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MENSAGEM DA PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECTIVO 

 

Entraremos neste último ano de mandato com a noção de dever cumprido. Avançamos para os 

derradeiros meses de trabalho sem ter de acelerar para cumprir o que prometemos. No essencial, 

cumprimos aquilo a que nos propusemos fazer. Diria mesmo que fomos além das propostas 

apresentadas aos Enfermeiros. Foi assim porque nunca estivemos sozinhos e porque sentimos, a 

cada passo, o apoio inequívoco de muitos profissionais e amigos da Enfermagem. 

Guardámos para esta recta final a energia de quem confia no trabalho que foi feito. É com essa 

força que avançamos para aprofundar algumas áreas da formação e do domínio das 

competências acrescidas. Assinalaremos este último ano com a realização da I Convenção 

Internacional dos Enfermeiros a propósito da celebração dos 40 anos do Serviço Nacional de 

Saúde e continuaremos, sem medos, na defesa intransigente da dignidade da profissão. 

Obrigada pela vossa confiança e lealdade. Saibamos terminar como começámos: com coragem 

e carregados de sonhos. 

 

Ana Rita Pedroso Cavaco 
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1 - NOTA INTRODUTÓRIA 

 

O Plano de Actividades e Orçamento da Ordem dos Enfermeiros para 2109, reflecte a consolidação 

do trabalho já desenvolvido e as conquistas já alcançadas neste mandato (2016 – 2019), bem como as 

actividades a desenvolver no âmbito dos resultados que ainda ambicionamos alcançar. 

O Conselho Directivo da Ordem dos Enfermeiros (OE), no âmbito das suas competências, elabora e 

submete à Assembleia Geral de 30 de Março de 2019, o presente Plano de Actividades e Orçamento, 

referente ao último ano do mandato em curso. 

É sempre oportuno realçar que o âmbito de intervenção da OE, está claramente definido no seu Estatuto 

(EOE). As competências decorrem dos seus fins e atribuições elencadas no artigo 3.º e traduzem, também 

de acordo com a sua missão, a finalidade da sua acção: 

 Defender os interesses gerais dos destinatários dos serviços de Enfermagem e a representação 

em defesa dos interesses da profissão; 

 Regular e supervisionar o acesso à profissão de Enfermeiro e o seu exercício; 

 Aprovar, nos termos da lei, as respectivas normas técnicas e deontológicas, zelar pelo cumprimento 

das normas legais e regulamentares da profissão e exercer o poder disciplinar sobre os seus 

membros; 

 Representar os Enfermeiros junto dos órgãos de soberania; 

 Colaborar com todas as entidades públicas, privadas e sociais sempre que estejam em causa 

questões relacionadas com as atribuições da OE, designadamente no acesso. 

Neste contexto, as actividades que constam deste documento, são o motor do garante da efectiva 

continuidade da acção, referenciada no EOE, na Missão, Valores e Visão que assumimos para o 

cumprimento do desígnio da Ordem dos Enfermeiros e que aqui destacamos: 

 

MISSÃO 

A OE, no âmbito da sua função reguladora de acesso à profissão de Enfermeiro e do seu exercício, assume 

a responsabilidade social expressa no contexto dos seus fins e atribuições, defendendo uma dinâmica de 

acção que responda às necessidades e expectativas dos Enfermeiros dignificando a sua função e dando-

lhe visibilidade.  

A OE defende a Pessoa e a sua capacitação para participar activamente no seu processo de saúde, 

através da promoção da sua individualidade, independência e qualidade de vida. 

 

VALORES  

 CREDIBILIDADE 

 INTEGRIDADE 

 RESPONSABILIDADE 

 TRANSPARÊNCIA 

 INDEPENDÊNCIA 

 QUALIDADE E SEGURANÇA 

 

VISÃO  

Queremos que a OE seja cada vez mais reconhecida como uma referência e uma mais-valia para a 

sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e Sistema de Saúde, que os Enfermeiros evidenciem 

uma conduta ética, conhecimento e qualidade técnica que se traduzam em ganhos em saúde para a 

população e prestígio social para a Enfermagem – “SOMOS ORGULHOSAMENTE ENFERMEIROS”. 
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As actividades a desenvolver durante este último ano do nosso mandato, decorrem directamente das 

atribuições que estão cometidas, à Ordem dos Enfermeiros, pelo seu Estatuto, bem como dos compromissos 

assumidos e do nosso quadro de referências. 

O ano de 2019, será também um ano de consolidação. A Ordem dos Enfermeiros continuará a dar passos 

no sentido do desenvolvimento da estratégia que tem norteado a nossa acção, dando consistência aos 

resultados até agora alcançados. 

As áreas alvo da definição dos nossos objectivos operacionais continuam a ser: 

a. Prestação de cuidados; 

b. Investigação;  

c. Docência; 

d. Formação; 

e. Assessoria; 

f. Gestão; 

g. Actividades correntes e de suporte; 

h. Cooperação institucional e participação em projectos e grupos de trabalho; 

i. Rede OE. 

Iniciamos este ano com renovada determinação e motivação de sermos cada vez melhores, no serviço que 

prestamos aos Enfermeiros e à sociedade e no trabalho conjunto, que com todos, queremos desenvolver. 

Sabemos que importa, mais do que nunca, manter o rumo e a determinação na acção. No presente ano 

continuaremos a intervir para o ciclo de desenvolvimento que a nossa profissão necessita e merece. Um 

ciclo onde novos desafios, novas oportunidades mas também mais responsabilidades e compromissos 

estarão ao nosso alcance. 

Consideramos que a nossa inteligência colectiva será facilitadora na operacionalização deste plano e na 

obtenção de ganhos que proporcionem visibilidade e evidência da utilidade da nossa função no Sistema 

de Saúde. 

De acordo com Relatório das Nações Unidas, Portugal consta da lista dos seis países que estão a 

envelhecer mais depressa. A estimativa feita por esta organização aponta que em 2050 cerca de 40% 

da população portuguesa terá mais de 60 anos. Sabemos também que Portugal é um dos países da 

Europa onde se vive, em média, até mais tarde. No entanto, é um dos países onde se vive com pior saúde 

durante mais anos. 

Já hoje, somos uma população envelhecida, com um baixo índice de fecundidade, que se confronta com 

novos problemas de saúde, assumindo as doenças crónicas, cada vez mais, um peso crescente. Também os 

estilos de vida revelam novas e complexas dinâmicas comportamentais associadas a factores de risco 

determinantes para o estado de saúde dos portugueses. 

Perante este contexto socio demográfico não é difícil perspectivar as múltiplas e crescentes necessidades 

em cuidados de saúde com que temos de nos confrontar. Os Enfermeiros têm um importante e decisivo 

papel a desempenhar, assim lhes sejam proporcionadas as condições para o efeito. 

Nesse sentido, uma das componentes da nossa estratégia para este mandato foi apostar na capacitação 

dos Enfermeiros, no seu crescimento e desenvolvimento profissional. Melhorar a qualificação da sua 

formação, proporcionar a aquisição de novas áreas de competências que melhor se adeqúem às 

expectativas e necessidades da população que servimos, foi um dos propósitos que assumimos, que teve 

grande expressão em 2018 e que se mantém no presente ano. 

Queremos continuar a dar sentido e visibilidade à nossa preocupação genuína com a sociedade e com as 

pessoas em particular. O nosso dever e compromisso social passa também por continuar a colocar a 

Enfermagem na agenda política dando visibilidade aos nossos atributos de qualidade técnica, do talento 

e sinergia resultantes da natureza do nosso trabalho em equipa. 
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Este Plano de Actividades e Orçamento traduz o compromisso de continuar a defender a excelência do 

exercício profissional, materializado em ganhos para a saúde das pessoas alvo da nossa intervenção e 

na dignificação da profissão. 

Para este ano, consideramos ainda mais pertinente reforçar o desafio a todos os Enfermeiros para uma 

participação empenhada e crítica no desenvolvimento da sua profissão. 

Solidariedade, coesão, resiliência e determinação serão essenciais para responder aos próximos desafios 

e exigências. Neste desafios a Ordem garante que estaremos juntos, porque “ninguém está sozinho”. 
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2 - ORGANOGRAMA DA ORDEM DOS ENFERMEIROS 
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3 - PLANO DE ACTIVIDADES DE 2019 

Com um rumo, claramente, definido, a OE continuará o caminho da defesa dos interesses dos destinatários 

dos serviços de Enfermagem e a representação e defesa dos interesses da profissão. Assim, considerando 

a importância das atribuições desta Ordem Profissional e as áreas de actuação que lhe estão inerentes, 

apresentamos aos Enfermeiros o Plano de Actividades para o ano de 2019. 

 

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 as necessidades de cuidados de saúde, ao longo do ciclo vital e em fim 
de vida, bem como no cumprimento das dotações seguras 

 

Domínio 
Operacional 

Actividades Indicadores Metas 

Prestação de 
Cuidados 

 Participação em Visitas de Acompanhamento 
do Exercício Profissional (VAEP) 

(Nº de VAEP 
realizadas/Nº de VAEP 

planeadas) x100 
≥ 80% 

 Normalização dos documentos padrão de 
registo das VAEP 

Documentos padrão 
Revistos 

Março 

 Apreciação do registo das VAEP 
(Nº de apreciações 
realizadas/Nº de 

registos de VAEP) x100 
≥ 80% 

 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 % 

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

(Nº de iniciativas e/ou 
medidas realizadas/Nº 

de situações críticas 

identificadas) x100 

≥ 80 % 

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

Regulamento aprovado e 
publicado 

Abril 

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

(Nº de reuniões 
realizadas/Nº de reuniões 

planeadas) x100 
≥ 80% 

 Elaboração de proposta para a estratégia de 
implementação de programas de melhoria 
contínua da qualidade dos cuidados de 
Enfermagem 

Nº de propostas ≥ 1 

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

(Nº de métodos, 
instrumentos e programas 

de melhoria contínua 
apreciados, sob 

solicitação) 

----- 
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Domínio 
Operacional 

Actividades Indicadores Metas 

Prestação de 
Cuidados 
 
(cont.) 

 Acompanhamento da monotorização de 
indicadores de qualidade sensíveis aos 
cuidados de enfermagem 

(Nº de indicadores de 
qualidade sensíveis aos 

cuidados de 
Enfermagem) 

----- 

 Definição e regulação da intervenção dos 
Enfermeiros pela emissão de pareceres sobre 
matérias específicas da prestação de cuidados, 
nos diversos contextos 

(Nº de pareceres 
realizados/Nº de 

pareceres solicitados) 
x100 

≥ 80% 
 Participação em grupos de trabalho a nível 

nacional para a promoção da qualidade dos 
cuidados (grupos inseridos na Direcção Geral 
de Saúde - DGS, entre outros) 

(Nº de participações em 

grupos trabalho/Nº de 
participações 

solicitadas) x100 
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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 

Actividades Indicadores Metas 

Produção, 
transferência e 
divulgação de 
conhecimento 
científico em 
Enfermagem 

 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 recebidos) 
x100 

≥ 60% 

 Incentivo e apoio a divulgação do conhecimento 
científico desenvolvido por Enfermeiros 

Nº de actividades 
de divulgação 
científicas, sob 

solicitação 

≥ 1 

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

(Nº de projectos 
apreciados/Nº de 

projectos recebidos) 
x100 

≥ 80% 

 Organização e publicação da revista científica da 
OE 

Nº de publicações 1 

 Apreciação de propostas tendo em vista a 
aquisição de bases de dados científicas 

(Nº de propostas 
apreciadas/Nº de 

propostas 
recebidas) x100 

≥ 80% 
 Apoio e parceria na organização de eventos 

científicos nacionais e internacionais 

(Nº de apoios ou 
parcerias 

realizadas/Nº de 
apoios ou parcerias 
solicitadas) x100 

 Colaboração nas publicações, nacionais e 
internacionais, na área da saúde 

(Nº de 
colaborações 

realizadas/Nº de 

colaborações 
solicitadas) x100 

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

Construção do 
Repositório 

----- 

 Envio de questionários a congéneres de outros 
países com o intuito de obter indicadores 
importantes para a OE 

Nº de questionários 
enviados 

> 2 

 Resposta a questionários e pedidos de informação 
relativos à OE feitos por entidades internacionais 

(Nº de pedidos 
respondidos/Nº de 
pedidos recebidos) 

x100 

≥ 75% 

 Submissão de artigos e/ou publicações no âmbito 
da regulação da profissão/intervenção da OE em 
Portugal e no mundo 

Nº de artigos e/ou 
publicações 

≥ 2 
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Domínio 
Operacional 

Actividades Indicadores Metas 

Produção, 
transferência e 
divulgação de 
conhecimento 
científico em 
Enfermagem 
 
(cont.) 

 Submissão de consultas públicas da Comissão 
Europeia e outros questionários a nível 
internacional, dando maior visibilidade à 
actividade da Enfermagem portuguesa 

(Nº de pedidos 
analisados e 

enviados/Nº de 
pedidos recebidos) 

x100 

≥ 80% 

 Operacionalização na plataforma Balcão Único 
do inquérito aquando da solicitação da 
Declaração das Directivas Comunitárias na 
plataforma que permita identificar o panorama 
actual da emigração dos enfermeiros portugueses 

Operacionalização 
do inquérito 

100% 

Inovação e 
Desenvolvimento 

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

(Nº de NOC 
realizadas/Nº de 
NOC solicitadas) 

x100 
100% 

 Realização de reuniões semestrais da Comissão de 
Investigação e Desenvolvimento 

(Nº de reuniões 
realizadas/Nº de 

reuniões planeadas) 
x100 

 Criação de prémio anual, que distinga não só os 
enfermeiros e personalidades mas também 
enfermeiros portugueses emigrados, que se 
notabilizaram ao longo do ano na defesa da 
profissão de Enfermagem e dos interesses das 
pessoas 

Nº de prémios 
criados 

≥ 1 

 Análise e organização de candidaturas a fundos 
comunitários (ou actividades relacionadas) a fim 
de promover o desenvolvimento científico da 
Enfermagem portuguesa 

(Nº de pedidos 
respondidos/Nº de 
pedidos recebidos) 

x100 

≥ 50% 

 Encetar e desenvolver contactos a nível europeu e 
a nível da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP) tendo em vista o acesso das 
congéneres de língua portuguesa aos fundos 
europeus existentes para a Cooperação, 
nomeadamente no que se refere ao apoio ao 
desenvolvimento profissional 

Nº de actividades a 
desenvolver 

≥ 1 
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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 condições para a reorganização do ensino de Enfermagem 

 

Domínio 
Operacional 

Actividades Indicadores Metas 

Reestruturação 
curricular 

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

(Nº de propostas 
analisadas/Nº de 

propostas existentes 
para análise) x100 

≥ 80% 

 Realização de Visitas de Acompanhamento ao 
Exercício Profissional a instituições de ensino 
superior de Enfermagem 

(Nº de VAEP 
realizadas/Nº de VAEP 

planeadas) x100 
≥ 80% 

 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, sob 

solicitação 
----- 

 Nomeação de enfermeiros a integrarem como 
vogais o Júri para atribuição do título de 
especialista na área científica de Enfermagem 
(Decreto-Lei n.º 206/2009 de 31 de Agosto) 

(Nº de nomeações 
efectuadas/Nº de 

nomeações 
solicitadas) x100 

100% 

 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 

 --------  

Inovação e 

Desenvolvimento 

 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% 

 Apoio e colaboração em iniciativas pedagógicas 
sob solicitação 

(Nº de iniciativas 
concretizadas/Nº de 

iniciativas solicitadas) 
x100 

Supervisão 

 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 

100% 
 

 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 
----- 
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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 

 

Domínio 
Operacional 

Actividades Indicadores Metas 

Formação 
científica, 
técnica, 
cultural e 
profissional 

 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% 

 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 

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

(Nº de acções de 
formação 

realizadas/Nº de 
acções de 
formação 

planeadas) x100 

 Dinamização da bolsa de formadores da OE 
Nº de novos 

formadores da OE 

----- 

 Colaboração no desenvolvimento do reforço 
de parcerias com entidades congéneres 
internacionais, tendo em vista o conhecimento 
e boas práticas em Enfermagem 

Nº de contactos 
efectuados 

Acreditação e 
creditação da 
formação 

 Acompanhamento, assessoria e avaliação da 
oferta formativa para Enfermeiros 

Nº de ofertas 
formativas 
analisadas 

 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% 

 Operacionalização na plataforma “Balcão 
Único” do fluxo inerente ao processo de 
acreditação e creditação de actividades 
formativas 

Operacionalização 
do processo 

Julho 
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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 

 

Domínio 
Operacional 

Actividades Indicadores Metas 

Assessoria, 
Aconselhamento 
e Recomendação 

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

(Nº de respostas 
e/ou pareceres 

realizados/Nº de 
pedidos e/ou 

pareceres 
solicitados) x100 

≥ 80% 

 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% 

 Elaboração de cálculos de dotação para 
respostas a pedidos de apreciação da 
segurança dos cuidados de Enfermagem 

Nº de respostas 
realizadas 

----- 
 Elaboração de propostas para a definição de 

políticas de saúde, em parceria com a tutela, as 
instituições de saúde e de ensino superior 

Nº de propostas 
realizadas 

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

Nº de pronúncias 
realizadas 
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3.6 - GESTÃO 

Objectivos 

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

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

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

 

Domínio 
Operacional 

Actividades Indicadores Metas 

Gestão do 
Serviço de 
Enfermagem 

 Conclusão da análise relativa ao 
diagnóstico de situação no que respeita 
à estrutura organizacional da gestão do 
Serviço de Enfermagem 

Apresentação do 
diagnóstico da 

situação 
Junho 

 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 

Nº de visitas 
realizadas 

----- 

 Identificação de problemas reais ao nível 
da estrutura organizacional da gestão do 
Serviço de Enfermagem tendo em conta o 
enquadramento normativo e legal 

Nº e tipologia dos 
problemas 

identificados 
Agosto 

a 
Outubro 

 Planeamento de estratégias de 
intervenção no âmbito do diagnóstico 

Sistematização do 
plano estratégico de 

intervenção 

 Difusão de boas práticas de gestão e/ou 
projectos de gestão do serviço de 
Enfermagem inovadores: 
- Atribuíção do prémio de boas práticas 
de gestão; 
- Identificação e divulgação de projectos 
inovadores. 

 
 
 
 

Prémio atribuído 

 
Nº de Projectos 
identificados e 

divulgados 

 
 
 
 

Maio 

 
----- 
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3.7 - ACTIVIDADES CORRENTES E DE SUPORTE 

Domínio 
Operacional 

Actividades Indicadores Metas 

Gestão 
Administrativa 
de Recursos 
Humanos 

 Implementação de modelo de Avaliação de 
Desempenho  

Grau de execução do 
plano 

≥ 80% 

 Definição de Políticas de RH e Código de 
Conduta 

 Criação e desenvolvimento de Comité de 
Cultura e Projectos OE 

 Criação e desenvolvimento de programas de 
saúde e bem-estar para os colaboradores 

 Implementação de Caixa de Sugestões e 
premiar as sugestões dos colaboradores 
que venham a ser implementadas 

 Aposta na gestão do conhecimento e 
reforço de competências internas 

 Dinamização da mobilidade interna 

 Promoção de medidas para conciliação da 
vida familiar e profissional 

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

 Reorganização da tabela salarial dos 
colaboradores 

 Revisão da estrutura de categorias 
profissionais dos colaboradores 

 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% 

Condições de 
trabalho e 
ambientais 

 Promoção de boas práticas de 
Responsabilidade Ambiental 

Grau de execução do 
plano 

≥ 80%  Divulgação de boas práticas 
organizacionais na OE 

 Sensibilização para a eficiência energética 

Procedimentos 
internos 

 Elaboração e aprovação do projecto de 
regulamento eleitoral 

Regulamento 
elaborado e 
aprovado 

Janeiro 

 Elaboração e aprovação do projecto de 
regulamento de prova de comunicação 
linguística e procedimento de controlo 
linguístico 

 Elaboração e aprovação do projecto de 
regulamento das competências comuns do 
enfermeiro especialista 

 Elaboração e aprovação do projecto de 
regulamento do processo de revalidação e 
reabilitação 

Setembro 
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Domínio 
Operacional 

Actividades Indicadores Metas 

Procedimentos 
internos 
 
(cont.) 

 Elaboração e aprovação de projectos de 
regulamentos de competências acrescidas 
diferenciadas e avançadas, nomeadamente: 
- Estomaterapia; 
- Psicoterapia; 
- Hiperbárica; 
- Saúde Escolar; 
- Feridas e Viabilidade Tecidular; 
- Enfermagem Oncológica; 
- Enfermagem do Desporto; 
- Enfermagem Forense; 
- Controlo de Infecção; 
- Enfermagem Estética 

Regulamentos 
elaborados e 
aprovados 

Setembro 

Gestão 
Administrativa, 
Financeira e 
Patrimonial 

 Implementação das recomendações 
decorrentes da emissão do Relatório de 
controlo interno 

Grau de execução do 
plano 

≥ 90% 

 Manutenção e melhoria de procedimentos 
internos por forma uniformizar processos na 
OE 

 Parametrização e automatização do 
Software de Gestão Integrada (Entreprise 
Resource Planning – ERP) 

 Integração/concretização da migração de 
dados da nova Plataforma SIGENF com o 
ERP Primavera 

 Implementação do Relatório e Contas 
Intercalar 

 Validação e conferência de contas correntes, 
decorrentes da migração de dados que 
ocorreu em 2018 

 Auditoria e acompanhamento, resultado do 
levantamento dos bens patrimoniais que se 
iniciou em 2018 

 Operacionalização dos procedimentos do 
processo de Contratação Pública 

Processo operacional Janeiro 

 Operacionalização da central de compras: 
- na Sede; 
- nas Secções Regionais 

----- 
 

Março 
Junho 

 Lançamento do primeiro procedimento de 
concurso público internacional para a 
adjudicação do acordo Microsoft/Enterprise 
agreement 

Lançamento efectuado Abril 

 Lançamento de concurso público para a 
carteira de seguros da OE 

Lançamento efectuado Maio 

 Apresentação de projecto económico/ 
financeiro museulógico para a criação do 
Museu da Enfermagem 

Apresentação do 
projecto 

Abril 

 Manutenção das medidas anteriormente 
implementadas de cobrança das quotas em 
dívida 

Diminuir o montante 
total em dívida 

≥ 20% 
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Domínio 
Operacional 

Actividades Indicadores Metas 

Comunicação 
Interna e Externa 

 Actualização sistemática da informação 
que consta no site da OE 

----- ----- 

 Planeamento e organização da I 
Convenção Internacional dos Enfermeiros 

Realização da 
convenção 

Maio 

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

Nº de publicações 4 

 Elaboração e envio semanal de Newsletters, 
nacionais e regionais 

Nº de envios 52 

 Elaboração e publicação de notícias 

Grau de execução do 
plano 

≥ 80% 

 Acompanhamento e comunicação de 
Benefícios 

 Organização de Assembleias Gerais e 
outros eventos técnico-científicos 

 Gestão do site e redes sociais (Facebook e 
Instagram) 

 Gestão da relação com a comunicação 
social 

 Elaboração de conteúdos áudio-visuais, 
nomeadamente para o espaço “O 
Enfermeiro da minha vida”, + Enfermeiro 
Mais Beneficios, 40 anos do SNS e 
efemérides 

 Lançamento de uma revista científica 

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

 Manutenção e desenvolvimento da 
informação que consta 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 

 Colaboração na elaboração do livro  
“+ Saúde Mais Enfermeiro” 
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3.8 - COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL E PARTICIPAÇÃO EM PROJECTOS E GRUPOS DE 

TRABALHO 

Domínio 
Operacional 

Actividades Indicadores Metas 

Representação e 
participação em 
comissões e 
grupos de 
trabalho 
nacionais 

 Integração em comissões e grupos de 
trabalho promovidos por diversas entidades 

(Nº de participações 
em comissões e/ou 

grupos de 
trabalho/Nº de 
participações 

solicitadas) x100 100% 

 Designação de membros para assessoria a 
projectos 

(Nº de membros 
designados/Nº de 

designações 
solicitadas) x100 

 Designação de membros para integrar 
comissões e grupos de trabalho 

 Representação em eventos 

(Nº de representações 
asseguradas/Nº de 

representações 
solicitadas) x100 

≥ 90% 

 Apresentação de comunicações orais, a 
convite da organização de eventos  

(Nº de comunicações 
realizadas/Nº de 

pedidos recebidos) 
x100 

100% 

 Desenvolvimento e implementação da 
iniciativa Nursing Now em Portugal, através do 
estabelecimento de parcerias institucionais, 
promovendo a internacionalização da inicitiva 

Contactos 
concretizados 

≥ 5 

Representação e 
participação em 
comissões e 
grupos de 
trabalho 
internacionais 

 Representação em eventos 

(Nº de representações 
asseguradas/Nº de 

representações 
solicitadas) x100 

≥ 80%  Colaboração com entidades internacionais 

(Nº de colaborações 
asseguradas/Nº de 

colaborações 
solicitadas) x100 

 Participação em comissões e grupos de 
trabalho internacionais 

(Nº de participações 
asseguradas/Nº de 

participações 
solicitadas) x100 

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

Nº de acções de 
colaboração com 

consórcios 
estabelecidos 
Nº de eventos 

realizados pela OE 

----- 

 Participação em comissões e grupos de 
trabalho internacionais e em eventos 
relacionados com o ICN: 
- Congresso do ICN  - Junho-Julho, Singapura; 
- Conselho de Representantes Nacionais - 
Junho, Singapura; 
- Fórum Internacional de Regulação do ICN 
(ICN Regulation International Forum) - 21-22 
Fevereiro 2019, Madrid, Espanha; 
Assembleia Mundial de Saúde (WHA): 
- Participação na Assembleia via ICN - Maio  
- Participação em comissões e grupos de 
trabalho internacionais do âmbito do ICN 

(Nº de participações 
concretizadas/Nº de 

participações 
planeadas) x100 

≥ 70% 
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Domínio 
Operacional 

Actividades Indicadores Metas 

Representação 
e participação 
em comissões e 
grupos de 
trabalho 
internacionais 
 
(cont.) 

 Participação em comissões e grupos de 
trabalho internacionais das entidades/redes 
informais das quais a OE é membro, 
nomeadamente: 
Federação Europeia de Associações de 
Enfermeiros (European Federation of Nurses 
Associations - EFN): 
- Assembleia Geral – Abril; 
- Assembleia Geral – Outubro; 
Fórum Europeu das Associações Nacionais 
de Enfermeiros e Parteiras (European Forum 
of National Nursing and Midwifery 
Associations - EFNNMA): 
- Conferência Anual; 
- Apoio ao Comité Executivo; 
Fórum Europeu para os Cuidados de Saúde 
Primários (European Forum for Primary Care 
- EFPC): 
- 14ª Conferência do EFPC  – 
Setembro/Outubro, Paris (França) 
Associações de Enfermagem Pediátrica da 
Europa (Paediatric Nursing Associations of 
Europe - PNAE): 
- Reunião – 23-24 Maio, Funchal (Portugal) 
- Reunião de Grupo – 17, 18 Outubro, Zadar 
(Croácia) 
Enfermeiros Psiquiátricos da Europa 
(European Psychiatric Nurses - HORATIO): 
- Festival HORATIO – 9-12 Maio, Copenhaga 
(Dinamarca) 

(Nº de participações 
concretizadas/Nº de 

participações 
planeadas) x100 

≥ 70% 

 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 outros assuntos de pendor europeu 

(Nº de acções de 
acompanhamento 

concretizadas/Nº de 
acções de 

acompanhamento 
planeadas) x100 

≥ 80% 

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

 Criação e dinamização do Grupo Nacional 
da Iniciativa Nursing Now: 
-Organização de reuniões/eventos tendo em 
vista a dinamização do Nursing Now em 
Portugal; 
- Preparação e disseminação de informação 
sobre a Campanha Nursing Now nos meios de 
divulgação da OE e na página da iniciativa 

Iniciativas 
desenvolvidas 

≥ 3 
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Domínio 
Operacional 

Actividades Indicadores Metas 

Resposta a 
pedidos 

 Elaboração de respostas a membros 
Nº de respostas 

elaboradas 
----- 

 Elaboração de respostas a pedidos de 
cooperação institucional nacionais e 
internacionais 

(Nº de respostas de 
cooperação 

realizadas/Nº de 
pedidos de 

cooperação) x100 

≥ 80% 

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

Nº de pareceres 
emitidos 

-----  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 

 Elaboração de respostas a pedidos de 
informação de pessoas singulares ou 
colectivas de âmbito nacional ou internacional 

(Nº de respostas 
elaboradas/Nº de 
pedidos recebidos) 

x100 

≥ 80% 

Concertação 
profissional 

 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 

Nº e tipo de acções 
concretizadas 

-----  
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3.9 - REDE ORDEM DOS ENFERMEIROS 

Domínio 
Operacional 

Actividades Indicadores Metas 

Actualização de 
dados 

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

----- ----- 

Vinculação 
Profissional 

 Participação em cerimónias de vinculação 
profissional 

Nº de participações 
em cerimónias 

----- 

Organização de 
Eventos 

 Dinamização de eventos de interesse para a 
Enfermagem 

Nº de eventos 
dinamizados 

≥ 1 

 Participação em efemérides na área da Saúde 
e da Enfermagem 

Nº de participações 
em efemérides 

----- 

 Organização de iniciativas no âmbito da 
Comemoração do Dia Internacional do 
Enfermeiro (DIE) 

Concretização da 
Comemoração 

Maio 

 Colaboração com o ICN na tradução do Kit do 
Dia Internacional do Enfermeiro, e sua  
divulgação junto de entidades nacionais e 
internacionais, em concreto, das congéneres da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP). Disponibilização do Kit na página da 
Internet da OE 

Sistematização da 
tradução do KIT e 

sua divulgação 
Abril/Maio 

Empregabilidade 

 Acompanhamento pela comissão mista no 
âmbito do memorando de cooperação entre OE 
e a Associação Nacional de Farmácias (ANF) na 
prestação de cuidados de Enfermagem na rede 
de farmácias 

----- 

----- 

 Notificação às entidades que promovam o 
exercício da profissão em condições precárias 

Nº de entidades 

Sistemas de 
Informação e 
Documentação 

 Produção e distribuição das 74 mil novas 
cédulas profissionais pela INCM 

Distribuição 
concretizada 

Março 

 Produção contínua das cédulas profissionais 
pela INCM 

----- ----- 

 Operacionalização de um sistema informático 
da acreditação da idoneidade formativa dos 
contextos de prática clinica no âmbito do 
Balcão Único 

Operacionalização 
do sistema 

Maio 

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

 Auditoria aos Sistemas de Informação Auditoria realizada Setembro 

 Licenciamento de Software Microsoft Licenciamento Junho 

Sistemas de 
Informação em 
Enfermagem 

 Desenvolvimento de acções de formação inicial 
e avançada em SIE 

(Nº de acções de 
formação 

realizadas/Nº de 
acções de formação 

planeadas) x100 

≥ 80% 

 Participação na organização de formação 
específica em SIE 

Sistematização do 
Plano de Formação 

em SIE 
----- 

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

Nº de trabalhos 
acompanhados 
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Domínio 
Operacional 

Actividades Indicadores Metas 

Sistemas de 
Informação em 
Enfermagem 
 
(cont.) 

 Manutenção do protocolo com os SPMS Protocolo mantido 

----- 
 Solicitação da identificação dos interlocutores 

institucionais 
Nº de interlocutores 

identificados 

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

Publicitação do 
documento 

Novembro 

 Validação do conteúdo dos SI em uso 
Elaboração de 

Relatório 
----- 

 Apreciação dos padrões de documentação 
especializados 

Nº de padrões de 
documentação 

apreciados 
6 

 Acompanhamento da reconfiguração dos SI 
junto dos SPMS  

Adopção pelos 
SPMS da 

arquitectura 
definida pela OE 

----- 

 Promoção da implementação da Ontologia de 
enfermagem nos SI junto dos SPMS e Ministério 
da Saúde 

Proposta enviada 

 Reforço junto das entidades da disponibilidade 
de apoio da ESIE 

Reforço da 
disponibilidade 

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

Processo 
elaborado e 

implementado 

 Participação em eventos relacionados com a 
área dos SI 

Nº de 
participações 

 Operacionalização da comissão de 
terminologia de enfermagem 

----- 

 Aprovação da primeira versão da Ontologia 
de enfermagem   

Documento 
aprovado 

Fevereiro 

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

----- ----- 

Estrutura de 
Idoneidade 
Formativa 

 Implementação da formação de enfermeiros 
dinamizadores/responsáveis da área: 
Padrões de Qualidade em Cuidados de 
enfermagem; Sistemas de Informação em 
Enfermagem; Gestão de risco 

Grau de execução 
do plano 

≥ 80% 

 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 

 Elaboração do Manual de Acreditação 

 Elaboração de documentos preparatórios para 
plataforma informática 

 Criação da plataforma informática de acordo 
com as condições regulamentares do processo 
de candidatura à acreditação da Idoneidades  



 
PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2019 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ORDEM DOS ENFERMEIROS    |    28 

 

Domínio 
Operacional 

Actividades Indicadores Metas 

Estrutura de 
Idoneidade 
Formativa 
 
(cont.) 

 Produção de ajustes necessários ao 
desempenho da PI 

Grau de execução 
do plano 

≥ 80% 

 Optimização dos processos de 
operacionalização da plataforma informática 
de suporte às candidaturas à acreditação da 
idoneidade formativa dos contextos de prática 
clínica  

 Produção de indicadores sensíveis ao processo 
de acreditação da Idoneidade Formativa 

 Produção de indicadores sensíveis à construção 
da capacidade formativa  

 Publicitação da abertura do processo nos meios 
de comunicação próprios da OE 

 Promoção do processo de acreditação da 
Idoneidade Formativa junto das Instituições de 
saúde 

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

 Cooperação com os contextos no planeamento 
da construção do processo de acreditação  

 Promoção da integração no processo de 
Acreditação da Idoneidade Formativa das 
instituições com candidaturas anteriores 

 Promoção e dinamização do desenvolvimento 
da capacidade formativa 

 Participação em reuniões e eventos científicos 

 Realização de auditorias de reconhecimento 

 Construção da capacidade formativa para o 
desenvolvimento das especialidades em 
contexto de prática clínica com idoneidade 
formativa acreditada  

Internacionalização 

 Acompanhamento da mobilidade internacional 
dos Enfermeiros Portugueses 

Grau de execução 
do plano 

 
≥ 60% 

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

 Elaboração de um plano estratégico para a 
cooperação em Enfermagem, no sentido de 
promover uma efectiva aproximação com as 
principais entidades da CPLP à Enfermagem 

 Promoção de contactos com os eurodeputados 
e entidades oficiais europeias através de 
reuniões formais e informais 
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Domínio 
Operacional 

Actividades Indicadores Metas 

Sistema de 
Gestão da 
Qualidade 

 Implementação do Regulamento Geral de 
Protecção de Dados / Norma ISO 27001 

Grau de execução 
do plano 

≥ 80% 

 Implementação do “Portal de Queixa” 

 Elaboração, disponibilização e actualização de 
documentos em formato digital no âmbito do 
Sistema de Gestão da Qualidade 

 Análise dos inquéritos sobre a satisfação do 
atendimento aos Membros 

 Monitorização e elaboração de eventuais 
respostas a reclamações 

 Implementação da Higiene, Segurança e Saúde 
no Trabalho 

Provedoria e 
Assessoria 

 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% 

 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 ----- 

Protocolos e 
Parcerias 

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

Novos protocolos 
celebrados 

50 

 Celebração de protocolos com novas Marcas 
Âncora 

Novos protocolos 
celebrados 

6 

 Estabelecimento de parcerias/protocolos com 
entidades que permitam a comunicação de 
campanhas pontuais de benefícios como por 
exemplo, "Férias", "Regresso às aulas", "Natal", 
"Dia da Criança", etc 

Campanhas 
comunicadas 

----- 
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4 - ORÇAMENTO 2019 

 

O desenvolvimento do plano de actividades apresentado para 2019 implica a disponibilidade de 

recursos humanos e financeiros. Neste capítulo apresenta-se o Orçamento previsto para 2019. 

 

O Estatuto da OE, com a redacção que lhe conferiu a Lei n.0 156/2015, de 16 de Setembro, na alínea f) 

do artigo 27.0, determina que o Conselho Directivo deve elaborar e submeter à aprovação da Assembleia 

Geral o plano de actividades e o orçamento para cada ano, que terá de ocorrer até 31 de Março do 

ano corrente. 

 

O orçamento para 2019 prevê as necessidades de funcionamento e dos investimentos que estão 

planeados. A nossa prioridade tem sido dotar a OE de equipamentos que permitam, por um lado, criar 

valor para as pessoas, os Enfermeiros e para o País, e por outro, que a médio e longo prazo exista uma 

estabilidade financeira que permita a continuidade sustentada. Paralelamente, a OE tem desenvolvido 

ferramentas que permitam um melhor desempenho, potenciando ganhos económicos, financeiros e 

profissionais aos membros. 

 

Para elaboração deste orçamento teve-se em conta a demonstração dos resultados referente ao exercício 

económico de 2018, bem assim, previsões de novos Projectos para 2019, bem como orientações de 

entidades externas à OE. 

 

 

RENDIMENTOS 

 

As grandes rubricas dos rendimentos encontram-se apresentadas no quadro abaixo, sendo que o total 

dos rendimentos e réditos orçamentados para o ano de 2019 perfazem um total de 7.877.343,61 euros. 

 

 

 

 

          Valor

. Prestações de serviços 7 495 530,68 7 632 288,79 136 758,11

. Reversões Perdas por imparidade 64 361,15 0,00 -64 361,15

. Aumentos/reduções de justo valor 353,26 0,00 -353,26

. Outros rendimentos e ganhos 144 655,59 196 907,31 52 251,72

. Juros, dividendos e outros rendimentos 51 602,94 48 147,51 -3 455,43

7 756 503,62 7 877 343,61 120 839,99

         Variação

%

1,82%

-6,70%

1,56%

N/A

N/A

Encerramento 

2018

Orçamento 

2019

  RÉDITOS (Euros)

36,12%
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 Quotização 

 

 

A rubrica "Quotização" reflecte o valor facturado aos membros registados na OE. 

O valor de quotização é contabilizado inteiramente na sede sendo posteriormente efectuada a 

distribuição pelas Secções Regionais numa percentagem correspondente a 30% do valor facturado aos 

membros, respectivamente, para as Secções Regionais do Norte, Centro e Sul, sendo que no caso das 

Secções Regionais das Regiões Autónomas dos Açores e Madeira acresce ainda 3%, respectivamente, e 

no caso da Secção Regional do Centro acresce ainda 1% da quotização total com os membros registados 

na OE. 

          Valor

Prestações de serviços 7 495 530,68 7 632 288,79 136 758,11

. Quotização 7 415 190,68 7 528 088,79 112 898,11

. Emolumentos 60 192,00 52 200,00 -7 992,00

. Formação 19 602,00 51 000,00 31 398,00

. Acreditação 546,00 1 000,00 454,00

Reversões Perdas por imparidade 64 361,15 0,00 -64 361,15

Aumentos/reduções de justo valor 353,26 0,00 -353,26 N/A

Outros rendimentos e ganhos 144 655,59 196 907,31 52 251,72

. Eventos 3 630,00 30 000,00 26 370,00

. Fotocópias 360,27 0,00 -360,27

. Material de divulgação 101,37 5 450,00 5 348,63

. Rendas de propriedades de investimento 10 200,00 10 200,00 0,00

. Correcções relativas a períodos anteriores 40 063,46 55 000,00 14 936,54

. Patrocínios 81 707,31 81 707,31 0,00

. Reembolso viagens 339,90 0,00 -339,90

. Alienações 738,00 0,00 -738,00

. Outros 7 515,28 7 050,00 -465,28

Juros, dividendos e outros rendimentos 51 602,94 48 147,51 -3 455,43

. Juros obtidos 48 147,51 48 147,51

7 756 503,62 7 877 343,61 120 839,99

  RÉDITOS (Euros)

0,00%

-6,70%

0,00%

37,28%

0,00%

N/A

%

         Variação

160,18%

1,52%

1,82%

N/A

1,56%

Encerramento 

2018

Orçamento 

2019

726,45%

36,12%

N/A

-6,19%

N/A

83,15%

-13,28%

5276,34%

Secção Regional Açores 2 110

Secção Regional Centro 15 818

Secção Regional Madeira 2 268

Secção Regional Norte 24 294

Secção Regional Sul 29 422

Total Secções Regionais 73 912

Rendimento Sede 4 725 000,00

Rendimento Total 7 528 088,79

2 803 088,79

Previsão da distribuição do valor da quotização pelas Secções Regionais Euros

293 500,00

570 000,00

303 990,89

751 237,20

884 360,70

Secção Regional
N.º de 

Membros

Percentagem da facturação a 

atribuir às Secções Regionais
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A projecção foi efectuada com base nos dados reais a 31 de Dezembro de 2018, no impacto da redução 

da quota mensal para quem aderiu às novas modalidades de pagamento e nas isenções do pagamento 

de quotas dadas ao longo do ano. 

Neste sentido, prevemos um aumento de 2000 Enfermeiros, saldo entre os que solicitam a 

suspensão/cancelamento da inscrição e os enfermeiros recém-formados. 

 

A partir de 1 de Janeiro de 2017 com a implementação do Plano “Macedo”, cumprimos um dos obiectivos 

do nosso plano de acção: conceder um benefício aos membros que se traduz no desconto de uma 

mensalidade, que se renovará para 2019. 

Com o intuito de beneficiar os membros pelo esforço financeiro e tornar o pagamento de quotas mais 

ágil, desenvolvemos duas novas modalidades de pagamento para 2019 que permitem ter um desconto 

no valor das quotas: 

 Pagamento anual – Se, até 31 de Janeiro de 2019, pagar antecipadamente 99,00 euros em quotas 

(em vez dos 108,00 euros habituais), irá usufruir do desconto imediato de 9,00 euros. Para isso basta 

aderir à facturação electrónica; 

 Pagamento mensal – Os membros que já tenham o débito directo em conta e que aderiram à 

facturação electrónica até 31 de Janeiro de 2019, ficarão isentos do pagamento da quota de 

Dezembro de 2019 (9,00 euros). 

Estima-se que o impacto orçamental desta medida ascenda a 175.869,00 euros. 

 

 Emolumentos 

O valor previsto de emolumentos resulta do planeamento anteriormente explicado. 

 

 Subsídios à Exploração 

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

contratação pelo IEFP. 

 

 Outros Rendimentos e Ganhos 

As rendas de propriedade de investimentos pertencentes à Secção Regional do Centro, compreendem o 

valor mensal de 750,00 euros referentes ao Lar das Alunas Enfermeiras de Coimbra, e a renda de 100,00 

euros, referente à garagem alugada a Mauro Forte, para utilização no exercício da sua actividade de 

restauração. 

Relativamente às restantes rubricas são as que resultam do normal funcionamento da instituição, as quais 

assumem valores consolidados ao longo dos últimos anos. 
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 Juros, Dividendos e Outros Rendimentos 

As taxas de juro negociadas com as entidades bancárias para os depósitos a prazo, continuam em valores 

muito baixos, quando comparadas com os anos transactos. Todavia, a prudência obriga a investimentos 

seguros. 

 

 

GASTOS 

Dos totais orçamentados prevê-se um acréscimo de cerca de 3,06% (231.509,25 euros) em relação a 2018. 

 

 

 

 

 Fornecimentos de Serviços Externos 

Nos Fornecimentos dos Serviços Externos pretende-se manter os mesmos gastos que houve em 2018, com 

acertos a nível da inflação, excepto em 3 rúbricas, a Formação, a I Convenção Internacional dos 

Enfermeiros e Trabalhos Técnicos. 

Dentro dos Fornecimentos Externos está incluído os trabalhos especializados Informática (inclui as 

assessorias técnicas ao Primavera ERP e a outros softwares nacionais), a Tipografia (papel de oficio, 

envelopes, capas, Revista Cuida e outros), os Trabalhos Especializados – Outros, diz respeito a despesas 

com organização de eventos, formação e outros que não respeitam os requisitos para estarem 

considerados nos anteriores. 

O gasto com Publicidade mantém, dada a necessidade, cada vez mais, de aumentarmos/mantermos a 

notoriedade da marca, nos vários eventos da OE. 

No que respeita a Honorários, esta rubrica contempla também, outras despesas de natureza de trabalho 

independente, necessárias à actividade da OE. 

As Despesas previstas em conservação e reparação das instalações dizem respeito a várias obras de 

melhoramento nas instalações da OE. 

  GASTOS (Euros)

              Valor                 %

. Fornecimentos e serviços externos 4 015 688,21 4 098 791,62 83 103,41 2,07%

. Gastos com o pessoal 2 745 713,85 2 761 626,49 15 912,64 0,58%

. Perdas por Imparidade 76 328,46 127 500,00 51 171,54 67,04%

. Provisões (aumentos/reduções) 7 500,00 62 750,00 55 250,00 736,67%

. Gastos de depreciação e de amortização 481 171,86 499 206,43 18 034,57 3,75%

. Outros gastos 230 943,68 237 856,00 6 912,32 2,99%

. Juros e gastos similares suportados 4250,07 5 374,84 1 124,77 26,46%

7 561 596,13 7 793 105,38 231 509,25 3,06%

VariaçãoEncerramento 

2018

Orçamento 

2019
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Relativamente às restantes rubricas são as que resultam do normal funcionamento da instituição, as quais 

assumem valores consolidados ao longo dos últimos anos. 

Os gastos com Materiais são as que resultam do normal funcionamento da instituição, as quais assumem 

valores consolidados ao longo dos últimos anos. 

Os gastos Energia e Fluídos apresentados resultam do normal funcionamento da instituição, as quais 

assumem valores consolidados ao longo dos últimos anos. 

Com Deslocações, Estadas e Transportes, designadamente, os gastos decorrentes da participação nas 

diversas formações, eventos e fóruns nacionais e internacionais, bem como outras deslocações dos membros 

dos órgãos ao serviço da instituição. 

Relativamente às restantes rubricas são as que resultam do normal funcionamento da instituição, as quais 

assumem valores consolidados ao longo dos últimos anos. 

As Comunicações compreendem, essencialmente, os gastos com a NOS e com os CTT, SMS Pro e Mail Pro. 

Neste âmbito, prevemos uma ligeira redução resultante da renegociação do contrato com o fornecedor 

das comunicações, NOS, assim como, uma mudança de política da expedição de correio, nomeadamente, 

com as Quotizações. 

Relativamente às restantes rubricas são as que resultam do normal funcionamento da instituição, as quais 

assumem valores consolidados ao longo dos últimos anos. 

 

 Gastos com o Pessoal 

No que concerne à previsão de gastos com pessoal, a variação da mesma ascende a 15.912,64 euros, 

incluindo, pontualmente, ajustamentos à massa salarial. Nas remunerações do pessoal foi incorporada 

encargos com Enfermeiros cedidos à OE, assim como o respectivo subsídio de função. 

Estão previstos a formação e outros gastos com colaboradores, nomeadamente, fardamento. 

 

 Depreciações e Amortizações 

As depreciações das instalações, estão consignadas de acordo com a previsão de utilização. No 

orçamento relevamos as correspondentes depreciações, nos termos da respectiva norma contabilística de 

relato financeiro. 

O aumento orçamentado diz respeito às depreciações e amortizações dos investimentos, em Activos Fixos 

Tangíveis e Activos Intangíveis, planeados para a OE no decorrer do exercício de 2019. 

 

 Perdas por Imparidade 

Em linha com as perdas por imparidade de 2018, resultante da prescrição de dívidas superiores a 5 anos 

e de acordo com as recomendações dos auditores externos. Tendo sido o resultado de 2018 muito positivo 

e tendo sido recuperado uma boa parte das dívidas dos membros, seria errado e extremamente optimista 

considerar esses resultados para o Orçamento de 2019. 
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 Outros Gastos e Perdas 

Os "outros gastos e perdas" incluem os impostos, os gastos suportados com a "Gestão de Empréstimos de 

Imóveis", abrangido pelo Princípio da Solidariedade e outros. 

 

 Juros e Gastos Similares Suportados 

A rubrica "juros e gastos similares suportados" refere-se aos juros suportados com os empréstimos obtidos 

pela OE e apresentam a seguinte decomposição: 

 

INVESTIMENTO 

O investimento previsto para 2019 compreende a continuação da modernização da infra-estrutura 

tecnológica do Data Center da Sede, software e sistemas de segurança e sistema de backups. Conta ainda 

com novos desenvolvimentos do projecto iniciado em 2017 relativo à aquisição da plataforma 

denominada balcão único e novos desenvolvimentos nesta, onde o Enfermeiro tem acesso à sua área 

reservada, diferenciada, com uma gestão de informação autónoma, imediata e integrada. Além do 

mencionado, também está previstos melhoramentos no novo Portal da OE, permitindo uma melhor 

comunicação e proximidade com os seus membros. 

 

 

  

  INVESTIMENTOS - ACTIVO FIXO TANGÍVEL (Euros)

Encerramento 

2018

Orçamento 

2019

. Edifícios e outras construções 21 248,18 213 500,00

. Equipamento básico 6 362,89 27 500,00

. Equipamento de transporte 0,00 0,00

. Equipamento administrativo 136 230,37 70 500,00

. Outros activos fixos tangíveis e investimentos 31 916,85 9 500,00

195 758,29 321 000,00

  INVESTIMENTOS - ACTIVO INTANGÍVEL (Euros)

Encerramento 

2018

Orçamento 

2019

Activos intangíveis brutos

. Programas de Computador e Desenvolvimento 35 055,00 172 500,00

35 055,00 172 500,00
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CONCLUSÕES 

O orçamento que aqui se propõe à votação foi elaborado na convicção que será o mais aproximado da 

realidade que esperamos para o ano de 2019. Os valores orçamentados reflectem as medidas 

adoptadas decorrentes da implementação da contratação pública. 

Conforme demonstrações de resultados abaixo, face aos valores orçamentados, teremos um resultado 

positivo antes de impostos de 46.840,40 euros. 

 

 

 

 

  

(Euros)

Orçamento                                                              

2019

RENDIMENTOS E GASTOS

. Vendas e serviços prestados 7 632 288,79

. Subsídios à exploração 0,00

. Fornecimentos e serviços externos -4 098 791,62

. Gastos com o pessoal -2 761 626,49

. Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) -127 500,00

. Provisões (aumentos/reduções) -62 750,00

. Outros rendimentos 196 907,31

. Outros gastos -237 856,00

Resultado antes das depreciações, gastos de finan. e impostos 540 671,99

. Gastos/reversões de depreciação e de amortização -499 206,43

Resultado operacional (antes de gastos de finan. e impostos) 41 465,56

. Juros e gastos similares suportados 5 374,84

Resultado antes de impostos 46 840,40

  DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS
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6 - APÊNDICES 
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APÊNDICE 01 

Parecer do Conselho Fiscal relativamente ao Plano de Actividades e Orçamento para o Ano 2019 
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APÊNDICE 02 

Plano de Actividades para o Ano 2019 – Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde 

Materna e Obstétrica  
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APÊNDICE 03 

Plano de Actividades para o Ano 2019 – Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde Infantil 

e Pediátrica 
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NOTA INTRODUTÓRIA 

A elaboração deste Plano de Atividades sustenta-se na reflexão sobre a atividade desenvolvida nos três 

anos de mandato desta Mesa e nas temáticas que julgamos serem mais pertinentes e sensíveis para o nosso 

Colégio. O documento que apresentamos assenta, essencialmente, na nossa vontade em dar continuidade 

ao trabalho desenvolvido e na conclusão das atividades anteriormente iniciadas. 

Esperamos que concorra positivamente para persecução do desígnio fundamental da Ordem dos 

Enfermeiros no que respeita à promoção da defesa dos interesses gerais dos destinatários, dos serviços de 

enfermagem e da representação e defesa dos interesses da profissão (art.º 3, nº 1, estatutos da Ordem 

dos Enfermeiros). 

Mantendo a aposta no fomento da melhoria contínua da qualidade dos Cuidados de Enfermagem da 

Especialidade de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, destacamos a conclusão e publicação dos 

diversos Guias Orientadores da Boa Prática (GOBP) iniciados nos anos anteriores. 

Para cada evento/atividade, promovido pela MCEESMP, será elaborado em tempo oportuno a respetiva 

ficha projeto onde serão descriminados dados adicionais relativos a cada um. 

A organização do plano de atividades baseia-se na aglutinação das atividades previstas em domínios 

operacionais, tendentes à melhoria e evolução da prestação de cuidados de enfermagem (art.º 9º REPE; 

Parecer nº 10/2011 do Conselho de Enfermagem): prestação de cuidados, investigação, docência, 

formação, assessoria e gestão.  

Apresentamos ainda as atividades correntes indispensáveis à gestão interna e ao funcionamento da 

estrutura organizacional da mesa do Colégio, assim como as atividades desenvolvidas no âmbito da rede 

da Ordem dos Enfermeiros e de cooperação institucional. 
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1- ATIVIDADES PLANEADAS 

1.1- DOMÍNIO OPERACIONAL: PRESTAÇÃO 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 
Garantir o desenvolvimento da qualidade e segurança dos cuidados especializados na área de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica 
Acompanhar o exercício profissional dos membros do Colégio da Especialidade de ESMP 

 
Domínio Operacional Atividades Indicadores Metas Responsabilidades 

Prestação de Cuidados 

Emissão de pareceres na área técnica do Colégio, envolvendo peritos 
Emissão de parecer realizados/ 

Nº de pareceres solicitados X 100 
100% 

MCEESMP; Comissão 
de Apoio Técnico à 

MCEESMP; CE 

Realização de visitas de acompanhamento do exercício profissional 
Nº de VAEPs realizadas/ 

N.º de VAEPs solicitados X 100 
100% MCEESMP, CD, CE, SR 

Conclusão e edição GOBP sobre cuidados de enfermagem na 
recuperação da pessoa com doença mental grave 

Construção e edição do documento 100% 
MCEESMP; Grupo de 

trabalho proposto pela 
MCEESMP 

Conclusão e edição de GOBP sobre cuidados de enfermagem em 
cuidados continuados integrados de saúde mental 

Construção e edição do documento 100% 
MCEESMP; Grupo de 

trabalho proposto pela 
MCEESMP 

Desenvolvimento e edição de GOBP sobre Cuidados de Enfermagem de 
Saúde Mental e Psiquiátrica de ligação Construção e edição do documento 100% 

MCEESMP; Grupo de 
trabalho proposto pela 

MCEESMP 

Edição do GOBP de Enfermagem de Saúde mental nos cuidados de saúde 
primários 

Construção e edição do documento 100% 
MCEESMP; Grupo de 

trabalho proposto pela 
MCEESMP 
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1.2- DOMÍNIO OPERACIONAL: INVESTIGAÇÃO 

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 

Definir as áreas de investigação prioritárias para Especialidade de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica 

Apoiar a investigação na área da Especialidade de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica 

Desenvolver suportes documentais para melhoria contínua dos Cuidados da Especialidade de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica 

 
Domínio 

Operacional 
Atividades Indicadores Metas Responsabilidades 

Produção, 
transferência e 
divulgação de 
conhecimento 
científico em 
Enfermagem  

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

Áreas definidas 

Definição de 
pelo menos uma 

área de 
investigação 

MCEESMP 

Organização de 1º Encontro de Benchmarking do Colégio da 
Especialidade de ESMP- Maio/Junho de 2019 

NA 100% MCEESMP 

Completar Censos dos membros do colégio  NA 100% MCEESMP 

Inovação e 
desenvolvimento 

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

Nº de divulgações Contínua MCEESMP 

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

psiquiátrica 
Nº de reuniões 100% MCEESMP 
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1.3- DOMÍNIO OPERACIONAL: DOCÊNCIA 

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 

Promover o desenvolvimento da qualidade do ensino e consequentemente dos cuidados especializados na área de Enfermagem de Saúde Mental e 
Psiquiátrica num trabalho de proximidade com instituições de ensino de enfermagem  

Construir regulamentação e Instrumentos de suporte à formação de Enfermeiros da Especialidade em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica  

 
Domínio 

Operacional 
Atividades Indicadores Metas Responsabilidades 

Inovação e 
Desenvolvimento 

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

Nº de reuniões realizadas 100% MCEESMP; CE; CID 

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

N.º de planos de estudos 
apreciados/ Nº de planos de 
estudos solicitados x100 

100%  MCEESMP  

 



 

 

 

 

 Plano de Atividades a desenvolver em 2019 
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 12 

 

1.4- DOMÍNIO OPERACIONAL: FORMAÇÂO 

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 
Promover o desenvolvimento da qualidade dos cuidados especializados na área de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica 

Construir regulamentação e Instrumentos de suporte à formação de EESMP 
 

Domínio 
Operacional 

Atividades Indicadores Metas Responsabilidades 

Formação científica, 
técnica, cultural e 

profissional 

Participação em eventos científicos relevantes para a área de 
especialidade do Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde 
Mental e Psiquiátrica 

N.º representações realizadas/ Nº 
de representações solicitadas 
X100 

80% MCEESMP 

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

NA Ano 2019 

MCEESMP; Grupo de 
trabalho proposto 

pela MCEESMP e/ou 
Comissão de Apoio 

Técnico 

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

 

NA 
Ano 2019 

MCEESMP; Grupo de 
trabalho proposto 
pela MCEESMP ou 
Comissão de Apoio 

Técnico 
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1.5- DOMÍNIO OPERACIONAL: ASSESSORIA 

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 
Prestar assessoria os membros do colégio  
Promover a comunicação entre a MCESMP e os membros do colégio, os órgãos sociais da OE, as Organizações de saúde e a sociedade civil  

 
Domínio 

Operacional Atividades Indicadores Metas Responsabilidades 

Assessoria, 
Aconselhamento e 
Recomendação 

Resposta a pedidos de esclarecimentos ou emissão de pareceres na área 
técnico cientifica do âmbito da especialidade de enfermagem de saúde 
mental e psiquiátrica 

N.º de esclarecimentos- pareceres 
emitidos / Nº de pedidos – 
pareceres solicitadosX100 

100% MCEESMP 

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

Nº de pareceres/tomada de 
posição 

Nº de 
pareceres 

MCEESMP 

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

Nº de pareceres Ano 2019 MCEESMP 

Realização de visitas institucionais a convite, ou autopropostas N.º visitas realizadas Ano 2019 MCEESMP 
Dinamização do micro webpage do Colégio como veículo de transmissão 
da atividade da MCEESMP e redes sociais 

NA NA 
MCEESMP, Serviços 

de informática 
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1.6- DOMÍNIO OPERACIONAL: GESTÃO 

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 Criar instrumentos de apoio à gestão de recursos humanos - dotações na área da Especialidade de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica 

 
Domínio 

Operacional 
Atividades Indicadores Metas Responsabilidades 

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

nº de reuniões Ano 2019 MCEESMP, CE 
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1.7- ATIVIDADES CORRENTES 

 

Objetivo Operacional 
Assegurar o funcionamento da estrutura organizacional da mesa do Colégio. 

Promover o desenvolvimento de relações com a sociedade, com vista à proximidade e visibilidade social da enfermagem 

 
Domínio 

Operacional 
Atividades Indicadores Metas Responsabilidades 

Atividades Correntes 
e/ou Actividades de 

Suporte 

Realização de Assembleia da Mesa do Colégio  Ano 2019 100% MCEESMP 

Realização de reuniões ordinárias da Mesa do Colégio n.º mínimo de reuniões 12 MCEESMP 

Realização de reunião com a comissão de apoio técnico (CAT) Anual 100% MCEESMP 

Elaboração e submissão do plano de atividades do Colégio Ano 2019 100% MCEESMP 

Participação em reuniões e outras atividades com outros órgãos da OE NA 100% MCEESMP 

Resposta ao expediente EDOC’s NA 100% MCEESMP 
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1.8- REDE ORDEM DOS ENFERMEIROS 

 

Objetivo Operacional Promover o desenvolvimento de relações com a sociedade, com vista à proximidade e visibilidade social da enfermagem. 

 
Domínio 

Operacional 
Atividades Indicadores Metas Responsabilidades 

Rede Ordem dos 
Enfermeiros- 
Efemérides 

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: 

Nº de eventos realizados  MCEESMP 

Dia Mundial da Saúde Mental-  1 Evento 
Realização no mês de 

outubro de 2019 
MCEESMP  

 
1.9- COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
 

Domínio Operacional Atividades Indicadores Metas Responsabilidades 

Participação em representações 
Nacionais 
 (a convite) 

Participação da MCEESMP na representação na área técnico 
científico em eventos científicos ou outros do âmbito da 
Especialidade  

contínua contínua MCEESMP 

Participação em representações 
Internacionais (a convite) 

Participação da MCEESMP na representação na área técnica 
científica da Especialidade de Enfermagem de Saúde Mental 
e Psiquiátrica em eventos científicos Nacionais ou de outros do 
âmbito desta Especialidade  

contínua contínua MCEESMP 

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

contínua contínua MCEESMP 
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NOTA FINAL 
 

O ano de 2019 constitui-se como o ano de términus deste mandato, sendo por isso um ano para encerrar 
as atividades iniciadas nos anos anteriores, mais do que iniciar novos projetos.  

Estamos cientes da necessidade de continuar um trabalho estruturado, com a finalidade de elaborar 
documentos em áreas específicas e que são estruturantes para evolução da Especialidade de 
Enfermagem Saúde Mental e Psiquiátrica. 

Para isso contamos com a colaboração de cada um, encarando a necessidade de fomentar a 
proximidade entre a Mesa do Colégio da Especialidade de Saúde Mental e Psiquiátrica (MCEESMP) e 
os seus membros, pois dela dependerá sempre a maior ou menor eficácia. 

Precisamos do 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. 
 
 

 
Guarda, 26 de Janeiro de 2019 

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

 
 
 

Enf. 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 Enfermeiros Especialistas em Enfermagem de Reabilitação (EEER) devido à sua formação diferenciada e 

experiência acrescida têm as condições necessárias para "tomar decisões relativas à promoção da saúde, 

prevenção de complicações secundárias, tratamento e reabilitação, maximizando o potencial da pessoa. A sua 

intervenção visa promover o diagnóstico precoce e ações preventivas, de forma a assegurar a manutenção das 

capacidades funcionais dos clientes, prevenir complicações e evitar incapacidades, assim como proporcionar 

intervenções terapêuticas que visam melhorar as funções residuais, manter ou recuperar a independência nas 

atividades de vida, e minimizar o impacto das incapacidades instaladas (quer por doença ou acidente) 

nomeadamente, ao nível das funções neurológica, respiratória, cardíaca, ortopédica e outras deficiências e 

incapacidades. Para tal, utiliza técnicas específicas de reabilitação e intervém na educação dos clientes e pessoas 

significativas, no planeamento da alta, na continuidade dos cuidados e na reintegração das pessoas na família e 

na comunidade, proporcionando-lhes assim, o direito à dignidade e à qualidade de vida" (Diário da República, 

2.ª série - N.º 35, 18 de Fevereiro de 2011: 8658). 

Seguindo as tendências globais, Portugal apresenta um aumento da esperança de vida, com inerente 

envelhecimento da população, o que se traduz num maior número de pessoas com problemas de saúde e 

dependências. Também todas as estimativas apontam para o aumento da dependência de idosos, aumento 

das doenças de evolução prolongada, aumento da sobrevivência das pessoas com doenças crónicas assim 

como das pessoas com lesões potencialmente fatais (acidentes viação, acidentes de trabalho entre outros) o 

que se traduzirá em termos futuros no aumento dos níveis de dependência com reflexos directos na 

necessidade de mais e melhores cuidados de Enfermagem de Reabilitação. 

Assim, perspectiva-se o aumento da necessidade dos cuidados de enfermagem de reabilitação, o que 

posiciona os EEER na linha da frente do SNS para ajudar as pessoas em situação de doença aguda, crónica 

e com necessidades especiais, no sentido de capacitar a pessoa com deficiência, limitação da atividade e/ou 

restrição da participação para a sua reinserção e exercício da cidadania. 

Acreditamos que os EEER pelos seus conhecimentos técnico-científicos, dinamismo, proatividade e resiliência 

são os melhores preparados para ajudar os cidadãos a atravessar os desafios que se aproximam, desde 

que não descure a progressiva melhoria da sua formação académica e profissional, a investigação e a sua 

capacidade de, efectivamente, prestarem cuidados de reabilitação de proximidade, a cada pessoa e em 

cada contexto que deles necessita. Num processo evolutivo, rigoroso e científico de afirmação da 

Especialidade nas diferentes equipas de saúde, centros de decisão e, logo, na organização e prestação dos 

cuidados de saúde. 
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1. MISSÃO E VISÃO 

 

Missão:  

A missão do Colégio centra-se no desenvolvimento das diferentes competências estabelecidas no 

Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros (REPE) no ponto 2 (Decreto-Lei n.º 

161/96, de 4 de Setembro, alterado pelo Decreto-lei n.º 104/98, de 21 de Abril): “Enfermeiro 

especialista é o enfermeiro habilitado com um curso de especialização em enfermagem ou com um curso 

de estudos superiores especializados em enfermagem, a quem foi atribuído um título profissional que 

lhe reconhece competência científica, técnica e humana para prestar, além de cuidados de enfermagem 

gerais, cuidados de enfermagem especializados na área da sua especialidade”. 

Neste sentido a CEER tem como incumbência garantir o desenvolvimento das diferentes competências 

estabelecidas n.º 1 do Artigo 42.º do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, nas quais: 

a) Promover o desenvolvimento das relações científicas e profissionais, entre os membros da 

especialidade; 

b) Elaborar estudos sobre assuntos específicos da especialidade; 

c) Definir as competências específicas da Especialidade de Enfermagem de Reabilitação, a propor 

ao Conselho Diretivo;  

d) Elaborar os programas formativos da Especialidade de Enfermagem de Reabilitação, a propor 

ao Conselho Diretivo;  

e) Acompanhar o exercício profissional Especialidade de Enfermagem de Reabilitação em 

articulação com os Conselhos de Enfermagem Regionais; 

f) Definir padrões de qualidade de cuidados para a Especialidade de Enfermagem de 

Reabilitação e zelar pela sua observância no exercício profissional especializado. 

 

Visão:  

Os Enfermeiros Especialistas em Enfermagem de Reabilitação sejam reconhecidos profissional e 

socialmente pela elevada qualidade dos cuidados prestados, fruto de constante busca da 

excelência, comprovados por sólida produção científica em áreas relevantes para o 

desenvolvimento do conhecimento da especialidade em enfermagem de reabilitação.   
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2. ATIVIDADES PLANEADAS 

 

Em conformidade com o proposto pelo Conselho Diretivo, o presente plano de atividades está 

organizado de acordo as áreas preconizadas para o exercício da atividade profissional de 

enfermagem: prestação de cuidados, investigação, docência, formação, assessoria e gestão tendentes 

à melhoria e evolução da prestação dos cuidados de enfermagem (Artigo 9.º REPE; Parecer n.º 10/2011 

do Conselho de Enfermagem).  

Assim, a proposta do Plano de Atividades da Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem de 

Reabilitação (MCEER) para 2019, será apresentado de acordo com o definido pela OE, sob a forma 

de quadros. 
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2.1 Dominio Operacional: Prestação de Cuidados 

 

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

Realizar visitas de acompanhamento do exercício  profissional.

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  ontologia definida  no âmbito 
dos Sistemas de Informação em Enfermagem.

Atualização anual

Responsabilidades

Objectivo 
Operacional

Domínio Operacional Actividades Indicadores Metas

Prestação de cuidados

Continuo

MCEER+ Comissão apoio 
técnico

100%

Contínuo

100%

MCEER

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
x100

N.º de pareceres solicitados

N.º de Reuniões

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.

Grupo de trabalho 
proposto pela MCEER

MCEER+ Comissão apoio 
técnicoEmissão de Pareceres na área técnica do Colégio, envolvendo peritos.

N.º de GOBP concluidos
x100

N.º de GOBP propostos

Acompanhar o exercício profissional da especialidade de Enfermagem de Reabilitação

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

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
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2.2 Dominio Operacional: Investigação 

 

Actividades

Divulgação de Guia no microsite  da MCEER

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

Enfermagem de Reabilitação no microsite  da MCEER

100%

N.º Propostas efetuadas pela MCEER

N.º apoios solicitados na área da EER

x100

Continua

Divulgar fontes de financiamentos a projectos de 
investigação na área da Especialidade de 

Enfermagem de Reabilitação no microsite  da MCEER

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 ER

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

Objectivo 
Estratégico

Nomeação do Grupo de trabalho

Metas Responsabilidades

Revisão e actualização  das linhas de investigação definidas como prioritárias para a Especialidade de Enfermagem de Reabilitação.

Objectivo Operacional

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

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)).
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2.3 Dominio Operacional: Docência 
 

 

  

ResponsabilidadesDomínio Operacional Actividades Indicadores Metas

MCEERContínua

Contínua

Inovação e Desenvolvimento

Propor nova matriz de avaliação dos planos de estudo conducentes ao título de Enfermeiro Especialista em Enfermagem de 
Reabilitação em articulação com o programa formativo em vigor

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. 

Contínua

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

Contínua

Contínua

Objectivo Estratégico

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

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

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.

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.

MCEER

Contínua Contínua MCEER

Objectivo Operacional

MCEER

Acompanhar o ensino da especialidade de Enfermagem de Reabilitação.

Contínua Contínua

Atualização anual

MCEER
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2.4 Dominio Operacional: Formação 
 

 

ResponsabilidadesIndicadores Metas

Elaborar instrumento para avaliação dos  percursos formativo.

Divulgar e aplicar matriz de avaliação dos planos de estudo.

Contínua
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.

 Atualização anual

Publicação de critérios de valoração

Contínua

Contínua

Contínua Publicação de  matriz 

MCEER

Contínua
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.

Contínua

Realizar evento cientifico internacional de partilha de experiências e conhecimentos dirigido a todos 
os EEER.

Realização de evento MCEERRealização de um evento

Objectivo 
Estratégico

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

Domínio Operacional Actividades

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).

Objectivo 
Operacional

Grupo de trabalho proposto 
pela MCEER

Atualização anual

 Atualização anual

Acreditação da formação

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

 Atualização anual
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2.5 Dominio Operacional: Assessoria 

 

Contínua MCEER

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

MCEERContínua ContínuaRepresentação do Colégio em eventos.

Contínua MCEER

Contínua MCEER

Contínua Contínua MCEER

Dinamização do micro webpage do Colégio como veículo de transmissão da informação 
produzida

Participação em reuniões com outros Órgãos da Ordem dos Enfermeiro.

Contínua

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

Contínua

Objectivo 
Estratégico

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

Contínua

Domínio Operacional Actividades Indicadores

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 Enfermagem de Reabilitação (MCEER) com os EEER, as Organizações de saúde,  a sociedade civil e ainda 
entre os órgãos  sociais.

Metas Responsabilidades

Objectivo 
Operacional

100% MCEER

Assessoria, Aconselhamento 
e Recomendação
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2.6 Dominio Operacional: Gestão de Cuidados 

 

 

  

Contínua Grupo de trabalho a 
designar pela MCEER

Contínua Contínua

Domínio Operacional Actividades Indicadores

Objectivo 
Estratégico

Objectivo 
Operacional

Contínua

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.

Criar instrumentos de apoio à gestão de recursos  humanos - dotações na área  da especialidade de enfermagem de reabilitação.

Metas Responsabilidades

Gestão de cuidados

Construir sistema que permita calcular  necessidades de cuidados  de Enfermagem de Reabilitação  para a 
atividade especializada do EEER tendo presente os padrões de qualidade e competências  da especialidade 
de EEER.
Identificar outros fatores que possam influenciar a dotação para cuidados do  âmbito da Especialidade de 
Enfermagem de Reabilitação 
 Determinar ponderação a atribuir  cada um dos fatores para identificar as dotações seguras para cada 
contexto da atividade dos EEER.  

Identificar metodologias de trabalho para diferentes contextos.

Contínua Contínua
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2.7 Atividades Correntes 

 

Objectivo Operacional Assegurar o funcionamento da estrutura organizacional da mesa do Colégio.

Metas

Anual 100%Elaboração e submissão do plano de atividades do Colégio.

Realização de Assembleia da Mesa do Colégio. Anual

Realização de reuniões ordinárias da Mesa do Colégio.
n.º mínimo de  reuniões 

presenciais 
12 MCEER

Domínio Operacional Actividades Indicadores Responsabilidades

100%

Procedimentos internos

MCEER

MCEER

MCEERContínua ContínuaParticipação em reuniões e outras atividades com outros órgãos da Ordem dos Enfermeiros.
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2.8 Cooperação Institucional 
 

MCEER

MCEER

MCEER

Contínua

ContínuaContínua

Contínua

Contínua

Contínua
Participação em 

representações nacionais (a 
convite)

Participação em 
representações internacionais 

(a convite)

Resposta a pedidos

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.

Domínio Operacional Actividades Indicadores Metas Responsabilidades
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2.9 Rede OE 

 

 

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

Protocolos e Parcerias
Desenvolvimento/dinamização da parceria da Ordem dos Enfermeiros (OE) com 
Associação Portuguesa Enfermagem Reabilitação (APER).

N.º de propostas de atualizações 
efetuadas e aceites

x100
N.º de propostas de actualizações 
efetuadas 

MCEER
N.º de propostas efetuadas à OE de parceria com 
APER

Parceria OE/APER

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

x100N.º de propostas de actualizações 
efetuadas 

Domínio Operacional Actividades Indicadores

N.º de propostas de atualizações 
efetuadas e aceites

N.º de propostas de actualizações 
efetuadas 

x100
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar do atual contexto de constrangimentos e dificuldades, estamos certos do sucesso da enfermagem, 

em geral, e dos EEER em particular. E acreditamos que uma parte importante deste sucesso está 

relacionada com o perseguir do desígnio fundamental da Ordem dos Enfermeiros:  

A Ordem tem como desígnio fundamental a defesa dos interesses gerais dos destinatários dos serviços 

de enfermagem e a representação e defesa dos interesses da profissão. 

É por isso que a qualidade dos cuidados de enfermagem especializados na nossa área de intervenção 

será uma prioridade!  

A MCEER vai levar a cabo todas as iniciativas, no sentido de concluir/concretizar tudo que foram 

objetivos/atividades passados não concluídos/concretizados, amplamente referenciados em Relatórios 

de Actividades anteriores, nomeadamente a Comissão de Apoio Técnico (CAT) à MCEER, etc.  

Estamos certos que o sucesso deste colégio contribuirá para o sucesso da enfermagem como um todo, 

assim como, o sucesso da enfermagem como um todo, contribuirá para o sucesso deste colégio. 

Entendemos que nada faz maior sentido que trabalhar em estreita colaboração com todos os outros 

Órgãos da Ordem dos Enfermeiros e com Associações/Organizações de Profissionais e/ou de Doentes 

com intervenção próxima ao Colégio, sendo sempre força de cooperação e desenvolvimento, na certeza 

de que esta vontade de cooperação e desenvolvimento é mutuamente partilhada.  

Acima de tudo, todos nós que integramos o CEER mas também a MCEER, reclamamos as melhores 

condições que nos permitam desenvolver o trabalho necessário para cumprir a missão que nos foi 

atribuída enquanto membros desse mesmo Colégio e, no nosso caso, também, membros eleitos que 

constituem a MCEER. Missão que, no limite, pretende que o acesso a cuidados de enfermagem de 

reabilitação de QUALIDADE seja uma realidade para todos quantos deles necessitam e não um 

privilégio de alguns. 

E porque o Colégio somos todos nós, EEER, contamos com a colaboração de cada um para o crescimento 

do grupo, adivinhando-se assim que a proximidade entre a Mesa do Colégio da Especialidade de 

Enfermagem de Reabilitação e os membros do Colégio continuará a ser prioridade no ano 2019. 

O Presidente da Mesa da Assembleia do Colégio da Especialidade  
de Enfermagem de Reabilitação 

 
 

Enf. Belmiro Rocha  
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SIGLAS: 

 

CAT – Comissão de Apoio Técnico 

CD – Conselho Directivo 

CDR – Conselho Directivo Regional 

CE – Conselho de Enfermagem 

CER – Conselho Enfermagem Regional 

CID – Comissão de Investigação em Enfermagem 

CPLEE – Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem 

CQCE – Comissão de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem 

ECMO - Oxigenação por Membrana Extra-Corpórea 

GOBP – Guia Orientador de Boas Práticas 

MCEEMC – Mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica 
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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 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). 

Este documento apresenta a proposta do Plano de Actividades para o ano de 2019, que 

constituí uma intenção de continuidade do desenvolvido até então.   

Estamos certos que os Enfermeiros são a base dos cuidados de saúde. As suas competências 

técnicas e não técnicas são exigidas em contextos complexos de prática clínica. Apesar do 

actual contexto de constrangimentos e dificuldades, a qualidade dos cuidados de enfermagem 

especializados, não pode ser posta em causa. 
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1. MISSÃO 

 

A missão do Colégio centra-se no desenvolvimento das diferentes competências estabelecidas n.º 

1 do Artigo 42.º do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, nas quais: 

a) Promover o desenvolvimento das relações científicas e profissionais, entre os membros 

da especialidade; 

b) Elaborar estudos sobre assuntos específicos da especialidade; 

c) Definir as competências específicas da especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica, 

a propor ao Conselho Directivo;  

d) Elaborar os programas formativos da especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica, 

a propor ao Conselho Directivo;  

e) Acompanhar o exercício profissional especializado em Enfermagem Médico-Cirúrgica 

em articulação com os Conselhos de Enfermagem Regionais; 

f) Definir padrões de qualidade de cuidados de enfermagem especializados e zelar pela 

sua observância no exercício profissional especializado. 
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2. ACTIVIDADES PLANEADAS 

 

Em Enfermagem o exercício da actividade profissional é vasto e pode decorrer nas áreas de 

actuação de: prestação de cuidados, investigação, docência, formação, assessoria e gestão 

tendentes à melhoria e evolução da prestação dos cuidados de enfermagem (Artigo 9.º REPE; 

Parecer n.º 10/2011 do Conselho de Enfermagem). Neste sentido, a proposta do Plano de 

Actividades da Mesa do Colégio de Especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica, engloba 

todas as áreas referidas, acrescentado a estas, outra designada por: “actividades 

correntes/actividades de suporte”, que orientam a gestão interna da Mesa do Colégio 

Especialidade. 

Optámos por utilizar uma metodologia esquemática, recorrendo a quadros para mais fácil 

apresentação. 
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Quadro 1 - ACTIVIDADES PLANEADAS PARA 2019 

2.1. PRESTAÇÃO DE CUIDADOS 

ResponsabilidadesMetas
Domínio 

Operacional

Colaboração na identificação de focos sensíveis/áreas de intervenção prioritárias aos 

cuidados de Enfermagem especializados na área de competência do colégio, bem como a sua 

publicação e divulgação aos conselhos de Administração e Administração Central dos 

Sistemas de Saúde (ACSS).

Objectivo 
Operacional

Ano 2019

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

Promover o desenvolvimento de relações com a sociedade, com vista à proximidade e visibilidade social dos cuidados de enfermagem especializados.

Actividades

MCEEMC

2 Guias finalizados

Participação nas visitas de acompanhamento às Unidades de Cuidados de forma a 

monitorizar o percurso profissional dos membros do Colégio.

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.

x100

Ano 2019

Prestação de 
Cuidados 

Acompanhar o exercíco profissional da especialidade de Enfermagem Médico‐Cirúrgica.

CAT, MCEEMC

MCEEMC

MCEEMC, Grupo de trabalho 

proposto para o efeito

Pelo menos 1

MCEEMC

MCEEMC, Grupo de trabalho 

proposto para o efeito

80% de visitas

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

MCEEMC, CAT, Peritos.

Indicadores

_______________

x100

N.º de Guias iniciados

N.º de GOBP's iniciados           

100%
 N.º de pareceres solicitados 

N.º de pareceres realizados

N.º de reuniões solicitadas

 N.º de guias iniciados

N.º de guias finalizado

Pelo menos 1

N.º de visitas realizadas 
x100

MCEEMC; Grupo de trabalho 

proposto para o efeito

Elaboração e publicação de Indicadores da qualidade de cuidados especializados nas 

diferentes áreas  da EMC.
Ano 2019

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. 

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

Proposta de grupos de trabalho de assessoria técnica ao desenvolvimento da qualidade de 

cuidados especializados, nomeadamente no âmbito dos GOBP's.

             N.º pedidos de visitas

________________
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2.2. INVESTIGAÇÃO 

Promover o desenvolvimento da melhoria contínua dos cuidados especializados na área da Médico‐Cirúrgica pela prática baseada em evidência científica.

Fortalecer a visibilidade profissional e dos cuidados especializados em Enfermagem Médico‐Cirúrgica no seio da comunidade científica.

N.º de Associações parceiras MCEEMC, Associações

MCEEMC, CDR, CER, CD, CE

Metas Responsabilidades

Colaboração no desenvolvimento e divulgação de estudos científicos e experiências práticas 

relevantes para o Colégio.

Participação em acções de debate  e eventos cíentificos.

Dinamização de parcerias com associações científicas relevantes para o Colégio.

MCEEMC, CE, CID

N.º de participações 2 por ano

1 por ano

2 eventos

N.º de participações em trabalhos Ano de 2019

MCEEMC

Objectivo 
Estratégico

Objectivo 
Operacional

Indicadores
Domínio 

Operacional
Actividades

_______________

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 respectivas, zelar pelo cumprimento das 

normas legais e regulamentares da profissão e exercer o poder disciplinar sobre os seus membros.

Representar os enfermeiros junto dos órgãos de soberania e colaborar com o Estado e demais entidades públicas sempre que estejam em causa matérias relacionadas com a 

prossecução das atribuições da Ordem, designadamente nas acções tendentes ao acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde e aos cuidados de enfermagem.

Promover o desenvolvimento e a valorização científica dos membros do Colégio.

Ano de 2019 MCEEMC, CE, CID, CQCE

Participação em trabalhos de investigação em articulação com a Comissão de Investigação.

Investigação

Dinamização de Tértúlias de Enfermagem Médico‐Cirúrgica.
N.º de eventos projectados

Nº eventos realizados 
x100
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2.3. DOCÊNCIA 

MCEEMC

Metas Responsabilidades

Ano de 2019

Análise de propostas de restruturação curricular dos cursos de formação pós‐graduada em 

Enfermagem Médico‐Cirúrgica.

Superior a 80%

Desenvolvimento de um trabalho de proximidade com Instituições de Ensino Superior de 

Enfermagem.
_______________

x100

Participação em reuniões e eventos científicos em Instituições de Ensino de Enfermagem.

100%

N.º de planos de estudos analisados  
x100

N.º de planos de estudos propostos 

Docência

100%

Aproximação e divulgação do Colégio de Enfermagem Médico‐Cirúrgica aos futuros membros.

N.º de propostas analisadas 

Apreciação de  planos de estudos da formação pós‐graduada conferente de título de Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem Médico‐Cirúrgica, tendo presente as várias áreas que a 

constituem.

Objectivo 
Estratégico

Domínio 
Operacional

Actividades Indicadores

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 respectivas, zelar pelo cumprimento 

das normas legais e regulamentares da profissão e exercer o poder disciplinar sobre os seus membros.

Representar os enfermeiros junto dos órgãos de soberania e colaborar com o Estado e demais entidades públicas sempre que estejam em causa matérias relacionadas com a 

prossecução das atribuições da Ordem, designadamente nas acções tendentes ao acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde e aos cuidados de enfermagem.

Promover o desenvolvimento da qualidade do ensino e consequentemente dos cuidados especializados na área de Enfermagem Médico‐Cirúrgica num trabalho de proximidade 

com instituições de ensino de enfermagem (públicas e privadas).

Promover as condições ideais para a reorganização do ensino pós‐graduado de Enfermagem Médico‐Cirúrgica.

Objectivo 
Operacional

MCEEMC
N.º de reuniões realizadas

x100
N.º de reuniões propostas       

MCEEMC
N.º de propostas solicitadas           

_______________  
Ano de 2019 MCEEMC, CAT

MCEEMC
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2.4. FORMAÇÃO 

Fomentar a adequação da formação e do desenvolvimento profissional reforçando a qualificação dos membros do Colégio numa lógica de lifelong learning, face às 

necessidades da comunidade em cuidados de Enfermagem Médico‐Cirúrgica.

Optimizar a relação com os membros do Colégio, com vista a um maior envolvimento e proximidade.

MCEEMC, Estrutura da idoniedade 
formativa, Grupo de trabalho 

criado para o efeito

Elaboração das matrizes de ponderação do percurso profissional para validação e 

certificação indivídual de competências previamente adquiridas.
_______________ Ano 2019

ResponsabilidadesIndicadores Metas

Ano 2019

Objectivo 
Operacional

MCEEMC, CAT

MCEMC, GAFID

MCEEMC, Instituições Ensino 

Superior de Enfermagem

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 2019

_______________

Formação 

Ano 2019
Promoção da oferta formativa para os membros e futuros membros do Colégio, 

através de jornadas, seminários, tertúlias,WorKshops,  entre outras.
_______________

Domínio 
Operacional

Actividades

Participação e divulgação de programas formativos relevantes para o Colégio.

Objectivo 
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 respectivas, zelar pelo 

cumprimento das normas legais e regulamentares da profissão e exercer o poder disciplinar sobre os seus membros.

Representar os enfermeiros junto dos órgãos de soberania e colaborar com o Estado e demais entidades públicas sempre que estejam em causa matérias relacionadas 

com a prossecução das atribuições da Ordem, designadamente nas acções tendentes ao acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde e aos cuidados de enfermagem.

Promover o desenvolvimento e valorização científica, técnica, cultural e profissional dos membros do Colégio.
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2.5. ASSESSORIA 

N.º de solicitações

Responsabilidades

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 acções tendentes ao acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde e aos 

cuidados de enfermagem.

N.º de respostas 

Metas

Fomentar a comunicação eficaz entre os membros do colégio com outros órgãos da Ordem dos Enfermeiros, com as instituições e com a sociedade.

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

saúde.
_______________

Objectivo 
Operacional

MCEEMC
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.

Promover o desenvolvimento de medida de assessoria aos membros do Colégio, com vista a um maior envolvimento e proximidade.

_______________

x100

Secretariado MCEEMC; 

MCEEMC

100%

Objectivo 
Estratégico

Assessoria

MCEEMC e CAT

Domínio 
Operacional

Actividades

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.

Ano 2019

Indicadores

Ano 2019
Divulgação dos pareceres e actividades desenvolvidas pelo colégio EMC ou de áreas de 

interesse do Colégio na micro webpage do Colégio.
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2.6. GESTÃO 

Promover medidas para a gestão participada dos membros do Colégio no dominio da gestão.

Gestão de 
Cuidados

Ano 2019

Ano 2019 MCEEMC

MCEEMC, CE, CQCE
Colaboração na criação de instrumentos de apoio à gestão de recursos humanos dos 

cuidados especializados de Enfermagem Médico‐Cirúrgica.
__________

Colaboração com os membros do Colégio na definição de estratégias para a concepção, 

gestão e liderança de projectos de cuidados.

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.

________

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

cuidados.

_________ MCEEMC

Responsabilidades

Ano 2019

___________

Metas

Objectivo 
Estratégico

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

Ano 2019

IndicadoresActividades

MCEEMC

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.

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.

Domínio 
Operacional

Objectivo 
Operacional
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2.7. ACTIVIDADES CORRENTES 

N.º de relatórios 1 MCEEMC

MCEEMC

Assegurar o funcionamento da estrutura organizacional da mesa do Colégio.

100%
Participação em reuniões com outros Órgãos da Ordem dos 

Enfermeiros.

Actividades Indicadores Responsabilidades

Actividades Correntes

Comemoração de datas significativas para este Colégio.

N.º de reuniões 11
MCEEMC  

N.º de reuniões

Reuniões ordinárias e extraordinárias da Mesa do Colégio.

Ano de 2019

Elaboração de relatórios de actividades do Colégio.

Objectivo Operacional Garantir o cumprimento das funções estatuídas.

MCEEMC e CAT

Efemérides _______________

Promover o desenvolvimento de relações com a sociedade, com vista à proximidade e visibilidade social da enfermagem.

Metas
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3. NOTA FINAL 

 

A proposta de plano de actividades aqui apresentado é uma continuidade do documento 

apresentado no ano transacto, e ao mesmo tempo um trabalho conjunto entre os membros do 

Colégio, as instituições do ensino Superior com formação em Enfermagem Médico-Cirúrgica e as 

associações/sociedades de enfermeiros (ou que incluem enfermeiros). O plano de actividades 

proposto pretende ser realista, dinâmico e exequível. 

Estamos cientes da necessidade de mudança e evolução da Especialidade de Enfermagem 

Médico-Cirúrgica, por isso contamos com o contributo de todos os membros do Colégio. 

 

 

A Presidente do Colégio da Especialidade de  
Enfermagem Médico-Cirúrgica 

 

 

Enfª Catarina Lobão 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Plano de Atividades do Colégio da Especialidade de 

Enfermagem Comunitária para o ano de 2019, que tem por finalidade definir as opções 

estratégicas e as actividades a desenvolver no ano. 

Pretendemos continuar a ser um Colégio aberto, ao serviço dos Enfermeiros Especialistas em 

Enfermagem Comunitária, dando-lhe visibilidade e afirmação no contexto dos cuidados de saúde 

primários e nas comunidades onde estão inseridos.  

A prática da Enfermagem orientada para comunidade parte de uma filosofia de prestação de 

serviços de Enfermagem que envolve a prestação de cuidados de saúde, pelo Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem Comunitária, através do diagnóstico e investigação dos principais 

problemas de saúde e ambientais da comunidade, da vigilância da saúde e da monitorização e 

avaliação do estado de saúde da comunidade e da população. 

 

2.  COLÉGIOS DAS ESPECIALIDADES  

De acordo com os Estatutos da Ordem dos Enfermeiros, os Colégios das Especialidades são os 

órgãos profissionais especializados, constituídos pelos membros da Ordem habilitados com o título 

profissional da respectiva Especialidade. Existem tantos Colégios quantas as Especialidades. 

Cada colégio elege uma mesa, com um presidente e dois secretários, por sufrágio directo, secreto 

e periódico de entre os membros detentores da respetiva especialidade. 

 

2.1. COMPETÊNCIA DOS COLÉGIOS DAS ESPECIALIDADES 

Compete aos Colégios das especialidades: 

 Promover o desenvolvimento das relações científicas e profissionais entre os membros da 
Especialidade; 

 Elaborar os estudos sobre assuntos específicos da Especialidade;  

 Definir as competências específicas da Especialidade, a propor ao Conselho Directivo; 

 Elaborar os programas formativos da respectiva Especialidade, a propor ao Conselho Directivo; 

 Acompanhar o exercício profissional Especializado em articulação com os Conselhos de 
Enfermagem regionais. 
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3. ACTIVIDADES A DESENVOLVER EM 2019 

Durante o ano 2019 a Mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem Comunitária vai 

continuar a estar focada no acompanhamento da reforma dos Cuidados de Saúde Primários 

nomeadamente, nas Unidades de Saúde Pública, nas Unidades de Cuidados na Comunidade; na 

implementação e acompanhamento da Especialidade do Enfermeiro Especialista em Saúde 

Familiar e no acompanhamento do exercício profissional especializado. 
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3.1 PRESTAÇÃO DE CUIDADOS 

 
 

Nº de pedidos/Nº de visitas  realizadas     Ano  2019 MCEEC/Secções  Regionais

2 visitas/secção Ano  2019
MCEEC/Secções  

Regionais/CER

N º de reuniões  previstas/N º reuniões  

realizadas
Ano  2019 MCEEC/CE

N º de reuniões  previstas/N º reuniões  

realizadas
Ano  2019 MCEEC/Representantes

Nº de intervenções solicitadas/Nº visitas  

realizadas
Ano 2019 MCEEC/CE

N º de reuniões  previstas/N º reuniões  

realizadas
Ano 2019 MCEEC/CE

Nº de intervenções solicitadas/Nº visitas  

realizadas
Ano 2019 MCEEC/OE

nº de respostas a inquérito a todas  USP Ano  2019 MCEEC

Visitas  / reuniões  de acompanhamento do Exercício Profissional  de Enfermagem solicitadas  

e em articulação com os  Conselhos  de Enfermagem Regionais.

Realização de visitas  de acompanhamento às Unidades   Funcionais  dos  Agrupamentos  de 

Centros  deSaúde(ACES), no ambito da Reforma dos  Cuidados  de Saúde Primários(CSP).

Reuniões  de trabalho no âmbito da implementação da especial idade de Enfermagem de 

Saúde Famil iar

Reuniões  de Grupo Técnico Consultivo sobre tabaco, DGS, Plano Nacional  para a prevenção e 

controlo do tabagimo e representação COPPT

Acompanhar a implementação do Enfermeiro de Famíl ia na USF´s  e UCSP's.

Prestação de 
Cuidados 

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

Indicadores Metas Responsabilidades

Realizar visitas  e reuniões  de trabalho com vista à melhoria dos  Cuidados  de Enfermagem.

Promover a reflexão sobre o exercício profissional.

Domínio 
Operacional

Atividades

Reuniões  de trabalho no Ambito da reforma das  UCC's

Acompanhar implementação da reforma das  USP

Diagnóstico sobre o numero de Enfermeiros  face à necessidade de cuidados  de enfermagem 

nas  Unidades  dos  Cuidados  de Saúde Primários.
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3.2 INVESTIGAÇÃO 
 

 
 
 

Número  de estudos  

realizados/número de estudos  

divulgados

Ano de 2019 MCEEC

Estudos  propostos/Estudos 

aceites
Ano de 2019 MCEEC/OE

Número de protocolos  

realizados
Ano de 2019 OE/MCEEC

Divulgação de artigos  cientificos  na revista da OE.

Estabelecimento de protocolos  com Unidades  de Investigação em Saúde.

Indicadores

Estudos  propostos/Estudos 

aceites

1 Encontro

 1 Encontro

Metas

Ano de 2019

Ano de 2019

Ano de 2019

Divulgar documentos  estudos  relevantes  à Especial idade no microsite da Mesa.

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.

Desenvolvimento de estudos  cientificos  relevantes  para a prática de cuidados  na area dos  

CSP.

Objectivo Operacional 

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  Especialistas  em Enfermagem Comunitária.

 Encontro  de Boas  Práticas  em Enfermagem Comunitária /Familiar.

Responsabilidades

MCEEC/CE

MCEEC

MCEEC
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3.3 DOCÊNCIA 
 

 
 

Número de 

pronuncias/número de 

planos de estudo

Ano 2019 MCEEC/OE

Indicadores

Nº de participações em 

Protocolos/parcerias

(Estabelecimento de 

parcerias )

N.º de participações
Apreciação dos planos de estudos dos Cursos de Pós‐licenciatura de 

Especialização em Enfermagem.  

Articulação e intervenção nos protocolos estabelecidos.

Restruturação 
curricular

Domínio 
Operacional

Atividades

Pronúncia  sobre planos de estudos que abrangam as novas reformas.

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.

Objectivo 
Operacional

Articular o papel da Ordem com a docência para uma melhor formação dos Enfermeiros.

Metas

Ano 2019

Ano 2019

Responsabilidades

MCEEC/OE

MCEEC/OE
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3.4 FORMAÇÃO 
 

 
 

 

2019

Promover a existencia de uma politica de formação promotora do desenvolvimento profissional.

Estabelecimento de parcerias com as Escolas Superiores de Saúde.

2019 MCEEC/OEPonderação dos processos formativos e certificação de competências.

Criação da Competência Acrescida diferenciada e avançada em feridas e 

viabilidade tecidular
1 Competência

2019

Acreditação e formação

Número de cursos de pós‐

licenciatura de especialização 

abertos.

Número de parcerias (a atingir)

Número de processos ponderados 

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

Formação Científica, 
técnica, cultural e 

profissional

Objetivo 
Operacional

Levantamento  das necessidades de formação dos Enfermeiros atendendo à 

reforma dos CSP.

Indicadores Metas Responsabilidades

MCEEC

MCEEC/OE 

MCEEC

nº de questionários 

respondidos/nº de questionários 

enviados

2019

2019
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3.5 ASSESSORIA 
 

 
 

Numero de reuniões 

previstas/número de 

reuniões realizadas

Numero de reuniões 

previstas/número de 

reuniões realizadas

Reuniões de reflexão para uma melhoria dos Cuidados de Enfermagem.

Elaboração dos pareceres solicitados e da competência  do 

Colégio.

Nº de pareceres 

realizados/nº de pareceres 

solicitados

2019 MCEEC

Indicadores Metas Responsabilidades

Numero de reuniões 

previstas/número de 

reuniões realizadas

2019  MCEEC/OE

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.

 Reuniões periodicas com o Conselho Diretivo no ambito do 

acompanhamento das reformas em curso.

Assessoria, 
Aconselhamento e 
Recomendação

Domínio 
Operacional

Atividades

Objetivo 
Operacional

2019 MCEEC

Reuniões com a Comissão de Apoio Técnico à MCEEC

Reuniões com as Associações Profissionais



 

  

  
Plano de Actividades para o ano 2019 

Colégio da Especialidade de Enfermagem Comunitária 
 

 
Aprovado por unanimidade, sem alterações, na 5ª Assembleia Ordinária do 

Colégio da Especialidade de Enfermagem Comunitária, realizada a 11 de Janeiro de 2019, em Leiria 
8 

3.6 GESTÃO 
 

 
 
 
 

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.

Acompanhar o cumprimento dos rácios de dotações seguras aconselhadas pela OE para 

os CSP

Objectivo 
Operacional

Implementar medidas conducentes à gestão de cuidados.

Número de reuniões 

realizadas/número 

de reuniões 

previstas

2019 MCEEC

Domínio 
Operacional

Atividades

Gestão de 
cuidados

Indicadores Metas Responsabilidades

Acompanhar os métodos de organização de cuidados especializados de enfermagem

Número de reuniões 

realizadas/número 

de reuniões 

previstas

2019 MCEEC
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3.7 ACTIVIDADES CORRENTES 

 

Actividades/Projectos não directamente relacionados com os Objectivos Estratégicos
Actividades Correntes/Actividades de Suporte

Comunicação Interna e 
Externa

Actualização e dinamização do microsite da Mesa do Colégio. 2019

MCEEC/Gabinete de 

Comunicação e 

Imagem/Secretariado 

das  MCEE

2019 MCEEC

Nº de divulgações

2019 MCEECGestão Documental Resposta aos  EDOCLINK's. 100%

Gestão Administrativa, 
Financeira e patrimonial

Elaboração de Fichas  de Projecto, no sentido da contenção e controlo de 

despesas.

Nº de fichas  elaboradas/Nº 

de eventos  a realizar 

Metas Responsabilidades

2019 MCEEC/OE

2019 MCEEC

2019 MCEEC

2019 MCEEC

2019 MCEEC

2019 MCEEC

Procedimentos internos
Resposta ao expediente corrente da MCEEC. 100%

Elaboração de Pareceres Técnicos  e Científicos, mediante as  solicitações.
Nº de solicitações/nº de 

respostas  

  Total  de reuniões  

efectivadas/total  de 

reuniões  previstas  

(Um plano de atividades  e 

um relatório )

Nº de reuniões  realizadas/nº 

de reuniõesprevistas

Domínio Operacional Atividades Indicadores

Nº de pedidos  de 

articulação/nº de 

articulações  efetivadas

Gestão Administrativa de 
Recursos Humanos

Articulação com Órgãos  Nacionais  /Internacionais  em áreas  de interesse da 

Mesa do Colégio.

Realização de Assembleias  /reuniões  ordinárias  da Mesa do Colégio.

Elaboração e submissão do plano de atividades  do Colégio e relatório de 

atividades.

Participação em reuniões  com outros  orgãos  da OE.
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3.8 COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

 
 

3.9 REDE OE

 
 

 
A Presidente da Mesa do Colégio  

da Especialidade de Enfermagem Comunitária 
 
 

Enf. Maria Clarisse Louro 

Atividades/Projetos não diretamente relacionados com os Objetivos Estratégicos
Cooperação Institucional/Participação em projetos e grupos de trabalho

Domínio Operacional Atividades Indicadores Metas Responsabilidades

2019 MCEEC

nº de pedidos/nº de respstas 2019 MCEEC

100% 2019 MCEEC/OE

Elaboração de Pareceres Técnicos e Científicos, mediante as  

solicitações.

Resposta a pedidos

Resposta a dúvidas   e ou esclarecimentos.

Participação no Fórum Europeu para os CSP

Nº de pedidos/n º de respostas

Atividades/Projetos não diretamente relacionados com os Objetivos Estratégicos
Atividades desenvolvidas no âmbito da rede Ordem dos Enfermeiros

Domínio Operacional Atividades Indicadores Metas Responsabilidades

Número  de 

comemorações a 

realizar

Ano de 2019 MCEEC/OE

Comemoração  do dia Internacional do Enfermeiro  e 

outros que se considerarem relevantes para a 

visibilidade da Enfermagem.

Efemérides
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APÊNDICE 08 

Plano de Actividades e Orçamento para o Ano 2019 – Secção Regional do Norte 
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APÊNDICE 09 

Plano de Actividades e Orçamento para o Ano 2019 – Secção Regional do Centro 
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APÊNDICE 10 

Plano de Actividades e Orçamento para o Ano 2019 – Secção Regional do Sul 
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APÊNDICE 11 

Plano de Actividades e Orçamento para o Ano 2019 – Secção Regional da Região Autónoma dos 

Açores 
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APÊNDICE 12 

Plano de Actividades e Orçamento para o Ano 2019 – Secção Regional da Região Autónoma da 

Madeira 
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