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CUMPRE-ME DAR AS 
BOAS VINDAS!

Numa era de globalização, em que as ameaças e as 
oportunidades não residem apenas dentro das 
nossas fronteiras físicas, que este seja um momento, 
um início, de uma viagem pessoal e profissional 
inesquecível.

Cabe a cada um de nós permitir que a evolução da 
nossa profissão se faça de forma inclusiva, inter 
geracional e intersectorial, valorizando as 
competências e os saberes de todos.

É fundamental percebermos o tempo e o mundo 
presente para que os enfermeiros de hoje saibam 
honrar a sua história e estar à altura dos desafios da 
sociedade do amanhã.

Sobre nós, cabe a enorme responsabilidade de 
Cuidar.

Sigamos juntos...

Pedro Soares
Presidente do Conselho Diretivo Regional
Secção Regional da Região Autónoma dos Açores
Ordem dos Enfermeiros

#Sigamos
juntos...
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SER
ENFERMEIRO
Agora reúnes todos os requisitos necessários 
para te juntares à grande família dos 
enfermeiros Portugueses.

Em Portugal, como de resto acontece com uma 
vasta maioria de países, para exerceres 
Enfermagem, necessitas estar inscrito na 
estrutura de regulação da profissão, neste caso 
concreto, a Ordem dos Enfermeiros.

Para o efeito deverás proceder à tua inscrição 
através da Plataforma Balcão Único, acessível 
através do sítio online da Ordem dos 
Enfermeiros/Secção Regional da Região 
Autónoma dos Açores da Ordem dos 
Enfermeiros, efetivando ao respetivo registo e 
seguindo os passos que forem sequencialmente 
indicados.

Em caso de dúvidas, poderás sempre entrar em 
contato telefónico direto connosco, comparecer na 
Secção Regional, ou, alternativamente, enviar um 
e-mail para sracores@ordemenfermeiros.pt com 
qualquer dúvida sobre o processo de inscrição e 
atribuição do título profissional de enfermeiro.

DESCOBRE A
SECÇÃO REGIONAL 
DOS AÇORES

Estamos mais próximo a ti. Segue-nos nas 
nossas redes sociais (                                         ) e 
website regional, e fica por dentro de tudo que 
acontece na Enfermagem Regional. 

Usa o QR Code indicado ao lado ou acede ao 
nosso website e mantêm-te a par de tudo!

Participa e divulga também a tua Secção 
Regional utilizando as hashtags #oeacores 
#srraa e #SigamosJuntos.

@oeacores


