 

 
Rubrica onde ocorrem as despesas com as actividades dos Órgãos Sociais Regionais, para 
cumprimento do Plano de Actividades Regional. 
 
Honorários 
 
Esta rubrica refere-se à assessoria jurídica, financeira e de imprensa. 
 
Trabalhos especializados 
 
Nesta rubrica assume especial importância os trabalhos de tipografia, de informática e de 
arquitectura. 
 
 

Análise da Situação Financeira 
 
Salientam-se a realização de investimentos no montante de 2.802 contos. 
No ano 2001 concretizou-se a aquisição do imóvel para as futuras instalações da Secção 
Regional do Norte que totalizou um investimento de 144.994 contos, em que a Sede Nacional 
comparticipou com 50.000 contos. 
Podemos traduzir este nível de investimentos, com base num mapa onde se demonstra os 
montantes aplicados em cada uma das rubricas: 
 

Imobilizações Corpóreas Orçamentado 2001 Realizado 2001 
Edifícios e outras construções   
Equipamento administrativo 950 1125 
Equipamento informático 1000 561 
Outras imobilizações corpóreas 300 1116 

TOTAL 2250 2802 
 

Imobilizações em curso 0 144994 
TOTAL 2250 147796 

 
 


