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A Secção Regional dos Açores da Or-
dem dos Enfermeiros defende que 
este é um “momento crucial” para in-
vestir nestes profissionais.
Realizou-se, ontem, um encontro 
entre a Ordem dos Enfermeiros nos 
Açores e o diretor regional da Quali-
ficação Profissional e Emprego, Nuno 
Bettencourt Gomes.
“Esta reunião, que contou com a pre-
sença dos enfermeiros Pedro Soares e 
Fernando Felgueiras, respetivamente 
presidente e vogal do conselho dire-
tivo dos Açores, teve como objetivo 
alinhar estratégias que visem a otimi-
zação do investimento da região na 
qualificação dos seus enfermeiros”, 
adianta um comunicado da Ordem 
dos Enfermeiros.
“Para a Ordem dos Enfermeiros, este 
é um momento crucial que evidencia 
o caráter crítico de obter um adequa-
do investimento nestes profissionais. 

A Ordem destacou a expetativa de que 
as reformas e investimentos a realizar 
na Região Autónoma dos Açores no 
âmbito do Plano de Recuperação e Re-
siliência contemplem o enriquecimen-
to da enfermagem açoriana através de 
uma qualificação cada vez mais dife-
renciada”, avança.
“Essa qualificação é fundamental, já 
que resultará em cuidados de saúde 
de maior qualidade e mais adequados 
às necessidades da população”, acres-
centa o comunicado.
“Concluímos uma primeira reunião 
muito positiva, onde foi possível con-
versar sobre vários assuntos relativa-
mente à formação dos enfermeiros 
na região. Pudemos expor várias das 
nossas preocupações sobre este as-
sunto, nomeadamente a necessidade 
de apoio e de promoção da formação 
pós-graduada, tendo ficado visível se-
rem preocupações comuns”, afirmou 

Pedro Soares.
“Iremos trabalhar para a execução 
de várias iniciativas a concretizar no 
menor espaço de tempo possível, no 
sentido de conquistarmos uma enfer-
magem regional ainda mais qualifica-
da”, salientou.

Estagiar L
A Ordem dos Enfermeiros reiterou a 
sua posição acerca do recurso ao pro-
grama Estagiar L para enfermeiros na 

região: “Pudemos expor a situação do 
Estagiar L na primeira pessoa, haven-
do o compromisso de uma avaliação 
eficaz daquelas que são as nossas rei-
vindicações sobre esta temática, espe-
rando a sua boa resolução”.
Em agosto, a Ordem dos Enfermeiros 
voltou a apelar ao fim da utilização 
do programa Estagiar L para recrutar 
estes profissionais, num momento em 
que “a falta de enfermeiros na região é 
evidente”.  
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Ordem dos Enfermeiros nos Açores defende que in-
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