
28 e 29 de Junho 

 Auditório da Escola Superior de  

Enfermagem do Porto (ESEP) 

O I Encontro de Benchmarking tem 
como finalidade contribuir para a 
melhoria da qualidade de cuidados de 
Enfermagem de Saúde mental e Psi-
quiátrica. . 

Neste espaço de partilha vão ser 
apresentados e discutidos novos pro-
jetos implementados nos diversos 
contextos de prática clinica da enfer-
magem de saúde mental e psiquiátri-
ca, com a finalidade de serem replica-
dos, por outros enfermeiros especia-
listas de enfermagem de saúde men-
tal e psiquiátrica.  

Da divulgação de boas práticas de 

cuidados de enfermagem resultam 

ganhos em saúde para as pessoas al-

vo dos cuidados e suas famílias, e 

naturalmente uma maior visibilidade 

para os enfermeiros especialista de 

saúde mental e 

psiquiátrica 

 

 

 

 COMISSÂO CIENTIFICA 

Enfª Ana Cristina Melo  

Enfº Bruno Henriques  

Enfª Dora Lisa Franco  

Enfª Maria Gustava Martins  

Enfª Maria Helena Quaresma 

Enfª Maria da Soledade Lourenço 

 

 COMISSÂO ORGANIZADORA 

Mesa do Colégio da Especialidade de  

Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica 

Enfº Bruno Henriques  

Enfª Maria Helena Quaresma 

 Enfª Maria da Soledade Lourenço   

I Encontro de 

 Benchmarking  

de Enfermagem de Saú-

de Mental e Psiquiátrica 

Partilhar para melhor 
Cuidar 



28 de junho 

9h– Abertura do secretariado 

9.30– 11h Mesa I– Programas de melho-
ria continua  

Moderador: a designar  

Coffee– break 

11.30 -12.30h- Conferencia I– GOBP 
Enfermagem de Saúde Mental Cuidados 
de Saúde Primários. Enfª Soledade Lou-
renço 

Moderador-a  designar  

12.30-13h- Sessão de Abertura 

13h - Almoço Livre 

14.30-16.30 h  Mesa II– prevenção e  
promoção e da saúde mental 

Moderador: a designar  

Coffee– break 

Conferencia II - GOBP em Cuidados 
Continuados Integrados de Saúde Men-
tal -Enfª Sofia Rio Tinto 

Moderador - a designar  

17.30-18.30h—Apresentação de posters 

 

29 de Junho 

9h– 11h Mesa III -recuperação e reintegração 
social do doente mental grave  

Moderador: a designar  

Coffee– break 

11.30-12.30h -Conferencia III GOBP em Cuida-
dos de Enfermagem Avançada na recuperação da 
pessoa com doença mental grave -Enfª Gustava 
Martins 

Moderador– a designar  

13 h– Sessão de Encerramento (entrega de pré-
mios) 

 

 13h - Almoço Livre 

 

 

Regulamento para submissão de Traba-
lhos Livres 

 

Prazo limite para submissão dos Trabalhos 

Livres - 23h59 de 31 de Maio de 2019. 

Data de comunicação de aceitação do traba-

lho até ao  dia  12 de Junho de 2019. 

Para garantir a anonimização na apreciação, 

as candidaturas serão numeradas pela ordem 

de recepção no e-mail – sendo esta a única 

forma de identificar os trabalhos pela Co-

missão Científica. 

 


