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SIGLAS 

 

A3ES - Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior 

A4E - Airlines for Europe 

ACSS - Administração Central do Sistema de Saúde 

ADSE - Assistência na Doença aos Servidores do Estado 

ANF - Associação Nacional de Farmácias 

APEEGAST - Associação Portuguesa de Enfermeiros de Endoscopia e Gastrenterologia 

ARS - Administração Regional de Saúde 

AVC - Acidente Vascular Cerebral 

CACAF - Comissão de Acreditação e Creditação da Actividade Formativa 

CD - Conselho Directivo 

CDP - Créditos de Desenvolvimento Profissional 

CE - Conselho de Enfermagem 

CE-CPLP - Confederação Empresarial da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

CF - Conselho Fiscal 

CGFNS - Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools 

CIPE - Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 

CITE - Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego 

CJ - Conselho Jurisdicional 

CPLEE - Cursos de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem 

CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

CSP - Cuidados de Saúde Primários 

DGERT - Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho 

DGS - Direcção-Geral da Saúde 

DIE - Dia Internacional do Enfermeiro 

EEPC - European Forum for Primary Care 

EFN - Federação Europeia de Associações de Enfermeiros 

EFNNMA - European Forum of National Nursing and Midwifery Associations 

EI - Estrutura de Idoneidades 

ENESIS - Estratégia Nacional para o Ecossistema de Informação de Saúde 

EOE - Estatuto da Ordem dos Enfermeiros 

ERS  Entidade Reguladora da Saúde 
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ESEP - Escola Superior de Enfermagem do Porto 

ESIE - Estrutura para os Sistemas de Informação em Enfermagem 

ESEnf - Escola Superior de Enfermagem 

EUA - Estados Unidos da América 

EurHeCA - European Health Professionals Competent Authorities 

GCI - Gabinete de Comunicação e Imagem 

GOBP - Guia Orientador de Boas Práticas 

GRI - Gabinete de Relações Internacionais 

HORATIO - European Psychiatric Nurses 

ICN - International Council of Nurses 

IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional 

IGAS  Inspecção-Geral das Actividades em Saúde 

INE - Instituto Nacional de Estatística 

INEM - Instituto Nacional de Emergência Médica 

ISO - International Standardization Organization 

ISO/IEC - International Standardization Organization / International Electrotechnical Commission 

MCEESMP - Mesa do Colégio de Especialidade de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica 

MS - Ministério da Saúde 

NOC - Normas de Orientação Clínica 

NCSBN - National Council of State Boards of Nursing 

OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

OE - Ordem dos Enfermeiros 

OMS - Organização Mundial de Saúde 

PA - Plano de Actividades 

PEQ - Programa de Execução de Quotas 

PME - Pequena ou Média Empresa 

PNAE - Paediatric Nursing Associations of Europe 

RA - Região Autónoma 

RCN - Royal College of Nursing 

RGPD - Regulamento Geral Sobre a Protecção de Dados 

RNCCI - Rede Nacional para os Cuidados Continuados Integrados 

SC - Supervisor Clínico 

SI - Sistemas e Informação 

SIADAP - Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública 



         
 

 

RELATÓRIO E CONTAS 2018 

ORDEM DOS ENFERMEIROS  |  10 

SIE - Sistema de Informação em Enfermagem 

SNS - Serviço Nacional de Saúde 

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde 

SR - Secção Regional 

TEPH - Técnico de Emergência Pré-Hospitalar 

UCC - Unidade de Cuidados na Comunidade 

UE - União Europeia 

ULS - Unidade Local de Saúde 

URAP - Unidades de Recursos Assistenciais Partilhados  

USF - Unidade de Saúde Familiar 

VAEP - Visita de Acompanhamento do Exercício Profissional 

WHA - World Health Assembly 
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MENSAGEM DA PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECTIVO 

 

Passaram três anos desde que chegámos. Para uns, parece que foi ontem. Para outros, dá a sensação de que 

vivemos uma vida inteira. Para mim, fica claro que já ninguém duvida estamos a escrever uma história bonita na 

Enfermagem. Uma prosa construída com muito trabalho e mudanças profundas quer a nível estrutural, quer no 

que diz respeito à alteração das mentalidades.  

Este último ano fica marcado por várias pequenas revoluções na forma como os Enfermeiros se relacionam com 

a sua ordem profissional. Exemplos não faltam. Substituímos o caduco e desactualizado website por um Portal ao 

serviço dos Enfermeiros, através do qual é possível aceder a uma nova revolução, o balcão único. Abrimos a 

porta à simplificação de procedimentos e permitimos que os Enfermeiros já possam fazer o averbamento da 

cédula profissional por meio digital, pagar as quotas e aceder a um conjunto alargado de acções formativas 

gratuitas.  

A verdade é que o espaço e o tempo são escassos para detalhar tudo aquilo que prometemos e cumprimos.   

Regulamentámos competências acrescidas e criámos seis novas áreas de especialidade, acabando com um 

cenário desactualizado há mais de 20 anos; Alterámos a forma de atribuição do título de especialista - 

valorizando a experiência acumulada-, lançámos o sistema de desconto de quotas e uma nova cédula sem vinheta 

anual.  

Estamos no caminho de exigência, de denúncia e de verdade que prometemos trilhar. Estivemos sempre onde 

prometemos estar, ao lado dos Enfermeiros. A agenda mediática resume bem o que tem sido o trabalho da 

Ordem. Pela primeira vez, Enfermeiro foi a palavra do ano. Isto diz muito sobre o que todos temos feito, Ordem 

e profissionais.  

Foi um ano de promessas cumpridas e de esperanças renovadas, conforme foi possível comprovar no histórico 

congresso que realizámos em Lisboa. Não escondemos que foi também um ano de desgaste, mas de 

reconhecimento e união. É isso que guardamos. É essa a energia que nos move. Obrigada por nos acompanharem 

nesta viagem. 

 

 

 

 

Ana Rita Pedroso Cavaco 
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1 - NOTA INTRODUTÓRIA 

 

É com especial agrado, que o Conselho Directivo da Ordem dos Enfermeiros submete à Vossa apreciação o 

presente Relatório e Contas de 2018. Cumprindo as disposições estatutárias (Estatuto da OE (EOE) 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, e em conformidade com o alínea f), do n.º 1 do artigo 27), cabe ao Conselho Directivo (CD) elaborar 

e submeter à aprovação da Assembleia Geral o Relatório e Contas referente ao ano civil anterior, num contexto 

de transparência e de prestação de contas.   

Este relatório, contém uma exposição fiel e clara sobre o desenvolvimento e evolução do desempenho da 

actividade da Ordem dos Enfermeiros, em cumprimento da sua missão e no quadro das orientações estabelecidas. 

Trata-se, pois, de um instrumento de retrospectiva onde se faz o balanço do ano, descrevendo as actividades 

realizadas em prol dos objectivos previamente traçados e dando a conhecer o desempenho das diversas áreas 

de actividade, através da publicitação dos resultados alcançados. 

 Em apêndice apresentam-se os Relatórios de Actividades dos Colégios das Especialidades e os Relatórios e 

Contas das Secções Regionais, já aprovados nas respectivas Assembleias. 

Sendo um instrumento de gestão, consubstancia uma análise sobre os pontos fortes da nossa acção em 2018, mas 

também dos aspectos que necessitam de ser aprofundados e melhorados, permitindo um autoconhecimento que 

favorece a melhoria contínua dos processos de trabalho. 

 Na selecção dos indicadores de referência para esta avaliação, focalizámos a nossa atenção, naqueles que 

medem efectivamente os maiores impactos da nossa actividade. Para além dos resultados demonstrados, também 

aqui se traduzem as consequências previsíveis das iniciativas que temos vindo e continuaremos a implementar, 

rumo a um futuro mais sustentável da Enfermagem, dos seus profissionais e da sua Ordem. 

Este documento integra também a componente financeira e contabilística, constituída pelas demonstrações 

financeiras exigidas por lei, acompanhada de notas explicativas de forma a apoiar e simplificar a interpretação 

das demonstrações financeiras consolidadas, incluídas nos anexos correspondentes e de acordo com as normas 

em vigor. 

Tal como sempre enunciámos, tendo como principal referência o enquadramento estatutário e o nosso lema 

“Ninguém está sozinho”, as principais finalidades da nossa intervenção são: 

1. Defender os interesses gerais dos destinatários dos serviços de Enfermagem e a representação em defesa 

dos interesses da profissão; 

2. Regular e supervisionar o acesso à profissão de Enfermeiro 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; 
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3. 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. 

A essência da nossa função de regulação e supervisão do acesso à profissão de Enfermeiro, assim como do 

exercício profissional nos termos da lei, deontologia, normas e técnicas e a defesa dos interesses dos seus membros 

constituem o pilar de actuação dos órgãos sociais neste mandato.  

Neste sentido, o desenvolvimento de actividades promotoras de proximidade e bem-estar que, em simultâneo, 

valorizem profissional e cientificamente os Enfermeiros foram e continuam a ser o centro da nossa atenção. 

Neste contexto, é sempre pertinente realçar, que consideramos a formação e o desenvolvimento profissional, um 

pilar fundamental e determinante para a melhoria contínua da qualidade do desempenho profissional e, 

consequentemente, dos serviços prestados, contribuindo para a prossecução das nossas atribuições estatutárias. 

O ano de 2018, conforme é demonstrado no desenvolvimento deste relatório, marcou de forma relevante e 

decisiva, o ciclo estratégico deste mandato. 

A missão pela qual continuamos a trabalhar, todos os dias, é ambiciosa, mas vale a pena e é relevante, porque 

também é um contributo. Contribuir para um sistema de saúde mais eficaz e para um SNS mais acessível e efectivo, 

é também contribuir para organizações de saúde éticas, socialmente responsáveis, humanizadas, que 

proporcionam condições de trabalho adequadas aos seus profissionais e cuidados de saúde com qualidade e 

segurança para as Pessoas, alvo da sua intervenção. Este é um propósito essencial e que queremos prosseguir. 

Foi também neste contexto, que a Ordem assumiu, de forma recorrente e por diversos meios, posições públicas 

sobre diversas situações que interferem no quotidiano do trabalho dos Enfermeiros e nos cuidados de saúde 

prestados aos cidadãos. 

Contribuir para o crescimento e desenvolvimento dos Enfermeiros, das organizações de saúde e do país, obriga-

nos a um esforço continuado de atenção sobre as determinantes da nossa actuação, de capacidade de 

dinamização e de influenciar a comunidade, no sentido de captar a atenção e confiança dos cidadãos, dando 

visibilidade à profissão. 

Estamos convictos de que os resultados terão tradução no nosso futuro e que são estes que nos permitem servir 

melhor os Enfermeiros e de uma forma geral, os Cidadãos. 

Sendo cada vez mais importante, que as organizações tirem o melhor partido dos seus recursos e rentabilizem os 

seus investimentos, acreditamos que é essencial ser determinado nos propósitos, cumprir os compromissos e 

demonstrar confiança e coesão na acção. 

Queremos que os Enfermeiros e a Enfermagem continuem a ser o reflexo da mudança em curso! 
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2 - CARACTERIZAÇÃO GERAL DA OE 

 

O artigo 1.º do EOE estabelece que “A Ordem dos Enfermeiros, adiante abreviadamente designada por Ordem, é 

a associação pública profissional representativa dos que, em conformidade com o presente Estatuto e as demais 

disposições legais aplicáveis, exercem a profissão de enfermeiro.” 

A Ordem exerce as atribuições conferidas, no seu Estatuto, no território nacional, tem a sua sede em Lisboa e é 

constituída por 5 secções regionais (conforme artigo 2.º do EOE): 

a) A Secção Regional do Norte, com sede no Porto e área de atuação correspondente aos distritos de Braga, 

Bragança, Porto, Viana do Castelo e Vila Real; 

b) A Secção Regional do Centro, com sede em Coimbra e área de atuação correspondente aos distritos de Aveiro, 

Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu; 

c) A Secção Regional do Sul, com sede em Lisboa e área de atuação correspondente aos distritos de Beja, Évora, 

Faro, Lisboa, Portalegre, Santarém e Setúbal; 

d) A Secção Regional da Região Autónoma dos Açores; 

e) A Secção Regional da Região Autónoma da Madeira. 

 

 

 

2.1 - COLABORADORES 

 

Existem 95 colaboradores na OE, dos quais 72 são do género feminino e 23 do género masculino. 

 

Distribuição por género 

Género Total % 

Feminino 72 75,8 % 

Masculino 23 24,2 % 

Total 95 100,0 % 
 

Entre os 26 e 35 anos, existem 24 pessoas; dos 36 aos 45 anos, 50 pessoas; dos 46 aos 55 anos, 20 pessoas e 

entre os 56 e 65 anos 1 pessoa. 

 

 



         
 

 

RELATÓRIO E CONTAS 2018 

ORDEM DOS ENFERMEIROS  |  15 

Distribuição por grupos etários 

Grupos Etários Total % 

26 a 35 24 25,2 % 
36 a 45 50 52,6 % 
46 a 55 20 21,0 % 
56 a 65 1 1,0 % 

Total 95 100,0 % 
 

No que reporta a categoria profissional, realça-se que existem 13 técnicos administrativos e 17 técnicos de 

secretariado, entre outras funções. 

 

Distribuição por categoria profissional 

Categoria Profissional Total % 

Analista de Informática 1 1,0 % 
Assessor Jurídico 2 2,1 % 
Assistente Administrativo de 1ª 10 10,6 % 
Assistente Administrativo de 2ª 9 9,5 % 
Assistente Administrativo de 3ª 5 5,3 % 
Auxiliar Administrativo 2 2,1 % 
Chefe de Secção 2 2,1 % 
Contabilista 1 1,0 % 
Contínuo de 1ª 2 2,1 % 
Contínuo de 2ª 3 3,3 % 
Director de Comunicação e Imagem 2 2,1 % 
Director de Recursos Humanos 1 1,0 % 
Porteiro de 1ª 1 1,0 % 
Programador de Informática 1 1,0 % 
Responsável GCI (Secção) 1 1,0 % 
Técnico Administrativo de RH 1 1,0 % 
Técnico de Comunicação, Imagem / Jornalismo 4 4,2 % 
Técnico de Formação 2 2,2 % 
Técnico Administrativo 13 13,7 % 
Técnico Administrativo Especialista 1 1,0 % 
Técnico de Contratação Pública 1 1,0 % 
Técnico de Gestão de Eventos 1 1,0 % 
Técnico de Informática 1 1,0 % 
Técnico de Informática de 3ª 3 1,0 % 
Técnico de Relações Internacionais 3 3,3 % 
Técnico de Secretariado 17 18,0 % 
Técnico Superior 2 2,1 % 
Trabalhador de Limpeza 3 3,3 % 

Total 95 100,0 % 
 



         
 

 

RELATÓRIO E CONTAS 2018 

ORDEM DOS ENFERMEIROS  |  16 

Do universo de 95 trabalhadores da OE, no que concerne a habilitações literárias, a maior parte tem uma 

licenciatura (41 pessoas) seguido de funcionários com o 12º ano (24 pessoas). 

 

Distribuição por habilitações académicas 

Habilitações Académicas Total % 

1º Ciclo 3 3,1 % 

2º Ciclo 2 2,1 % 

3º Ciclo 6 6,3 % 

12º Ano 25 26,3 % 

Curso Profissional 5 5,3 % 

Frequência do Ensino Superior 2 2,1 % 

Bacharelato 3 3,2 % 

Licenciatura 41 43,2 % 

Mestrado 10 10,5 % 

Total 95 100,0 % 

 

 

2.2 - MEMBROS 

 

A 31 de Dezembro de 2018, existiam 73 912 membros da OE. Da totalidade dos membros, 60 737 são do 

género feminino e 13 175 do género masculino. A Secção Regional do Sul tem 29 422 membros a que se segue 

a Secção Regional do Norte com 24 294 membros e a Secção Regional do Centro com 15 818 membros. Por 

sua vez, a Secção Regional da Região Autónoma da Madeira e a Secção Regional da Região Autónoma dos 

Açores têm, respectivamente, 2 268 membros e 2 110 membros. 

 

Membros Activos em 31 de Dezembro 2018 

Secção Regional Feminino Masculino Total 

Açores 1 718 392 2 110 

Centro 12 730 3 088 15 818 

Madeira 1 880 388 2 268 

Norte 20 179 4 115 24 294 

Sul 24 230 5 192 29 422 

Total 60 737 13 175 73 912 
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A análise da distribuição de membros por distrito revela que a maior parte são de Lisboa (16 673 membros), 

seguido do Porto (13 742 membros) e Coimbra com 5 308 membros. 

 

Distribuição por Distrito (Exercício Profissional) 

Distrito F M Total 

Aveiro 3 050 581 3 631 

Beja 756 175 931 

Braga 4 096 758 4 854 

Bragança 1 018 255 1 273 

Castelo Branco 1 110 279 1 389 

Coimbra 4 117 1 191 5 308 

Évora 975 188 1 163 

Faro 2 274 515 2 789 

Guarda 916 273 1 189 

Leiria 1 946 365 2 311 

Lisboa 13 725 2 948 16 673 

Portalegre 666 218 884 

Porto 11 446 2 296 13 742 

Santarém 2 120 402 2 522 

Setúbal 3 880 747 4 627 

Viana do Castelo 1 385 282 1 667 

Vila Real 1 493 399 1 892 

Viseu 1 941 478 2 419 

RA Açores 1 727 387 2 114 

RA Madeira 1 881 391 2 272 

Total no Território Nacional 60 522 13 128 73 650 

Estrangeiro 215 47 262 

Total 60 737 13 175 73 912 

 

Dos 73 912 membros da OE, verifica-se que a maioria dos Enfermeiros tem idades compreendidas entre os 26 

e os 40 anos, sendo que o grupo etário dos 31 a 35 anos é o que tem maior representação. 
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Distribuição por Grupos Etários 

Grupos Etários F M Total 
21 a 25 5 705 923 6 628 
26 a 30 8 639 1 382 10 021 
31 a 35 12 303 2 630 14 933 
36 a 40 9 148 2 333 11 481 
41 a 45 6 458 1 498 7 956 
46 a 50 5 745 1 197 6 942 
51 a 55 5 465 1 231 6 696 
56 a 60 3 503 914 4 417 
61 a 65 1 715 498 2 213 
66 a 70 953 252 1 205 
Mais 70 1 103 317 1 420 
Total 60 737 13 175 73 912 

 

Através da análise do total de Enfermeiros por 1 000 habitantes, verifica-se que no distrito de Coimbra existe 

o maior rácio (12,34), constatando-se que em todos os outros é inferior a 9,16, rácio identificado pela OCDE. 

 

Rácio do total de Enfermeiros por 1 000 Habitantes 

Distrito População (1) Enfermeiros (2) Enf /1 000 Hab 
Aveiro 714 200 3 631 5,08 
Beja 152 758 931 6,09 
Braga 848 185 4 854 5,72 
Bragança 136 252 1 273 9,34 
Castelo Branco 196 264 1 389 7,08 
Coimbra 430 104 5 308 12,34 
Évora 166 726 1 163 6,98 
Faro 451 006 2 789 6,18 
Guarda 160 939 1 189 7,39 
Leiria 470 930 2 311 4,91 
Lisboa 2 250 533 16 673 7,41 
Portalegre 118 506 884 7,46 
Porto 1 817 172 13 742 7,56 
Santarém 453 638 2 522 5,56 
Setúbal 851 258 4 627 5,44 
Viana do Castelo 244 836 1 667 6,81 
Vila Real 206 661 1 892 9,16 
Viseu 377 653 2 419 6,41 
Açores 246 772 2 114 8,57 
Madeira 267 785 2 272 8,48 
Total 10 562 178 73 650 6,97 
OCDE (2014-2017) latest available year (3)   9,26 
 (1) Fonte: Instituto Nacional de Estatística. Resultados definitivos da população residente, 2011 
(2) Total de Enfermeiros em 31-12-2018 (Território Português) 
(3) Rácio OCDE.  Fonte: OECD Factbook Health Statistics: Health Care Resources - © OECD 2017 
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Do total de Enfermeiros inscritos, 55 273 têm o título profissional “Enfermeiro”. 

 

Enfermeiros Cuidados Gerais 

Titulo F M Total 

Enfermeiro 45 489 9 784 55 273 
 

Do total de Enfermeiros inscritos, 18 682 são Enfermeiros Especialistas, sendo que a área de especialização em 

Enfermagem de Reabilitação é a mais numerosa (4 110), seguida de Enfermagem Médico-Cirúrgica (4 035). 

 

Enfermeiros Especialistas 

Títulos F M Total 

Especialista em Enfermagem Comunitária 2 466 403 2 869 

Especialista em Enfermagem de Reabilitação 2 957 1 153 4 110 

Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica 2 491 172 2 663 

Especialista em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica 2 778 139 2 917 

Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica 1 503 585 2 088 

Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica 3 088 947 4 035 

Total 15 283 3 399 18 682 
 

Durante o ano de 2018, foram atribuídos 2 568 títulos de Enfermeiro, o que representa um decréscimo de 20 

Enfermeiros face ao ano anterior (2 588 em 2017) e 1 843 títulos de Enfermeiro Especialista, expressando um 

incremento de cerca de 35% em comparação com o ano transacto (1 364 em 2017). 

 

Títulos de Enfermeiro atribuídos entre 01 de Janeiro e 31 de Dezembro 2018 

Título Açores Centro Madeira Norte Sul Total 

Enfermeiro 53 674 69 910 862 2 568 

 

Títulos de Enfermeiro Especialista atribuídos entre 01 de Janeiro e 31 de Dezembro 2018 

Título Açores Centro Madeira Norte Sul Total 

Especialista em Enfermagem Comunitária 17 46 0 101 86 250 

Especialista em Enfermagem de Reabilitação 9 80 5 183 207 484 

Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica 8 46 3 55 122 234 

Especialista em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica 5 37 1 56 61 160 

Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica 9 56 3 63 77 208 

Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica 15 136 8 167 181 507 

TOTAL 63 401 20 625 734 1 843 
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Durante o ano de 2018, foram atribuídas 247 Competências Acrescidas, das quais 92 com a designação de  
Competência Acrescida Avançada e 155 de Competência Acrescida Diferenciada. 

 

Competências Acrescidas atribuídas até 31 de Dezembro 2018 

Competência Acrescida Avançada Feminino Masculino Total 

Gestão 53 28 81 

Supervisão Clínica 4 7 11 

Total (1) 57 35 92 
    
Competência Acrescida Diferenciada Feminino Masculino Total 

Diferenciada em Emergência Extra-Hospitalar 2 16 18 

Diferenciada em Enfermagem do Trabalho 87 32 119 

Diferenciada em Supervisão Clínica 13 5 18 

Total (2) 102 53 155 
    
Total (1+2) 159 88 247 

 

 

2.3 - ÓRGÃOS SOCIAIS ESTATUTÁRIOS 

 

Neste mandato foi assumido o objectivo de profissionalizar, estruturar e organizar a OE e, para que isso 

aconteça é necessário desenvolver diversas actividades, entre as quais, a realização de reuniões plenárias. Deste 

modo, constata-se que ao longo do ano se realizaram reuniões ordinárias e extraordinárias dos seguintes 

Órgãos: 

 

Órgão Reuniões Ordinárias Reuniões Extraordinárias 

Assembleia Geral 2 1 

Conselho Directivo 10 0 

Conselho Jurisdicional 

11 (plenárias) 

11 (1ª Secção) 

10 (2ª Secção) 

5 (plenárias) 

9 (1ª Secção) 

Conselho Fiscal 4 0 

Conselho de Enfermagem 11 2 

Comissão de Atribuição de Títulos 

 Geral 

 Comissão Executiva 

 

3 

12 

2 
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3 - RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DE 2018 

 

3.1 - PRESTAÇÃO DE CUIDADOS 

 

Objectivos 

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 

Apoiar o percurso profissional dos Enfermeiros 

Promover, nas diversas instituições de saúde, a qualificação dos Enfermeiros, de acordo com necessidades em 
cuidados de saúde, ao longo do ciclo vital e em fim de vida, bem como o cumprimento das dotações seguras 

 

Domínio Operacional 

Prestação de Cuidados 

 

Actividades Indicadores Metas Resultados 

Participação em Visitas de 
Acompanhamento do Exercício 
Profissional (VAEP) 

(Nº de VAEP 
realizadas/Nº de 
VAEP planeadas) 

x100 

> 80% 

 
Superado 
 
Foram realizadas as VAEP planeadas (214) para 
além das visitas formais e informais de 
proximidade e das reuniões de acompanhamento 
da implementação das medidas correctivas. 
 
Considerando ainda as VAEP realizadas com 
carácter de urgência, a meta foi superada. 
 

Revisão dos documentos padrão 
de registo das VAEP 

N.º de documentos 
revistos 

Março 

 
Atingido 
 
Foram realizadas reuniões nas Secções Regionais 
e na Sede, com membros do CE e das Estruturas 
Regionais que acompanham a realização de 
visitas e concluída a elaboração do documento 
orientador. 
 
Os documentos padrão estão a ser reformulados 
depois de terem sido testados. 
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Apreciação do registo das VAEP 

(Nº de 
apreciações 

realizadas/Nº de 
registos de VAEP) 

x100 

> 80% 

 
Superado 
 
Realizadas apreciações dos registos das VAEP, 
com evidência de questões relacionadas com 
temas recorrentes, como usurpação de funções, 
um défice nas dotações seguras, o incumprimento 
das disposições legais relativas ao exercício 
profissional e conflitos laborais. 
 

Elaboração de propostas de 
resolução de não conformidades 
identificadas no decorrer das 
VAEP e na instrução de medidas 
correctivas e/ou disciplinares 

(Nº de propostas 
correctivas 

elaboradas/Nº de 
não conformidades 
identificadas) x100 

≥ 70 % 

 
Superado 
 
Foram emitidos e enviados ofícios, a todas as 
entidades de saúde visadas, apresentando 
propostas de resolução das não conformidades 
identificadas no decorrer das respectivas VAEP. 
 
Foram, também, enviadas participações e 
denúncias às entidades inspectivas no âmbito dos 
protocolos celebrados entre a OE, a IGAS e a 
ERS, dando conhecimento à tutela das situações 
da sua área de competência e intervenção. 
 

Acompanhamento da 
implementação da Norma para 
o Cálculo de Dotações Seguras 
dos Cuidados de Enfermagem 

(Nº de 
iniciativas/medidas 
realizadas/Nº de 
situações críticas 
identificadas) 

x100 

≥ 80 % 

 
Superado 
 
Foram efectuados cálculos de dotações seguras, a 
pedido de diversos órgãos da OE, de membros e, 
em sequência de VAEP, expressos em ofícios 
remetidos às instituições/unidades funcionais 
visitadas e ao MS. 
 
De entre as iniciativas/medidas realizadas, 
destacam-se os ofícios enviados ao MS, entidade 
competente para a adopção de medidas 
correctivas. 
 

 
Aprovação do Projecto de 
revisão da Norma para o 
Cálculo de Dotações Seguras 
dos Cuidados de Enfermagem 
gerais e especializados 
 

Regulamento 
aprovado e 
publicado 

Julho 

Atingido 
 
Concluída a proposta de revisão da Norma que 
será colocada em consulta pública em 2019. 

Realização de reuniões 
semestrais da Comissão de 
Qualidade dos Cuidados de 
Enfermagem 

Nº de reuniões 
realizadas 2 

 
Parcialmente Atingido 
 
Operacionalização de estratégias para a 
promoção da qualidade dos cuidados de 
enfermagem. 
 
Foi realizada 1 reunião para análise da proposta 
de Avaliação da Satisfação de profissionais e 
clientes. 
 

Acompanhamento de processos 
de desenvolvimento de métodos, 
instrumentos e programas de 
melhoria contínua da qualidade 
dos cuidados de Enfermagem 

Nº de processos 
acompanhados 

≥ 5 

 
Não operacionalizado 
 
Foram operacionalizadas estratégias para a 
promoção da qualidade dos cuidados de 
enfermagem, contudo, não foi solicitado 
acompanhamento para qualquer projecto.  
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Definição, implementação e 
monitorização de indicadores de 
qualidade sensíveis aos 
cuidados de Enfermagem 

(Nº de novos 
indicadores de 

qualidade 
sensíveis aos 
cuidados de 
Enfermagem) 

2 
indicadores 

 
Não operacionalizado 
 
A Nova Ontologia de Enfermagem permitirá  
extrair automaticamente, indicadores de 
resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem 
em função dos dados introduzidos. 
 
Estando na fase de implementação da Nova 
Ontologia de Enfermagem, não foram definidos 
os referidos indicadores de qualidade. 
 

Regulação da intervenção dos 
Enfermeiros pela emissão de 
pareceres sobre matérias 
específicas da prestação de 
cuidados 

(Nº de pareceres 
realizados/Nº de 

pareceres 
solicitados) x100 

> 80% 

 
Superado 
 
Para além dos pareceres emitidos pelas Mesas 
dos Colégios de Especialidade (em apêndice), no 
âmbito da regulação do exercício profissional, 
foram solicitados 50 pareceres sobre a prestação 
de cuidados, para a total salvaguarda dos 
interesses da profissão e garantia dos cuidados 
de qualidade e segurança aos cidadãos, aos 
quais foi dada resposta a 43. Destas, foram 
elaborados 37 novos pareceres e ficaram 7 
pendentes que se encontram em construção. 
 

Participação em grupos de 
trabalho a nível nacional para a 
promoção da qualidade dos 
cuidados (grupos inseridos na 
DGS, entre outros) 

(Nº de 
participações em 

grupos 
trabalho/Nº de 
participações 

solicitadas) x100 

> 80% 

 
Superado 
 
A participação em grupos de reflexão foi 
diversificada, com o incremento e reforço da 
comunicação entre os enfermeiros e as entidades. 
 
Destaca-se a criação de grupos de trabalho para 
regulamentação das novas áreas de competência 
acrescida, nos quais participaram peritos da 
área académica e clínica. 
 
Foram indicados membros para participar em 
todos os grupos de trabalho sempre que houve 
solicitação. 
 
Quando foram criados grupos de trabalho de 
âmbito governamental, a OE oficiou, de forma 
sistemática, as entidades de modo a manifestar a 
importância de integrar os mesmos, tendo em 
conta as suas atribuições. 
 
Informação complementar em 3.1.1 
 

 

Informação complementar 

3.1.1 
 Grupo de Trabalho para Requalificação do Programa Nacional de Desfibrilhação Automática Externa, junto 

do INEM a pedido do SEAS, ao abrigo do disposto no artigo 1.º, na alínea a) do artigo 2.º e no artigo 16.º do 
Decreto-Lei n.º 124/2011, de 29 de Dezembro; 

 Comissão de Acompanhamento da implementação do Modelo de intervenção diferenciada no luto prolongado; 
 Think Tank’s do Consenso Estratégico Nacional para a Diabetes tipo 1 - Universidade Católica Portuguesa; 
 Colaboração na elaboração de Recomendações Técnicas para Unidades de Queimados; 
 Grupo de Trabalho para a melhoria do bem-estar no trabalho; 
 Coordenação do Plano Nacional da Saúde para as Demências com a missão de acompanhar a elaboração 

dos Planos Regionais para as Demências, da responsabilidade das respectivas Administrações Regionais de 
Saúde; 

 Norma sobre Nutrição Entérica e Parentérica, junto da DGS; 
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 Norma sobre Nutrição Entérica e Parentérica, junto da DGS; 
 Conselho Científico do Programa Nacional para a Diabetes, junto da DGS; 
 Norma sobre Hospitalização Domiciliária, junto da DGS; 
 Grupo de Trabalho para o Acompanhamento do Desenvolvimento da Cirurgia de Ambulatório, junto dos SPMS; 
 Orientação da Direcção-Geral da Saúde n.º 28/2012 sobre boas práticas na abordagem do doente com 

obesidade elegível para cirurgia bariátrica, junto da DGS; 
 Orientação Técnica de Reabilitação Respiratória nos Cuidados de Saúde Primários, no âmbito do Programa 

Nacional das Doenças Respiratórias, junto da DGS; 
 Grupo de Trabalho para a avaliação do risco profissional e vigilância da saúde dos trabalhadores expostos 

a factores de risco psicossociais, junto da Direcção-Geral da Saúde. 

 

 

3.2 - INVESTIGAÇÃO 

 

Objectivos 

Promover o desenvolvimento e a valorização científica dos Enfermeiros 

Promover o desenvolvimento da investigação científica e inovação de acordo com áreas prioritárias em 
Enfermagem 

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 Resultados 

Análise dos pedidos de 
colaboração à OE para 
divulgação de instrumentos de 
investigação no âmbito de estudos 
científicos e seu acompanhamento 

(Nº de pedidos 
analisados/Nº 

de pedidos 
recepcionados) 

x100 

≥ 60% 

 
Superado 
 
Deram entrada 15 pedidos, dos quais: 
 

 4 não tiveram seguimento, por motivos 
imputáveis aos requerentes; 
 7 aguardam envio de documentação para 

instrução de processo; 
 1 aguarda análise para instrução de processo  
 3 foram divulgados. 
 
Pedidos analisados:  93,3% 
Pedidos divulgados:  20% 
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Incentivo e apoio à divulgação do 
conhecimento científico 
desenvolvido por Enfermeiros 

Nº de 
actividades de 

divulgação 
científicas 

efectivadas 

≥ 1 

 
Atingido 
 
Sendo a prática baseada na evidência um 
instrumento promotor do desenvolvimento da 
profissão, os enfermeiros foram incentivados ao 
uso de evidência científica, capaz de sustentar as 
suas tomadas de decisão clínica. 
 
Divulgação dos resultados preliminares do estudo 
RN4CAST@PT 
 

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

(Nº de 
projectos 

apreciados/Nº 
de projectos 
recebidos) 

x100 

> 80% 

 
Atingido 
 
Os projectos recepcionados no âmbito da 
colaboração para divulgação de instrumentos de 
investigação enquadraram-se nas linhas de 
investigação da OE. 
 

Organização da revista científica 
da OE 

Nº de 
publicações 

1 

 
Parcialmente atingido 
 
Foram definidos a política editorial, o grafismo e 
realizada auscultação de mercado para a 
Revista Científica e encontra-se em preparação o 
primeiro número. 
 

Apreciação de propostas relativas 
à aquisição de bases de dados 
científicas 

 
(Nº de 

propostas 
apreciadas/Nº 
de processos 

instruídos) 
x100 

 

> 80% 

Superado 
 
Todas as propostas recebidas foram analisadas, 
tendo sido decidido renovar o pacote EBSCOhost. 

Apoio e/ou parceria na 
organização de eventos científicos 
nacionais e internacionais 

(Nº de 
apoios/parcerias 

realizadas     
/Nº de 

apoios/parcerias 
solicitadas) x100 

> 80% 

 
Superado 
 
A OE participou em todos os eventos científicos 
em que foi solicitada a parceria. Integrou 
Comissões de Honra, Sessões de Abertura, mesas 
e painéis, conferências e debates de natureza 
científica. 
 
Destaca-se: 
 

 Organização do V Congresso dos Enfermeiros; 
 
No âmbito internacional a OE apoiou: 
 

 A Ordem dos Enfermeiros da Guiné Bissau na 
organização da sua I Conferência; 
 A Ordem dos Enfermeiros de Angola na 

organização do seu 4ª Congresso 
Internacional; 

 
Releva-se, ainda, a participação da OE, em 
Estocolmo, a convite da Associação de 
Profissionais de Saúde da Suécia, numa 
actividade para apresentar a sua experiência na 
área dos sistemas de informação em Enfermagem 
e CIPE® no contexto português. 
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Colaboração em publicações, 
nacionais e internacionais, na área 
da saúde 

(Nº de 
colaborações 
realizadas/Nº 

de colaborações 
solicitadas) x100 

> 80% 

 
Superado 
 
Por solicitação dos EUA, através da NCSBN, a OE 
colaborou com aquela entidade tendo em vista o 
envio de informação sobre a OE e sobre a 
regulação em Portugal para ser incluída no Atlas 
Global da Regulação (“Global Regulatory Atlas”), 
que foi publicado em Agosto. 
 

Desenvolvimento de repositório de 
instrumentos métricos com 
adaptação cultural e linguística 
para a realidade portuguesa e 
sua validação 

Construção do 
Repositório 

% de  
concretização  
≥ 50% 

 
Atingido 
 
Desenvolveu-se a plataforma para reunir Escalas 
Métricas resultantes da Investigação, validadas 
por enfermeiros, para a população portuguesa, 
de modo a criar um repositório das mesmas no 
Balcão Único, facilitando aos membros o 
conhecimento produzido e o acervo de escalas 
disponíveis, e assim, o desenvolvimento de estudos 
científicos. 
 

Envio de questionários a 
congéneres de outros países para 
a obtenção de indicadores 
importantes para a OE 

Nº de 
congéneres 
envolvidas 

2 

 
Superado 
 
Foram enviados três questionários para múltiplos 
destinatários. 
 
Após solicitação da MCEESMP foi enviado um 
pedido de informação à HORATIO acerca das 
dotações seguras, nomeadamente, o número de 
enfermeiros por camas nos diferentes países 
membro/não membro da HORATIO. 
 
Foi ainda enviado um questionário para as 
congéneres internacionais para perceber quantos 
são os enfermeiros portugueses que estão 
registados naquelas entidades. Não foi possível 
fazer um esboço fidedigno do perfil do 
enfermeiro português a trabalhar no estrangeiro 
dada a escassez da informação obtida. 
 
No âmbito de um pedido de colaboração feito à 
OE relativo ao enquadramento científico do Curso 
de Ecografia para Enfermeiros, foi preparado e 
enviado um questionário para as congéneres 
internacionais acerca da utilização de ecógrafos 
por enfermeiros. 
 

 
Submissão de artigos a 
publicações na esfera 
internacional, Health Professional 
Crossing Borders, no âmbito da 
regulação da 
profissão/intervenção da OE em 
Portugal e no mundo 
 

(Nº de artigos 
submetidos 

para 
publicação/Nº 

de artigos 
recepcionados) 

x100 

≥ 80% 

Parcialmente atingido 
 
Está em preparação um artigo sobre o 
desenvolvimento e Valorização Profissional. 
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Submissão de consultas públicas 
da Comissão Europeia e outros 
questionários a nível internacional 

(Nº de 
pedidos 

analisados e 
enviados/Nº 
de pedidos 
recebidos) 

x100 

≥ 80% 

 
Superado 
 
Dos 19 questionários/solicitações recebidos, 
foram respondidos 18 e aguarda-se informação 
complementar para resposta a uma das 
solicitações. 
 
Colaboração na elaboração de propostas de 
resposta no âmbito de consultas públicas: 
 
Informação complementar em 3.2.1 
 

Implementação de inquérito por 
solicitação da Declaração das 
Directivas Comunitárias para 
identificar o panorama actual da 
emigração dos enfermeiros 
portugueses 

Elaboração e 
implementação 

do inquérito 
100% 

 
Parcialmente atingido 
 
Foi elaborado e aprovado um inquérito tendo em 
vista reunir o máximo de informação possível 
sobre a mobilidade dos enfermeiros a nível 
internacional. Este documento deverá ser 
preenchido pelos enfermeiros que solicitem a 
Declaração das Directivas Comunitárias com o 
objectivo de exercer fora de Portugal. 
 
Esta iniciativa aguarda a sua operacionalização 
na plataforma Balcão Único. 
 

 

Informação complementar 

3.2.1 
 UE - Consulta pública sobre os fundos da UE no domínio do investimento, investigação e inovação, PME e 

mercado único; 
 UE - Consulta pública sobre o reforço da cooperação contra as doenças que podem ser prevenidas por 

vacinação; 
 OMS - No seguimento de um pedido de colaboração para um estudo ao abrigo da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), desenvolvido pela Health Care Without Harm Europe, relativamente à sustentabilidade 
ambiental nos currículos de Enfermagem, a OE procedeu ao envio do questionário às Escolas Superiores de 
Enfermagem/Saúde; ICN – Scan Ambiental; 

 ICN - Revisão de tomadas de posição sobre saúde de migrantes, refugiados e pessoas deslocadas; 
 ICN - Revisão de tomadas de posição: Enfermeiros alterações climáticas e saúde; 
 ICN - Avaliação do Plano Estratégico do ICN (20142018); 
 ICN - Desenvolvimento da Estratégia de Imunização do ICN; 
 EFN - Vacinação; 
 EFN - Salário dos enfermeiros; 
 Itália - Desenvolvimento do papel dos enfermeiros de saúde familiar na Comunidade Europeia; 
 EFNNMA - Questionário sobre Chief Nursing and Midwifery Officers 
 Turquia - Perfil da Enfermagem; 
 Portugal - Instituto Camões - actividades de cooperação; 
 Polónia - Informação sobre os deveres da profissão; 
 Portugal - Colaboração de um projecto no âmbito de Enfermagem - pedido de dados estatísticos relativos a 

Portugal; 
 Alemanha - Colaboração com uma tese de mestrado em que era feito um estudo comparativo entre Portugal 

e Alemanha - Foi enviada informação sobre a Enfermagem em Portugal; 
 Colaboração com investigador da Universidade de Helsínquia no sentido de auxiliar o seu estudo comparativo 

relativamente ao fenómeno emigração/imigração entre a Finlândia, Portugal e a Irlanda. A informação 
disponibilizada teve por base uma entrevista e a disponibilização de dados estatísticos da OE; 

 EUA - Participação no Projecto de Atlas Global de Regulação. 
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Domínio Operacional 

Inovação e Desenvolvimento 

 

Actividades Indicadores Metas Resultados 

Proposta de criação de prémio 
de mérito científico 

Elaboração de 
proposta 

Dezembro 

Atingido 
 
Esta actividade foi ajustada de maneira a que o 
modelo de Prémio de mérito científico se insira 
numa iniciativa mais ampla, abaixo identificada. 

Proposta de criação de prémio 
"Valor e Excelência" aos 
enfermeiros portugueses 
emigrados 

Elaboração de 
proposta 

Dezembro 

 
Atingido 
 
Foi preparada uma proposta de regulamento 
para o Prémio a aprovar em 2019, no âmbito de 
uma iniciativa de carácter científico a realizar 
anualmente. 
 

Apoio à construção e divulgação 
de Normas de Orientação 
Clínica (NOC) 

(Nº de NOC 
realizadas/Nº de 
NOC solicitadas) 

x100 

100% 

 
Atingido 
 
Participou-se na construção de Normas de 
Orientação Clínica e Processos Assistenciais 
Integrados na Direcção Geral de Saúde.  
 
Informação complementar em 3.2.2 
 

Realização de reuniões 
semestrais da Comissão de 
Investigação e Desenvolvimento 

(Nº de reuniões 
realizadas/Nº de 

reuniões planeadas) 
x100 

100% 

Parcialmente atingido 
 
Foi realizada uma reunião para debater a matriz 
de ponderadores para a certificação de 
competências, no âmbito da atribuição do título 
de enfermeiro especialista. 

 
Análise de candidaturas para 
submeter a fundos comunitários 
da UE tendo em vista o 
desenvolvimento científico e de 
práticas pedagógicas 
inovadoras 
 

(Nº de Calls 
submetidas/Nº de 
Calls analisadas) 

x100 

> 60% Não houve candidaturas 

 

Informação complementar 

3.2.2 
 Processo Assistencial Integrado de Gravidez de baixo risco (DGS); 
 Processo Assistencial Integrado da Asma (DGS); 
 Processo Assistencial Integrado de Acidente Vascular Cerebral (DGS); 
 Grupo de trabalho para elaboração de normas: úlceras de pressão  DGS; 
 Grupo de trabalho para elaboração de norma: avaliação do pé diabético  DGS; 
 Grupo de trabalho para elaboração de orientações: técnicas de diálise, junto da DGS; 
 Grupo de trabalho para elaboração de norma de orientação clínica: prevenção e intervenção na queda, 

junto da DGS: 
o Adulto e Idoso; 
o Criança. 
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 Grupo Executivo da Comissão Técnica de Vacinação, junto da Direcção-Geral da Saúde; 
 Grupo de Trabalho "Revisão da Orientação Técnica sobre vigilância pré-natal e puerpério da DGS; 
 Grupo de trabalho via verde da sepsis, junto da DGS; 
 Conselho Consultivo Programa Nacional Diabetes - DGS; 
 Grupo de trabalho Via Verde Coronária, junto da Direcção Geral da Saúde; 
 Grupo de trabalho Via Verde do AVC, junto da Direcção Geral da Saúde; 
 Grupo de trabalho Prevenção, Diagnóstico Tratamento Pé Diabético, junto da Direcção Geral da Saúde; 
 Grupo de trabalho elaboração Norma Clínica Multidisciplinar prevenção e intervenção UP Pediátrica, 

Direcção Geral da Saúde; 
 Grupo Técnico Consultivo do Tabaco, junto da Direcção Geral da Saúde; 
 Grupo de Trabalho para a elaboração da Norma sobre vigilância do adulto saudável nos Cuidados de 

Saúde Primários, junto da DGS; 
 Comissão para a Reforma da Saúde Pública Nacional, junto da DGS ao abrigo do Despacho 11 232/16, 

durante 3 anos;  
 Processo Assistencial Integrado Enfarte Agudo Miocárdio, junto DGS;  
 Processo Assistencial Integrado Prótese da Anca, junto DGS; 
 Processo Assistencial Integrado Epilepsia, junto DGS;  
 Recolha de Resíduos Hospitalares provenientes de Cuidados Domiciliários, junto DGS;  
 Grupo de Trabalho, no âmbito do Núcleo Coordenador do Programa Nacional para a Prevenção e Controlo 

da Dor, junto da DGS; 
 Grupo de Trabalho para a alimentação de latentes e de crianças pequenas, junto da DGS; 
 Norma sobre Nutrição Entérica e Parentérica, junto da DGS; 
 Conselho Cientifico do Programa Nacional para a Diabetes, junto da DGS;  
 Norma sobre Hospitalização Domiciliária, junto da DGS;  
 Orientação da Direcção-Geral da Saúde n.º 28/2012 sobre boas práticas na abordagem do doente com 

obesidade elegível para cirurgia bariátrica, junto da DGS; 
 Orientação Técnica de Reabilitação Respiratória nos Cuidados de Saúde Primários, no âmbito do Programa 

Nacional das Doenças Respiratórias, junto da DGS;  
 Grupo de Trabalho para a avaliação do risco profissional e vigilância da saúde dos trabalhadores expostos 

a factores de risco psicossociais, junto da Direcção-Geral da Saúde.  

 

 

3.3 - DOCÊNCIA 

 

Objectivos 

 

Colaborar no desenvolvimento do ensino de Enfermagem nos diferentes ciclos de estudos 

Reforçar a qualificação dos Enfermeiros face às necessidades em cuidados de Enfermagem 

Promover as condições ideais para a reorganização do ensino de Enfermagem 
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Domínio Operacional 

Restruturação Curricular 

 
Actividades Indicadores Metas Resultados 

Acompanhamento de propostas 
de reestruturação curricular dos 
cursos das instituições de ensino 
superior de Enfermagem, sob 
solicitação 

(Nº de propostas 
analisadas/Nº de 

propostas 
solicitadas para 
análise) x100 

80% 

 
Superado 
 
Da análise de propostas resultou a emissão de 26 
pareceres, dos quais, 18 são referentes a 
apreciação de Cursos de Pós-licenciatura de 
Especialização em Enfermagem (CPLEE) e 8 
referentes a Mestrados em Enfermagem. 
 
Foram ainda elaboradas 20 Notas Internas com 
pedidos de informação adicional e/ou 
regularização de inconformidades, dos quais, 18 
são referentes a CPLEE’s e 2 a Mestrados. 
 

Realização de visitas de 
acompanhamento a instituições 
de ensino superior de 
Enfermagem 

(Nº de VAEP 
realizadas/Nº de 
VAEP planeadas) 

x100 

≥ 80% 

 
Atingido 
 
Feito o acompanhamento das instituições de 
ensino superior de enfermagem, através de 
reuniões de trabalho, por solicitação das mesmas, 
sendo abordadas as temáticas relativas ao 
desenvolvimento profissional, novas áreas de 
especialidade, oferta formativa, entre outras.  
 

 
Participação no processo de 
avaliação dos cursos que dão 
acesso à profissão de 
Enfermeiro, nomeadamente, 
através da apreciação de 
relatórios de auto-avaliação dos 
ciclos de estudo em 
funcionamento dos cursos de 
licenciatura em Enfermagem 

 

Nº de cursos 
avaliados/Nº 

de cursos 
solicitados 

100% 

Atingido 
 
Encontra-se, em processo de avaliação, uma 
proposta de criação de curso de licenciatura em 
Enfermagem, solicitada pela Agência de 
avaliação e Acreditação do Ensino Superior 

 
Nomeação de enfermeiros a 
integrarem como vogais o Júri 
para atribuição do título de 
especialista na área científica 
de Enfermagem (Decreto-Lei nº 
206/2009 de 31 de Agosto) 
 

Nº de nomeações 
efectuadas/Nº de 

nomeações 
solicitadas 

100% 

 
Atingido 
 
Foram indicados 36 vogais para integrarem o 
Júri para atribuição do título de Especialista na 
área científica de Enfermagem (Decreto Lei n.º 
206/209 de 31 de Agosto) para 18 pedidos de 
Instituições de Ensino Superior, num total de 28 
candidatos. 
 

 
Acompanhamento dos dados 
relativos ao Ensino Superior, 
nomeadamente do estudo 
evolutivo dos dados acerca do 
Ensino Superior de Enfermagem 
e da criação/reconhecimento e 
desenvolvimento dos cursos de 
Enfermagem pela A3ES 
 

Nº de 
acompanhamentos  --------  

Foi feito acompanhamento da evolução dos 
dados acerca do Ensino Superior da Enfermagem, 
através da análise e discussão dos mesmos nos 
Órgãos competentes. 
 
Foi realizada uma reunião com membros do 
Conselho de Administração da A3ES (Agência de 
Avaliação e Acreditação do Ensino Superior). 
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Domínio Operacional 

Inovação e Desenvolvimento 

 
Actividades Indicadores Metas Resultados 

Cooperação com as instituições 
de ensino superior de 
Enfermagem em programas de 
inovação e desenvolvimento 
científico de Enfermagem, sob 
solicitação 

(Nº de 
cooperações 

constituídas/Nº 
de cooperações 

solicitadas) 
x100 

≥ 90% 

 
Superado 
 
Todas as cooperações solicitadas foram 
correspondidas. 
 
Destaca-se a participação em diversos seminários 
sobre Gestão e Desenvolvimento Profissional,  
integrados em CPLEEs e Mestrados e, ainda, no III 
Congresso Internacional em Supervisão Clinica 
realizado no âmbito do projecto SafeCare, da 
ESEP. 
 

Apoio a iniciativas conducentes 
a práticas pedagógicas 
inovadoras, sob solicitação 

(Nº de iniciativas 
concretizadas/Nº 

de iniciativas 
solicitadas e/ou 

planeadas) x100 

≥ 60% Não foi solicitada nenhuma iniciativa. 

 

Domínio Operacional 

Supervisão 

 
Actividades Indicadores Metas Resultados 

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 

(Nº de 
participações 

efectivadas/Nº de 
participações 
programadas) 

x100 
Nº de normas 
aprovadas 

100% 

 
Atingido 
 
Participação numa reunião do Conselho 
Consultivo e numa reunião de trabalho com 
representantes do Conselho de Administração da 
A3ES. A OE pronunciou-se no âmbito do 
aconselhamento em matéria de garantia de 
qualidade do Ensino Superior. 
 
Encontram-se, ainda, 6 processos de ciclos de 
estudo em fase de apreciação.  
 

Cooperação entre instituições de 
saúde e instituições de ensino 
superior de Enfermagem na 
supervisão dos estudantes em 
contexto clínico 

Nº de 
cooperações entre 

instituições 
identificadas 

----- 

 
Atingido 
 
Foi emitido parecer sobre Supervisão Clinica em 
Ensinos Clínicos do Curso de Licenciatura em 
Enfermagem, de maneira a clarificar requisitos 
essenciais neste âmbito. 
 
Analisaram-se situações expostas à OE, relativas 
à melhoria da cooperação entre entidades de 
saúde e estabelecimentos de ensino superior de 
Enfermagem na perspectiva da Supervisão de 
estudantes em contexto clínico. 
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Domínio Operacional 

Capacitação do Corpo Docente 

 
Actividades Indicadores Metas Resultados 

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

Nº de acções 
identificadas/ 
classificação 

----- 

Atingido 
 
Reuniões realizadas com as escolas superiores de 
enfermagem e escolas superiores de saúde que 
permitiram o enquadramento regulamentar do 
desenvolvimento profissional no quadro legal do 
ensino superior de enfermagem. 

 

 

3.4 - FORMAÇÃO 

 

Objectivos 

Promover o desenvolvimento e a valorização científica, técnica, cultural e profissional dos Enfermeiros 

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 
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Domínio Operacional 

Formação Científica, Técnica, Cultural e Profissional 

 
Actividades Indicadores Metas Resultados 

Desenvolvimento de acções de 
formação profissional, previstas 
no plano de formação da OE, 
para membros e membros 
efectivos dos órgãos estatutários 

(Nº de acções de 
formação 
realizadas 

/Nº de acções de 
formação 

planeadas) x100 

≥ 50% 

 
Atingido 
 
Foram desenvolvidas acções de desenvolvimento 
profissional conforme o plano: 
 

 Cuidados Paliativos - Básico (nível A) - 
Realizadas as 5 acções de formação 
planeadas (100%), distribuídas pelas Secções 
Regionais, das quais 2 na SRS, 1 na SRN e 2 na 
SRC; 
 Sistemas de Informação em Enfermagem -

Realizada 1 acção de formação, tendo ficado 
3 planeadas para realizar em 2019. 

 
Foi ainda realizada uma acção de formação 
extra plano – “Rastreio do cancro do colo do 
útero e actualização em contracepção de longa 
duração” dinamizada pela Mesa do CEESMO. 
 
Realizou-se 1 acção de formação extra plano de 
formação – “Auditoria Externa em Saúde”, 
realizada por uma entidade externa. 
 
Procedeu-se à actualização da bolsa de 
formadores e selecção de formadores da bolsa 
para participarem nas diversas acções de 
formação. 
 
Concluíram-se os programas de formação das 
acções de formações “Padrões de Qualidades 
dos Cuidados de Enfermagem” e o “Programa de 
formação DOR e Gestão de Risco em Saúde: A 
Segurança do Cliente”. 
 
No âmbito da ética e deontologia profissional 
foram promovidas 7 acções de reflexão 
deontológica. 
 
Informação complementar em 3.4.1  
 
Procedeu-se à assinatura de 18 parcerias no 
âmbito da formação quanto à cedência de 
espaços para a realização de formações da OE 
nos vários pontos do País. Procedeu-se ainda à 
preparação de mais 3 parcerias que estão em 
fase da assinatura. 
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Colaboração no 
desenvolvimento do reforço das 
parcerias com entidades 
congéneres internacionais 
quanto à transferência de 
conhecimentos 

Nº de novas 
parcerias 

efectivadas 

≥ 1 
parceria 

 
Superado 
 
A OE participou: 
 

 No desenvolvimento de uma parceria com o 
Instituto Marquês de Valle Flôr (Departamento 
de Cooperação para o Desenvolvimento) tendo 
em vista a realização de uma formação na 
Guiné-Bissau subordinada ao tema «O papel 
das Ordens Sócio-Profissionais no sector da 
saúde», no quadro de formação profissional 
financiada pela EU-PAANE “Fasi di 
Kambansa”. Os destinatários desta iniciativa 
foram membros da Ordem dos Enfermeiros da 
Guiné-Bissau e da Associação Guineense de 
Parteiras e Enfermeiros Obstetras, em que o 
ponto basilar foi a formação em Enfermagem, 
no âmbito do qual foram produzidos os 
conteúdos, o manual e o relatório. 

 

 No 4º Congresso da Ordem dos Enfermeiros de 
Angola, com a apresentação de 3 
comunicações (O Papel da Enfermagem na 
Promoção da Saúde em Portugal; Desafios 
para os profissionais de Enfermagem no Século 
XXI - Desenvolvimento e Valorização 
Profissional: A Evidência no Contexto 
Português; O Papel da Enfermagem na 
Redução da Mortalidade Infantil: Experiência 
Portuguesa). 

 

 Num encontro a convite da Associação Sueca 
de Profissionais de Saúde, para apresentação 
do trabalho que tem sido desenvolvido em 
Portugal no âmbito dos Sistemas de Informação 
e da CIPE®.  

 
A OE participou, ainda, por solicitação do Instituto 
Marquês de Valle Flôr na revisão da Nova 
Proposta de Carreira dos enfermeiros e parteiras 
na Guiné-Bissau, como actividade complementar 
de intervenção neste país. 
 
A OE recebeu um pedido de uma enfermeira 
australiana da Monash Health que pretende 
conhecer in loco a experiência na utilização da 
CIPE® em Portugal. Aguarda-se o agendamento 
da viagem da representante australiana. 
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Colaboração em projectos de 
formação a nível nacional e 
internacional, a convite ou 
através de candidatura por 
parte da OE 

(Nº de projectos 
realizados em 

colaboração/Nº de 
projectos solicitados) 

x100 
Nº de projectos por 

iniciativa da OE 

≥ 50% 

 
Atingido 
 
Existiram dois projectos a nível nacional e 
internacional nos quais a OE teve intervenção: 
  

1. Formação da área da Saúde Materna e 
Obstétrica a Enfermeiros Líbios; 

 

2. Projecto a convite do Instituto Marquês de 
Valle Flôr (IMVF) realizado na Guiné-Bissau, 
subordinada ao tema «O papel das Ordens 
Socio Profissionais no sector da saúde», que se 
encontra descrito no ponto anterior. 

 
O parceiro escolhido para ser o anfitrião do 
Projecto de Formação a Enfermeiros Líbios (no 
âmbito da Nicosia Initiative do Comité das 
Regiões da EU) foi um centro hospitalar da região 
de Lisboa, dada a ligação ao ensino. Contudo, a 
organização desta formação foi adiada para um 
momento mais oportuno, justificada pela 
indisponibilidade de recursos humanos para 
apoiar a iniciativa, a pedido do centro hospitalar. 
 

Desenvolvimento de acções de 
formação a distância, através 
da plataforma EnForma 

 
(Nº de acções de 

formação 
realizadas/Nº de 

acções de 
formação 

planeadas) x100 
 

≥ 50% 

Superado 
 
Das acções de formação realizadas em b-
Learning todas utilizaram a plataforma EnForma. 

Dinamização da bolsa de 
formadores da OE 

Nº de novos 
formadores da 

OE 

Aumentar o 
nº de 

formadores 
em 5% 

 
Superado 
 
Foram considerados os membros que se 
inscreveram e cumpriram com todos os requisitos 
para integrar a Bolsa de Formadores, 
nomeadamente, possuir cédula válida para o ano 
em curso e envio da documentação solicitada (CV 
e CCP ou CAP). 
 

 

Informação complementar 

3.4.1 
 Acção de Reflexão “Deontologia à Conversa” - Associação Raríssimas - Casa dos Marcos; 
 Acção de Reflexão “Deontologia à Conversa” - V Congresso dos Enfermeiros; 
 Acção de Reflexão “Deontologia à Conversa” - UCC Amadora+; 
 Acção de Reflexão “Deontologia à Conversa” - Bragança; 
 Acção de Reflexão “Deontologia à Conversa” - Litoral Alentejano; 
 Acção de Reflexão “Deontologia à Conversa” - Castelo Branco; 
 Acção de Reflexão ”Deontologia à Conversa” - Ilha de Santa Maria, Açores. 
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Domínio Operacional 

Acreditação da Formação 

 
Actividades Indicadores Metas Resultados 

Acompanhamento, assessoria e 
avaliação da oferta formativa 
para Enfermeiros 

Nº de ofertas 
formativas 

identificadas/ 
Nº de ofertas 
formativas em 
processo de 

monitorização 

-------- 

 
Atingido 
 
Foram prestados esclarecimentos solicitados 
pelos membros no âmbito da credibilidade de 
entidades externas e da respectiva qualidade 
pedagógica da formação que disponibilizam. 
 
Foram, ainda, realizadas repostas via e-mail a 
questões colocadas pelos membros e entidades 
no âmbito: 
 

 Competências acrescidas: 19; 
 Formação profissional da OE: 25; 
 Acreditação e Creditação de Actividades 

Formativas: 18; 
 Oferta Formativa externa: 14; 
 Averbamentos: 7; 
 Atribuição do Título Profissional de Enfermeiro 

Especialista: 17.  
 
Também foram prestados esclarecimentos no 
âmbito das temáticas supramencionadas via 
telefone.  
 

Apoio à reorganização da 
oferta formativa para 
Enfermeiros 

Nº e tipo de 
acções 

desenvolvidas 
-------- 

 
Atingido 
 
Foram realizadas reuniões com docentes de 
várias escolas tendo em vista a reorganização da 
oferta formativa para Enfermeiros. 
 

Acompanhamento da 
implementação de normativos 
inerentes ao processo de 
creditação e acreditação de 
acções de formação e outras 
actividades inseridas nas 
diferentes áreas de intervenção 
dos enfermeiros 

Nº de 
acompanhamento 
de documentos 
normativos do 
processo de 
creditação e 
acreditação 

Dezembro 

 
Atingido 
 
Implementação do Regulamento de Acreditação 
e Creditação de Actividades Formativas para 
entidades através da criação de mecanismos que 
permitissem a submissão de candidaturas ao 
processo em questão. Os formulários criados 
para a submissão de candidatura  encontram-se 
disponíveis no site da Ordem dos Enfermeiros. No 
âmbito do mesmo Regulamento foi aprovada a 
constituição da Comissão de Acreditação e 
Creditação de Actividades Formativas (CACAF). 
Foram, também, definidos procedimentos internos 
para o funcionamento da CACAF.  
 
Iniciou-se o processo de criação do módulo de 
Acreditação e Creditação de Actividades 
Formativas para o Balcão Único.  
 
Procedeu-se ainda à definição do número de 
CDP a atribuir a actividades formativas internas. 
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Dinamização do processo de 
acreditação e creditação de 
actividades formativas ao nível 
nacional e internacional 

(Nº de processos 
analisados/Nº de 

processos 
submetidos) x100 

100% 

 
Parcialmente Atingido 
 
Foram submetidas 41 candidaturas das quais 24 
por entidades externas e 17 por Órgãos 
Estatutários da OE. 
Das 24 candidaturas submetidas por entidades 
externas, foram analisadas 14: 
 

 1 entidade desistiu; 
 9 obtiveram Acreditação por parte da Ordem 

dos Enfermeiros; 
 4 em processo de aperfeiçoamento. 
 
As restantes 10 candidaturas transitaram para o 
ano de 2019.  
 
As candidaturas submetidas pelos Órgãos 
Estatutários da Ordem dos Enfermeiros foram 
todas analisadas e obtiveram a respectiva 
creditação.  
 
Foram efectuadas reuniões com a CACAF e 
entidades formadoras.  
 

 

 

3.5 - ASSESSORIA 

 

Objectivos 

 

Promover o desenvolvimento de medidas de assessoria aos Enfermeiros 

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

Assessoria, Aconselhamento e Recomendação 

 
Actividades Indicadores Metas Resultados 

Emissão de resposta a pedidos 
de esclarecimento e/ou 
pareceres na área ética, 
deontológica, científica, técnica 
e profissional para a tomada 
de decisão dos Enfermeiros nos 
diferentes domínios do exercício 

(Nº de respostas/ 
pareceres 

realizados/Nº de 
pareceres/pedidos 
de esclarecimento 
solicitados) x100 

≥ 80% 

 
Superado 
 
Gabinete da Bastonária e Gabinete Executivo 
 

 Número de respostas dadas a requerentes, 
entre os quais, pedidos de esclarecimento, de 
pareceres e/ou respostas a exposições/ 
denúncias: 2 366; 

 E-mail(s) enviados: 20 908; 

 Ofícios enviados a diversas entidades: 1347  

  
Conselho de Enfermagem: 
 

 50 pedidos de parecer; 

 43 respostas emitidas, os quais originaram 37 
novos pareceres; 

 7 pareceres estão em construção e transitam 
para 2019. 

 
Conselho Jurisdicional: 
 

 164 respostas a pedidos de esclarecimento 
e/ou informação; 

 52 pedidos de parecer recepcionados, dos 
quais foram elaborados 25 pareceres e 
encaminhados 27 pedidos por não se 
enquadrarem nas competências do CJ ou 
tenham sido alvo de esclarecimentos por via 
telefónica; 

 73 Aconselhamentos de Sigilo. 

 

Colaboração na definição de 
estratégias para a concepção e 
gestão de programas de 
desenvolvimento/promoção da 
melhoria contínua dos cuidados 

(Nº de 
colaborações 

efectivadas/Nº 
de colaborações 
solicitadas) x100 

≥ 60% 

 
Superado 
 
 
Os pedidos de colaboração foram analisados, 
tendo sido designados peritos para assessoria. 
 
Sugerida a integração de peritos da OE nos mais 
diversos grupos de trabalho no âmbito da Saúde 
e a Enfermagem. 
 
Foi definida a proposta de concepção de 
programas de desenvolvimento/promoção da 
melhoria contínua dos cuidados no âmbito do 
enunciado descritivo “A satisfação do cliente”. 
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Elaboração de cálculos de 
dotação para respostas a 
pedidos de apreciação da 
segurança dos cuidados de 
Enfermagem 

(Nº de pareceres 
realizados/Nº de 

pareceres 
solicitados) x100 

100% 

 
Atingido 
 
Foram efectuados cálculos de dotações seguras, a 
pedido de diversos órgãos da OE e de membros.  
 
Foram ainda calculadas as dotações seguras de 
enfermeiros, no âmbito das VAEP, conforme a 
Norma para o Cálculo de Dotações Seguras dos 
Cuidados de Enfermagem (Norma 533/2014 da 
OE). 
 

Elaboração de propostas para 
a definição de políticas de 
saúde, em parceria com a 
tutela, com as entidades de 
saúde e de ensino superior 

(Nº de propostas 
realizadas/Nº de 

propostas 
solicitadas e/ou 
da iniciativa da 

OE) x100 

100% 

 
Atingido 
 
Foram apresentadas, às entidades competentes, 
diversas pronúncias e propostas no âmbito da 
definição de políticas de saúde. 
 
A OE esteve representada em todas os convites 
dos grupos parlamentares com assento na 
Assembleia da República, incluindo, as audições 
na Comissão de Saúde. 
 
Elaboradas tomadas de posição pública 
relativamente a temáticas, de onde se destacam: 
 

 Gestão de enfermagem nos Cuidados de Saúde 
Primários; 

 Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do 
Desempenho na Administração Pública (SIADAP 
- 2017/2018); 

 Princípios Enformadores da Carreira de 
Enfermagem; 

 Exercício Profissional e Garantias dos 
Enfermeiros; 

 Competências dos TEPH do INEM; 

 35 Horas – Decreto-Lei 73/2017 de 21 de 
Junho. 

 

Elaboração de pronúncias 
acerca de legislação que diga 
respeito à profissão de 
Enfermeiro 

(Nº de pronúncias 
realizadas/Nº de 

pronúncias 
solicitadas) x100 

100% 

 
Atingido 
 
Elaboraram-se pronúncias sobre toda a legislação 
respeitante à Saúde e à profissão de Enfermeiro.   
 
Ver informação complementar em 3.5.1 
 

 

Informação complementar 

3.5.1  Apreciação da Norma Geral para Preparação Individualizada da Medicação; 
 Consulta Pública - Documento IMDRF (International Medical Device Regulators Forum) sobre definições para 

Dispositivos Médicos Personalizados -Remetido por INFARMED; 
 Consultas Públicas: Redes de Referenciação Hospitalar - Ortopedia | Redes de Referenciação Hospitalar - 

Endocrinologia e Nutrição;  
 Despacho n.º 11232/2016 reforma da saúde pública nacional; 
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 Parecer da Ordem dos Enfermeiros sobre o Projecto de Lei n.º 832/XII/3.ª (PS) – Proceder à 47.ª alteração 
ao Código Penal e regula as condições especiais para a prática de eutanásia não punível; 

 Personalized Medical Devices; 
 Pré-Proposta de Lei de Bases da Saúde; 
 Projecto de Lei 666/XIII/3ª referente à Ordem dos Assistentes Sociais; 
 Projecto de Lei n.º 565/XIII - 2.ª (CDS) - Direitos das pessoas doentes em fim de vida; 
 Projecto de Lei n.º 635/XIII (3.ª) - Cria a Ordem dos Fisioterapeutas (PS); 
 Projecto de Lei n.º 642/XIII (3.ª) - Criação da Ordem dos Fisioterapeutas (CDS-PP); 
 Projecto de Lei n.º 666/XIII (3.ª) - Cria a Ordem dos Assistentes Sociais (PS); 
 Projecto de Lei n.º 773/XIII/3.ª (BE) – “Define e regula as condições em que a antecipação da morte, por 

decisão da própria pessoa com lesão definitiva ou doença incurável e fatal e que se encontra em sofrimento 
duradouro e insuportável, não é punível; 

 Projecto de Proposta de Lei que procede à primeira alteração à Lei n.º 75/2009, de 12 de Agosto, que 
estabelece os limites máximos ao teor do sal no pão; 

 Projecto Decreto-Lei 38/2018 – Graus e diplomas do Ensino Superior; 
 Projectos de Decretos-Lei Serviços dos Comportamentos Aditivos e Dependências; 
 Projectos de Lei n.ªs 635/XIII/3ª ; 642/XIII/3ª  referentes à Ordem dos Fisioterapeutas;  
 Proposta de Alterações ao Regime Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior - Mestrado Integrado 

em Enfermagem; 
 Proposta de Decreto-Lei que procede à alteração do Decreto-Lei n.º 145/2009 que estabelece as regras a 

que devem obedecer a investigação, o fabrico, a comercialização, a entrada em serviço, a vigilância e a 
publicidade dos dispositivos médicos e respectivos acessórios; 

 Proposta de Despacho sobre "Hospitalização Domiciliária"; 
 Proposta de Lei de alteração à Lei n.º 45/2004, de 19 de Agosto, que dispõe sobre o regime jurídico das 

perícias médico-legais e forenses; 
 Proposta de Lei sobre limitação aos teores de ácidos gordos trans artificiais nos alimentos; 
 Proposta de revisão e actualização de conceitos, bem como da missão, modelo e responsabilidade funcional 

das unidades de recursos assistências partilhados (URAP); 
 Solicitação de parecer sobre o Projecto de Lei n.º733/XIII/3.ª (BE). 

 

 

3.6 - GESTÃO 

 

Objectivos 

Assegurar o exercício de uma função reguladora, de apoio e monitorização aos diferentes níveis de gestão 

Contribuir para que a gestão de Enfermagem se afirme e seja reconhecida como componente activa e efectiva 
da obtenção de ganhos em saúde 

Dotar a gestão de transparência e boas práticas, como imperativo fundamental da sustentabilidade da 
Enfermagem e do seu desenvolvimento 
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Domínio Operacional 

Gestão do Serviço de Enfermagem 

 
Actividades Indicadores Metas Resultados 

Aprovação e publicação do 
Regulamento da Competência 
Acrescida Avançada em Gestão 

Publicação em 
Diário da 
República  

Janeiro 

Atingido 
 
A proposta de Regulamento foi aprovada em 
Assembleia Geral da OE e publicado em Diário 
da República n.º 21/2018, Série II de 30 de 
Janeiro de 2018 o Regulamento 76/2018, onde 
define o perfil de competências do Enfermeiro 
Gestor e os termos da sua certificação. 

Operacionalização do processo 
de certificação da Competência 
Acrescida Avançada em Gestão 
de acordo com o 
normativo/regulamento 

Processo 
operacional Julho 

 
Atingido 
 
Foi definido o fluxo no Balcão Único do processo 
de certificação e iniciada a atribuição da 
Competência Acrescida Avançada em Gestão de 
acordo com o normativo legal. 
 

Realização do diagnóstico de 
situação relativa à estrutura 
organizacional da gestão do 
Serviço de Enfermagem 

Diagnóstico da 
situação 

Julho 

Atingido 
 
Iniciada a análise dos dados obtidos pela 
aplicação do questionário relativo à estrutura 
organizacional da gestão do Serviço de 
Enfermagem, estando já concluída a análise 
quantitativa e iniciada a análise de conteúdo 
referente às questões de resposta aberta. 
 

 
Identificação de problemas reais 
ao nível da estrutura 
organizacional da gestão do 
Serviço de Enfermagem tendo 
em conta o enquadramento 
normativo e legal 
 
 
Planeamento de estratégias de 
intervenção no âmbito do 
diagnóstico 
 

Nº e tipologia 
dos problemas 
identificados 

 
 

Sistematização 
do plano 

estratégico de 
intervenção 

 

Agosto a 
Outubro 

Não atingido 
 
O desenvolvimento destas actividades decorrerá 
da conclusão da análise de dados supra-
mencionada. 
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Criação de grupo de trabalho 
para análise e avaliação do 
enquadramento normativo/legal 
existente sobre dotação de 
Enfermeiros da gestão nas 
Unidades/Serviços de Saúde e 
elaboração de proposta/Guia 
orientador/regulamento 

Sistematização de 
proposta/Guia 

orientador/ 
regulamento 

Até 
Dezembro 

 
Parcialmente Atingido 
 
Criado o grupo de trabalho, tendo o mesmo 
iniciado a reflexão e elaborado contributos 
acerca da dotação de enfermeiros da gestão nas 
Unidades/Serviços de Saúde, permitindo o seu 
enquadramento no projecto da Norma para o 
Cálculo de Dotações Seguras dos Cuidados de 
Enfermagem, a aprovar em 2019. 
 

 
Difusão de boas práticas de 
gestão e/ou projectos de 
gestão do serviço de 
Enfermagem inovadores: 

 

 Criação do prémio de boas 
práticas de gestão 

 Identificação de projectos 
inovadores e sua divulgação 

 Planeamento do 
Encontro/Fórum dos 
Enfermeiros Gestores 

 

Aprovação do 
Regulamento de 

candidatura  
 

Nº de Projectos 
identificados e 

divulgados 
 

Elaboração do 
Programa do 

evento 

Até Maio 
 

≥ 2 
 

Até 
Novembro 

Parcialmente Atingido 
 
Foi preparada uma proposta de regulamento 
para o prémio, a aprovar em 2019, tendo sido 
decidido criar uma iniciativa de carácter mais 
amplo onde se enquadra a atribuição do prémio 
de boas práticas de gestão. 
 
O planeamento do Fórum dos Enfermeiros 
Gestores encontra-se dependente da conclusão 
do estudo/diagnóstico 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 

 

(Nº de visitas 
realizadas/Nº de 
visitas planeadas) 

x100 
 

Nº de visitas 
concretizadas 

≥ 80% 
 

3 visitas 
até 

Dezembro 

Atingido 
 
No âmbito das VAEP realizadas foram recolhidas 
e analisadas informações sobre as variáveis de 
gestão do Serviço de Enfermagem que foram 
evidenciadas nos ofícios produzidos. 
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3.7 - ACTIVIDADES CORRENTES E DE SUPORTE 

 

Domínio Operacional 

Gestão Administrativa de Recursos Humanos 

 
Actividades Indicadores Metas Resultados 

Execução do sistema de formação 
profissional da OE, em articulação 
com a área de Recursos Humanos, 
de acordo com o plano de 
formação aprovado para os 
colaboradores 

(Nº de acções de 
formação 
realizadas 

/Nº de acções de 
formação 

planeadas) x100 

≥ 50% 

 
Parcialmente atingido 
 
De acordo com o plano de formação para 
trabalhadores, estava prevista a realização de 
14 acções de formação, num total de 41 edições. 
Foram realizadas de 20 edições, onde se incluem 
acções de formação “Primeiros Socorros”, de 
Excel Básico e Excel Intermédio. 
 
Iniciou-se a preparação/planeamento das 
seguintes acções de formação dirigidas aos 
trabalhadores: Comunicação e trabalho em 
equipa; Secretariado e Assessoria e Higiene e 
Segurança no Trabalho. 
 

Finalização dos descritivos de 
funções e perfis de competências 
associadas a cada função 

Grau de 
execução do 

plano 

% de 
execução 
do plano 
≥ 80% 

 
Superado 
 
Os descritivos de função foram analisados, 
revistos e conforme requisitos foram consolidados 
num total de 30 descritivos de função 
 

Finalização de Manual de 
Funções 

Grau de 
execução do 

plano 

% de 
execução 
do plano 
≥ 80% 

 
Parcialmente Atingido 
 
O Manual de Funções está sistematizado nas suas 
linhas gerais, mas, os descritivos de função 
apenas serão analisados e aprovados aquando 
da implementação da avaliação de desempenho 
no contexto das entrevistas de avaliação, dado 
que este momento permitirá validar todos os 
requisitos definidos e a sua adequação ao actual 
perfil das funções, nomeadamente devido à 
implementação do Balcão Único. 
 

Definição e implementação de 
modelo de Avaliação de 
Desempenho 

Grau de 
execução do 

plano 

% de 
execução 
do plano 
≥ 80% 

 
Atingido 
 
O Modelo SAD piloto encontra-se concluído para 
implementação no 1º trimestre de 2019. 
 

Implementação de benefits para 
colaboradores da OE 

Grau de 
execução do 

plano 

% de 
execução 
do plano 
≥ 80% 

 
Superado 
 
O processo de consulta e negociação de 
condições para aquisição de Seguro de Saúde 
para todos os colaboradores foi concluído tendo 
sido aprovada a adjudicação em Dezembro de 
2018. 
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Criação de canais de 
comunicação interna e iniciativas 
de interacção que possibilitem o 
acesso à informação, à partilha 
de ideias e conhecimentos 

Grau de 
execução do 

plano 

% de 
execução 
do plano 
≥ 80% 

 
Superado 
 

Foram realizadas reuniões de acompanhamento no 
sentido de optimizar o trabalho em equipa. 
 

Realizaram-se reuniões de formação no Balcão 
Único e plataforma Smarttime assim como reuniões 
de tomada de decisão, nomeadamente em 
contextos de contingências de grande volume de 
trabalho em algumas áreas funcionais. 
 

Realizaram-se ainda reuniões criativas, dando 
ênfase à promoção de partilha de ideias “fora da 
caixa” e foi criado o grupo de meditação “Mentes 
Positivas”. 
 

Foram disponibilizados manuais e documentos 
organizados por temas no Sharepoint e foi realizado 
o questionário de avaliação de satisfação a 
colaboradores. 
 

Foram ainda publicadas 12 edições do jornal 
interno ClickOE, com carácter mensal. 
 

Implementação de instrumentos 
de passagem de conhecimento 
que permitam a retenção do 
conhecimento e experiência 
acumulados na organização 

Grau de 
execução do 

plano 

% de 
execução 
do plano 
≥ 80% 

 
Superado 
 

Foi iniciado projecto-piloto de Mentoring para novos 
colaboradores que visa promover interacção entre 
colaboradores com maior antiguidade e novos 
colaboradores. 
 

Foi definido o plano individual de integração para 
novos colaboradores. 
 

Aposta na gestão do 
conhecimento e reforço de 
competências internas 

Grau de 
execução do 

plano 

% de 
execução 
do plano 
≥ 80% 

 
Superado 
 

As iniciativas que visaram a gestão do conhecimento 
e reforço de competências internas centraram-se 
em: 
 

 Promoção da mobilidade interna sempre que 
aplicável; 

 Identificação de necessidades de formação 
específica em áreas operacionais e promoção de 
formação on-job, sempre que aplicável; 

 Promoção de reuniões de acompanhamento inter 
e intra departamentais. 

 

Dinamização da mobilidade 
interna 

Grau de 
execução do 

plano 

% de 
execução 
do plano 
≥ 80% 

 
Superado 
 

Por forma a promover o recrutamento interno e 
adequar os respectivos talentos procedeu-se à 
divulgação de todos os processos de recrutamento 
através do jornal interno mensal – ClickOE - e 
afixação de anúncios internos nos murais. 
 

Houve ainda promoção da mobilidade interna, 
tendo havido 5 alterações de funções assim como 
reuniões de acompanhamento para avaliação de 
potencial e auscultação de expectativas. 
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Melhoria da adequação dos 
recursos às necessidades 
presentes e futuras dos 
colaboradores 

Grau de 
execução do 

plano 

% de 
execução 
do plano 
≥ 80% 

 
Superado 
 
Foram assegurados os recursos necessários aos 
colaboradores para realizarem as tarefas 
inerentes às funções que desempenham. 
 
Foram garantidos previamente todos os recursos 
e condições do posto de trabalho dos novos 
colaboradores. 
 
Procedeu-se à actualização da plataforma de 
biometria de acordo com o novo RGPD. 
 
Disponibilizou-se a plataforma de biometria de 
forma alargada aos colaboradores, através de 
portal de colaborador e alinhamento dos 
respectivos procedimentos. 
 

Promoção de medidas para 
conciliação da vida familiar e 
profissional 

Grau de 
execução do 

plano 

% de 
execução 
do plano 
≥ 80% 

 
Superado 
 
Cumprimento do Código do Trabalho e das 
orientações da CITE no âmbito da conciliação 
entre vida profissional e vida familiar. 
 
Apoio aos colaboradores em todas as situações 
de: 
 

 Licenças de amamentação; 

 Licenças por assistência à família; 

 Licenças parentais; 

 Acompanhamento da situação escolar de filhos 
menores. 

 
Apoio a possíveis condicionamentos em situações 
de guarda partilhada de menores. 
 
Atribuição de flexibilidade temporária para 
prática de teletrabalho. 
 
Ajuste de horários, sempre que aplicável, para 
apoiar o tratamento de assuntos pessoais ou de 
índole familiar. 
 

Promoção da participação dos 
colaboradores em iniciativas de 
cidadania, com intervenção nas 
vertentes social e ambiental 

Grau de 
execução do 

plano 

% de 
execução 
do plano 
≥ 80% 

 
Superado 
 
Realização de questionários para auscultação de 
práticas de sustentabilidade ambiental, 
alimentação saudável e bem-estar. 
 
Campanha de recolha de tampas para a 
“Campanha do Diogo”. 
 
Campanha de recolha de materiais escolares e 
lúdicos para o Projecto Folha Verde. 
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Domínio Operacional 

Condições de Trabalho e Ambientais 

 
Actividades Indicadores Metas Resultados 

Promoção de boas práticas de 
Responsabilidade Ambiental 

Grau de 
execução do 

plano 

% de 
execução 
do plano 
≥ 80% 

 
Parcialmente Atingido 
 
Enviados questionários e apelo a 
apresentação de propostas/sugestões dos 
colaboradores na vertente ambiental 
 

Divulgação de boas práticas 
organizacionais na OE 

Grau de 
execução do 

plano 

% de 
execução 
do plano 
≥ 80% 

 
Superado 
 
Publicação do Relatório do Questionário de 
Satisfação dos Colaboradores e realização 
de reuniões formativas. 
 
Foram emitidas orientações e procedimentos 
organizacionais no âmbito das condições de 
trabalho. 
 

Sensibilização para a eficiência energética 
Grau de 

execução do 
plano 

% de 
execução 
do plano 
≥ 80% 

 
Parcialmente Atingido 
 
Aplicados questionários e apelo a 
apresentação de propostas/sugestões dos 
colaboradores. 
 

 

Domínio Operacional 

Procedimentos Internos 
 

Actividades Indicadores Metas Resultados 

Aprovação de tabela de 
Taxas/Emolumentos 

Publicação da 
tabela 2018 

 
Atingido 
 
Foi aprovada em Assembleia Geral 
Ordinária de 12 de Maio de 2018 e 
devidamente publicitada a tabela de 
Taxas/Emolumentos. 
 

Aprovação e publicação do Regulamento 
de Benefícios para os Membros da OE 

Publicação em 
Diário da 
República 

1º 
semestre 

 
Atingido 
 
Foi aprovada a proposta de Regulamento 
em Assembleia Geral da OE e publicado o 
Anúncio n.º 15/2018 em Diário da 
República, 2.ª série N.º 19 de 26 de 
Janeiro de 2018. 
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Regulamento para Isenção do Pagamento 
de Quotas 

Publicação em 
Diário da 
República 

1º 
semestre 

 
Atingido 
 
Foi aprovada a proposta de Regulamento 
em Assembleia Geral da OE e publicado 
em Diário da República n.º 111/2018, 
Série II de 11 de Junho de 2018. 
 

Aprovação e publicação do Regulamento 
de inscrição, atribuição de títulos e emissão 
de cédula profissional 

Publicação em 
Diário da 
República 

1º 
semestre 

 
Atingido 
 
Foi aprovada a proposta de Regulamento 
em Assembleia Geral da OE e publicado o 
regulamento n.º 392/2018 de Inscrição, 
Atribuição de Títulos e Emissão de Cédula 
Profissional publicado em Diário da 
República n.º 123/2018, Série II de 2018-
06-28, após homologação pela tutela. 
 

Aprovação e publicação dos regulamentos 
das competências específicas do 
Enfermeiro Especialista de cada área de 
especialidade clínica em Enfermagem 

Publicação em 
Diário da 
República 

2º 
semestre 

 
Atingido 
 
Foram aprovadas as propostas de 
Regulamento em Assembleia Geral da OE 
e publicados os regulamentos das áreas de 
especialidade: 
 

 Regulamento n.º 428/2018 das 
Competências Específicas do Enfermeiro 
Especialista em Enfermagem Comunitária 
na área de enfermagem de Saúde 
Comunitária na área de Enfermagem de 
Saúde Comunitária e de Saúde Pública e 
na área de Enfermagem de Saúde 
Familiar em Diário da República n.º 
135/2018, Série II de 2018-07-16, 
após homologação pela tutela; 

 Regulamento n.º 429/2018 das 
Competências Específicas do Enfermeiro 
Especialista em Enfermagem Médico-
Cirúrgica na área de enfermagem à 
Pessoa em Situação Crítica, na área de 
enfermagem à pessoa em situação 
paliativa, na área de enfermagem à 
pessoa em situação perioperatória e na 
área de enfermagem à pessoa em 
situação crónica em Diário da República 
n.º 135/2018, Série II de 2018-07-16, 
após homologação pela tutela. 

 Regulamento n.º 422/2018 das 
Competências Específicas do Enfermeiro 
Especialista em Enfermagem de Saúde 
Infantil e Pediátrica em Diário da 
República n.º 133/2018, Série II de 
2018-07-12, após homologação pela 
tutela. 

 Regulamento n.º 515/2018 das 
Competências Específicas do Enfermeiro 
Especialista em Enfermagem de Saúde 
Mental e Psiquiátrica em Diário da 
República n.º 151/2018, Série II de 
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2018-08-07, após homologação pela 
tutela. 

 
Os regulamentos das competências 
específicas em Enfermagem de 
Reabilitação e em Enfermagem de Saúde 
Materna e Obstétrica aguardam  
homologação pelo MS para posterior 
publicação em Diário da República.  
 

Elaboração e aprovação de projectos de 
regulamentos de competências acrescidas 
diferenciadas e avançadas, 
nomeadamente, Enfermagem do Trabalho, 
Supervisão Clínica, Emergência Extra-
hospitalar, Saúde Escolar, Estomaterapia, 
Hiperbárica e Psicoterapia e revisão do 
regulamento de competências comuns do 
enfermeiro especialista 

Nº de 
Regulamentos 
elaborados e 
aprovados 

Dezembro 

 
Atingido 
 
Foram aprovados em Assembleia Geral da 
OE e publicados os regulamentos de 
competências acrescidas diferenciadas e 
avançadas, nomeadamente: 
 

 Regulamento n.º 76/2018 da 
Competência Acrescida Avançada em 
Gestão em Diário da República n.º 
21/2018, Série II de 2018-01-30; 

 Regulamento n.º 366/2018 da 
Competência Acrescida Diferenciada e 
Avançada em Supervisão Clínica em 
Diário da República n.º 113/2018, Série 
II de 2018-06-14; 

 Regulamento n.º 226/2018 da 
Competência Acrescida Diferenciada em 
Emergência Extra-Hospitalar em Diário 
da República n.º 74/2018, Série II de 
2018-04-16; 

 Regulamento n.º 372/2018 da 
Competência Acrescida Diferenciada em 
Enfermagem do Trabalho em Diário da 
República n.º 114/2018, Série II de 
2018-06-15. 

 
Estão em fase de conclusão os 
Regulamentos das Competências 
Acrescidas em Psicoterapia e 
Estomaterapia. 
 
Estão em fase de construção os 
Regulamentos das Competências 
Acrescidas nas áreas da Saúde Escolar e 
Hiperbárica. 
 
Foi elaborada proposta de revisão do 
Regulamento das Competências Comuns do 
Enfermeiro Especialista, a aprovar em 
2019.  
 

Elaboração e aprovação do projecto de 
regulamento dos processos de revalidação 
e reabilitação 

Regulamento 
elaborado e 
aprovado 

 

 
Não Atingido 
 
Encontra-se em fase de construção. 
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Domínio Operacional 

Gestão Administrativa, Financeira e Patrimonial 

 
Actividades Indicadores Metas Resultados 

Implementação de procedimentos 
internos por forma a uniformizar 
processos na OE 

Grau de 
execução do 

plano 

% de 
execução 

do Plano ≥ 
a 80% 

 
Atingido 
 
Implementação de fluxogramas de 
procedimentos no âmbito da contabilidade e 
tesouraria. 
 
Revisão e Aprovação do novo manual de 
procedimentos 
 

Parametrização do Software de 
Gestão Integrada (Entreprise Resource 
Planning – ERP) para optimizar os 
processos contabilísticos 

Grau de 
execução do 

plano 

% de 
execução 

do Plano ≥ 
a 80% 

 
Parcialmente Atingido 
 
É um processo em constante desenvolvimento, no 
que concerne à automatização da plataforma de 
registo contabilístico. 
 

Integração da nova Plataforma 
SIGENF com o ERP Primavera 

Grau de 
execução do 

plano 

% de 
execução 

do Plano ≥ 
a 80% 

 
Parcialmente Atingido 
 
A integração da nova plataforma encontra-se em 
desenvolvimento, dada a amplitude de dados 
migrados. Esta amplitude dos dados gerou 
inúmeras inconformidades cuja correcção deverá 
ser assegurada durante o ano de 2019. 
 

Inscrição da OE no Portal de consulta 
pública “AcinGov” 
 
 

Grau de 
execução do 

plano 

% de 
execução 

do Plano ≥ 
a 80% 

 
Atingido 
 
Efectuado o registo e formação dos 
colaboradores na nova plataforma. 
 
Restruturação do Departamento de Serviços 
Gerais com a inclusão da área da Contratação 
Pública que até então era residual. 
 
Contratação de um colaborador com 
competências na área. 
 

Implementação de novos 
procedimentos decorrentes da 
integração da plataforma da 
Contratação pública. 

Grau de 
execução do 

plano 

% de 
execução 

do Plano ≥ 
a 80% 

 
Atingido 
 
Realizada revisão dos procedimentos de acordo 
com a nova legislação e aprovação do novo 
manual de procedimentos. Poderá sofrer revisões 
com situações detectadas no decorrer da sua 
implementação. 
 

Implementação de uma central de 
compras na Sede e posteriormente 
extensível às Secções Regionais 

Grau de 
execução do 

plano 

% de 
execução 

do Plano ≥ 
a 80% 

 
Parcialmente Atingido 
 
Ainda em desenvolvimento e entrará em vigor no 
ano de 2019. 
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Apresentação de projecto 
museológico para a criação do 
Museu da Enfermagem 

Grau de 
execução do 

plano 

% de 
execução 

do Plano ≥ 
a 80% 

 
Parcialmente Atingido 
 
Realizadas visitas às instalações pelo Conselho 
Directivo, a apresentação do projecto 
económico/financeiro museológico será 
apresentado em 2019. 
 

Continuação da execução do Plano 
de reestruturação do PEQ para o 
mandato 2016-2019 

Aumentar a 
taxa de 

execução da 
cobrança das 

quotas em 
dívida 

≥ 2% 

 
Superado 
 
A restruturação e implementação do Plano 
“Macedo” demonstrou que a recuperação da 
dívida produziu efeitos não só no ano de 
prescrição, mas como também em anos 
posteriores, nomeadamente entre os anos 2014 e 
2017. 
 

 

Domínio Operacional 

Comunicação Interna e Externa 

 
Actividades Indicadores Metas Resultados 

Lançamento do novo site 
Activação do 

site Março 

 
Atingido 
 
O novo site foi activado e apresentado a 5 de Março 
de 2018, permitindo dar uma nova “cara” à 
comunicação realizada pela OE e proporcionando aos 
Enfermeiros uma experiência personalizada no que se 
reporta a conteúdos. 
 
 Neste âmbito procedeu-se à criação das páginas: 
 

 “Formação” - Desenvolvimento/actualização da 
informação constante dos diferentes blocos desta 
página: Acreditação e Creditação de Actividades 
Formativas, Formação Profissional e Bolsa de 
Formadores;  

 “Formação profissional”, “CIPE®”, “Bases de Dados 
Científicos - Acesso Reservado” e “Bases de Dados 
Científicos - Acesso Livre”, na área reservada; 

 Programa “+ Enfermeiro mais Benefícios”, inserção 
de conteúdos e manutenção. 

 
Foi ainda preparada a informação sobre as Relações 
Internacionais da Ordem dos Enfermeiros tendo em 
vista a sua introdução na nova página da OE. 
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Planeamento e organização do 
V Congresso dos Enfermeiros 

Realização do 
Congresso 

Abril 

 
Atingido 
 
Realizou-se o V Congresso dos Enfermeiros nos dias 27, 
28 e 29 de Abril de 2018 que contou com 984 
participantes, dos quais, 451 eram Enfermeiros, 402 
Enfermeiros Especialistas, e 40 Estudantes. 
 
Para além dos consultórios e das conferências nacionais 
e internacionais, foram apresentados 163 trabalhos, 
tendo sido aceites 142, dos quais: 
 

 76 Comunicações orais no âmbito da Enfermagem: 

o  Saúde e bem-estar (40); 
o Formação dos e para os profissionais (25); 
o Organizações de saúde: políticas e sistemas (11); 
 

 66 Pósteres distribuídos pelas temáticas: 

o  Enfermagem: Saúde e bem-estar (38); 
o Formação dos e para os profissionais (17); 
o Organizações de saúde: políticas e sistemas (11). 

 
Destaca-se ainda a participação em stands, por parte 
de vários departamentos da OE, nomeadamente, os 
programas “+Enfermeiro mais Benefícios”, Formação, 
Balcão Único, Mediação de Conflitos, Revista Cuida e 
“O Enfermeiro da Minha Vida”. 
 

Elaboração do relatório do V 
Congresso dos Enfermeiros 

Realização do 
relatório 

Julho 

 
Atingido 
 
Foi realizado o relatório do congresso. 
 

Elaboração de conteúdos 
técnicos e científicos e 
publicação trimestral da revista 
Cuida 

4 publicações -------- 

 
Parcialmente atingido (3) 
 
Foram publicadas 3 edições da revista Cuida. 
 

Elaboração e envio semanal de 
Newsletters, nacionais e 
regionais 

52 envios -------- 

 
Atingido 
 
Foi elaborada e enviada, a todos os enfermeiros, uma 
newsletter semanal, à quinta-feira, para além das 
newsletters extraordinárias e das newsletters regionais.  
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Acompanhamento e 
comunicação de Benefícios 
 

Grau de 
execução do 

Plano 

% de 
execução 
do plano 

≥ 80% 

 

Atingido 

A OE, através do seu Gabinete de Comunicação e 
Imagem, desenvolve a comunicação interna e externa, 
em termos de gestão das redes sociais (Facebook e 
Instagram), elaboração de conteúdos e gestão da 
página oficial da OE (www.ordemenfermeiros.pt), 
elaboração de newsletters semanais, elaboração da 
Revista Cuida e gestão da respectiva página digital. 
 
Foi assegurada também a organização, divulgação e 
publicação de notícias de todos os eventos da Ordem, 
de onde se destacam as Assembleias-Gerais, as 
Assembleias dos Colégios de Especialidades e outros 
eventos de cariz técnico-científico organizados por 
diferentes Órgãos. 
 
Ainda no âmbito da comunicação com os Enfermeiros, 
é de sublinhar a criação e desenvolvimento da 
comunicação dos Benefícios e Formação para os 
Enfermeiros. 
 
O V Congresso dos Enfermeiros resultou em várias 
publicações diárias no Facebook, Instagram e site, com 
informações detalhadas sobre o programa, key note 
speakers, mesas de debate e temas de conferências. 
 

 
Organização de Assembleias- 
Gerais e outros eventos técnico-
científicos 
 

Elaboração e publicação de 
notícias 

Gestão do site e redes sociais 
(Facebook e Instagram) 

  

 
Atingido 
 
Em relação ao site, sublinhe-se a elaboração, além dos 
comunicados, de notícias próprias, com registo de cerca 
de 250 novas entradas. 
 
O Balcão Único foi igualmente remodelado, tendo sido 
feitas várias comunicações nas redes sociais para a sua 
divulgação. 
 
Durante este ano, registou-se o maior desenvolvimento 
das redes sociais, com o Instagram a ultrapassar mais 
de 9000 seguidores e o Facebook mais de 72 mil, 
embora o alcance total da página seja muito superior 
a 100 mil pessoas. Este foi um marco histórico na 
Ordem dos Enfermeiros, tendo sido destacado 
publicamente. 
 

Gestão da relação com a 
comunicação social 

  

 
Atingido 
 
Foram assegurados todos os contactos com a 
comunicação social, bem como o acompanhamento e 
assessoria dos membros dirigentes da OE, sempre que 
a sua colaboração é solicitada por parte da imprensa. 
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Elaboração de conteúdos 
audiovisuais, nomeadamente 
para o espaço “O Enfermeiro 
da minha vida” e efemérides 

  

 
Atingido 
 
Foram elaborados conteúdos audiovisuais para 
diversas rubricas. Entre os vídeos publicados, 
destacam-se três referentes ao projecto “Ninguém Está 
Sozinho”, realizado em parceria com a TSF. 
 
Após o V Congresso, foi elaborado um vídeo de resumo 
do mesmo, que teve bastante ressonância nos 
Enfermeiros, evidenciando a satisfação com o 
Congresso. 
 
Os vídeos referentes às manifestações dos Enfermeiros, 
V Congresso dos Enfermeiros, participações da 
Bastonária e elementos da Direcção da OE em 
programas de televisão também tiveram enorme 
exposição mediática, favorecendo o crescimento das 
redes sociais. 
 
Foi elaborado um vídeo promocional sobre os 
Enfermeiros nas Farmácias, que foi publicado nas redes 
sociais da OE e ainda transmitido em vários canais de 
televisão. Este vídeo destaca-se dos restantes pela 
qualidade, bem como pela sua promoção. 
 
Tivemos registo de vídeos com mais de 97 mil 
visualizações, mais de 1 milhão de minutos visualizados 
e fotografias com mais de 6 mil ‘likes’. Neste âmbito, 
sublinhe-se o alcance das produções da rúbrica 
“Enfermeiro da Minha Vida”, com figuras públicas, 
amplamente apreciados e partilhados. 
 

Lançamento de uma revista 
científica 

Publicação da 
revista 

Dezembro 

 
Parcialmente atingido 
 
Foi definida a política editorial, o grafismo e realizada 
auscultação de mercado para a Revista Científica, 
contudo não foi publicada, estando em preparação o 
primeiro número. 
 

Colaboração na produção 
editorial de obras de interesse 
nacional para os Enfermeiros 

Nº de 
editoriais 

elaborados 
 --------  

 
Atingido 
 
Colaborámos na publicação das seguintes obras: 
 

 Kit DIE 2018 “Enfermeiros: Uma voz para liderar - A 
saúde é um direito humano” 

 GOBP Reabilitação Respiratória 

 GOBP de Enfermagem de Reabilitação 

 
Foram ouvidas entidades que manifestaram interesse 
na produção de obras sobre a História da Enfermagem 
e dos Enfermeiros. As propostas encontram-se em 
análise. 
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Concepção de uma campanha 
no site e redes sociais, dirigida 
aos enfermeiros que estejam a 
exercer a profissão fora de 
Portugal, que permita a partilha 
de experiências 
pessoais/profissionais 

Concretização 
da campanha 

Dezembro 

 
Atingido 
 
Construída a secção de mobilidade internacional da 
nova página online da OE. Para o efeito foi preparada 
uma campanha dirigida aos enfermeiros que estejam 
(ou tenham estado) a exercer a profissão fora de 
Portugal solicitando-lhes a partilha de experiências 
pessoais/profissionais a fim de os aproximar da OE.  
 
Esta campanha foi desencadeada na página oficial da 
OE e nas redes sociais. 
 

Actualização constante da 
informação que consta no site 
da OE 

 Trimestral 

 
Atingido 
 
A actualização de conteúdos no site é diária no que diz 
respeito à rubrica “+Enfermeiro mais Benefícios”.  
 
Sempre que se justifica é feita a actualização da 
informação sobre a área internacional no site da OE. 
 

 

 

3.8 - COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL E PARTICIPAÇÃO EM PROJECTOS E GRUPOS 

DE TRABALHO 

 

Domínio Operacional 

Representação e Participação em Comissões e Grupos de Trabalho Nacionais 

 
Actividades Indicadores Metas Resultados 

Integração em comissões, 
comités e grupos de trabalho 
promovidos por diversas 
entidades 

(Nº de 
participações em 
comissões e/ou 

grupos de 
trabalho/Nº de 
participações 

solicitadas) x100 

100% 

 
Atingido 
 
A OE integrou todos os grupos de trabalho ou 
comissões solicitadas. 
 
 Informação complementar em 3.8.1 
 
Inerente a esta participação aconteceu a 
tradução e/ou o resumo de vários documentos 
relacionados com a Enfermagem e com a Saúde. 
 
Informação complementar em 3.8.2 
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Designação de membros para 
assessoria a projectos 

(Nº de membros 
designados /Nº 
de designações 

solicitadas) x 100 

100% 

 
Atingido 
 
Na senda do desenvolvimento e da valorização 
dos enfermeiros e da Enfermagem, para além dos 
já mencionados, foram designados enfermeiros 
para todos os projectos em que foi solicitada 
assessoria  
 
Informação complementar em 3.8.3 
 

Designação de membros para 
integrar comissões e grupos de 
trabalho 

(Nº de membros 
designados /Nº 
de designações 

solicitadas) x 100 

100% 

 
Atingido 
 
A OE designou membros para integrar todos os 
grupos de trabalho ou comissões solicitadas. 
 
Informação complementar em 3.8.1 
 

Representação em eventos 

(Nº de 
representações 
asseguradas/Nº 

de representações 
solicitadas) x100 

≥ 90% 

 
Parcialmente atingido 
 
Foram asseguradas 495 representações, das 
618 solicitadas. 
 

Apresentação de comunicações 
orais, a convite da organização 
de eventos 

(Nº de 
comunicações 

realizadas/Nº de 
pedidos recebidos 

para 
comunicações) 

x100 

100% 

 
Atingido 
 
Foram asseguradas todas as comunicações orais 
solicitadas. 
 
Informação complementar em 3.8.4 
 

 

Informação complementar 

3.8.1 
Integração em Grupos de Trabalho: 

 Think Tank dedicado à Diabetes tipo 1, desenvolvido pelo Instituto de Ciências da Saúde da Universidade 
Católica Portuguesa; 

 Nursing Now da OMS e do ICN no contexto nacional, com os Centros Colaboradores da OMS, 
nomeadamente, com o Escola Superior de Tecnologia de Saúde de Coimbra e a Escola Superior de 
Enfermagem de Coimbra. Desenvolvimento dos primeiros contactos nacionais e internacionais tendo em vista 
a criação de um grupo nacional liderado pela OE; 

 Grupo de Trabalho para Requalificação do Programa Nacional de Desfibrilhação Automática Externa, junto 
do INEM a pedido do SEAS, ao abrigo do disposto no artigo 1.º, na alínea a) do artigo 2.º e no artigo 16.º 
do Decreto-Lei n.º 124/2011, de 29 de Dezembro; 

 Comissão de Acompanhamento da implementação do Modelo de intervenção diferenciada no luto 
prolongado; 

 Think Tank’s do Consenso Estratégico Nacional para a Diabetes tipo 1 - Universidade Católica Portuguesa; 
 Colaboração na elaboração de Recomendações Técnicas para Unidades de Queimados; 
 Grupo de Trabalho para a melhoria do bem-estar no trabalho; 
 Coordenação do Plano Nacional da Saúde para as Demências com a missão de acompanhar a elaboração 

dos Planos Regionais para as Demências, da responsabilidade das respectivas Administrações Regionais de 
Saúde; 

 Norma sobre Nutrição Entérica e Parentérica, junto da DGS; 
 Conselho Cientifico do Programa Nacional para a Diabetes, junto da DGS; 
 Norma sobre Hospitalização Domiciliária, junto da DGS; 
 Grupo de Trabalho para o Acompanhamento do Desenvolvimento da Cirurgia de Ambulatório, junto dos 

SPMS; 
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 Orientação da Direcção-Geral da Saúde n.º 28/2012 sobre boas práticas na abordagem do doente com 
obesidade elegível para cirurgia bariátrica, junto da DGS; 

 Orientação Técnica de Reabilitação Respiratória nos Cuidados de Saúde Primários, no âmbito do Programa 
Nacional das Doenças Respiratórias, junto da DGS; 

 Grupo de Trabalho para a avaliação do risco profissional e vigilância da saúde dos trabalhadores expostos 
a factores de risco psicossociais, junto da Direcção-Geral da Saúde. 

  

3.8.2 
Tradução e/ou o resumo de vários documentos relacionados com a Enfermagem e com a Saúde: 

 “Comparing emergency medical service systems - A project of the European Emergency Data (EED) Project” 
(03/05/2018); 

 “Association of Prehospital Advanced Life Support by Physician With Survival After Out-of Hospital Cardiac 
Arrest With Blunt Trauma Following Traffic Collisions Japanese Registry-Based Study” (18/05/2018);  

 “Personalized Medical Devices” (22/05/2018); 
 “Nurse and midwifery prescribing in Ireland: A scope-of practice development for worldwide consideration” 

(08/06/2018); 
 “An evaluation of the appropriateness and safety of nurse and midwife prescribing in Ireland” (08/06/2018); 
 “An Evaluation of Nurse Prescribing: A Literature Review” (08/06/2018);  
 “National independent evaluation of the nurse and midwife prescribing initiative” (08/06/2018); 
 “WHO High-Level Commission releases report on Noncommunicable Disease, recognising key role of nurses” 

(14/06/2018); 
 “Romanian Upgrading Programme for Nurse Responsible for General Care” (21/06/2018); 
 “Nurses are Frontline Combating Antimicrobial Resistance” (25/06/2018); 
 “BREXIT & Recognition of Professional Qualifications” (27/06/2018); 
 “The Impact of Specialized Nursing Care In Response to the Development Of Health Care Needs” (21/08/2018); 
 “Minutes EFN General Assembly - October” (25/10/2018); 
 “EU Commission Briefing - Recognition of qualifications: the impact of Brexit” (26/11/2018). 

 
 

3.8.3 
Designação de membros para integrar projectos e grupos de trabalho 

 Projecto “Os Cuidados de Enfermagem Especializados como Resposta à Evolução das Necessidades em 
Cuidados de Saúde.”; 

 Projecto do International Council of Nurses, nomeadamente, “Nursing Now” e realização de reunião com o 
centro colaborador na OMS - Escola Superior de Saúde e Tecnologia de Coimbra; 

 Grupo de Trabalho para a elaboração de proposta de regulamento para a competência acrescida de 
Emergência-hospitalar  

 Comissão de Acreditação e Creditação de Actividades Formativas (CACAF); 
 Comissão de Atribuição de Títulos; 
 Júri Nacional para efeitos de atribuição de competência acrescida Avançada; 
 Júri Nacional para efeitos de atribuição de competência acrescida Diferenciada; 
 Grupo de Trabalho para a construção de uma proposta de Dotações Seguras para a área de Especialidade 

de Saúde Mental;  
 Interlocutores das Secções Regionais para o Conselho Directivo para a área de Estruturas Residenciais para 

Pessoas Idosas;  
 Grupo de Trabalho para a elaboração de um Guia Orientador de Boas Práticas em Cuidados de 

Enfermagem Avançada/Especializada em Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental; 
 Grupo de Trabalho para a elaboração de um Guia Orientador de Boas Práticas em Cuidados de 

Enfermagem Avançada/Especializada na Recuperação da Pessoa com Doença Mental Grave; 
 Grupo de Trabalho para a elaboração de um Guia Orientador de Boas Práticas para a Enfermagem de 

Saúde Mental nos Cuidados de Saúde Primários;  
 Grupo de Trabalho Livro de Bolso - Programas de Preparação para o Parto e Parentalidade e Recuperação 

Pós-Parto;  
 Grupo de Trabalho para elaboração de um Guia de Orientação de Boas Práticas no âmbito da Infecção 

do HIV/SIDA; 



         
 

 

RELATÓRIO E CONTAS 2018 

ORDEM DOS ENFERMEIROS  |  57 

 Grupo de Trabalho para a elaboração do Guia Orientador para o Curso da Parentalidade em Saúde 
Infantil e Pediátrica;  

 Grupo de Trabalho para a elaboração do Perfil e Certificação de Competência Acrescida Avançada em 
Enfermagem de Saúde Escolar;  

 Grupo de trabalho para a elaboração do Perfil e Certificação de Competência Acrescida Avançada Em 
Enfermagem de Estomaterapia; 

 Grupo de trabalho para a elaboração do Perfil e Certificação de Competência Acrescida Avançada em 
Enfermagem de Psicoterapia; 

 Grupo de trabalho para a elaboração do guia orientador de Boas Práticas à Pessoa Com Drenagem 
Torácica;  

 Grupo de Trabalho para a elaboração do Perfil e Certificação de Competência Acrescida Avançada em 
Tratamento de Feridas e Viabilidade Tecidular;  

 Comissão de Certificação Individual de Competências; 

 
 

3.8.4 
Representações relevantes pelo contributo da OE com apresentação de comunicações orais 

 V Encontro dos Enfermeiros Especialistas de Enfermagem Medico-Cirúrgica com apresentação do tema " A 
partilha da Excelência da prática clínica especializada" - Auditório do Colégio do Espírito Santo da 
Universidade de Évora; 

 Conferência na Sessão Comemorativa do dia ESE Universidade do Minho; 
 Conferência inaugural do III Encontro Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem, sob o tema sobre 

o tema Melhoria Continua da Qualidade e Segurança de Cuidados de Enfermagem – Centro Hospitalar 
Barreiro Montijo; 

 Conferência “Portugal Saudável” - Missão Continente; 
 XVIII Fórum Nacional de Estudantes de Enfermagem (FNEE), com a apresentação do tema “Saúde Mental” - 

Santarém; 
 Apresentação do relatório Health System Review - Portugal. Phase I Final Report (Organização Mundial da 

Saúde - Europa e observatório Europeu dos Sistemas e Politicas de Saúde) e da Comissão do Livro Branco 
sobre o presente e o futuro do serviço Nacional de Saúde – Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo 
Jorge, em Lisboa; 

 Jornadas de Feridas AEESEL sob o tema “A Pessoa com Ferida Complexa: da Evidência à Clínica” - ESE 
Lisboa; 

 Conferência “Enfermagem Médico-Cirúrgica Tendências actuais em debate” – ESE Porto; 
  XVIII Encontro anual APECSP - Subordinado ao tema “(Re)Afirmar e (Re)Orientar os Cuidados de Saúde 

Primários” - Auditório do Museu D. Diogo Sousa - Braga; 
 V Congresso dos Enfermeiros, da Ordem dos Enfermeiros; 
 Conferência Inaugural sob o tema “Desenvolvimento Profissional e especialização em enfermagem: um 

contributo para a saúde enquanto direito humano”, do I Encontro de Padrões de Qualidade dos Cuidados 
de Enfermagem Especializados, Centro Hospitalar Barreiro Montijo; 

 Liga Portuguesa contra o cancro - núcleo Regional do Sul - II Jornadas de Cuidados Paliativo Pediátricos, 
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa; 

 Triade GENEVE; 
 Comemoração do Dia do ISAVE - Amares; 
 39ª Encontro Nacional de Estudantes de Enfermagem - Parque de campismo de Quiaios Figueira da Foz; 
 XXI Encontro Nacional & 5º Congresso Internacional da APEO, ESE Coimbra; 
 Cerimónia Prémio de Investigação em Enfermagem Mariana Diniz de Sousa, Secção Regional do Sul da OE, 

em Lisboa; 
 20º Aniversário da Associação Portuguesa de Cirurgia Ambulatória (APCA), Faculdade de Medicina Dentária 

da Universidade de Lisboa; 
 Enquadramento legal da profissão dos cuidados de enfermagem e dos cuidados de saúde em geral: 

competências do enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica. Referencial de acreditação da 
idoneidade formativa em contextos da prática clinica, na ESE Coimbra; 

 Reunião Científica - Temas de Saúde Materna e Saúde Infantil, organizada no âmbito do desenvolvimento 
da Unidade Curricular Ensino Clinico da Concepção à Adolescência: Obstetrícia e Pediatria, do 3º Ano, do 
Curso de Licenciatura em Enfermagem da ESS-UTAD; 
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 Seminário “Não vais estar sozinho”, Secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros, em Coimbra; 
 V Encontro Nacional da APEEGAST- Palestra sobre “Modelo de Desenvolvimento Profissional - Projecto de 

Competências Acrescidas”, inserida na Mesa Redonda sobre Desenvolvimento Profissional - Centro de 
Congressos da Alfândega, no Porto; 

 CINTESIS - Literacia em Saúde - Escola Superior de Enfermagem do Porto; 
 Apresentação dos resultados preliminares do estudo RN4CAST@PT: Replicação de um estudo observacional 

multicêntrico, sobre recursos e cuidados de enfermagem em Portugal, Universidade Católica Portuguesa, em 
Lisboa; 

 Congresso de investigação em enfermagem - Escola Superior de Enfermagem do Porto; 
 Cerimónia de encerramento e simbólica de diplomas aos Estudantes que concluíram o Curso de Licenciatura 

em Enfermagem, na ESE Dr. José Timóteo Montalvão Machado, em Chaves; 
 Abertura do Curso de Mestrado em Enfermagem na Universidade Católica Portuguesa em Lisboa; 
 Abertura do Ano Académico 2018-2019 na Universidade de Lisboa; 
 ICN Regional Conference, Abu Dhabi; 
 Jornadas de Feridas da CUF Porto com o tema "Cuidado ao doente portador de ferida e ostomia", 

participação na mesa de abertura; integrou a mesa sobre qualidade sobre a temática " Competência 
acrescida na área das feridas"; 

 European Forum of National Nursing and Midwifery Associations, em Atenas; 
 Debate sobre Asma Grave e o seu impacto no sector da Saúde: Severe Asthma, Closing the Gap Between 

Scientific Achievements and Patient Outcomes - Residência Oficial Britânica, AstranZeneca, em Lisboa; 
 Conferência da Associação de Enfermagem da Eslováquia e Assembleia Geral da EFN, em Bratislava; 
 1ª Jornadas de Enfermagem: Cuidar o Doente Crítico - dos cuidados emergentes à reintegração, no Funchal; 
 II Seminário Internacional de Investigação em Saúde Mental & VIII Congresso Internacional d’ ASPESM; 
 9° Curso de Pós Graduação em Enfermagem de Instrumentação Cirúrgica na CESPU de Vila Nova de 

Famalicão; 
 IX Encontro Ibérico de Enfermagem, da Secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros, em Santa 

Maria da Feira; 
 16º Encontro Regional da Associação de Enfermeiros de Diálise e Transplantação sob o tema: Enfermagem 

em Nefrologia: valor acrescentado aos serviços de saúde. Qualidade e valor nos cuidados à pessoa com 
doença renal crónica, na Figueira da Foz; 

 Mesa redonda subordinada ao tema “Organizações Profissionais de Enfermagem”. Actividade destinada 
aos alunos de 4º ano do curso de licenciatura em enfermagem - ESE UM; 

 Conferência sobre Desenvolvimento Profissional e Certificação de Competências da Secção regional do Sul 
da Ordem dos Enfermeiros, em Lisboa;  

 Conferência sobre a Nova Enfermagem – Desenvolvimento e valorização profissional (especialidades e 
competências acrescidas), em Coimbra; 

 Painel “Dotações seguras para a prática especializada” no IV Congresso Internacional de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica, pela Associação de Enfermeiros Especialistas em Enfermagem Médico-cirúrgica, em Aveiro;  

 10º Aniversário da Vacinação contra Infecções por Vírus do papiloma Humano (HPV), em Lisboa; 
 Tomada de posse Doutor Altamiro da Costa-Pereira - Director da Faculdade de Medicina da Universidade 

do porto (FMUP); 
 Sessão de Abertura do XVIII Encontro de Saúde Militar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

(CPLP), em Lisboa; 
 Seminário sob o tema “Competências acrescidas e avançadas no exercício profissional do enfermeiro”, ESS 

Norte Cruz Vermelha Portuguesa, em Oliveira Azeméis; 
 2º Encontro de Enfermagem em Estomaterapia do CHVNG/E: Conquistas e desafios em Estomaterapia - 

conferência “Competência acrescida em Estomaterapia”; 
 II Fórum de investigação em Enfermagem: Investigar para Cuidar”, em Braga; 
 III Congresso Internacional em Supervisão Clínica, sob o tema “Padrões de Qualidade e Supervisão Clínica 

em Enfermagem”, ESE Porto, no Porto; 
 45.º Aniversário da Escola Superior de Saúde do Politécnico de Leiria, em Leiria; 
 III Congresso da Secção Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros, Mesa debate: Especialidades e 

Competências Acrescidas, em Faro; 
 4º Congresso Internacional da Ordem dos Enfermeiros de Angola (ORDENFA); 
 Tomada de Posse Órgãos Sociais Associação de Estudantes da Escola Superior de Enfermagem do Porto. 
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Domínio Operacional 

Representação e Participação em Comissões e Grupos de Trabalho Internacionais 

 
Actividades Indicadores Metas Resultados 

Representação em eventos 

(Nº de 
representações 
asseguradas/Nº 

de 
representações 

solicitadas) 
x100 

100% 

 
Atingido 
 
A OE esteve em todas as representações 
solicitadas. 
 
Informação complementar em 3.8.4 
 

Colaboração com entidades 
internacionais 

(Nº de 
colaborações 

asseguradas/Nº 
de colaborações 

solicitadas) 
x100 

100% 

 
Atingido 
 
A OE esteve em todas as representações 
solicitadas. 
 
Informação complementar em 3.8.5 
 

Participação em comissões, comités e 
grupos de trabalho internacionais 

(Nº de 
participações 
asseguradas 

/Nº de 
participações 
solicitadas) 

x100 

100% 

 
Atingido 
 
Foram asseguradas todas as 
participações solicitadas. 
 
Informação complementar em 3.8.5 
 

Colaboração com consórcios que 
venham a preparar e/ou realizar 
eventos com a OE 

 
Nº de acções de 

colaboração 
com consórcios 
estabelecidas 
Nº de eventos 

realizados pela 
OE 

 

 --------  

Atingido 
 
Foram asseguradas todas as 
participações solicitadas. 
 
Informação complementar em 3.8.5 
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Participação em comissões e grupos 
de trabalho internacionais das 
entidades/redes informais das quais 
a OE é membro, nomeadamente: 
 
 International Council of Nurses - 

ICN: 

o Reunião com 
Reguladores/Associações membro 
do ICN - Maio  

o Reunião da Tríade - Maio 

o World Health Professions 
Regulation Conference - Maio 

o ICN Regulation & Credentialing 
Summit 2018 

o ICN International Workforce 
Forum 2018   

o ICN - Nurse Practitioner / 
Advanced Practice Nursing 
Conference 2018 – Agosto 

 

 Assembleia Mundial de Saúde 
(WHA): 

o Participação na Assembleia via 
ICN - Maio 

 

(Nº de 
participações 

concretizadas/Nº 
de participações 
planeadas) x100 

≥ 80% 

 
Superado 
 
Foram asseguradas todas as 
participações solicitadas. 
 
Informação complementar em 3.8.5 

 

 European Health Professionals 
Competent Authorities (EurHeCA): 

o Assembleia Geral - Março  

o Assembleia Geral - Setembro 

 European Federation of Nurses 
Associations (EFN): 

o Assembleia Geral - Abril e 
Outubro 

 European Forum of National 
Nursing and Midwifery 
Associations (EFNNMA): 

o Conferência Anual - Novembro 

 European Forum for Primary Care 
(EFPC): 

o 13th European Forum for Primary 
Care Conference - Setembro 

 Paediatric Nursing Associations of 
Europe (PNAE): 

o Reunião de Grupo e Congresso 
do PNAE – Maio/Junho 

o Reunião de Grupo - Outubro 

 European Psychiatric Nurses 
(HORATIO): 

o Congresso do HORATIO - Maio 
 

(Nº de 
participações 

concretizadas/Nº 
de participações 
planeadas) x100 

≥ 80% 

Superado 
 
Foram asseguradas todas as 
participações solicitadas. 
 
Informação complementar em 3.8.5 
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Acompanhamento do 
trabalho/actividades internacionais 
em matérias relativas à área da 
Saúde e Enfermagem, 
nomeadamente, a Directiva das 
Qualificações Profissionais, o Cartão 
Profissional Europeu, o Mecanismo de 
Alerta e a Directiva de Teste de 
Proporcionalidade 
 

(Nº de acções de 
acompanhamento 
concretizadas/Nº 

de acções de 
acompanhamento 
planeadas) x100 

≥ 80% 

Superado 
 
Foram asseguradas todas as 
participações solicitadas. 
 
Informação complementar em 3.8.5 

Apoio dos representantes da OE 
quanto à submissão de candidaturas 
a cargos em entidades/organizações 
internacionais 

 
Superado 
 
Foram apoiadas as diversas candidaturas, 
contudo, apenas a candidatura Scientific 
Steering Committee for the Revision of the 
ICN Code of Ethics foi aceite. 
 
Informação complementar em 3.8.5 
 

 

Informação complementar: 

3.8.5 Colaboração com Entidades Internacionais 
 
 RGM Societé d’advocats de Lyon – conjunto de questões sobre a regulação da Enfermagem e à organização 

da OE em Portugal a fim de fazer um estudo comparativo a ser utilizado em potenciais/futuros litígios; 
 Chambers and Partners – Para a edição de 2019 do Guia Chambers Europe, o GRI enviou informação para 

integrar um ranking das sociedades de advogados a nível europeu, nomeadamente, sobre a JPAB, com 
quem a OE colabora; 

 Conselho Internacional de Enfermagem (ICN): Prática Avançada; 
 Comité de revisão do Código de Ética do ICN; 
 Grupo de trabalho PACT (Patient Access Partnership), uma organização da GAT (Grupo de Activistas em 

Tratamentos); 
 ICN ICM WHO Triad meeting - Decorrente do trabalho do ICN a OE participou na reunião da 7ª Triad; 
 ICN 2018 Regional Conference Abu Dhabi; 
 21ª Reunião Anual do EFNNMA e Conferência Conjunta com a OMS, CNOs, EFNNMA and OMS 

Collaborating Centers  (21st Annual Meeting of the European Forum of National Nursing and Midwifery 
Associations – EFNMA;  

 21ª Reunião Anual do EFNNMA e Conferência Conjunta com a OMS, CNOs, EFNNMA and OMS 
Collaborating Centers que se realizou em Atenas; 

 Participação na AG EFN e Conferência Associação de Enfermagem da Eslováquia; 
 International Conference of the Slovak Chamber of Nurses and Midwives (SKSAPA) e 108th EFN General 

Assembly; 
 Assembleia Geral da EFN, que se realizou na Eslováquia, em Outubro de 2018. A PCE Sra. Enfª. Ana 

Fonseca integrou a delegação da OE. 
 Credentialing and Regulation Forum (Fórum de Credenciação e Regulação); 
 NNA Meeting (Reunião Associações membro do ICN); 
 World Health Professions Regulation Conference (Conferência Mundial dos Reguladores das Profissões de 

Saúde); 
 Submissão de oito resumos para apresentação no Congresso do ICN, que se realizará em Singapura, em 

2019; 
 Assembleia Geral da EurHeCA, que se realizou em Sofia (Bulgária); 
 Assembleia Geral de Primavera da EFN, que se realizou em Bruxelas; 
 Assembleia Geral de Outono da EFN realizou-se em Bratislava (Eslováquia); 
 Conferência da SKSAPA (Câmara Eslovaca de Enfermeiras e Parteiras), tendo a OE efectuado uma 

apresentação subordinada ao tema “New Nursing: Professional Development and Valorization” (Nova 
Enfermagem: Desenvolvimento Profissional e valorização); 
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 21º Encontro Anual do EFNNMA, que se realizou em Atenas (Grécia), a 3 e 4 de Outubro; 
 3ª Conferência do EFPC (European Forum for Primary Care), que se realizou em Creta, na Grécia; 
 Duas reuniões do PNAE (Paediatric Nursing Associations of Europe), que se realizaram em Atenas (Junho) e 

em Praga (Outubro); 
 Presença em reuniões com entidades nacionais, como é o caso da DGERT, que é o coordenador nacional 

para Directiva das Qualificações Profissionais.  
 Indicação de elemento ao Prémio International Achievement Award da Florence Nightingale International 

Foundation (Fundação Internacional Florence Nightingale 
 Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (Grupo de Aconselhamento Estratégico sobre 

Imunização) da OMS; 
 Scientific Steering Committee for the Revision of the ICN Code of Ethics; 
 2ª Edição do Prémio Nacional de Oncologia da Liga Portuguesa contra o Cancro. 

 

 

 

Domínio Operacional 

Resposta a Pedidos 

 
Actividades Indicadores Metas Concretização 

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% 

 
Superado 
 
Foram asseguradas todas as respostas 
solicitadas. 
 
As principais entidades internacionais 
contactadas foram de países como o Reino Unido, 
EUA, Emirados Árabes Unidos, Dubai. 
 
Realçar o trabalho desenvolvido junto da CGFNS 
Internacional (EUA), entidade norte americana 
que reconhece a formação/título dos enfermeiros 
portugueses e com quem os enfermeiros 
contactam quando pretendem trabalhar nos EUA. 
 

 
Elaboração de pareceres sobre 
assuntos de interesse para 
Enfermagem e Enfermeiros, no 
âmbito dos diferentes domínios 
 

Nº de pareceres 
emitidos 

 

 
Atingido 
 
Foram elaborados todos os pareceres solicitados, 
assim como vários memorandos acerca de temas 
de relevo para a Enfermagem e para a Saúde. 
 

 
Elaboração de pareceres e 
tomadas de posição acerca de 
propostas de criação de cursos 
técnicos superiores profissionais 
na área da saúde 
 

Nº de pareceres 
e/ou tomadas 

de posição 
 

Atingido 
 
Foram elaborados todos os pareceres solicitados. 
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Elaboração de respostas a 
pedidos de informação de 
pessoas singulares ou colectivas 
de âmbito nacional ou 
internacional 

 
(Nº de respostas 
de cooperação 

realizadas/ Nº de 
pedidos de 

cooperação) x 
100 

≥ 80% 

 
Superado 
 
Realça-se o aumento exponencial no que se 
refere ao pedido de informações de enfermeiros 
estrangeiros, nomeadamente, brasileiros que 
pretendem exercer a profissão em Portugal.  
 
Resposta a mais de 1000 solicitações de membros 
e de não membros (enfermeiros estrangeiros) que 
colocaram questões sobre a imigração e a 
emigração de enfermeiros. 
 

 

Domínio Operacional 

Concertação Profissional 

 
Actividades Indicadores Metas Resultados 

Apoio e acompanhamento na 
definição estratégica da 
Carreira de Enfermagem e/ou 
Acordos Colectivos de Trabalho 
com a tutela, as organizações e 
associações profissionais com o 
objectivo da valorização e 
reconhecimento profissional, 
mantendo a intenção da 
integração nas negociações, com 
estatuto de observador 

Nº e tipo de 
acções 

concretizadas 
--------  

 
Atingido 
 
Foram promovidas 4 reuniões com as estruturas 
sindicais na defesa dos interesses dos enfermeiros 
e no reconhecimento das suas competências, com 
os objectivos de enquadrar o desenvolvimento 
estratégico da profissão e definir as orientações 
estruturais conducentes ao processo negocial da 
carreira de Enfermagem e/ou Acordo Colectivo 
de Trabalho. 
 
Apoio aos movimentos e iniciativas dos 
enfermeiros. 
 
Reunião com Associação Nacional de 
Esterilização; Sociedade Portuguesa de 
Diabetologia; Associação Enfermagem 
Oncológica Portuguesa e com a Associação 
Nacional dos Enfermeiros do Trabalho. 
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3.9 - REDE ORDEM DOS ENFERMEIROS 

 

Domínio Operacional 

Actualização de Dados 

 
Actividades Indicadores Metas Resultados 

Implementação de regras de 
normalização da informação 
que consta na base de dados 
do Balcão Único 

(Nº de não 
conformidades 

identificadas/Nº 
de regras ou 
requisitos a 

cumprir) x100 

≤ 25% 

 
Superado 
 
Todas as não conformidades identificadas foram 
corrigidas. 
 
Houve grande adesão ao formulário online para 
actualização de dados. 
 
Foi feito o acompanhamento da melhoria contínua 
da nova plataforma web da OE, nomeadamente 
da área reservada aos membros. 
 
Houve ganhos na proximidade com membros 
através da implementação do Contact Center. 
 

 

Domínio Operacional 

Vinculação Profissional 

 
Actividades Indicadores Metas Resultados 

Participação em cerimónias de 
vinculação profissional 

Nº de cerimónias 
participadas 

-------- 

 
Atingido 
 
Participação em todas as cerimónias de 
vinculação e reconhecimento profissional 
realizadas a nível regional. 
 

 

Domínio Operacional 

Organização de Eventos 

 
Actividades Indicadores Metas Resultados 

Dinamização de eventos de 
interesse para a Enfermagem 

Nº de eventos 
realizados 

≥ 1 

 
Atingido 
 
Além dos eventos realizados pelas Secções 
Regionais e Mesas dos Colégios de 
Especialidade, realizou-se o V Congresso dos 
Enfermeiros. 
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Participação em efemérides na 
área da Saúde e da 
Enfermagem 

(Nº de efemérides 
comemoradas/Nº 

de efemérides 
assinaladas) x100 

100% 

 
Atingido 
 
Criadas e divulgadas, nas redes sociais e 
plataforma web da OE, vídeos no âmbito de 
comemorações de datas relevantes para a Saúde 
e para a Enfermagem. 
 
Organizadas diversas iniciativas de 
comemoração de efemérides, em articulação com 
órgãos nacionais e regionais. 
 

Colaboração na Comemoração 
do Dia Internacional do 
Enfermeiro (DIE), com revisão da 
tradução do Kit do ICN  

Sistematização da 
tradução do Kit e 
sua divulgação 

Maio 

 
Atingido 
 
Realizada revisão técnica da tradução do Kit do 
ICN, efectuada a sua disseminação nos meios de 
comunicação da OE, enviado para o ICN e para 
as entidades internacionais de enfermagem de 
língua oficial portuguesa. 
 

Desenvolvimento do processo de 
gestão de eventos e protocolo 

(Nº de eventos 
efectivados/ Nº 

de eventos 
planeados) x100 

≥ 80% 

 
Superado 
 
Implementado o processo de gestão de eventos e 
protocolo com a criação do Gabinete de Gestão 
de Eventos da OE. 
 

 

Domínio Operacional 

Empregabilidade 

 
Actividades Indicadores Metas Resultados 

 
Finalização do trabalho 
elaborado pela comissão mista 
no âmbito do memorando de 
cooperação entre OE e a 
Associação Nacional de 
Farmácias (ANF) para a 
implementação efectiva da 
prestação de cuidados de 
Enfermagem na rede de 
farmácias 
 

Aprovação do 
documento 

Setembro 

Atingido 
 
Finalizado trabalho desenvolvido pela Comissão 
Mista com 3 representantes de cada instituição 
que culminou com a publicação do documento 
conjunto acerca da intervenção do enfermeiro nas 
farmácias, de acordo com a Portaria n.º 
97/2018 de 9 de Abril. 

Divulgação de editais de 
abertura de concursos para 
contratação de Enfermeiros 

Nº de editais 
divulgados 

-------- 

 
Atingido 
 
Foram divulgados apenas os editais de abertura 
de concursos, a pedido de entidades, os quais não 
colocavam em causa os direitos dos enfermeiros. 
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Disponibilização online de lista 
de entidades que promovam o 
exercício da profissão em 
condições precárias 

Nº de entidades  

 
Parcialmente Atingido 
 
Foram emitidas exposições sobre instituições que 
promovem o exercício profissional em condições 
precárias à Tutela e às entidades inspectivas no 
âmbito dos protocolos celebrados entre a OE, a 
IGAS, ERS e ao IEFP, nomeadamente, sobre 
instituições integradas no sector social. 
 
Entendeu-se divulgar pelos membros da Ordem 
as situações denunciadas em detrimento de criar 
uma lista de entidades online. 
 

 

Domínio Operacional 

Sistemas de Informação e Documentação 

 
Actividades Indicadores Metas Resultados 

Certificação ISO/IEC 27001, de 
acordo com a legislação sobre 
Protecção de Dados 

% de execução 
do plano 

≥ 80% 

 
Parcialmente atingido 
 
A consultora Visionware, desenvolveu varias 
acções neste âmbito, contudo, não estão ainda 
garantidos os pressupostos para a certificação 
ISO/27001. 
 

Actualização do sistema de 
rede sem fios 

% de execução 
do plano 

≥ 80% 

 
Atingido 
 
Actualizada a controladora central e 
identificadas necessidades de substituições de 
alguns equipamentos de wireless obsoletos, tanto 
na sede como nas secções regionais. 
 

Emissão de novas Cédulas 
Profissionais 

% de execução 
do plano 

≥ 80% 

 
Atingido 
 
Concluídos os processos de contratação pública 
relativa à emissão das novas cédulas 
profissionais, com início de produção em 
Dezembro. 
 

 
Implementação de um sistema 
informático de gestão da 
Contratação Pública 
 

% de execução 
do plano 

≥ 80% Atingido 

 
Implementação de um sistema 
informático de certificação de 
competências acrescidas no 
âmbito do Balcão Único 
 

% de execução 
do plano ≥ 80% Atingido 
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Implementação de um sistema 
informático da acreditação da 
idoneidade formativa dos 
contextos de prática clinica no 
âmbito do Balcão Único 
 

% de execução 
do plano ≥ 80% 

Não atingido 
 
Aguarda desenvolvimento de componente 
informática. 

Implementação de um sistema 
informático de acreditação e 
creditação de actividades 
formativas no âmbito do Balcão 
Único 

% de execução 
do plano 

≥ 80% 

 
Parcialmente atingido 
 
Foram definidas outras prioridades e o 
fornecedor Quidgest contratado para este 
desenvolvimento não conseguiu garantir a 
implementação deste módulo, conforme previsto. 
Disponibilizadas, na plataforma web da Ordem, 
hiperligações para formulários que colmataram 
este constrangimento. 
 
Participação em reuniões para a criação do 
sistema informático de acreditação e creditação 
de actividades formativas no âmbito do Balcão 
Único. 
 

 
Implementação de um sistema 
informático de gestão do PEQ 
no âmbito do Balcão Único 
 

% de execução 
do plano 

≥ 80% Atingido 

 
Consolidação da plataforma 
Balcão Único 
 

% de execução 
do plano 

≥ 80% Atingido 

Actualização da plataforma 
gestão documental Edoc 

% de execução 
do plano 

≥ 80% 

 
Não Atingido 
 
Foram definidas outras prioridades, adiando-se 
esta actividade. 
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Domínio Operacional 

Sistemas de Informação em Enfermagem 

 
Actividades Indicadores Metas Resultados 

Desenvolvimento de acções de 
formação inicial e avançada 
específica em SIE 

(Nº de acções de 
formação 

realizadas/Nº de 
acções de 
formação 

planeadas) x100 

≥ 80% 

 
Atingido 
 
Apreciadas 6 candidaturas à formação módulo 
básico. 
 
Elaborados, e validados pelo Conselho de 
Enfermagem, planos de formação. 
 
Planeada uma acção de formação básica, com 
sessões presenciais e à distância, através da 
plataforma EnForma. 
 
Apreciadas as candidaturas à bolsa de 
formadores em SIE da OE. 
 

Acompanhamento dos trabalhos 
relativos à Classificação 
Internacional para a Prática de 
Enfermagem 

Nº de trabalhos 
acompanhados -------- 

 
Atingido 
 
Celebrado protocolo com a Escola Superior de 
Enfermagem do Porto no sentido do 
desenvolvimento de uma Nova Ontologia em 
Enfermagem, tendo por base a CIPE®, 
considerando o conhecimento académico e 
científico produzido 
 

Manutenção do protocolo com 
os SPMS 

 
Nº de reuniões 
efectivadas/Nº 

de reuniões 
agendadas 

 

-------- 
Atingido 
 
Protocolo mantido. 

Solicitação da identificação dos 
interlocutores institucionais 

Nº de 
interlocutores 
identificados 

-------- 

 
Parcialmente atingido 
 
Preparada lista de instituições de saúde e 
definição da estratégia para nomeação dos 
interlocutores institucionais. 
 

 
Revisão e publicação do 
documento "Princípios de 
arquitectura e principais 
requisitos técnico-funcionais 
para os SIE" 
 

Publicitação do 
documento 

Até 
Dezembro 

Não atingido 
 
Actividade adiada para se adequar aos 
desenvolvimentos relativos à Nova Ontologia de 
Enfermagem. 

Validação do conteúdo dos SI 
em uso 

Elaboração de 
Relatório de 

auditoria 
-------- 

 
Parcialmente atingido 
 
Participação em reuniões periódicas com os SPMS 
para validação de conteúdos a integrar os SIE. 
Não realizada auditoria de validação para 
produção de evidência em relatório. 
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Apreciação dos padrões de 
documentação especializados 

Nº de padrões 
de 

documentação 
apreciados 

6 

 
Atingido 
 
Apresentada proposta de elaboração de 
padrões de documentação e definição de 
indicadores por área de especialidade aos 
Presidentes das Mesas dos Colégios de 
Especialidade. 
Redefinida esta actividade para se adequar aos 
desenvolvimentos relativos à Nova Ontologia de 
Enfermagem.  
 
Realizadas reuniões com todos os colégios de 
especialidade junto com a ESEP. 
 

Acompanhamento da 
reconfiguração dos SI junto dos 
SPMS 

Adopção pelos 
SPMS da 

arquitectura 
definida pela 

OE 

-------- 

 
Parcialmente atingido 
 
Presença no Conselho Consultivo do ENESIS 2020 
participando no desenvolvimento dos SI. 
 
Em curso análise com Tutela sobre reconfiguração 
dos SI. 
 

Identificação dos peritos em 
CIPE® e SI 

Nº de peritos 
identificados 

≥1 Perito 
por Secção 
Regional 

 
Atingido 
 
Reconfigurada a Estrutura dos Sistemas de 
Informação em Enfermagem, enquanto comissão 
de apoio ao CD da OE, com inclusão de um 
perito por secção Regional e um Coordenador 
Nacional. 
 
Identificados peritos, por área de especialidade, 
no sentido da sua participação nas reuniões 
temáticas acerca da Nova Ontologia de 
Enfermagem. 
 

Reforço da disponibilidade 
junto das entidades da ESIE 

Nº de Entidades 
contactadas/Nº 
de entidades 

existentes 

-------- 

 
Atingido 
 
Participação em reuniões de trabalho com 
diversas entidades (SPMS, ACSS, ARS, ULS). 
 

Elaboração e implementação de 
processo de auditoria à 
documentação dos cuidados de 
enfermagem em parceria com a 
Estrutura de Idoneidade 
Formativa 

Nº de Entidades 
contactadas/Nº 
de entidades 

existentes 

-------- 

 
Parcialmente atingido 
 
Construção dos documentos necessários para dar 
resposta ao processo de Acreditação da 
Idoneidade Formativa dos Contextos de Prática 
Clínica em parceria com a Estrutura de 
Idoneidades. 
 
Aguarda-se o início dos processos de auditoria 
pela Estrutura de Idoneidades. 
 

Revisão e publicação dos 
documentos "Resumo mínimo de 
dados” e “Core de indicadores" 

Processo 
elaborado e 

implementado 
-------- 

 
Não atingido 
 
Pendente de aprovação e estrutura da Nova 
Ontologia de Enfermagem. 
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Participação em eventos 
relacionados com a área dos SI 

Nº de 
participações/Nº 

de convites 
recepcionados 

-------- 

 
Atingido 
 
Participação no eHealth Summit, na iniciativa 
desenvolvida pela Associação Sueca de 
Profissionais de Saúde, de entre outras 
participações regionais e locais no âmbito dos SI. 
 

Elaboração de modelo de 
governação dos sistemas de 
informação em enfermagem 

Documento 
publicado 

-------- 

 
Parcialmente atingido 
 
Documento em consultoria jurídica. 
 

Criação e constituição da 
comissão de terminologia de 
enfermagem 

Elaboração de 
proposta 

Maio 

 
Atingido 
 
Criada e publicitada em carta de parceria com 
ESEP. 
 

Aprovação da primeira versão 
da Nova Ontologia de 
Enfermagem  

Documento 
aprovado Dezembro 

 
Parcialmente atingido 
 
Realizadas reuniões com todos os Colégios de 
Especialidade junto com a ESEP, onde os peritos 
de cada área de especialidade participaram em 
reuniões temáticas.  
 
Pendente de aprovação da Nova Ontologia em 
Enfermagem, que se espera acontecer no início de 
2019. 
 

Operacionalização da carta de 
parceria entre a OE e a Escola 
Superior de Enfermagem do 
Porto no âmbito dos SIE 

% da parceria 
desenvolvida 

-------- 

 
Parcialmente Atingido 
 
Pendente de aprovação da Nova Ontologia de 
Enfermagem, que se espera aprovada em 2019 
e divulgada em 2019. 
 

 

Domínio Operacional 

Estrutura de Idoneidades 

 
Actividades Indicadores Metas Resultados 

Identificação da formação 
necessária à implementação do 
Regulamento de Idoneidade 
Formativa dos contextos da 
prática clínica e o Regulamento 
da Competência Acrescida em 
Supervisão Clínica 

Grau de 
execução do 

plano 

% de 
execução 
do plano 
≥ 60% 

 
Atingido 
 
Identificada a formação necessária à 
implementação do Regulamento de Idoneidade 
Formativa dos contextos da prática clínica, 
dotando os elementos dos Conselhos de 
Enfermagem e da Estrutura de Idoneidade 
Formativa com formação em “Auditoria externa 
em Saúde”. 
 
Iniciado o processo de agendamento da acção de 
formação em “Padrões de Qualidade dos 
Cuidados de Enfermagem” para os membros 
efectivos do Conselho de Enfermagem. 
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Construção dos documentos 
necessários para dar resposta 
ao processo de Acreditação da 
Idoneidade Formativa dos 
Contextos Prática Clínica nas 
fases de Candidatura, Auditoria 
e proposta e Acreditação 
 

Grau de 
execução do 

plano 

% de 
execução 
do plano 
≥ 60% 

Atingido 
 
Construídos todos os documentos necessários para 
dar resposta ao processo de acreditação. 

 
Construção dos instrumentos de 
fundamentação necessários 
para os itens formulados para 
as 3 modalidades de 
Idoneidade Formativa (197 
itens) 
 

Grau de 
execução do 

plano 

% de 
execução 
do plano 
≥ 60% 

Atingido 
 
Definidos os descritores necessários para os 197 
itens do Referencial de Avaliação da Idoneidade 
Formativa. 

Elaboração do Manual de 
Acreditação que a 
fundamentação do processo de 
acreditação 

Grau de 
execução do 

plano 

% de 
execução 
do plano 
≥ 60% 

 
Parcialmente atingido 
 
Não foi possível concluir o manual de 
acreditação. Aguarda o desenvolvimento da 
plataforma informática para a acreditação dos 
contextos, para posterior finalização do 
documento. 
 

Agendamento de reuniões com 
Entidades Competentes na área 
da qualidade, gestão e 
educação em Enfermagem, 
tendo em vista a obtenção de 
consultoria técnica 

Grau de 
execução do 

plano 

% de 
execução 
do plano 
≥ 60% 

Atingido 
 
Planeadas e realizadas 4 reuniões de assessoria 
e consultoria. 

 
Implementação e optimização 
da plataforma informática (PI) 
de acordo com as condições 
regulamentares do processo de 
acreditação da Idoneidade 
Formativa 
 

Grau de 
execução do 

plano 

% de 
execução 
do plano 
≥ 60% 

Parcialmente Atingido 
 
Aguarda-se finalização do desenvolvimento dos 
fluxos na plataforma informática. 

Produção de indicadores 
relativos à construção da 
capacidade formativa através 
da PI 

Grau de 
execução do 

plano 

% de 
execução 
do plano 
≥ 60% 

 
Atingido 
 
Foram trabalhados todos os indicadores 
considerados necessários ao controlo das várias 
etapas do processo e monitorização da 
capacidade formativa. Aguardamos pela 
produção de indicadores decorrentes do 
desenvolvimento da plataforma e início do 
processo de acreditação. 
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Divulgação e reabertura do 
processo de acreditação a 
todos os agentes envolvidos 

Grau de 
execução do 

plano 

% de 
execução 
do plano 
≥ 60% 

 
Parcialmente Atingido 
 
Divulgação interna sobre os processos e 
regulamento de acreditação da idoneidade 
formativa. 
 
Criado micro-site da Estrutura de Idoneidade 
Formativa (EIF) no site da Ordem dos Enfermeiros 
para divulgação externa do processo de 
acreditação. 
 

Calendarização de sessões 
para apresentação do processo 
de acreditação de Idoneidade 
Formativa dos contextos da 
prática clínica 

Grau de 
execução do 

plano 

% de 
execução 
do plano 
≥ 60% 

 
Não Cumprido 

 
Foram efectuadas várias sessões de 
apresentação e esclarecimento em diversos locais 
do País, acerca do processo de acreditação de 
idoneidade formativa, inseridas em sessões 
organizadas pelas Secções Regionais. 
 

 
Desenvolvimento de uma 
relação de proximidade com os 
Enfermeiros e entidades durante 
as fases de implementação do 
processo de acreditação 
 

Grau de 
execução do 

plano 

% de 
execução 
do plano 
≥ 60% 

Não Atingido 
 
Aguarda-se a finalização dos desenvolvimentos 
informáticos. 

Desenvolvimento de documentos 
de sensibilização para a 
importância/vantagens do 
processo de acreditação como 
garantia de qualidade 

Grau de 
execução do 

plano 

% de 
execução 
do plano 
≥ 60% 

 
Atingido 
 
Desenvolvidos documentos necessários para 
iniciar a campanha de sensibilização para a 
importância e mais-valias do processo de 
acreditação como garantia de qualidade. 
 

 
Participação em reuniões de 
esclarecimento acerca dos 
processos conducentes à 
Acreditação da Idoneidade 
Formativa e Certificação da 
Competência Acrescida em 
Supervisão Clínica 
 

Grau de 
execução do 

plano 

% de 
execução 
do plano 
≥ 60% 

Atingido 
 
Realizadas 4 sessões de esclarecimento, 
solicitadas por entidades, acerca dos processos 
conducentes à acreditação da idoneidade 
formativa. 

 
Participação em 
reuniões/eventos científicos 
acerca da Acreditação da 
Idoneidade Formativa e 
Certificação da Competência 
Acrescida em Supervisão Clínica 
 

Grau de 
execução do 

plano 

% de 
execução 
do plano 
≥ 60% 

Atingido 
 
Presença em várias reuniões/eventos científicos 
acerca da Acreditação da Idoneidade Formativa 
e da Competência Acrescida em Supervisão 
Clínica 
 

 
Determinação da capacidade 
formativa, com 
acompanhamento das diversas 
fases, após auditoria de 
reconhecimento 
 

Grau de 
execução do 

plano 

% de 
execução 
do plano 
≥ 60% 

Não Atingido 
 
A determinação da capacidade formativa está 
dependente do processo de acreditação dos 
contextos. 
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Domínio Operacional 

Internacionalização 

 
Actividades Indicadores Metas Resultados 

Acompanhamento da 
mobilidade internacional dos 
Enfermeiros Portugueses 

Grau de 
execução do 

plano 

% de 
execução 
do plano 
≥ 60% 

 
Atingido 
 
Criação da secção de mobilidade internacional 
na nova página web da OE.  
 
Preparada campanha dirigida aos enfermeiros 
que estejam (ou tenham estado) a exercer a 
profissão fora de Portugal solicitando-lhes a 
partilha de experiências pessoais/profissionais. 
 

Promoção de contactos 
privilegiados com Congéneres 
Internacionais, Instituições de 
Saúde, ou outras, que acolham 
Enfermeiros Portugueses a 
exercer funções fora do país 

Grau de 
execução do 

plano 

% de 
execução 
do plano 
≥ 60% 

 
Atingido 
 
Contactadas as congéneres internacionais da OE, 
sempre que solicitado pelos membros, a fim de 
ajudar os Enfermeiros portugueses a 
ultrapassarem obstáculos tendo em vista a 
prossecução de uma carreira internacional. 
 
Colaboração com os membros no esclarecimento 
de dúvidas junto de Agências de Recrutamento 
Internacionais.  
 
Revisão da nova Proposta de Carreira dos 
enfermeiros e parteiras na Guiné-Bissau em 
colaboração com jurista com conhecimento das 
leis guineenses.  
 
Reforçou-se o contacto com o RCN e o Nursing and 
Midwifery Council (regulador de enfermagem e 
enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica do 
Reino Unido), mostrando preocupação com os 
Enfermeiros portugueses no que respeita ao 
BREXIT. 
 

Análise da possibilidade de 
criação de uma Organização 
Internacional representativa das 
Ordens Profissionais de 
Enfermagem da CPLP 

Grau de 
execução do 

plano 

% de 
execução 
do plano 
≥ 60% 

 
Atingido 
 
Partilha acerca da regulação profissional da 
Enfermagem em Portugal e apoio às congéneres 
no desenvolvimento da regulação da profissão. 
 
Reforçado o contacto com Cabo Verde, 
Moçambique, Angola e Guiné-Bissau. 
A OE participou na I Conferência da Guiné-
Bissau. 
 

Análise da possibilidade de 
filiação/colaboração com outras 
entidades representantes na 
CPLP 

Grau de 
execução do 

plano 

% de 
execução 
do plano 
≥ 60% 

 
Atingido 
 
Colaboração com a Confederação Empresarial 
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CE-CPLP), que representa algumas entidades 
internacionais no espaço lusófono.  
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Promoção de contactos com os 
eurodeputados e entidades 
oficiais europeias através de 
reuniões formais e informais 

Grau de 
execução do 

plano 

% de 
execução 
do plano 
≥ 60% 

 
Atingido 
 
Dinamizado, internacionalmente, o projecto 
Care4Flight. 
 
Concretização de contactos com Comissário 
Europeu da Saúde; Comissária Europeia dos 
Transportes e Comissário Europeu para a 
Investigação, Ciência e Inovação, tendo este 
último recebido os representantes da OE.  
 
Apresentação do projecto junto de entidades 
europeias do sector da aviação comercial, 
nomeadamente, a Federação Europeia das 
Companhias Aéreas - Airlines For Europe (A4E). 
 

 

Domínio Operacional 

Sistema de Gestão da Qualidade 

 
Actividades Indicadores Metas Resultados 

Verificação da implementação 
dos procedimentos relacionados 
com o Sistema de Gestão da 
Qualidade 

Acções de 
monitorização 

3 acções de 
monitorização 
por semestre 

 
Parcialmente atingido 
 
O seguimento das várias acções foi realizado 
por via digital, nomeadamente no que respeita 
a reclamações, à admissão/gestão de membros 
e respectiva documentação utilizada/emitida. 
 

Elaboração e concretização do 
Plano Anual de Auditorias 

Operacionalização 
do processo  -------- 

 
Parcialmente Atingido 
 
Actividade a ser incluída no âmbito da 
preparação e acompanhamento da 
certificação. 
 

Implementação dos pedidos de 
acção correctiva ou preventiva 

Cumprimento da 
tomada de 

acção no tempo 
previsto 

Tempo de 
correcção/ 

tempo previsto 
≤ 1 

 
Parcialmente atingido 
 
Por encerrar 3 pedidos de acção 
correctiva/preventiva. 
 

Implementação do Regulamento 
Geral de Protecção de Dados 

% de execução 
das acções de 
acordo com o 

calendário 

Participar nos 
grupos de 
trabalho/ 
reuniões 

convocadas 
(100%) 

 
Atingido 
 
Realizadas reuniões internas, bem como com a  
VisionWare – empresa responsável pela 
implementação dos procedimentos de RGPD. 
 

Implementação do “Portal de 
Queixa” 

% de execução 
das acções de 
acordo com o 

calendário 

2º Semestre 

 
Parcialmente Atingido 
 
Aguarda conclusão dos desenvolvimentos na 
plataforma informática. 
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Preparação e acompanhamento 
das auditorias de certificação 
ISO 9001 – 1ª e 2ª fase, 
realizadas pela empresa 
certificadora. 
 

% de execução 
das acções de 
acordo com o 

calendário 

-------- Não Atingido 

Análise e revisão dos 
procedimentos face à transição 
para a ISO 9001 versão 2015 

% de execução 
das acções de 
acordo com o 

calendário 

1º Semestre 

 
Não Atingido 
 
Actividade a ser incluída no âmbito da 
preparação e acompanhamento da 
certificação. 
 

Disponibilização de documentos 
em formato digital no âmbito do 
Sistema de Gestão da 
Qualidade 

% de execução 
das acções de 
acordo com o 

calendário 

-------- 

 
Atingido 
 
Foram disponibilizados todos os documentos 
elaborados/revistos. 
 

Análise dos inquéritos e 
elaboração de relatório sobre a 
satisfação do atendimento aos 
Membros 

% de execução 
das acções de 
acordo com o 

calendário 

-------- 

 
Atingido 
 
Analisados e compilados os dados relativos ao 
total dos 1104 inquéritos recolhidos em 2018. 
 

 

Domínio Operacional 

Empreendedorismo 

 
Actividades Indicadores Metas Resultados 

Continuação do 
acompanhamento do projecto 
Care4Flight 

…….. …….. 

 
Atingido 
 
Apresentação do projecto Care4Flight à 
Comissária Europeia para os Transportes 
(Violeta Bulk), ao comissário europeu para a 
Saúde (Dr. Andriukaitis) e à Federação A4E 
(Airlines For Europe), em Abril, em Bruxelas. 
 
Elaboração e envio de Powerpoint do projecto 
Care4Flight para apresentação por parte da 
A4E às companhias aéreas europeias. 
 

Divulgação online aos membros 
de informações gerais sobre 
empreendedorismo 

…….. …….. 

 
Parcialmente Atingido 
 
Na ausência na página web da Ordem, de um 
espaço dedicado a esta temática, promoveu-se 
a resposta individualizada às dúvidas dos 
membros. 
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Domínio Operacional 

Provedoria e Assessoria 

 
Actividades Indicadores Metas Resultados 

Continuação da participação no 
processo da criação e 
regulamentação do provedor para 
a saúde em associação com as 
restantes Ordens Profissionais, 
associações de doentes, entre 
outras 

Nº de reuniões -------- 

 
Parcialmente Atingido 
 
Em articulação com uma rede de parceiros 
institucionais entendeu-se necessária e útil a 
criação do Provedor para a Saúde. Foram 
desenvolvidas reuniões com os parceiros para a 
sua regulamentação, a qual ainda se encontra em 
fase de discussão. 
 
Os parceiros envolvidos consideraram ser 
fundamental alargar a participação na rede a 
outras entidades na área da saúde, o que levou 
ao adiamento desta medida. 
 

Assessoria jurídica por via da 
emissão de pareceres aos 
Enfermeiros a nível nacional e 
regional 

(Nº de 
pareceres 

emitidos/Nº 
de solicitações 
identificadas) 

x100 

≥ 80% 

 
Atingido  
 
Entrados 841 pedidos, dos quais foram 
respondidos 713, maioritariamente relacionados 
com usurpação de funções, pretensão de 
atribuição de títulos, anúncios de emprego, 
competências acrescidas, concursos, entre outros. 
  
Solicitados por Estados-Membros da EU (Irlanda, 
Noruega, Dinamarca, Reino Unido, Suécia, 
Bélgica e Espanha), através da Plataforma IMI 
(Sistema de Informação do Mercado Interno) 10 
pedidos de esclarecimentos, relacionados com 
títulos/titulares de formação e registo disciplinar. 
Todos os pedidos foram respondidos.  
 
No âmbito de processos de inscrição na OE foram 
submetidos 23 pedidos de esclarecimentos, 
através de Plataforma IMI, relacionados com 
títulos/titulares de formação, a Estados Membros 
da EU (Bélgica, Holanda, Reino Unido, França, 
Espanha e Itália).  
 
Foram recepcionados 6 pedidos de emissão de 
Carteira Profissional Europeia (EPC) através de 
Plataforma IMI, tendo sido autorizados e emitidos 
6 Certificados de EPC por parte dos Estados-
Membros de acolhimento (Irlanda, França e Reino 
Unido).  
 
Análise de todos os protocolos celebrados e 
regulamentos elaborados. 
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Manutenção do protocolo com o 
Centro de Arbitragem da 
Universidade Autónoma de Lisboa, 
de competência genérica e de 
âmbito nacional que tem 
subjacentes à prática de 
arbitragem, mediação, conciliação 
e negociação de conflitos 

Nº de 
processos 

-------- 

 
O Centro de Arbitragem deu resposta a inúmeras 
chamadas telefónicas e e-mails sobre diversas 
pretensões dos Membros, oriundas de todas as 
regiões do País, em especial sobre a temática 
“reposicionamento”. 
  
Número total de processos:122, dos quais: 
 

 Em contexto laboral: 75 (destes 39 casos sobre 
Reposicionamento Remuneratório). 

 Em contexto familiar: 43. 

 Em contexto de consumo: 4. 

 
Total de chamadas recebidas: 175. 
 

 

Domínio Operacional 

Protocolos e Parcerias 

 
Actividades Indicadores Metas Resultados 

Aumento da oferta 
disponível no programa de 
benefícios da OE “Mais 
Enfermeiro + Benefícios” 

100 novos protocolos 
celebrados em 

2018 
-------- 

 
Superado 
 
Acordados 143 novos protocolos: 
 

 104 protocolos assinados 

 39 protocolos a firmar pela entidade parceira 

 
Em média, a cada 2,5 dias foi acordado um novo 
protocolo. 
 

Reforço das ofertas na 
categoria Cultura e Lazer 

Total de 60 ofertas 
na categoria Cultura 

e Lazer 
-------- 

 
Superado 
 
Disponibilizadas 80 ofertas nesta categoria. 
 

Apresentação de um número 
mínimo base de ofertas em 
cada categoria 

30 ofertas para cada 
categoria de 
benefícios (à 
excepção da 

categoria Banca e 
Seguros) 

-------- 

 
Superado 
 
A soma de todas as ofertas existentes na página 
web da Ordem perfaz 450. 
 
Em média existem 32,14 ofertas por categoria. 
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Reforço do número de 
ofertas nas Regiões 
Autónomas da Madeira e 
dos Açores 

Média de 30 ofertas 
por região autónoma 

-------- 

 
Superado 
 
Na Região Autónoma da Madeira existem 35 
protocolos (26 online e 9 em processo de 
renegociação/actualização) 
 
Na Região Autónoma dos Açores existem 36 
protocolos (8 online e 28 que necessitam de 
renegociação/actualização) 
 
Em média existem 35 ofertas por Região 
Autónoma. 
 

Celebração de protocolos 
com novas Marcas Âncora, 
procurando, sempre que 
possível, integrar uma 
perspectiva de 
Responsabilidade Social 

6 novos protocolos -------- 

 
Superado 
 
Celebrados 17 protocolos com marcas 
amplamente conhecidas: Zoo Lisboa, Hotéis Vila 
Galé, HippoTrip, Zoomarine, Aquashow, 
Cinemas Castello Lopes, Natura Store, Thalgo, 
Botaminuto, Zomato Gold, Alberto Oculista, 
iServices, Perfumaria Online.com, S. Hotels, 
Olissipo Hotels, Copimática, Telesgotos. 
 

 
Apresentação de um 
Projecto/Briefing para vídeo 
de animação sobre as 
vantagens do programa de 
Benefícios da OE 
 

Entregar proposta 
criativa 

-------- 

Atingido 
 
Apresentado de briefing criativo à empresa 2000 
Ciclos, juntamente com o GCI, para produção de 
vídeo. 

Exploração da captação de 
benefícios no estrangeiro 

 
Apresentar ofertas de 

benefícios no 
estrangeiro na Área 
de Benefícios do site 

da OE 
 

-------- 

Atingido 
 
Ofertas nas áreas do Alojamento, Saúde, Moda 
e Beleza no Brasil e em Espanha. 

Garantia da 
representatividade suficiente 
em cada distrito do País 

Apresentar, pelo 
menos, uma página 
completa de ofertas 

(12) para cada 
distrito do País 

-------- 

 
Superado 
 
Existem, em média, 14,4 protocolos por distrito. 
 
Acrescem 37 protocolos em renegociação e/ou 
actualização.  
 

 
Demonstração da 
receptividade no apoio a 
actividades no âmbito da 
Responsabilidade social 
 

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

Atingido 
 
Apoiada e divulgada iniciativa de recolha de 
tampinhas para aquisição de material. 
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, o Conselho Directivo da Ordem dos Enfermeiros, submete 

à vossa apreciação, em Assembleia Geral de 30 de Março de 2019, o presente Relatório de Actividades, as 

contas do exercício e demais documentos de prestação de contas, referentes ao exercício findo em 31 de 

Dezembro de 2018. 

 Este documento proporciona o conhecimento, sobre o desenvolvimento da actividade de todos os órgãos 

estatutários da Ordem dos Enfermeiros e seu desempenho financeiro.  

No primeiro ano, do mandato em curso (2016 – 2019), indicámos o rumo da mudança, da estratégia que 

queríamos prosseguir, em função dos compromissos anunciados e da missão que assumimos, em alinhamento com 

os fins e atribuições conferidos estatutariamente. Em 2017 evidenciámos esse caminho, dando grande atenção à 

estruturação e regulamentação da profissão, suportada na formação e qualificação dos Enfermeiros. 

O sentido de compromisso, mote que orientou sempre a nossa actuação, consubstanciou-se, ao longo de 2018, 

na continuidade do desenvolvimento e aprofundamento do trabalho em curso, acompanhado da realização de 

alguns projectos, marcantes pelo impacto que tiveram na visibilidade que a Enfermagem, Enfermeiros e a sua 

Ordem obtiveram. A efectivação do V Congresso, entre outros, é um projecto que muito nos orgulha e pelo qual 

não se pouparam esforços para cumprir e superar as expectativas dos Enfermeiros e reforçar a sua aproximação 

à Ordem. 

A intensificação da nossa acção, assentou primordialmente no desenvolvimento e implementação dos 

procedimentos da acreditação e creditação de actividades formativas, da certificação individual de 

competências, da criação e regulamentação das áreas de competência acrescida e das novas áreas de 

especialidade, da formação profissional e benefícios para os membros, do Balcão Único e do sistema de 

facturação (débito directo e facturação electrónica); foi uma aposta conseguida e aqui evidenciada, que marca 

de forma distintiva este mandato e que terá um significativo impacto na nossa vida profissional. 

Estivemos sempre ao lado dos Enfermeiros, dando voz às suas preocupações e anseios. Identificámos e 

interpretámos o cansaço do seu próprio silêncio, conformismo e passividade e apoiámos o seu processo de luta 

pela dignificação da profissão. 

 A degradação das condições laborais, a insuficiente valorização das competências, o novo aumento da 

emigração, entre outros, são aspectos que se acentuaram em 2018 e para os quais a Ordem dirige a sua 

atenção. 

No cumprimento da sua missão, a OE esteve presente, cada vez mais, no dia-a-dia dos Enfermeiros, nos seus 

diferentes domínios e contextos do exercício profissional. A defesa, a valorização e a dignificação dos 

Enfermeiros e da Enfermagem foi o principal foco de atenção, dando voz aos mais de 74 000 que somos, em 

prol da segurança do cidadão e sem nunca falhar ao País. 
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6 - APÊNDICES 
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APÊNDICE 1 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

ÂMBITO SEDE 
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APÊNDICE 2 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

ÂMBITO SEDE 
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APÊNDICE 3 

 

 

PARECER DO CONSELHO FISCAL RELATIVAMENTE 

AO RELATÓRIO E CONTAS DE 2018 
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APÊNDICE 4 

 

 

CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS 
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APÊNDICE 5 

 

 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2018 

COLÉGIO DA ESPECIALIDADE DE ENFERMAGEM DE SAÚDE MATERNA E 
OBSTÉTRICA 
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APÊNDICE 6 

 

 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2018 

COLÉGIO DA ESPECIALIDADE DE ENFERMAGEM DE SAÚDE INFANTIL E 
PEDIÁTRICA 
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APÊNDICE 7 

 

 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2018 

COLÉGIO DA ESPECIALIDADE DE ENFERMAGEM DE SAÚDE MENTAL E 
PSIQUIÁTRICA 

 

  



 

 
 

 

 
ASSEMBLEIA DO COLÉGIO DA ESPECIALIDADE  

DE ENFERMAGEM DE SAÚDE MENTAL E PSIQUIÁTRICA 
 

 

 

 

 
 

 

RELATÓRIO DE  

ATIVIDADES DO ANO 2018 
APROVADO POR UNANIMIDADE, SEM ALTERAÇÕES NA 6ª ASSEMBLEIA DO COLÉGIO DA 

ESPECIALIDADE DE ENFERMAGEM DE SAÚDE MENTAL E PSIQUIÁTRICA, REALIZADA NO DIA 

26 DE JANEIRO DE 2019, NA CIDADE DA GUARDA 
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       0.  NOTA INTRODUTÓRIA 

A apresentação do relatório de atividades pela Mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde 

Mental e Psiquiátrica (MCEESMP) cumpre uma obrigação estatutária e apresenta aos membros do Colégio 

informação detalhada acerca do trabalho realizado, durante o ano de 2018.  

Este documento descreve as atividades e eventos desenvolvidos pela onde a MCEESMP, realizados por sua 

iniciativa ou em participação e articulação com os órgãos da Ordem dos Enfermeiros. Pretende, ainda, 

analisar a execução do plano de atividades, aprovado em Assembleia do Colégio da Especialidade de 

Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica (CEESMP), em 27 de Janeiro de 2018, justificando os seus 

desvios. 
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1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RELAÇÃO COM PLANO DE ATIVIDADES 2018 

1.1. DOMÍNIO OPERACIONAL: PRESTAÇÃO DE CUIDADOS  

Construção de uma proposta de padrão de documentação para a área da Especialidade, suportada em linguagem 
Classificada (CIPE) e integrada nos sistemas de informação em enfermagem (SIE) 

 O documento foi finalizado, depois de sido colocado em discussão aos membros do Colégio da 
Especialidade de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica 

Construção do GOBP para a Enfermagem de Saúde Mental nos Cuidados de Saúde Primários 

 O Grupo foi constituído e teve 3 reuniões via Skype e 4 reuniões presenciais. O GOBP está em 
fase de conclusão.  

Realização do GOBP sobre cuidados de enfermagem na recuperação da pessoa com doença mental grave  

 O Grupo foi constituído e teve 3 reuniões via Skype e 4 reuniões presenciais. O GOBP está em 
fase de conclusão.  

Desenvolvimento do GOBP sobre cuidados de enfermagem em cuidados continuados integrados de saúde mental  

 O desenvolvimento deste GOBP foi interrompido, por ter havido constrangimentos na alocação de 
um representante da área da Pedopsiquiatria. Vai ser retomado e concluído no 1º semestre 
próximo ano. 

Emissão de pareceres na área técnica do Colégio  

 Foram emitidos parecer sobre: 

o Resposta ao pedido de pronúncia sobre a “Sobreutlização das Benzodiazepinas e 
Hipnóticos na ansiedade e insónia”; 

o Iniciativa da MCEESMP - Exercício das Competências do EESMP em contexto de crise; 

o Pronúncia sobre Rede de Referenciação hospitalar- Psiquiatria; 

o Relatório da Avaliação do Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2016 e propostas 
prioritárias para a extensão a 2020. 

Colaboração na elaboração do projeto de regulamento competência acrescida avançada em psicoterapia 

Realização de visitas de acompanhamento do exercício profissional 

 Foi realizada uma VAEP ao Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE (Unidade de Tomar) conjuntamente 
com a SRSul, esteve presente o Enfermeiro Bruno Henriques. 

1.2. DOMÍNIO OPERACIONAL: INVESTIGAÇÃO 

Definição das áreas de investigação prioritárias para a área de especialidade de ESMP 

 Foi realizado debate com a comissão de apoio técnico (CAT), mas esta atividade foi adiada para 
o ano 2019 

Divulgação de experiências inovadoras da prática clínica no âmbito da enfermagem de saúde mental e psiquiátrica 

 Foi apresentada candidatura do Projecto + Contigo ao ICN, tendo sido considerado um projeto de 
boas práticas lideradas por enfermeiros. 

Colaboração com a Comissão de Investigação e Desenvolvimento no que diz respeito à área de especialidade 
de enfermagem 

 Participámos em 3 reuniões da Comissão de Investigação e Desenvolvimento 
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 3 Reuniões no âmbito da Ontologia em Enfermagem, esteve presente o Enf. Bruno Henriques, tendo 
sido nomeado responsável para a área de especialidade. 

 Reunião GT elaboração de matrizes de ponderação do percurso profissional, esteve presente a 
Enf. Helena Quaresma 

Realização de 1º Simpósio do Colégio da Especialidade de ESMP- Assembleia do Colégio- Janeiro de 2018 

 Foi realizado sob a temática “Partilha de experiências da prática especializada” 

Organização do 2º Simpósio- "Padrões do conhecimento em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica do 
Colégio da Especialidade de ESMP- Assembleia do Colégio- Janeiro de 2019 

Sensos dos membros do colégio 

 Foi feito o levantamento de dados dos membros do Colégio, estando os mesmos a ser tratados. 
Foram já identificadas muitas fragilidades nos mesmos, estando a ser analisadas hipóteses de as 
resolver ou minimizar. 

1.3- DOMÍNIO OPERACIONAL: DOCÊNCIA 

Colaboração com os estabelecimentos de ensino no desenvolvimento de trabalhos científicos na área da ESMP 

 Foi estabelecida colaboração com o Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde, da 
Universidade Católica para a realização do Projeto de investigação: A saúde Mental dos 
enfermeiros Portugueses 

Apreciação de planos de estudos de Cursos de Pós-Licenciatura de Especialização de ESMP, com base na actual 
matriz de avaliação dos planos de estudo dos CPLEE’s 

 Apreciação ao Plano de Estudos da Proposta de Curso de Pós-Licenciatura da Especialização em 
Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica da Escola Superior de Saúde Atlântica (ESSATLA); 

 Apreciação da Proposta de Plano de Estudos do Curso de Pós-Licenciatura da Especialização em 
Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica da Escola Superior de Enfermagem do Porto (ESEP); 

1.4- DOMÍNIO OPERACIONAL: FORMAÇÃO 

Participação em eventos científicos relevantes para a atividade do Colégio da Especialidade de Enfermagem de 
Saúde Mental 

 Participação no V Congresso da Ordem dos Enfermeiros, tendo sido apresentado no espaço reservado 
à Mesa do Colégio de Especialidade de Enfermagem de Saúde Mental a conferencia intitulada 
“Saúde Mental no Trabalho: Cuidar e Ser Cuidado” apresentada pelo Enfº Paulo Seabra e Enfº 
Joaquim Lopes- moderação Enfª Helena Quaresma 

 Colaboração - Seminário com o tema: "Padrões de Desempenho Profissional em Enfermagem de 
Saúde Mental e Psiquiatria", no âmbito da Unidade Curricular de Enfermagem de Saúde Mental e 
Psiquiatria, aos estudantes do Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de Saúde 
Mental e Psiquiatria, esteve presente a Senhora Presidente, Enfª Helena Quaresma. 

 II Encontro das Sociedades de Psicoterapia - Ordem dos Psicólogos, esteve presente a Senhora 
Presidente, Enfª Helena Quaresma, em representação da Senhora Bastonária 

 1º Encontro "Saúde Mental e Respeito Pelos Outros: Caminhos para a Felicidade", no auditório da 
Delegação de Águeda da Cruz Vermelha Portuguesa. Apresentação da comunicação “Direitos 
humanos e saúde mental em Portugal” esteve presente a Senhora Presidente da MCEESMP, Enfermeira 
Helena Quaresma. 
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 Conferência apresentada pela Senhora Bastonária, sobre Processo de Desenvolvimento e Valorização 
Profissional - Comemorações Dia Internacional do Enfermeiro- Estiveram presentes as Enfermeiras 
Maria da Soledade Lourenço e Helena Quaresma 

 I Encontro de Saúde Mental ASFE Saúde, Mafra, esteve presente em representação da MCEESMP o 
Enfermeiro Bruno Henriques 

 IV Aniversário UCC Pinheiro dos Abraços, esteve presente em representação da MCEESMP a Senhora 
Enfermeira Maria da Soledade Lourenço. 

 1ªs Jornadas de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica "(Re)pensar a Saúde Mental…que 
desafios?", Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus- Funchal. Participação na mesa 
"Conversas trocadas - (Des)tigmatizar a doença mental...que desafios?"-Esteve presente a Senhora 
Presidente da MCEESMP, Enfermeira Helena Quaresma. 

 Seminário “Não vais estar sozinho”, esteve presente a Senhora Presidente da MCEESMP, Enfermeira 
Helena Quaresma. 

 Cerimónia de entrega de prémio de investigação em Enfermagem Mariana Diniz de Sousa, esteve 
presente em representação da MCEESMP a Enfermeira Maria da Soledade Lourenço 

 4º Aniversário da UCC/7º Aniversário da ESMC de LN em representação da MCEESMP, esteve 
presente em representação da MCEESMP a Senhora Enfermeira Maria da Soledade Lourenço. 

 Sessão Inaugural no XVIII Congresso Nacional da Sociedade Portuguesa de Grupanálise e 
Psicoterapia Analítica de Grupo- esteve presente em representação da MCEESMP a Senhora 
Enfermeira Maria da soledade Lourenço 

 Conferencia "Viver com Doença Mental Grave", esteve presente a Senhora Presidente da MCEESMP, 
Enfermeira Helena Quaresma- apresentação da comunicação intitulada “Novos /Velhos Desafios da 
Saúde Mental: o papel do enfermeiro especialista em enfermagem de saúdem mental e psiquiátrica” 

 Moderação de Mesa-IX Congresso Internacional da ASPESM A Saúde Mental para todos e II 
Seminário Internacional de Investigação em Saúde Mental, esteve presente em representação da 
MCEESMP o Enfermeiro Bruno Henriques. 

 Reunião de Enfermeiros Especialistas em ESMP da SRRAM_OE, esteve presente a Senhora Presidente 
da MCEESMP, Enfermeira Helena Quaresma. 

Definir o tipo e o número de intervenções obrigatórias a realizar durante percurso formativo num contexto 
certificado. 

 Transita para o plano de atividades para o ano de 2019 

Definição de critérios para a revalidação das cédulas profissionais 

 Transita para o plano de atividades para o ano de 2019. 

Colaboração na realização de critérios de acreditação dos contextos para a prática tutelada 

 Foi realizado o conjunto de critérios de acreditação para a área de especialidade 

Competência Acrescida Avançada em Psicoterapia 

 Desenvolvimento, com o Conselho de enfermagem e Colégio Especialidade de Saúde Comunitária, 
da proposta de projeto de regulamento da competência acrescida avançada em psicoterapia – 
integrou o grupo de trabalho o Enf Bruno Henriques e a Enfª Ana Melo. 
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1.5- DOMÍNIO OPERACIONAL: ASSESSORIA 
Resposta a pedidos de esclarecimento ou emissão de pareceres na área técnico cientifica do âmbito da 
especialidade de enfermagem de saúde mental e psiquiátrica 

 Iniciativa da MCEESMP- Exercício das Competências do EESMP em contexto de crise 

 Iniciativa da mesa -Pronuncia sobre sobre a criação da profissão de psicoterapia 

 A pedido do Gabinete Executivo - Elaboração de check list de avaliação dos mestrados de 
Enfermagem 

 A pedido do Conselho Directivo- Pronúncia sobre Rede de Referenciação hospitalar- Psiquiatria da 
Infância e da Adolescência  

Divulgação dos pareceres e atividades desenvolvidas pelo colégio ESMP ou de áreas de interesse do Colégio de  

 Foram divulgados pareceres e atividades desenvolvidas pela MCEESMP no espaço que a Mesa do 
Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica tem no site da OE. 

Realização de visitas institucionais a convite, ou autopropostas 

 Não foram realizadas visitas neste âmbito 

Dinamização do micro webpage do Colégio como veículo de transmissão da atividade da MCEESMP e redes sociais. 

 Foram divulgadas as atividades e intervenções do Colégio. 
 

1.6- DOMINIO OPERACIONAL: GESTÃO 

Colaboração com a Comissão de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem na elaboração de diretrizes no que diz 
respeito às dotações seguras em cuidados especializados. 

 Foi constituído grupo de trabalho para a Definição de critérios para o cálculo de dotações na área da 
especialidade de ESMP tendo presente os padrões de qualidade e competências da especialidade 

Integração do Júri Nacional para efeitos de atribuição de competência acrescida Avançada 

 Participação em 3 reuniões e emissão de 4 pareceres  

 

1.7- ATIVIDADES CORRENTES 

 Realização de Assembleia da Mesa do Colégio, em Janeiro de 2018, Em Faro 

 Realização de  12 reuniões ordinárias da Mesa do Colégio 

 Realização de  1 reunião extraordinária da Mesa do Colégio 

 Realização de 1 reunião com a Comissão de Apoio Técnico (CAT)  

 Elaboração da proposta do plano de atividades da mesa do colégio para o ano de 2019,  

 Elaboração do relatório de atividades referente ao ano de 2018 

 Participação em reuniões e outras atividades com outros órgãos da OE 

 3 Reuniões do Júri Nacional para efeitos de atribuição de competência acrescida Avançada- Enfª 
Helena Quaresma 

 3 Reuniões no âmbito da Competência Acrescida Avançada em Psicoterapia- esteve presente o 
Enfermeiro Bruno Henriques 

 Reunião do CNSM 21/03, esteve presente a Enfª Helena Quaresma 

 Resposta ao expediente Edoc’s 

 4 reuniões no Ministério da Saúde no âmbito da abordagem multidisciplinar em benzodiazepinas, com 
a presença da Enfermeira Helena Quaresma. 



 
 
 

 Relatório de Atividades do ano 2018   
Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica 

 

Aprovado por Unanimidade, sem Alterações na 6ª Assembleia do Colégio da Especialidade de Enfermagem de 
Saúde Mental e Psiquiátrica, realizada no dia 26 de Janeiro de 2019, na cidade da Guarda 

Página 7 de 7 

 

 7 reuniões do CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE MENTAL, presente Enf. Helena Quaresma em 
representação da OE 

 
1.8- REDE ORDEM DOS ENFERMEIROS 

Realização de eventos comemorativos de efemeridades com relevância para área da Enfermagem de Saúde 
Mental e Psiquiatria, envolvendo as organizações locais (saúde, educação e comunitárias) e a sociedade civil: 

 Comemoração do Dia Mundial da Saúde Mental- em pareceria com a UCC do Fundão-IV 
Seminário de Saúde Mental do Fundão- A Saúde mental nas escolas utopia ou realidade?- 
Biblioteca Eugénio de Andrade, 20 de Outubro de 2018 

 CAMINHADA “Pela saúde mental todos os passos contam”- Organização: caminheiros da 
Gardunha/UCCF- 21 de Outubro 2018 

2. RELAÇÃO COM O PLANO DE ATIVIDADES DE 2018 

Considerando o que estava previsto no plano de atividades, constata-se que ele NÃO foi cumprido na sua 
globalidade, tendo havido a concorrência de vários fatores para que tal tenha ocorrido. 

 

NOTA FINAL 

O ano de 2018 correspondeu ao terceiro ano de mandato 2016-2019.  

É nossa intenção salientar e reforçar o espírito de entreajuda, dedicação e amizade que continua presente no 
trabalho dos elementos da Mesa ao invés de nos focarmos nas ocorrências menos positivas deste ano. 

As atividades realizadas, no que respeita à mesa, cumpriram globalmente os objetivos traçados no plano para 
2018 e aprovado em Assembleia do Colégio, estando algumas das atividades não concluídas integradas na 
proposta de plano de atividades de 2019. 

As actividades realizadas cumpriram globalmente os objetivos traçados no plano para 2018 e aprovado em 
Assembleia do Colégio, estando a generalidade das atividades não concluídas integradas na proposta de 
plano de actividades de 2019. 

E, porque o Colégio somos todos nós, continuamos a apelar à colaboração de cada um, encarando a 
proximidade entre a Mesa do Colégio da Especialidade de Saúde Mental e Psiquiátrica (MCEESMP) e os seus 
membros como uma prioridade para o mandato 2016-2019. 

Continuamos a contar com o contributo de todos os membros do Colégio. 

Faça-nos chegar os projetos em que está envolvido. 

Faça-nos chegar as suas preocupações ou sugestões. 

Seja participativo e envolva-se nas atividades desenvolvidas pelo seu Colégio. 

A Presidente da Mesa do Colégio da Especialidade de  
Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica 

 
 
 

Enf.ª Maria Helena Quaresma 
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SIGLAS: 

CAT – Comissão de Apoio Técnico 

CEER – Colégio da Especialidade em Enfermagem Reabilitação 

CID – Comissão de Investigação em Enfermagem 

CPLEE – Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem 

CQCE – Comissão de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem 

EEER – Enfermeiros Especialistas em Enfermagem Reabilitação 

GOBP – Guias Orientadores de Boas Práticas 

MCEER – Mesa do Colégio de Enfermeiros Especialistas em Enfermagem Reabilitação 
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0. NOTA INTRODUTÓRIA 

 

Os Colégios de Especialidade são os órgãos profissionais especializados, constituídos pelos membros da 

Ordem que detenham o título profissional da respetiva 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 direto, 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).  

O presente documento pretende dar resposta às atribuições definidas para o Colégio da Especialidade, 

e às linhas orientadoras definidas e conhecidas à data da elaboração da proposta de plano de 

atividades para 2018, nomeadamente:  

a)  Promoção do desenvolvimento profissional,  

b)  Desenvolvimento de processos de qualidade dos cuidados de enfermagem, 

c)  Desenvolvimento de instrumentos de apoio aos processos formativos, 

d)  Promoção da melhoria dos canais de comunicação interna (com os EEER) e externa (sociedade 

e cidadão). 

Ao longo deste relatório, descrevem-se as atividades e eventos realizados pela Mesa do Colégio da 

Especialidade de Enfermagem de Reabilitação (MCEER) assim como justificados os desvios e avaliados 

os resultados obtidos em 2018, tendo por base o plano de actividades proposto em 2018 e aprovado 

em Assembleia do Colégio da Especialidade de Enfermagem de Reabilitação a 26 de Janeiro de 2018. 
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ATIVIDADES REALIZADAS 
1.1 Domínio Operacional: Prestação de Cuidados 

 

 

  Realizada reunião em Coimbra para apresentação de NursingOntos (ontologia em 
enfermagem proposta  pela Escola Superior de Enfermagem do Porto) realizada análise 
desta ontologia e enviado contributos  para Ordem dos Enfermeiros em 16.08.2018. 
Realizada reunião trabalho na Escola Superior de Enfermagem do Porto para análise dos 
contributos da MCEER para a ontologia

A Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem de Reabilitação pretendia 
envolver mais colegas nesta actividade, nomeadamente a Comissão de Apoio Técnico  à 
Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem de Reabilitação. Contudo após várias  
propostas de constituição de Comissão de Apoio Técnico  (enviadas em 2017 e em  23-2-
2018 via EDOC 2017/4587) todos as propostas foram indeferidos sem fundamentação.

 A Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem de Reabilitação elaborou os 
seguintes pareceres relativamente à área técnica:
     Competências para realização de Treino de Marcha
      Dois (2) pareceres no âmbito do exercício de funções do EEER
     Competências para a realização de Termoterapia/Crioterapia

Análise da ontologia em enfermagem proposta pela Escola Superior de Enfermagem do 
Porto (NursingOntos) a 16.08.2018 e reavaliada a 28.12.2018

 A Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem de Reabilitação entregou matriz de 
avaliação do programa formativo 

Manter em  2019
A Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem de Reabilitação apoiou o 
desenvolvimento de estudos no âmbito das dotações seguras para os cuidados de 
enfermagem de reabiltação

Continuo

Manter em  2019

Manter em  2019

Regular e supervisionar o acesso à profissão de enfermeiro e o seu exercício, aprovar, nos termos da lei, as normas técnicas e deontológicas respetivas, 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 ações tendentes ao acesso dos cidadãos aos 
cuidados de saúde e aos cuidados de enfermagem.

Recomendação

Manter em  2019

N.º de GOBP concluidos

x100
N.º de GOBP propostos

Avaliação

Reunião de trabalho com associações/sociedades relevantes para a 
atividade do Colégio.

Realizar visitas de acompanhamento do exercício  profissional.

Grupo de trabalho proposto 
pela MCEER

MCEER+ Comissão apoio 
técnico

Acompanhar o exercício profissional da especialidade de Enfermagem de Reabilitação

MCEER+ Comissão apoio 
técnico

100%

100%

MCEER

Emissão de Pareceres na área técnica do Colégio, envolvendo peritos.

Prestação de cuidados

N.º de visitas realizadas no âmbito 
do exercicio da EER

x100
N.º de  pedidos de vistas no 
âmbito do exercicio da EER

N.º de pareceres emitidos
N.º de pareceres solicitados

x100%

N.º de Reuniões

Manter em  2019

Objectivo 
Estratégico

Grupo de trabalho proposto 
pela MCEER

100%Desenvolvimento e edição de Guia Orientador de Boas Práticas Clínicas.

Revisão e actualização de focos sensíveis aos cuidados de Enfermagem 
especializados na área Enfermagem de Reabilitação tendo presente a nova 
ontologia no âmbito dos Sistemas de Informação em Enfermagem.

 Atualização anual

Responsabilidades

Objectivo 
Operacional

Domínio Operacional Actividades Indicadores Metas

Defender os interesses gerais dos destinatários dos serviços de enfermagem e a representação em defesa dos interesses da profissão

Promover o desenvolvimento de relações com a sociedade, com vista à proximidade e visibilidade social dos cuidados de enfermagem especializados na área de Enfermagem de Reabilitação

Promover o desenvolvimento da qualidade dos cuidados especializados na área de Enfermagem de Reabilitação

GOBP Reabilitação Respiratória concluído e publicado 01-02-2018
GOBP Reabilitação Cardíaca analisado pela Mesa do Colégio da Especialidade em 
Enfermagem de Reabilitação e reenviado ao grupo de trabalho
GOBP Autocuidado a Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem de Reabilitação 
aguardar resposta de  grupo de trabalho 



       
 

 Relatório de Actividades de 2018   
Colégio da Especialidade de Enfermagem de Reabilitação 

Aprovado por Maioria, sem Alterações, na 4ª Assembleia Ordinária do Colégio da Especialidade de Enfermagem de Reabilitação, realizada no dia 18 de Janeiro de 2019, 
em Coimbra 

Página 6 de 15 

1.2 Domínio Operacional: Investigação 

 

Manter em  2019

Manter em  2019

AvaliaçãoActividades Recomendação

Manter em  2019

Constituição de grupo de 

trabalho

Manter em  2019

A Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem de Reabilitação 
receccionou e analisou proposta do grupo de trabalho e reenviou ao grupo 
A Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem de Reabilitação aguardar 
proposta final do grupo de trabalho 

A Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem de Reabilitação aguardar 
proposta final do grupo de trabalho enviado pedido de ponto situação via correio 
eletrónico

Conferência de apresentação dos resultados do observatório da natalidade e do 
envelhecimento em Portugal em Lisboa
Seminário Enfermagem de Reabilitação em Cuidados Paliativos da Unidade Local 
da Guarda
I Jornadas de Enfermagem de Reabilitação ao longo do Ciclo de Vida na  Escola 
Superior de Santa Maria – Porto
Congresso Internacional da Sociedade Portuguesa de Medicina Física e Reabilitação 
- Coimbra
Congresso Nacional de Cuidados Continuados Integrados - Porto
   Congresso Internacional de Enfermagem de Reabilitação da ESEC - Porto
       Lançamento da Revista Portuguesa de Enfermagem de Reabilitação - APER - Porto
  1ªas Jornadas de Enfermagem de Reabilitação da ULS-Matosinhos
Congresso Internacional de Enfermagem de Reabilitação - APER - Évora
  1º Congresso de Enfermagem de Reabilitação do CHULN - Lisboa

Divulgação de Guia no microsite da 
MCEER

  A Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem de Reabilitação recebeu  
dois (2) pedidos de ajuda para identificar trabalhos de investigação desenvolvidos 
em áreas específicas da reabilitação

A Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem de Reabilitação apoiou o 
desenvolvimento de estudos no âmbito das dotações seguras para os cuidados 
de enfermagem de reabilitação

Trabalho que a Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem de Reabilitação 
pretendia desenvolver com a participação da Comissão de Apoio Técnico  à Mesa 
do Colégio da Especialidade em Enfermagem de Reabilitação

Objectivo 
Operacional

Grupo de trabalho proposto 
pela MCEER

MCEER

Grupo de trabalho proposto 
pela MCEER

Finalização do GOBP

Finalização do GOBP

Divulgação de GOBP no site da OE

Divulgação de GOBP no site da OE

Permanente Permanente

Divulgar fontes de financiamentos a 
projectos de investigação na área da 

Especialidade de Enfermagem de 
Reabilitação no microsite  da MCEER

Publicar as estratégias para apoios aos 
estudos de investigação para a àrea da 

Especialidade de Enfermagem de 
Reabilitação no microsite

100%

N.º Propostas efetuadas pela 
MCEER

N.º apoios solicitados na área da 
EER

x100

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 normas técnicas e deontológicas respetivas, 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 ações tendentes ao acesso dos cidadãos aos cuidados de 
saúde e aos cuidados de enfermagem.

Apoiar a investigação nas áreas prioritárias já definidas para Especialidade de Enfermagem de Reabilitação.

Desenvolvimento e edição suportes para melhoria contínua dos Cuidados da Especialidade de Enfermagem de Reabilitação  (Guias Orientadores de Boa Prática (GOBP)).

Objectivo 
Estratégico

Nomeação do Grupo de trabalho

Metas Responsabilidades

Reativar grupo de trabalho responsável  pela definição das áreas 
de investigação para a Especialidade de Enfermagem de 
Reabilitação.

IndicadoresDomínio Operacional

Grupo de trabalho proposto 
pela MCEER

Continua

Continua

Continua

Elaboração de Guia

Nomeação do Grupo de trabalho

x100

N.º apoios efetuados a estudos de 
Investigação na área da EER

Continua

Foram efetuados dois (2) pedidos para divulgar documentos no microsite
          Guia Orientador de Boa Prática: Reabilitação Respiratória (01.02.2018)
          Enfermagem de Reabilitação - Bilhetes de identidade dos indicadores que 
integram o core de indicadores por categoria de enunciados descritivos dos 
padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem de reabilitação (23.03.2018)

Inovação e Desenvolvimento

Desenvolver GOBP para os Cuidados da Especialidade de 
Enfermagem de Reabilitação no âmbito da Reeducação para 
autocuidado da pessoa em situação de doença neurológica.

Desenvolver GOBP para os Cuidados da Especialidade de 
Enfermagem de Reabilitação no âmbito da Reabilitação Cardíaca.

 Participação em eventos científicos relevantes para a atividade do 
colégio da Especialidade de Enfermagem de Reabilitação.

Produção, transferência e 
divulgação de conhecimento 

científico em Enfermagem

Incentivar o desenvolvimento da prática baseada na evidência  
para a Especialidade de Enfermagem de Reabilitação .

Identificar fontes de financiamento para os projectos de 
investigação no âmbito  da Especialidade de Enfermagem de 
Reabilitação.

Ajudar  os EEER a candidatar-se  a projetos de investigação 
internacionais.

Elaborar documento/guia orientador para os investigadores em 
Enfermagem de Reabilitação.     

Divulgar estratégias para apoios aos estudos de investigação para 
a área  da Especialidade de Enfermagem de Reabilitação.
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1.3 Domínio Operacional: Docência 

 

  Realizada reunião em Coimbra para apresentação de NursingOntos (ontologia em 
enfermagem proposta pela Escola Superior de Enfermagem do Porto) realizada análise 
desta ontologia e enviado contributos para Ordem dos Enfermeiros em 16.08.2018 e 
28.12.2018. Realizada reunião trabalho na Escola Superior de Enfermagem do Porto para 
análise dos contributos da Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem de 
Reabilitação para a ontologia

Manter em  2019

Trabalho que a Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem de Reabilitação 

pretendia desenvolver com a participação da Comissão de Apoio Técnico à Mesa do Colégio 

da Especialidade em Enfermagem de Reabilitação 

Até à data não houve oportunidade de efetivar

A Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem de Reabilitação para além das 
duas (2) proposta para constituição de Comissão de Apoio Técnico à Mesa do Colégio da 
Especialidade em Enfermagem de Reabilitação enviadas em 2017 voltou a enviar (via 
EDOC 2017/4587) em 23-2-2018 novo pedido que foi novamente indeferido sem 
fundamentação.

Todas as actividades estão condicionadas resultante da não nomeação de Comissão de 
Apoio Técnico.

Defender os interesses gerais dos destinatários dos serviços de enfermagem e a representação em defesa dos interesses da profissão.

Avaliação

Manter em  2019

Manter em  2019

Manter em  2019 
[Nomear Grupo de 

trabalho ou Comissão 
de Apoio Técnico]

Publicar e divulgar

RecomendaçãoActividades Indicadores Metas

Acompanhar o ensino da especialidade de Enfermagem de Reabilitação.

Regular e supervisionar o acesso à profissão de enfermeiro e o seu exercício, aprovar, nos termos da lei, as normas técnicas e deontológicas respetivas, 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 ações tendentes ao acesso dos cidadãos 
aos cuidados de saúde e aos cuidados de enfermagem.

Objectivo 
Estratégico

Revisão de referencial para certificação de competências do supervisor 
clínico para a Especialidade em Enfermagem de Reabilitação.

MCEER

Continua Continua MCEER

Objectivo 
Operacional

MCEERContinua Continua

uma atualização anual

MCEER

MCEERContinua

ResponsabilidadesDomínio Operacional

Continua

Inovação e Desenvolvimento

Divulgação formal da matriz de avaliação dos planos de estudo 
conducentes ao título de Enfermeiro Especialista em Enfermagem de 
Reabilitação atualizada à luz do novo referencial para atribuição de títulos 
e do programa formativo aprovado.

Participação em reuniões e eventos científicos, ou outros, organizados em 
parceria com instituições de ensino de enfermagem que contribuam para o 
desenvolvimento da Especialidade de Enfermagem de Reabilitação. 

Continua

Supervisão

Apreciação de planos de estudos conducentes ao título de Enfermeiro 
Especialista em Enfermagem de Reabilitação.

Promoção de parcerias com as instituições de Ensino de Enfermagem de 
Reabilitação.

Continua

Continua

Trabalho que a Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem de Reabilitação 
pretendia desenvolver com a participação da Comissão de Apoio Técnico à Mesa do 
Colégio da Especialidade em Enfermagem de Reabilitação

 Apreciação do Curso de Mestrado Enfermagem de Reabilitação da Escola Superior de 
Saúde do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (Parecer 12/2018)

  Proposta de matriz (check-list) realizado pela a Mesa do Colégio da Especialidade em 
Enfermagem de Reabilitação de acordo com programa formativo aprovado pelo colégio.
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1.4 Dominio Operacional: Formação 

 

A Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem de Reabilitação apoiou o 
desenvolvimento de estudos no âmbito das dotações seguras para os cuidados de 
enfermagem de reabilitação

Efectuada proposta de alteração do programa formativo da Especialidade de 
Enfermagem de Reabilitação e aprovado em assembleia de colégio a 27.01.2018. 
Submetido a Conselho Directivo a deliberação do colégio (documento aprovado: Programa 
formativo da especialidade) por duas (2) vezes. Contudo Conselho Directivo não concorda 
com a proposta efectuada pelo colégio e de forma unilateral decide alterar o programa 
proposto.

Recomendação

Manter em  2019 
[Nomear Grupo de 

trabalho ou Comissão 
Apoio Técnica]

Avaliação

Continua
Atualizar para cada unidade  de competências especificas os conhecimentos 
e  as práticas clinicas.

Domínio Operacional Actividades

Objectivo 
Operacional

uma actualização anual

uma actualização anual

Acreditação da 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 de enfermeiro e o seu exercício, aprovar, nos termos da lei, as normas técnicas e deontológicas respetivas, zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares da profissão e exercer o poder disciplinar sobre os seus membros.

Construir regulamentação e Instrumentos de suporte à formação de Enfermeiros da Especialidade  em Enfermagem de Reabilitação.

Implementar percurso e programa formativo para a especialidade (Aprovado em Assembleia CEER).

uma actualização anual MCEER

Continua
Publicação de instrumento de 

avaliação percursos formativos

Restruturação de referencial de avaliação da idoneidade formativa dos 
contextos de prática clínica para a Especialidade de Enfermagem de 
Reabilitação.

Continua

Continua

Continua

Objectivo 
Estratégico

Continua Publicação de uma matriz atualização

Elaborar critérios para valoração do percurso profissional (de forma  a 
possibilitar a revalidação da cédula profissional: critérios de 
desenvolvimento pessoal).

Trabalho que a Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem de Reabilitação 
pretendia desenvolver com a participação da Comissão de Apoio Técnico à Mesa do 
Colégio da Especialidade em Enfermagem de Reabilitação

ResponsabilidadesIndicadores Metas

Elaborar instrumento para avaliação dos  percursos formativo.

Reformular matriz de avaliação dos planos de estudo.

Continua
Atualizar o n.º minimo de experiências obrigatórias a atingir durante 
percurso formativo num contexto certificado.

Ponderação do percurso profissional para validação e certificação 
individual de competências previamente adquiridas.

uma actualização anual

Publicação de critérios de valoração

  A Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem de Reabilitação enviou matriz de 
avaliação dos planos de estudo de acordo com programa formativo 

Grupo de trabalho 
proposto pela MCEER
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1.5 Dominio Operacional: Assessoria 

  

Emissão de pareceres foi efetuada sem o apoio da Comissão de Apoio Técnico uma 
vez que não existe nomeação da mesma apesar das duas (2) proposta para sua constituição 
efectuados em 2017 e um (1) pedido formulado em 2018.

Contudo consciente da sua missão e do compromisso assumidos com os EEER a Mesa do 
Colégio da Especialidade em Enfermagem de Reabilitação elaborou os seguintes pareceres 
relativamente à área técnica:
      Competências para realização de Treino de Marcha
      Dois (2) pareceres no âmbito do exercício de funções do EEER
      Competências para a realização de Termoterapia/Crioterapia
Foram solicitados quatro (4) pedidos de pronúncias  e emitidos quatro (4) pareceres

Manter em  2019

Manter em  2019

Trabalho que a Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem de Reabilitação 
pretendia desenvolver com a participação da Comissão de Apoio Técnico à Mesa do 
Colégio da Especialidade em Enfermagem de Reabilitação

Manter em  2019

Manter em  2019

Manter em  2019

Manter em  2019

Uma (1) Reunião com Estrutura de Idoneidades
Uma (1) Reunião com responsável da articulação das mesas e o Conselho Directivo
Duas (2) Reuniões com Comissão Qualidade Cuidados Enfermagem
Duas (2) Reuniões com Comissão Investigação e Desenvolvimento
Duas (2) Reuniões com grupo de trabalho para a elaboração de matrizes de ponderação 
do percurso profissional para validação e certificação individual de competências 
previamente adquirida

 Conferência de apresentação dos resultados do observatório da natalidade e do 
envelhecimento em Portugal em Lisboa

Seminário Enfermagem de Reabilitação em Cuidados Paliativos da Unidade Local da 

Guarda

 I Jornadas de Enfermagem de Reabilitação ao longo do Ciclo de Vida na  Escola Superior 

de Santa Maria – Porto

Congresso Internacional da Sociedade Portuguesa de Medicina Física e Reabilitação ‐ 

Coimbra

Congresso Nacional de Cuidados Continuados Integrados ‐ Porto
  Congresso Internacional de Enfermagem de Reabilitação da ESEC ‐ Porto

Lançamento da Revista Portuguesa de Enfermagem de Reabilitação ‐ APER ‐ Porto

1ªas Jornadas de Enfermagem de Reabilitação da ULS‐Matosinhos

Congresso Internacional de Enfermagem de Reabilitação ‐ APER ‐ Évora

1º Congresso de Enfermagem de Reabilitação do CHULN ‐ Lisboa

  Realizada reunião em Coimbra para apresentação de  NursingOntos (ontologia em 

enfermagem proposta  pela Escola Superior Enfermagem do Porto) realizada análise desta 

ontologia e enviado contributos  para Ordem Enfermeiros em 16.08.2018 e 28.12.2018. 

Realizada reunião trabalho na Escola Superior Enfermagem do Porto  para análise dos 
contributos da Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem de Reabilitação para a 

ontologia

 A Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem de Reabilitação apoiou o 
desenvolvimento de estudos no âmbito das dotações seguras para os cuidados de 
enfermagem de reabilitação

Recomendação

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 normas técnicas e deontológicas respetivas, 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 ações tendentes ao acesso dos 
cidadãos aos cuidados de saúde e aos cuidados de enfermagem.

Promover a comunicação efetiva da Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem de Reabilitação  (MCEER) com os EEER, as Organizações de saúde,  a sociedade civil e ainda entre os órgãos  sociais.

Metas Responsabilidades Avaliação

Objectivo 
Estratégico

Colaborar na definição de propostas no âmbito da política  de 
saúde e organizações de saúde. 

continuo

Domínio Operacional Actividades Indicadores

Objectivo 
Operacional

100% MCEER

Assessoria, Aconselhamento 
e Recomendação

continuoRepresentação do Colégio em eventos.

continuo MCEER

continuo MCEER

Participação em reuniões de grupos de trabalho de 
associações/sociedade de enfermeiros e que potenciem as 
atividades do colégio.

continuo

Emissão de resposta a pedidos de esclarecimentos e/ou 
pareceres na área técnico  cientifica do âmbito da 
especialidade de enfermagem de reabilitação que suporte a 
tomada de decisão nos diferentes contextos e domínios  do 
exercício  dos EEER. 

N.º de respostas 
aesclarecimentos e/ou 
pareceres na área tecnico 
cientifica do âmbito da EEER

N.º solicitações de 
esclarecimentos e/ou 
pareceres na área tecnico 
cientifica do âmbito da EEER

x100

MCEER

continuo MCEER

Dinamização do micro webpage  do Colégio como veículo de 
transmissão da informação produzida.

Participação em reuniões com outros Órgãos da Ordem dos 
Enfermeiro.

continuo

MCEERcontinuo

continuo continuo
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1.6 Dominio Operacional: Gestão de Cuidados 

 

  

Regular e supervisionar o acesso à profissão de enfermeiro e o seu exercício, aprovar, nos termos da lei, as normas técnicas e deontológicas respetivas, 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 ações tendentes ao acesso dos 
cidadãos aos cuidados de saúde e aos cuidados de enfermagem.

Criar instrumentos de apoio à gestão de recursos  humanos - dotações na área  da especialidade de enfermagem de reabilitação.

Grupo de trabalho a 
designar pela MCEER

Domínio Operacional Actividades

continuo

continuo continuo

continuo

Avaliação Recomendação

 Apesar de não existir nomeação da Comissão Apoio Técnico (independentemente das 
duas (2) propostas para sua constituição efectuados em 2017 e um (1) pedido formulado em 
2018 ou grupo de trabalho para este efeito) a Mesa do Colégio da Especialidade em 
Enfermagem de Reabilitação consciente da sua missão e do compromisso assumidos com os 
EEER apoiou o desenvolvimento de estudos pela academia sobre esta temática, por outro 
lado  apoiou e promoveu o debate  das dotações em eventos científicos da 
especialidade, pois  a Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem de Reabilitação 
reintegra o já referido noutros contextos será no âmbito da especialidade que deverá ser 
elaborado as dotações para a especialidade.

Manter em  2019 
[Nomear Grupo de 

trabalho ou Comissão 
Apoio Técnico]

Defender os interesses gerais dos destinatários dos serviços de enfermagem e a representação em defesa dos interesses da profissão.

Objectivo 
Estratégico

Objectivo 
Operacional

Indicadores

continuo

Metas Responsabilidades

Gestão de cuidados

Construir sistema que permita calcular  necessidades de cuidados de 
enfermagem de reabilitação  para a actividade especializada do 
enfermagem de reabilitação tendo presente os padrões de qualidade e 
competências  da especialidade de enfermagem de reabilitação.

Identificar outros fatores que possam influenciar a dotação para cuidados 
de enfermagem de reabilitação.

 Determinar ponderação a atribuir  cada um dos fatores para identificar as 
dotações seguras para cada contexto da atividade de enfermagem de 
reabilitação.  

Identificar metodologias de trabalho para diferentes contextos.

continuo continuo

continuo
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1.7 Atividades Correntes 

 

Objetivo Operacional

Metas

um anual 100%Elaboração e submissão do plano de actividades do Colégio.

Realização de Assembleia da Mesa do Colégio. um anual

Realização de reuniões ordinárias da Mesa do Colégio. n.º reuniões presenciais minimo 12

Domínio Operacional Actividades Indicadores

Procedimentos internos

 Participação em reuniões e outras atividades com outros órgãos da Ordem 
dos Enfermeiros.

continuo

Manter em  2019

Manter em  2019

16.dez.2018

Uma (1) Reunião Mesas de Colégios de Especialidade e Estrutura de Idoneidades, para a 
discussão do referencial da acreditação de contextos e Especialidade de Enfermagem, 
29.03.2017 
Três (3) reuniões do juri nacional de Competencias Nacional Acrescidas Avançadas
Duas(2) reuniões da Comissão de Investigação desenvolvimento/Comissão Qualidade dos 
Cuidados de Enfermagem

MCEER

MCEERcontinuo

Assegurar o funcionamento da estrutura organizacional da mesa do Colégio.

26.jan.2018 Manter em  2019

23 reuniões  Manter em  2019

Avaliação Recomendação

100%

Responsabilidades

MCEER

MCEER
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1.8 Cooperação Institucional 

 

   

Avaliação Recomendação

Não foram identificados convites internacionais Manter em  2019

Participação da Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem de 
Reabilitação  (MCEER) na representação na área técnico científica da 
Especialidade de Enfermagem de Reabilitação em eventos científicos  
nacionais ou outros do âmbito desta Especialidade.

Participação da Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem de 
Reabilitação   na representação na área técnico científica da Especialidade 
de Enfermagem de Reabilitação em eventos científicos  internacionais  ou 
outros do âmbito desta Especialidade.

Emissão de pareceres no âmbito da Especialidade de Enfermagem de 
Reabilitação.

MCEER

MCEER

MCEER

continuo

continuo Manter em  2019

  Parecer 12/2018 Apreciação do Curso de Mestrado Enfermagem de Reabilitação da 
Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Viana do Castelo
  Parecer 13/2018 Competências para realização de Treino de Marcha
  Parecer 14/2018 exercício de funções do EEER
  Parecer 15/2018 exercício de funções do EEER
  Parecer 16/2018 Competências para a realização de Termoterapia/Crioterapia

Conferência de apresentação dos resultados do observatório da natalidade e do 
envelhecimento em Portugal em Lisboa
Seminário Enfermagem de Reabilitação em Cuidados Paliativos da Unidade Local da 
Guarda
I Jornadas de Enfermagem de Reabilitação ao longo do Ciclo de Vida na  Escola Superior 
de Santa Maria – Porto
Congresso Internacional da Sociedade Portuguesa de Medicina Física e Reabilitação - 
Coimbra
Congresso Nacional de Cuidados Continuados Integrados - Porto
Congresso Internacional de Enfermagem de Reabilitação da ESEC - Porto
Lançamento da Revista Portuguesa de Enfermagem de Reabilitação - APER - Porto
1ªas Jornadas de Enfermagem de Reabilitação da ULS-Matosinhos
Congresso Internacional de Enfermagem de Reabilitação - APER - Évora
1º Congresso de Enfermagem de Reabilitação do CHULN - Lisboa

Manter em  2019

Domínio Operacional Actividades Indicadores Metas Responsabilidades

continuo

continuo

continuo

continuo
Participação em 

representações nacionais (a 
convite)

Participação em 
representações internacionais 

(a convite)

Resposta a pedidos
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1.9 Rede OE 

 

 

 

 

Avaliação Recomendação

 Nomeado  grupo de trabalho proposto pela Mesa do Colégio da Especialidade em 
Enfermagem de Reabilitação  
 Realizada reunião em Coimbra para apresentação de NursingOntos (ontologia em 
enfermagem proposta  pela Escola Superior de Enfermagem do Porto)
 Análise da ontologia proposta e enviado contributos para Ordem dos Enfermeiros em 
16.08.2018 e 28.12.2018. 
 Realizada reunião trabalho na Escola Superior de Enfermagem do Porto para análise dos 
contributos da Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem de Reabilitação para a 
ontologia.

Documento aprovado pela Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem de 
Reabilitação em 12.02.2018. 
 Publicado no site da Ordem dos Enfermeiros 23.03.2018

Não realizado por não haver condições para tal, nomeadamente a não existência da CAT 
(Comissão de Apoio Técnico).

Articular de acordo com a 
estratégia da Ordem 

ponderar a continuidade 
em 2019

Manter em  2019

Rever documento após 
aprovação da ontologia

Metas

Qualidade
Grupo de trabalho designado pela 

MCEER

Atualização Bilhetes de Indicadores para todos os indicadores identificados no core 
indicadores de enunciados descritivos dos padrões de qualidade dos cuidados de 
Enfermagem de Reabilitação. 

Sistemas de Informação e 
Documentação

Grupo de trabalho designado pela 
MCEER

Apresentar  proposta final atualizada 
a assembleia da MCEER em 2018

Grupo de trabalho designado pela 
MCEER

Responsabilidades

N.º de propostas de 
atualizações efetuadas e 
aceites

x100
N.º de propostas de 
actualizações efetuadas 

Domínio Operacional Actividades Indicadores

N.º de propostas de 
atualizações efetuadas e 
aceites

N.  de propostas de 
atualizações efetuadas e 
aceites

x100
N.º de propostas de 
actualizações efetuadas 

Operacionalização das seguintes efemeridades envolvendo o cidadão, as 
organizações locais (saúde, educação e comunitárias)
Dia Nacional do AVC (31.3.2018)
Dia Mundial da DPOC  (21.11.2018)
Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral (29.10.2018) 
Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3.12.2018)

N.º eventos realizados 
com dinamização da 
MCEER

N.º de eventos propostos 
pela MCEER

x100Efemérides

Protocolos e Parcerias
Desenvolvimento/dinamização da parceria da Ordem dos Enfermeiro com 
Associação Portuguesa dos Enfermeiros de Reabilitação.

MCEER

N.º de propostas efetuadas à Ordem dos 
Enfermeiros (OE) de parceria com 
Associação Portuguesa dos Enfermeiros de 
Reabilitação(APER)

Não realizado devido a Conselho Directivo não aprovar parceria proposta pelo 
Colégio/Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem de Reabilitação  

MCEER100%

Parceria OE/APER

Apresentar  proposta final atualizada 
a assembleia da MCEER em 2018

Actualização de focos sensíveis aos cuidados de Enfermagem especializados na 
área Enfermagem de Reabilitação tendo presente a nova ontologia no âmbito dos 
Sistemas de Informação em Enfermagem.

Atualização Instrumentos de Colheita de Dados (escalas) de suporte à melhoria 
contínua dos cuidados de Enfermagem de Reabilitação.

Apresentar  proposta final atualizada 
a assembleia da MCEER em 2018

N.º de propostas de 
actualizações efetuadas 

x100
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2 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No seguimento da obrigação estatutária, a Mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem de 

Reabilitação (MCEER) elaborou o presente relatório de atividades, que visa transmitir o trabalho 

desenvolvido (ou não) pela própria MCEER bem como pelo Colégio de Especialidade durante o ano 

2018.  

Neste sentido aproveitamos a oportunidade para recordar algumas das competências estatutárias do 

Colégio da Especialidade de Enfermagem de Reabilitação (CEER) como seja: a promoção do 

desenvolvimento das relações científicas entre os membros da especialidade, a elaboração estudos 

sobre assuntos específicos da especialidade, a elaboração do programa formativo e ainda o 

acompanhamento o exercício profissional da Especialidade de Enfermagem de Reabilitação. Sendo que 

a MCEER tem a responsabilidade de dirigir os trabalhos do Colégio e dar seguimento às suas 

deliberações e emitir pareceres na área da especialidade, entre outras. 

Feita esta explicitação, importa reforçar que a presente Mesa foi sufragada e eleita pelos seus pares 

para os representar e dirigir de 2016 a 2019 sendo que tem havido um compromisso de continuidade 

com o trabalho desenvolvido, como se constata pela aprovação por unanimidade obtida nas assembleias 

de 24.02.2016, 28.01.2017 e 26.01.2018 para os respetivos plano de ação proposto para 2016, 

2017 e 2018. 

A MCEER dirige os trabalhos do CEER e está mandatada pelos seus pares para dar seguimento às suas 

deliberações, tendo como preocupação a salvaguarda dos interesses da especialidade e, logo, dos seus 

membros e do alvo dos seus cuidados: as pessoas com necessidade em cuidados de reabilitação, 

independentemente da condição ou contexto clínico. Este desiderato está espelhado nos padrões de 

qualidade definidos onde o conhecimento, a investigação, a experiência, o respeito e a solidariedade 

entre os seus membros devem ter o papel principal e merecer essa preocupação de todos os EEER.  

Num balanço da actividade desenvolvida até ao momento a MCEER destaca algumas das situações 

vivencias nos últimos tempos que representaram desafios acrescidos para condução dos trabalhos do 

CEER e dos legítimos interesses dos EEER, prejudicando claramente a Especialidade e todos os seus os 

membros, nomeadamente: 

 Todos os membros da MCEER (efetivos e suplentes) foram constituídos arguidos, por terem sido 

solicitado esclarecimentos ao Conselho Jurisdicional sobre a legitimidade nomeadamente da 

representação e participação em eventos científicos da área técnica da especialidade de 

enfermagem de reabilitação, da MCEER, por enfermeiros não designados pela MCEER e/ou 

enfermeiros não especialistas em enfermagem de Reabilitação;  

 Não nomeação da Comissão de Apoio Técnico, apesar de várias propostas realizadas pela 

MCEER. O Conselho Directivo rejeita propostas apresentadas para a constituição desta Comissão de 

apoio à MCEER (prevista no Estatuto da OE) comprometendo claramente a actividade deste colégio, 
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colocando numa posição de desigualdade perante todos os outros colégios das especialidades de 

enfermagem; 

 Não nomeação de grupos de trabalho propostos pelo MCEER mais uma vez comprometendo 

claramente a actividade deste colégio e a sua estratégia para o desenvolvimento da 

profissão/especialidade; 

 Nomeação de EEER para grupos de trabalho sobre a Especialidade de Enfermagem de 

Reabilitação, em vários contextos, sem a articulação e conhecimento da MCEER, ignorando 

claramente a vontade de todos os EEER quando elegeram para sua representação esta MCEER;  

 Responder directamente aos EEER em temas da especialidade sem auscultar a MCEER (órgão 

técnico); 

 Alteração de programa formativo para a especialidade (instrumento fundamental para assegurar a 

qualidade técnica, científica e humana dos EEER foi alterado nas suas competências específicas pelo 

Conselho Directivo), documento aprovado por maioria em duas (2) Assembleias do Colégio (em dois 

mandatos diferentes);  

 Alteração da redação das Competências Específicas dos EEER em Assembleia Geral da OE 

(12.05.2018), na Madeira (assembleia constituída por todos os enfermeiros, incluindo os especialistas 

de outras áreas e enfermeiros generalistas), num desrespeito total pela vontade dos EEER na sua 

Assembleia de Colégio (documento aprovado por maioria na Assembleia do Colégio de 

26.01.2018). 

Estes factos, como se compreende, têm impacto directo nas decisões técnicas e científicas da 

especialidade, condicionam o seu desenvolvimento para futuro, dificultam o desenvolvimento normal das 

atividades do Colégio e da MCEER, bem como representam desrespeito para com (todos) os EEER. 

Contudo a MCEER com objetivo do desenvolvimento da profissão considera existir a necessidade de 

voltar a analisar e refletir sobre o “estado da arte” da Especialidade de Enfermagem de Reabilitação. 

Recordando o passado indelével que é de uma riqueza extraordinária e nos criou oportunidades únicas 

posicionando-nos na linha da frente dos cuidados de saúde em Portugal. De notar, que por exemplo, 

neste sentido, a MCEER apresentou ao Conselho de Enfermagem uma proposta de Competência 

Acrescida Avançada em Desporto e Atividade Física. 

Como espelhámos anteriormente têm sido anos difíceis, marcados pela entropia dos processos da OE e 

complexidade dos contextos sociais e profissionais mas que devemos e queremos encarar como 

oportunidades de superação e melhoria da capacidade de intervenção dos EEER, com o maior rigor, 

exigência e qualidade. 

Certamente estamos todos do mesmo lado, desde que exista respeito, diálogo e solidariedade. Do lado 

da procura das melhores soluções, mesmo que pontualmente divergentes no caminho para lá chegar. 
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Afinal, somos todos EEER 

Afinal, a Especialidade de EEER não é uma conquista para a vida inteira… É um desafio e uma luta 

diária que envolve muito trabalho, muito conhecimento e muita competência! 

Afinal, acreditamos que o próximo ano será melhor que este.  

Obrigado a todos que nos ajudam a honrar o desígnio da profissão garantindo a prestação de cuidados 

do mais alto nível de qualidade e segurança, servindo cada vez melhor o cidadão. 

 

 
O Presidente da Mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem de Reabilitação 

 
 
 

Enfermeiro Belmiro Rocha 
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SIGLAS 

 

AEEEMC – Associação de Enfermeiros Especialistas em Enfermagem em Médico-Cirúrgica 

CAT – Comissão de Apoio Técnico 

CCDRA – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 

CD – Conselho Directivo 

CH – Centro Hospitalar 

CPLEE – Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem 

CSP – Cuidados de Saúde Primários 

ECMO – Oxigenação por Membrana Extra-Corpórea 

EEEMC – Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica 

EMC – Especialidade Médico-Cirúrgica 

EPE – Entidade Pública Empresarial 

ESE – Escola Superior de Enfermagem 

GOBP – Guia Orientador de Boas Práticas 

GT – Grupo de Trabalho 

MC – Médico-Cirúrgica 

MCEE – Mesa do Colégio dos Enfermeiros Especialistas 

PMC – Presidente da Mesa do Colégio  

UCSP – Unidade de Cuidados Saúde Primários 

VAEP – Visitas de Acompanhamento do Exercício Profissional 
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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

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).  

O avanço no conhecimento requer que o Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica desenvolva 

uma prática baseada nas mais recentes evidências, orientada para os resultados sensíveis aos 

cuidados de enfermagem, sendo também o líder ideal para projectos de formação, de assessoria, 

de investigação e gestão que visem potenciar e actualizar os seus conhecimentos no desenvolvimento 

de competências dentro da sua área de especialização. 

A evolução ocorrida na Especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica representa o culminar de 

três anos de esforço e dedicação dos elementos da Mesa e dos seus grupos de trabalho que 

permitiram a regulamentação da Especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica e das quatro 

áreas que agora a constituem (área da pessoa em situação crónica, da pessoa em situação paliativa, 

da pessoa em situação perioperatória e da pessoa em situação crítica).  

O esforço colectivo fica marcado por, finalmente, estarem disponíveis aos membros deste colégio, as 

competências específicas desta especialidade de acordo com o alvo e contexto de actuação, assim 

como os padrões de qualidade que lhes permitem serem avaliados por aquilo que realmente 

caracteriza os cuidados especializados de Enfermagem Médico-Cirúrgica. Também a nível formativo 

aprovámos os planos formativos das diferentes áreas que compõem a especialidade de enfermagem 

médico-cirúrgica, permitindo à academia oferecer uma formação mais direccionada aos que 

pretendam futuramente requerer a atribuição do título de Enfermeiro Especialista em Enfermagem 

Médico-Cirúrgica.  

Acreditamos que após a publicação das competências específicas do Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem Médico-Cirúrgica, dos padrões de qualidades e dos planos formativos, estão criadas 

as condições para darmos passos largos que marcarão a evolução desta especialidade. 
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A par desta concretização a Mesa do colégio tem emitido um conjunto de pareceres para melhor 

enquadrar um conjunto de matérias que têm suscitado dúvidas aos enfermeiros especialistas, que nos  

termos do número 5 do artigo 52º do 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, são vinculativos. 

Deste modo, apresentamos de forma linear o percurso e a linhas de orientação pelas quais este 

Colégio tem norteado o seu modo de estar perante a Especialidade de Enfermagem Médico-

Cirúrgica.  

Durante o ano de 2018 foi intenção dos membros da Mesa do Colégio de Enfermagem Médico-

Cirúrgica de actuar na difusão, quer junto dos membros, da academia e das associações, dos 

documentos publicados e no esclarecimento de matérias alvo de dúvidas.  

Este documento é organizado de acordo com o plano de actividades desenvolvido, descrevendo-se 

os resultados obtidos em relação ao ambicionado. 
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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: 

 Promover o desenvolvimento das relações científicas e profissionais, entre os membros da 

especialidade; 

 Elaborar estudos sobre assuntos específicos da especialidade; 

 Definir as competências específicas da especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica, a 

propor ao Conselho Directivo;  

 Elaborar os programas formativos da especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica, a 

propor ao Conselho Directivo;  

 Acompanhar o exercício profissional especializado em Enfermagem Médico-Cirúrgica em 

articulação com os Conselhos de Enfermagem Regionais; 

 Definir padrões de qualidade de cuidados de enfermagem especializados e zelar pela sua 

observância no exercício profissional especializado. 

O ponto seguinte reflecte o trabalho de uma equipa, em articulação com os restantes órgãos da 

Ordem dos Enfermeiros, tendo por base o plano de actividades proposto em 2017 e aprovado em 

Assembleia do Colégio da Especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica a 20 de Janeiro de 

2018 em Évora.  

Neste contexto, apresentamos a operacionalidade do Colégio relativamente à consecução do plano 

de actividades aprovado em Assembleia Geral do Colégio, expomos os resultados sob seis 

domínios: prestação de cuidados, investigação, docência, formação, assessoria, gestão e 

actividades correntes. 
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2.  RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 

 

Com este relatório pretendemos fazer uma exposição escrita da actividade deste colégio no 

último ano e sintetizamos as actividades desenvolvidas durante o ano de 2018.  

À semelhança do que ocorreu nos anos anteriores, esta secção estrutura, com o grau de detalhe 

tido por adequado, as actividades que estavam planeadas em função dos temas estratégicos 

aprovados, indicando-se, para cada um, o grau de execução respectivo. 

Para cada conjunto de actividades são, pois, apresentadas as metas fixadas para 2018 e as 

correspondentes métricas apuradas. 

Este relatório encontra-se organizado de acordo com as áreas de actuação do enfermeiro: 

prestação de cuidados, investigação, docência, formação, assessoria e gestão, acrescentando-se 

a estas, um domínio designado por actividades correntes e efemérides. 

A organização do conteúdo que a seguir se apresenta teve como base o Plano de Actividades do 

ano de 2018 aprovado em Assembleia do Colégio a 20 de Janeiro de 2018 na cidade de Évora.  
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2.1 PRESTAÇÃO DE CUIDADOS  

Domínio 
Operacional 

Actividades Indicadores Metas Resultados 

Pr
es

ta
çã

o 
de

 C
ui

da
do

s 
 

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

_______________ Ano 2018 

Elaboração de matrizes /lista de verificação para 
apreciação dos Mestrado/ Cursos de Pós-Licenciatura 
em Enfermagem Médico-Cirúrgica.   
Reflexão conjunta (AEEEMC, CAT e Mesa) sobre a 
problemática das dotações seguras dos Enfermeiros 
Especialistas em Enfermagem Médico-Cirúrgica. 
A Mesa do Colégio mantem-se colaborante com os 
elementos nomeados para a elaboração dos Processos 
Assistenciais Integrados. 

Finalização e publicação dos Guias Orientadores 
de boas práticas clínicas: Diálise Peritoneal: um 
passo para a autonomia da pessoa e ECMO: um 
novo desafio para a prática especializada. 

N.º de guias iniciados 
                                               X 100 

N.º de guias finalizados 
 

2 Guias 
finalizados 

Os GOBP'S iniciados foram já concluídos pelos GT 
criados para o efeito. Encontram-se ao momento a ser 
validados pela Mesa. 

Construção de Guias Orientadores de boas 
práticas clínicas: O processo de transição com 
cuidados especializados na vivência da 
Quimioterapia e Gestão de expectativas e 
comunicação com o doente crítico e família. 

N.º de Guias iniciados Pelo menos 1 

Dado estarem a ocorrer alterações no paradigma da 
contextualização da enfermagem, entende o Senhor 
Enfermeiro Interlocutor das Mesas não ser este o 
momento adequado à formação destes grupos de 
trabalho. As Fichas projecto do GOBP´s encontram-se 
já elaboradas e a aguardar apreciação e validação 
pelo CD. 

Proposta de grupos de trabalho de assessoria 
técnica ao desenvolvimento da qualidade de 
cuidados especializados, nomeadamente no 
âmbito dos GOBP's. 

N.º de GOBP's iniciados       Pelo menos 1 

Foi proposto o GT com vista ao estudo, análise, 
aperfeiçoamento e validação da nova ontologia no 
âmbito dos Sistemas de Informação em Enfermagem, 
por área de especialização. 
 



 
 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2018 
COLÉGIO DA ESPECIALIDADE DE ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA 

Aprovado por Maioria, sem alterações, na 5ª Assembleia Ordinária do Colégio da Especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica, realizada no dia 26 de Janeiro 
de 2019, em Coimbra. 

9 
 

Participação nas visitas de acompanhamento às 
Unidades de Cuidados de forma a monitorizar o 
percurso profissional dos membros do Colégio. 

N.º de visitas realizadas   
                                      x 100 
N.º de pedidos de visitas 

100% de 
visitas 

A Mesa do Colégio participou com acessória técnica a 
2 visitas solicitados pela Secção Regional do Norte nas 
seguintes Instituição Centro Hospital do Porto, Serviço 
de Traumatismo Crânio -Encefálico e Serviço de 
Urgência e Instituto Português de Oncologia do Porto, 
Serviço de Atendimento Não Programado. 

Emissão de Pareceres na área técnica do 
Colégio, envolvendo peritos. 

 N.º de pareceres realizados   
                                      x 100 
N.º de pareceres solicitados 

100% 

Foram emitidos 4 pareceres: 
Parecer n.º 12/2018_ Enquadramento do Enfermeiro 
Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica nas 
Unidades de Cuidados na Comunidade.  
Parecer n.º 14/2018 - Alocação do Enfermeiro 
Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica na sala 
de reanimação - Posto de Trabalho nos Serviços de 
Urgência-Emergência. 
Parecer n.º 15/2018 - Funções do Enfermeiro 
Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica nas 
Unidades de Cuidados Intensivos-Serviços de Medicina 
Intensiva. 
Parecer n.º 17/2018 - Enquadramento na Aplicação do 
Decreto-lei 27/2018 de 27 de Abril, Relativamente 
aos Cuidados Especializados em Enfermagem Médico-
Cirúrgica. 

Participação no desenvolvimento da validação 
da nova ontologia no âmbito dos Sistemas de 
Informação em Enfermagem, por área de 
especialização. 

_______________ 
Primeiro 
trimestre de 
2018 

Grupo de Trabalho para a validação da nova 
ontologia no âmbito dos Sistemas de Informação em 
Enfermagem, por área de especialização com os 
enfermeiros: Nuno Ferreira, Igor Pinto e Liliana Mota. 
O trabalho deste grupo está concluído e as conclusões 
foram já discutidas e validadas as alterações 
propostas em conjunto com a Escola Superior de 
Enfermagem do Porto. 

Reunião de trabalho com associações/sociedades 
relevantes para a actividade do Colégio. 

N.º de reuniões realizadas   
                                      x 100 
N.º de reuniões solicitadas 

Ano 2018 
Foi efectuada reunião com a AEEEMC para análise e 
discussão das dotações seguras de Enfermeiros 
Especialistas em Enfermagem Médico-Cirúrgica.  
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2.2 INVESTIGAÇÃO  

Domínio 
Operacional Actividades Indicadores Metas Resultados 

In
ve

st
ig

aç
ão

 

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

________ Ano de 2018 
Promovida a divulgação e apresentação de estudos científicos e experiências práticas quer em 
forma de póster ou comunicação no âmbito do V de Encontro de Enfermeiros Especialistas em 
Enfermagem Médico-Cirúrgica. O resultado foi disponibilizado aos enfermeiros sob a forma de Livro 
de Resumos, disponível na página da OE. 

Participação em acções de debate e 
eventos científicos. 

N.º de 
participações 2 por ano 

A Presidente da MC realizou a Moderação do debate “Gestão da Dor: Transversalidade em 
Debate” no V Congresso dos Enfermeiros, realizado na cidade de Lisboa, nos dias 27 a 29 de Abril. 
A Presidente da MC realizou a Moderação da Sessão de Lado a Lado: “Desafios Actuais da Infecção 
Associada aos Cuidados de Saúde”, realizado na Secção Regional Centro a 4 de Maio. 
A MC esteve presente na Conferência de “Apresentação de Resultados do Observatório da 
Natalidade e do Envelhecimento em Portugal – 1ªEdição”, realizada na cidade de Lisboa a 16 de 
Junho. 
A MC esteve presente no IX Encontro Ibérico de Enfermagem realizado na cidade de Santa Maria 
da Feira em 19 e 20 de Outubro. 
A Presidente da MC foi palestrante na Reunião com os Enfermeiros Especialistas em Enfermagem 
Médico-Cirúrgica da Ilha da Madeira, com o intuito de abordar questões referentes às competências 
específicas dos profissionais da área Médico-Cirúrgica e Padrões de qualidade, a convite da Secção 
Regional da Madeira, no dia 2 de Novembro de 2018. 
A Presidente da MC realizou a Moderação do Painel: “Dotações Seguras para a Prática 
Especializada” no IV Congresso Internacional de Enfermagem Médico-Cirúrgica e 1º Seminário de 
Enfermagem Extra-Hospitalar a convite da AEEEMC, realizado nos dias 25-28 de Outubro de 2018, 
na cidade de Aveiro. 

Dinamização de parcerias com 
associações científicas relevantes para 
o Colégio. 

N.º de 
Associações 
parceiras 

1 por ano Parceria com a AEEMC quer na presença em eventos, quer na emissão de pareceres. 

Organização do VI Encontro do 
Colégio do Colégio da Especialidade 
de EMC. 

_______ Ano de 2018 Organização do I Encontro Internacional e VI Encontro Nacional do Colégio da Especialidade de 
EMC a realizar-se nos dias 25 e 26 de Janeiro de 2019 na Cidade de Coimbra. 

Participação em trabalhos de 
investigação em articulação com a 
Comissão de Investigação. 

N.º de 
participações 
em trabalhos 

Ano de 2018 
A Mesa do Colégio encontra-se representada na Comissão de Investigação pela sua Presidente. 
Foi realizado projecto de Investigação que se encontra em apreciação. 
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2.3 DOCÊNCIA 

Domínio 
Operacional 

Actividades Indicadores Metas Resultados  

D
oc

ên
ci

a 

Realização de matrizes para 
apreciação dos planos de estudos 
da formação pós-graduada 
conferente de título de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 

_______________   
   

Ano de 
2018 

Realizadas as Matrizes de verificação para a apreciação dos planos de estudos 
para cada uma das áreas de especialização (pessoa em situação crítica; pessoa 
em situação crónica; pessoa em situação paliativa e pessoa em situação 
perioperatória). 

Apreciação de planos de estudos 
da formação pós-graduada 
conferente de título de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica, tendo presente 
as várias áreas que a constituem. N.º de planos de estudos analisados   

                                         x 100 
N.º de planos de estudos propostos 

100% 
 

Parecer n.º 11/2018 - Análise da proposta de alteração ao Plano de Estudo do 
Curso de Mestrado de Enfermagem Médico-Cirúrgica da Escola Superior de Saúde 
do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. 

Parecer n.º 13/2018_ Análise da proposta de alteração ao Plano de Estudo do 
Curso de Pós-Licenciatura de Especialização de Enfermagem Médico-Cirúrgica da 
Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Viseu. 

Parecer n.º 16/2018- Análise da proposta de alteração ao Plano de Estudo do 
Curso de Pós-Licenciatura de Especialização de Enfermagem Médico-Cirúrgica da 
Escola Superior de Enfermagem do Porto. 

Análise de propostas de 
restruturação curricular dos cursos 
de formação pós-graduada em 
Enfermagem Médico-Cirúrgica. 

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 
2018 

Não foi endereçado à Mesa qualquer convite por parte das Instituições de Ensino 
Superior de Enfermagem, no entanto, temos conhecimento que a divulgação das 
várias áreas que integram a Especialidade em Enfermagem Médico-Cirúrgica está 
a ser realizada pelo Interlocutor das Mesas dos Colégios. 

Aproximação e divulgação do 
Colégio de Enfermagem Médico-
Cirúrgica aos futuros membros. 

_______________   
   

Ano de 
2018 

No âmbito da acção "Pelo Norte da Enfermagem" organizada pela SRN OE (nos 
distritos de Vila Real, Porto, Braga e Viana do Castelo) a Mesa acompanhou as 
visitas institucionais realizadas com o objectivo de divulgar as novas áreas de 
especialização da Enfermagem Médico-Cirúrgica. 

Participação em reuniões e eventos 
científicos em Instituições de Ensino 
de Enfermagem. 

N.º de reuniões realizadas   
                                      x 100 
N.º de reuniões solicitadas 

100% 

Não foi endereçado à Mesa qualquer convite por parte das Instituições de Ensino 
Superior de Enfermagem, no entanto, temos conhecimento que a divulgação das 
várias áreas que integram a Especialidade em Enfermagem Médico-Cirúrgica 
está a ser realizada pelo Interlocutor das Mesas dos Colégios. 
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2.4 FORMAÇÃO  

Domínio 
Operacional 

Actividades Indicadores Metas Resultados 

Fo
rm

aç
ão

  

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 2018 

Da Assembleia Geral Extraordinária da OE a 03 de Janeiro de 2018 resultou a 
aprovação das competências específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem 
Médico-Cirúrgica na Área de Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica, na Área 
de Enfermagem à Pessoa em Situação Paliativa, na Área de Enfermagem à Pessoa 
em Situação Peri-operatória e na Área de Enfermagem à Pessoa em Situação 
Crónica, publicadas em Diário da República n.º 135/2018, Série II de 2018-07-16.  
A Mesa do Colégio elaborou as matrizes que serviram de base na elaboração dos 
programas formativos e que brevemente serão encaminhadas a todas as Instituições 
de Ensino Superior. 
A divulgação dos programas formativos têm sido realizadas pelo Interlocutor das 
Mesas dos Colégios.  

Participação e divulgação de programas formativos 
relevantes para o Colégio. 

_________ Ano 2018 

Promoção da oferta formativa para os membros e 
futuros membros do Colégio, através de jornadas, 
seminários, tertúlias, entre outras. 

_________ Ano 2018 

Foram proporcionados 3 workshops no V Encontro dos Enfermeiros Especialistas em 
Enfermagem Médico – Cirúrgica: Técnicas dialíticas (diálise e diálise peritoneal) no 
seu contexto prático; Resgate em oxigenação por membrana extracorpórea 
(ECMO): da origem ao centro de referência – uma prática especializada e 
Abordagem e monitorização da via área no doente crítico. 

Organizado debate intitulado "Gestão da dor. Transversalidade em debate" no V 
Congresso dos Enfermeiros na cidade de Lisboa. 

Elaboração das matrizes de ponderação do 
percurso profissional para validação e certificação 
individual de competências previamente adquiridas. 

_________ 
Primeiro 

trimestre de 
2018 

Indicação de elementos para a constituição da Comissão Nacional para a 
certificação de competências para efeitos de atribuição do título de Enfermeiro 
Especialista. 

A Mesa esta representada no júri nacional para efeitos de atribuição da 
competência acrescida avançadas pela sua Presidente.  

Colaboração na realização de critérios na 
acreditação dos contextos clínicos para a prática 
tutelada. 

_________ Ano 2018 Apreciação ao documento intitulado draft Percurso e Programa Formativo do 
Internato de Especialidade para Atribuição do Título de Enfermeiro Especialista. 
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2.5 ASSESSORIA  

Domínio 
Operacional Actividades Indicadores Metas Resultados 

A
ss

es
so

ri
a 

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. 

N.º de respostas 
                                    x 100 

N.º de soluções 
 

100% 

Parecer n.º 11/2018 - Análise da proposta de alteração ao Plano de Estudo 
do Curso de Mestrado de Enfermagem Médico-Cirúrgica da Escola Superior 
de Saúde do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. 
Parecer n.º 12/2018_Enquadramento do Enfermeiro Especialista em 
Enfermagem Médico-Cirúrgica nas Unidades de Cuidados na Comunidade.  
Parecer n.º 13/2018_ Análise da proposta de alteração ao Plano de Estudo 
do Curso de Pós-Licenciatura de Especialização de Enfermagem Médico-
Cirúrgica da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Viseu. 
Parecer n.º 14/2018 - Alocação do Enfermeiro Especialista em Enfermagem 
Médico-Cirúrgica na Sala de Reanimação - Posto de Trabalho nos Serviços 
de Urgência-Emergência. 
Parecer n.º 15/2018 - Funções do Enfermeiro Especialista em Enfermagem 
Médico-Cirúrgica nas Unidades de Cuidados Intensivos-serviços de Medicina 
Intensiva. 
Parecer n.º 17/2018 - Enquadramento na Aplicação do Decreto-lei 27/2018 
de 27 de Abril, Relativamente aos Cuidados Especializados em Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 
Parecer n.º 16/2018- Análise da proposta de alteração ao Plano de Estudo 
do Curso de Pós-Licenciatura de Especialização de Enfermagem Médico-
Cirúrgica da Escola Superior de Enfermagem do Porto. 

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

______________ Ano 2018 O site da Ordem dos Enfermeiros sofreu alterações com a implementação 
do Balcão Único e neste sentido, o microsite referente às Especialidades 
acompanharam estas modificações, estando a página do Colégio 
alocada à Webpage da Ordem dos Enfermeiros onde são divulgados os 
pareceres e actividades desenvolvidas por este Colégio. 

Reestruturação do microsite 
tornando-o mais interativo nas 
diferentes áreas que o compõem. 

_______________ Ano 2018 

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

_______________ Ano 2018 

Emitida resposta da Mesa no âmbito da Consulta Públicas: Redes de 
Referenciação Hospitalar - Ortopedia | Redes de Referenciação 
Hospitalar - Endocrinologia e Nutrição;  
Apreciação ao documento intitulado draft Percurso e Programa 
Formativo do Internato de Especialidade para Atribuição do Título de 
Enfermeiro Especialista. 
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2.6 GESTÃO 

Domínio 
Operacional 

Actividades Indicadores Metas Resultados  

G
es

tã
o 

de
 C

ui
da

do
s 

Colaboração com os membros do Colégio na 
definição de estratégias de gestão dos cuidados. ___________ Ano 2018 

A Mesa pronunciou-se acerca das estratégias de gestão com os seguintes 
pareceres: 
Parecer n.º 12/2018_Enquadramento do Enfermeiro Especialista em 
Enfermagem Médico-Cirúrgica nas Unidades de Cuidados na Comunidade.  
Parecer n.º 14/2018 - Alocação do Enfermeiro Especialista em Enfermagem 
Médico-Cirúrgica na Sala de Reanimação - Posto de Trabalho nos Serviços de 
Urgência-Emergência. 
Parecer n.º 15/2018 - Funções do Enfermeiro Especialista em Enfermagem 
Médico-Cirúrgica nas Unidades de Cuidados Intensivos-serviços de Medicina 
Intensiva. 
Parecer n.º 17/2018 - Enquadramento na Aplicação do Decreto-lei 27/2018 
de 27 de Abril, Relativamente aos Cuidados Especializados em Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 
Com a realização das Visitas de Acompanhamento ao Exercício Profissional 
foram monitorizadas algumas das estratégias utilizadas na gestão da prática 
de cuidados. 

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

___________ Ano 2018 

 
Durante este ano não houve solicitações neste sentido. 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 2018 

Colaboração com a Comissão de Qualidade dos 
Cuidados de Enfermagem na elaboração de 
directrizes no que diz respeito à promoção de 
dotações seguras em cuidados especializados. ___________ 

 
Ano 2018 

 

A Mesa do Colégio reforçou os seus contributos ao grupo de trabalho a 
desenvolver esta temática. 
 
A Mesa do Colégio tomou a iniciativa de realizar parecer, em parceria com 
a AEEEMC e CAT, onde consta a posição destes em relação a esta temática. Colaboração na criação de instrumentos de apoio à 

gestão de recursos humanos dos cuidados 
especializados de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 
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2.7 ACTIVIDADES CORRENTES  

  Actividades Indicadores Metas Resultados 

Actividades 
Correntes  

Realização de Assembleia da Mesa do 
Colégio. 

N.º de reuniões 1 
Realizou-se uma Assembleia da Mesa do Colégio no 
auditório da CCDR Alentejo em Évora no dia 20 de 
Janeiro de 2018. 

Reuniões ordinárias e extraordinárias da 
Mesa do Colégio. 

N.º de reuniões 12 Foram realizadas 12 reuniões ordinárias. 

Participação em reuniões com outros 
Órgãos da Ordem dos Enfermeiros. 

     _______________  100% 
A Mesa reuniu comos outros Órgãos da Ordem dos 
Enfermeiros, sempre que foi solicitado. 

Elaboração de relatórios de actividades 
do Colégio. 

N.º de relatórios 1 Elaborado o Relatório de Actividades já 
disponibilizados aos membros do colégio.  

Efemérides 

Comemoração de datas significativas 
para este Colégio. 

_______________ Ano de 2018 

Foi enviado para publicação na página da OE de 
textos relativos às seguintes datas significativas: Dia 
Mundial do Acidente Vascular Cerebral e Dia Mundial 
do Coração.  

Organização do VI Encontro de 
Enfermeiros Especialistas de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 

_______________ Janeiro de 
2019 

Organização do I Encontro Internacional e VI Encontro 
Nacional de Enfermeiros Especialistas de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica, no Pólo A da Escola Superior de 
Enfermagem Coimbra nos dias 25 e 26 de Janeiro de 
2019. 
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3. NOTA FINAL  

Estamos cientes que este ano de trabalho teve contributos nas necessidades de mudança e 

evolução da Especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica. Salientamos o trabalho efectuado 

pelo Colégio assinalado pela evolução e conquistas obtidas pela Especialidade Médico-Cirúrgica, 

de notável aprendizagem, marcado pela complexidade dos contextos sociais, profissionais e 

pessoais, sublinhando o espírito de entreajuda, a dedicação, a parceria e a amizade que norteou 

o trabalho dos elementos da Mesa.  

No cômputo geral, os objectivos fixados foram atingidos, pese embora parte das actividades 

previstas terem sofrido ajustamentos atentos os constrangimentos, também de política 

organizacional, que foram surgindo no decorrer do ano de 2018. Estes constrangimentos não 

prejudicaram, ainda assim, a concretização da missão e a prossecução da actividade do colégio. 

No sentido de continuidade, queremos que seja possível optimizar o trabalho já realizado e 

responder aos novos desafios com que se defronta a especialidade. 

Democratizar o acesso ao colégio e à Mesa do colégio é investir na construção de uma 

especialidade mais rica e mais sólida.  

Para crescermos contamos com o contributo de todos os membros do Colégio. Por isso apelamos 

a que seja participativo! Faça-nos chegar as suas preocupações ou sugestões. 

  

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

 
 
 

Enf.ª Catarina Lobão 
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1. NOTA INTRODUTÓRIA 

A Mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem Comunitária (MCEEC), ao apresentar o seu relatório 

de atividades, cumpre uma obrigação estatutária e apresenta aos membros do Colégio informação 

detalhada sobre o trabalho realizado durante o ano de 2018.  

O presente documento descreve as atividades e eventos desenvolvidos pela MCEEC, em articulação com os 

órgãos da Ordem dos Enfermeiros, e pretende analisar a execução do plano de atividades aprovado para 

2018 em Assembleia do Colégio da Especialidade de Enfermagem Comunitária (CEEC), em 26 de Janeiro 

de 2018, justificando os desvios. 

O ano 2018 foi pautado por grandes reformas na área dos Cuidados de Saúde Primários com a participação 

da mesa do colégio. Considerando as necessidades de cuidados de enfermagem especializados em áreas 

emergentes, relativamente às quais se reconhece a imperatividade de especificar as competências de acordo 

com o alvo e contexto de intervenção, desenvolveram-se as áreas, por um lado, em enfermagem de saúde 

pública e enfermagem de Saúde Comunitária e por outro lado em Enfermagem de Saúde Familiar.  

Neste âmbito foi aprovado os padrões de qualidade e o regulamento de competências específicas do 

enfermeiro especialista em enfermagem comunitária - na área de enfermagem de saúde comunitária e de 

saúde pública - na área de enfermagem de saúde familiar   
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1.1 PESTAÇÃO DE CUIDADOS 

 
 

3 2018 Atingido
MCEEC/Secções  

Regionais/CER

3 2018 Atingido MCEEC/OE

3 2018 Atingido MCEEC/OE

3 2018 Atingido MCEEC

2 2018

Reuniões  com o grupo Técnico  para o desenvolvimento e 

acompanhamento de boas  práticas  do Enfermeiro de 

Família  ao abrigo do despacho 3823/2016 do Ministério 

da Saúde.

MCEEC

Grupo técnico e consultivo sobre tabaco na DGS, Plano 

Nacional  para a Prevenção e Controlo do Tabagismo

MCEEC/

Representantes

Participação em reuniões  na DGS no âmbito da 

operacionalização do despacho sobre Vacinação
MCEEC

Participação na Comissão Mista decorrente da assinatura 

do Memorando entre a OE e a Associação Nacional  de 

Farmácias  20.07.2018

MCEEC

  Revisão da Norma para Cálculo de Dotações  Seguras  nos  

Cuidados  de Enfermagem  
MCEEC

1 2018 Grupo de trabalho para a reforma da Saúde Pública
MCEEC/Conselho 

Diretivo

1 2018 Grupo de trabalho   MCEEC/Colégio

3 2018 Foram realizadas  3 reuniões  com a Mesa do Colégio. MCEEC/Colégio/OE

1 2018 Parcialmente  atingido MCEEC

3 2018

Pedido de contributos  para a elaboração do perfil  de 

competência  acrescida  da Supervisão Clinica; 

Elaboração de  ontributos  para a elaboração do perfil  de 

competência  acrescida avançada na área da saúde 

escolar.Contributos  para o Projeto de Proposta de lei  que 

procede a  alteração à Lei  75/2009,de 12 de agosto, que 

estabelece os  l imites  máximos  ao teor de sal  no pão.

MCEEC 

SRNorte/MCEEC 

SRSul/MCEEC

Prestação de 
Cuidados 

Realização de visitas  de acompanhamento às  Unidades  Funcionais  dos  

Agrupamentos  de Centros  de Saúde(ACES), no âmbito da Reforma dos  Cuidados  de 

Saúde Primários  (CSP).

Promoção da reflexão sobre a nova reforma das  USP (nível  Regional  e Local). 

Indicadores Metas

2018

Outras  atividades

Promoção da reflexão sobre  as  especialidades  em Enfermagem no ambito dos  CSP.

Diagnóstico sobre o numero de Enfermeiros  face à necessidade de cuidados  de 

enfermagem nas  USP.

Colaborar no diagnóstico organizacional  das  Unidades  de Saúde Pública(USP).

Visitas / Reuniões 
de Trabalho

Reuniões  de trabalho para a definição de indicadores  de Qualidade dos  Cuidados  

de Enfermagem  na área dos  CSP.

Reuniões  de trabalho para a  defInição de normas  para o calcúlo de dotações  

seguras  dos  cuidados  de Enfermagem em CSP.

Reuniões  de trabalho no âmbito da implementação  da Especialidade de 

Enfermagem em Saúde Familiar.

2018Outras  reuniões  de trabalho

Realizar visitas  e reuniões  de trabalho com vista à melhoria dos  Cuidados  de Enfermagem.

Promover a reflexão sobre o exercício profissional.

Domínio 
Operacional

Atividades

Objetivo 
Estratégico

Regular e supervisionar o acesso à profissão de Enfermeiro e o seu exercício, aprovar, nos  termos  da lei, as  normas  técnicas  e deontológicas  respetivas, zelar pelo cumprimento das  normas  legais  e 

regulamentares da profissão e exercer o poder disciplinar sobre os  seus  membros.

Defender os  interesses  gerais  dos  destinatários  dos  serviços  de Enfermagem e a representação em defesa dos  interesses  da profissão.

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  ações  tendentes  ao acesso dos  Cidadãos  aos  Cuidados  de Saúde e aos Cuidados  de Enfermagem.

Objetivo 
Operacional

4

MCEEC/Secções  

Regionais

Visitas  / reuniões  de acompanhamento do Exercício Profissional  de Enfermagem 

solicitadas e em articulação com os  Conselhos  de Enfermagem Regionais.

Resultados Responsabilidades

2  Atingido 

Reunião de trabalho para a validação da nova ontologia no ambito da SIE, por área 

da especialidade.
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1.2 INVESTIGAÇÃO  

 
 
 

1 Ano de 2018
Parcialmente 

atingido
MCEEC

1 Ano de 2018
Parcialmente 

atingido
MCEEC

1 Ano de 2018 Atingido

1 Ano de 2018 Atingido MCEEC/OE

1 Ano de 2018 Atingido  MCEEC/OE

Domínio Operacional Atividades

Realizar estudos  científicos  para melhorar a prática de Cuidados  de Enfermagem ; Integrar congressos  e encontros  cientificos  para divulgação do conhecimento.

Produção, transferência e 
divulgação de 

conhecimento científico 
em Enfermagem

Organização do Encontro dos  Enfermeiros  Especial istas  em Enfermagem Comunitária.

Elaboraçãode questionários  da OMS sobre vacinação e intervenção dos  Enfermeiros  Portugueses  na vacinaçâo.

 Encontro  de Boas  Práticas  em Enfermagem Comunitária /Familiar.

Responsabilidades

MCEEC/Outros  

membros  do Forum

MCEEC

MCEEC

Metas

Ano de 2018

Ano de 2018

Ano de 2018

Resultados

Objetivo Estratégico

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  normas  técnicas  e deontológicas  respetivas, zelar pelo cumprimento das  normas  legais  e 

regulamentares  da profissão e exercer o poder disciplinar sobre os  seus  membros.

Representar os  Enfermeiros  junto dos  Òrgãos  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  ações  tendentes  ao acesso dos  Cidadãos  aos  Cuidados  de Saúde e aos  Cuidados  de Enfermagem.

Objectivo Operacional 

Não atingido

Superado

Atingido

Reuniões  com a comissão de investigação e desenvolvimento.

Participação no  Congresso /XXVI Jornadas  da Sociedade Portuguesa de Alcoologia ; Participação no encontro 

Ibérico de Enfermagem.

Estabelecimento de protocolos  com Unidades  de Investigação em Saúde.

Indicadores

1

2

0

Desenvolvimento de estudos  cientificos  relevantes  para a prática de cuidados  na area dos  CSP. Em elaboração "     

"Cuidar famílias". 

Participação no Congresso de Enfermagem.
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1.3 DOCÊNCIA 

 
 
 
 
 

0 Ano 2018 Não atingido MCEEC/OE

2 Ano 2018 Atingido MCEEC/OE

6 Ano 2018 MCEEC/OE

3 Ano 2018 Atingido MCEEC/OE

3 Ano 2018 Atingido MCEEC/OE

Metas ResponsabilidadesIndicadores Resultados

Objetivo Estratégico

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 normas técnicas e deontológicas 

respetivas, 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 ações tendentes ao acesso dos Cidadãos aos Cuidados de 

Saúde e aos Cuidados de Enfermagem.

Objetivo Operacional Articular o papel da Ordem com a docência para uma melhor formação dos Enfermeiros.

Restruturação curricular

Inovação e Desenvolvimento

Domínio Operacional Atividades

Pronúncia  sobre planos  de estudos  que abrangam as  novas  reformas.

Desenvolvimento  de uma politica de formação continua dos  Enfermeiros  ,em articulação com 

o ensino da Enfermagem.

Ligação da teoria à prática profissional.

Articulação e intervenção nos  protocolos  estabelecidos.

Apreciação de plano de estudos  de Cursos  de Pós‐l icenciatura de Especialização em 

Enfermagem.  
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1.4 FORMAÇÃO 

 

4 2018 Atingido MCEEC/OE

MCEEC

MCEEC/OE

Promover a existencia de uma politica de formação promotora do desenvolvimento profissional.

Estabelecimento de parcerias  com as  Escolas  Superiores  de Saúde.

0

1

1

Metas

2018

2018

2018

2018

Responsabilidades

MCEEC

MCEEC

2018

Objetivo 
Estratégico

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 normas técnicas e deontológicas 

respetivas, 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 ações tendentes ao acesso dos Cidadãos aos 

Cuidados de Saúde e aos Cuidados de Enfermagem.

Acompanhamento/monitorização da abertura dos  cursos  da Especialidade de 

Enfermeiro Especialista em Saúde Familiar.

Domínio Operacional Atividades

Objetivo 
Operacional

Levantamento  das  necessidades  de formação dos  Enfermeiros  atendendo à 

reforma das  USP e reforma dos  CSP.

 Programa formativo da Especialidade em Enfermagem de Saúde Familiar ; 

Programa formativo da Especialidade em Enfermagem Comunitária e de Saúde 

Publica; Elaboração da Matriz de análise do Mestrado e CPLEE Saúde 

Comunitária e Saúde Pública  e Saúde Familiar.

Indicadores

MCEEC/OE 

4 Atingido 

Participação na  Reunião 

das  MCEE com a  Estrutura  

de  Idoneidades  para  

debater o referencia l  de  

acreditação dos  contextos  

e  Especia l idades  em 

Enfermagem

 Aatingido

Atingido

Formação Científica, 
técnica, cultural e 

profissional

Resultados

Parcia lmente  atingido

 Ponderação dos  processos  formativos  e certificação de competências.Acreditação e formação 1

Reflexão sobre o exercício profissional  dos  Enfermeiros na àrea dos  cuidados  de 

saude primários.
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1.5 ACESSORIA 

 

Parecer sobre  à  proposta  de  Lei  75/2009 de  12 de  agosto que  estabelece  os  

l imites  máximos  de  teor de  sa l  no pão.

Parecer sobre  a  norma  24/2017 da  DGS relativa  à  doença  dos  legionários  

Parecer sobre  a  rede  de  referençiação hospita lar ; Parecer sobre  a  certi ficação da  

competência  acrescida  em Supervisão cl inica; e  pronúncia  sobre  proposta  de  

reconhecimento da  área  da  competência  acrescida  em estomaterapia .

1 2018 Reunião com a  USFAN

1 2018   Atingido

4 2018 Atingido

10 2018

Participação, em representação da  Bastonária , para  o Juri  Nacional    ,  

Participação, em representação da  Bastonária  no Juri  para  efei tos  de  atribuição 

de  competencia  acrescida  di ferenciada;  Participação no júri  da  Comissãode  

Acreditação e  Credi tação de  atividades  formativas ; Nomeação pelo Senhor Vice‐

Pres idente  Enfermeiro Luis  Barrei ra  para  GT val idação da  nova  ontologia  no 

ambito do SIE,por especia l idade. Participação em representação da  Senhora  

Bastonária  no VIII  Congresso das  Jornadas  da  Sociedade  Portuguesa  de  ALcologia  

dia  11.10.2018 no Porto; Participação em representação da  Senhora  Bastonária  

nas  jornadas   Péri ‐operatórias  em Leiria ; Invi tation to Health Inequal i tes  

Worksop,19 abri l  Lisboa; participação O Coração das  Terras  do Lince  em 

Movimento 15 de  maio, centro de  saúde  Penamacor; comemorações  do dia  da  

famíl ia  Coimbra; Entrga  do Prémio de  investigação em enfermagem Mariana  Diniz 

de  Sousa  2018,Lisboa; 

Objetivo 
Estratégico

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 normas técnicas e deontológicas respetivas, 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 ações tendentes ao acesso dos Cidadãos aos Cuidados de Saúde e aos Cuidados de Enfermagem.

Assessoria, 
Aconselhamento e 
Recomendação

Domínio 
Operacional Atividades

Objetivo 
Operacional

Reuniões de reflexão para uma melhoria dos Cuidados de Enfermagem.

 Reuniões  periodicas  com o Conselho Diretivo no ambito do 

acompanhamento das  reformas em curso.
MCEEC/OE

MCEEC20185

Reuniões com a Comissão de Apoio Técnico à MCEEC.

MCEEC

Participação em 
representações 

nacionais a convite

Indicadores Metas ResponsabilidadesResultados

Outras  atividades

MCEEC

Elaboração dos  pareceres  solicitados  e da competência  do 

Colégio.

 Reuniões  com as  Associações  Profissionais.

MCEEC/OE
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1.6 GESTÃO 

 
 
 
 
 
 
 

Não atingido

Não atingido

Gestão de cuidados

Objetivo 
Estratégico

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 normas técnicas e deontológicas respetivas, 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 ações tendentes ao acesso dos Cidadãos aos Cuidados de Saúde e aos 

Cuidados de Enfermagem.

Objetivo 
Operacional

Implementar medidas conducentes à gestão de cuidados.

ResponsabilidadesDomínio Operacional Atividades Indicadores Metas Resultados

Promoção da articulação com as  instituições  de ensino de Enfermagem,ou outras  ,para o 

desenvolvimento de métodos  e técnicas   de planeamento,implementação e gestão de equipas.
0 2018 MCEEC

0 2018 MCEEC/OEReuniões  com os  Enfermeiros  gestores  das  unidades  de saúde.
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1.7 ACTIVIDADES CORRENTES 

 

Atividades/Projetos não directamente relacionados com os Objetivos Estratégicos
Atividades Correntes/Atividades de Suporte

Comissão mista Associação Nacional de Farmácias (ANF) e 

Ordem dos Enfermeiros.

4ª Assembleia do CEEC, 26.01.2018_Lisboa

Reunião n.º 25_MCEEC_12.01.2018_Lisboa

Reunião n.º 26_MCEEC_23.02.2018_Lisboa

Reunião n.º 27_MCEEC_23.03.2018_Leiria  

Reunião n.º 28_MCEEC_27.04.2018_Lisboa

Reunião n.º 29_MCEEC_25.05.2018_Lisboa

Reunião n.º 30_MCEEC_20.06.2018_Coimbra

Reunião n.º 31_MCEEC_27.07.2018_Lisboa

Reunião n º 32_MCEEC_24.08.2018_Lisboa

Reunião n º 33_MCEEC_27.09.2018_lisboa

Reunião n º 34_MCEEC em conjunto com a CAT à 

MCEEC_19.10.2018_Lisboa

Reunião n º 35_MCEEC_23.11.2018_Lisboa

Reunião n.º 36_MCEEC_17.12.2018_Lisboa

Atingido

parcialmente atingido

1

Domínio 
Operacional

Atividades Indicadores

Gestão 
Administrativa de 
Recursos Humanos

Elaboração e submissão do plano de atividades  do Colégio e 

relatório de atividades.

Articulação com Órgãos  Nacionais  /Internacionais  em áreas  de 

interesse da Mesa do Colégio.

1

12

Procedimentos 
internos

Resposta ao expediente corrente da MCEEC. Todos

Elaboração de Pareceres Técnicos  e Científicos, mediante as  

solicitações.
Todos

Gestão 
Administrativa, 
Financeira e 
patrimonial

1

Metas Responsabilidades

Ano 2018 MCEEC/OE

Ano 2018 MCEEC/OE

Resultados

MCEEC

Ano de 2018 MCEEC

MCEEC

MCEEC

Reunião MCEEC

Atingido

Ano de 2018

Elaboração de Fichas  de Projecto, no sentido da contenção e 

controlo de despesas.
Ano 2018 MCEEC

Ano de 2018 MCEECResposta aos  EDOCLINK's. Todos

Atingido

Atingido

Atingido

Ano 20182

Realização de Assembleia / Reuniões  ordinárias  da Mesa do 

Colégio

Participação em reuniões  com outros  orgãos  da OE. 7 Ano 2018

Gestão 
Documental

Comunicação 
Interna e Externa

MCEEC, Gabinete de 

Comunicação e 

Imagem e 

Ano de 2018Atualização e dinamização do microsite da Mesa do Colégio. 70%
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1.8 COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividades/Projetos não diretamente relacionados com os Objetivos Estratégicos
Cooperação Institucional/Participação em projetos e grupos de trabalho

Indicadores Metas Resultados

2 Ano de 2018 Atingido

1 Ano de 2018 Atingido

5 Ano de 2018 Atingido

4 Ano de 2018 Atingido 

Elaboração de Pareceres Técnicos  e Científicos, mediante as  solicitações.

Resposta a pedidos
Resposta a dúvidas   e ou esclarecimentos.

Domínio 
Operacional Atividades

Participação em 
representações 

nacionais

Responsabilidades

 Convite para integrar Encontro nas  comemorações  do dia da Familia,ESEnfCoimbra, 15 de 

Maio; Forúm de discussão SRNorte‐Saúde Familiar‐21 de Fevereiro‐Escola Superior de 

Saúde Viana do Castelo;Convite paraXVIII Encontro Anual  da APECSP nos  dias  19 e 20 de 

Abril  em Braga; 

Reuniões  com o Grupo de Trabalho Rede Nacional  de Referenciação para Feridas  

Complexas, nomeado através  da NI BAST 2016/38.

Reuniões  com o grupo Técnico  Consultivo sobre tabaco,DGS,Plano Nacional  para a 

prevenção e controlo do tabagismo e representação COPPT

MCEEC/OE

Reuniões  com o grupo Técnico   MCEEC/OE

MCEEC/OE

Atingido

Atingido

MCEEC/OE

Todos Ano de 2018 MCEEC

Todos Ano de 2018 MCEEC
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1.9 REDE OE 

 
  
 

Atividades/Projetos não diretamente relacionados com os Objetivos Estratégicos
Atividades desenvolvidas no âmbito da rede Ordem dos Enfermeiros

Responsabilidades

Atingido

Efemérides

Domínio 
Operacional Atividades

MCEEC/OE

Atingido

Atingido

Atingido

Atingido

Ano de 2018

Indicadores Metas

Atingido

Atingido

Resultados

Integração da Mesa do Colégio da Especialidade de 

Enfermagem Comunitária nas actividades  da Feira da Saúde, 

em Porto de Mós.

II Coração das  Terras  do Lince em Movimento, a realizar‐se no 

dia 24 de Maio na localidade espanhola de Valverde del  

Fresno, Penamacor

1

1

Convite para participar na primeira reunião de Parceiros  do 

Centro de Contacto do Serviço Nacional  de Saúde, em Lisboa

Representação da Mesa nas  comemorações do Dia do Mundial  

do Enfermeiro na ESS Leiria 

 Convite da ESEP para comemoração de 40 anos de Alma Ata.

Convite 1ª dia ERAS Portugal  em Lisboa.

Participação na Cerimónia de Vinculação à Profissão da 

Secção Regional  do Norte

1

1

1

1

1
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2. NOTA FINAL 

As atividades realizadas, cumpriram globalmente os objetivos traçados no plano para 2018 e aprovado em 

Assembleia do Colégio. 

E, porque o Colégio somos todos nós, contamos com a colaboração de cada um, tendo como prioridade para o 

ano 2019 a proximidade entre a Mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem Comunitária e os membros 

do Colégio.   

Contamos com o contributo de todos os membros do Colégio. 

Faça-nos chegar os projetos em que está envolvido. 

Faça-nos chegar as suas preocupações ou sugestões. 

Seja participativo. 

 
 
 

A Presidente da Mesa do Colégio da Especialidade 
de Enfermagem de Comunitária 

 
 
 
 

Enf. Maria Clarisse Louro 
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RELATÓRIO E CONTAS 2018 

SECÇÃO REGIONAL DO NORTE 
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RELATÓRIO E CONTAS 2018 

SECÇÃO REGIONAL DO CENTRO 
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RELATÓRIO E CONTAS 2018 

SECÇÃO REGIONAL DO SUL 
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APÊNDICE 14 

 

 

RELATÓRIO E CONTAS 2018 

SECÇÃO REGIONAL DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
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APÊNDICE 15 

 

 

RELATÓRIO E CONTAS 2018 

SECÇÃO REGIONAL DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 
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