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ANA RITA CAVACO

Bastonária  
da Ordem 
dos Enfermeiros

NOVOS TEMPOS  
DA ENFERMAGEM

D ecidi deixar o mundo melhor do que o encon-
trei”. As palavras são do enfermeiro Tiago Ro-
cha, a quem há menos de um ano lhe foi diag-

nosticado um problema oncológico. Este momento 
ainda me emociona quando recordo o VI Congresso 
dos Enfermeiros, em Braga. As palavras do Tiago vive-
rão em mim como um desígnio, quer seja para balizar 
os meus últimos dias enquanto Bastonária, ou para 
me nortear em todas as decisões que tomarei como 
enfermeira, mulher, amiga e cidadã. Obrigada, Tiago.

Nesta edição da “Revista Cuida”, recordamos 
aquele que foi um dos mais emblemáticos momentos 
da enfermagem portuguesa, quando mais de 1500 En-
fermeiros se juntaram no maior congresso de sempre 
da profissão. Uma imagem que muitos julgariam im-
possível quando cheguei. Aqui está a resposta.

Passaram mais de seis anos e parece que foi on-
tem. Chegámos a Braga com voz, reconhecimento 
público e com uma autoestima profissional que não 
se reconhecia e que hoje é património imaterial dos 

nossos mandatos. Hoje, ao contrário do que aconte-
cia noutros tempos, ninguém ousa desenhar o futuro 
do sistema de Saúde sem ouvir os enfermeiros. Aliás, 
o estudo “Condições de vida e de trabalho dos Enfer-
meiros”, apresentado por Raquel Varela e detalhado 
nas páginas que se seguem, é um bom exemplo disso. 
Quero com isto dizer que não só devolvemos a Ordem 
aos seus membros, como a devolvemos também à so-
ciedade civil.

Portugal sabe o que esperar de nós: gente que não 
vira a cara aos desafios e aos compromissos, mas tam-
bém gente que já não se deixa vergar às injustiças e às 
sucessivas faltas de respeito de quem usa a força sem 
critério. Aliás, esse espírito está bem patente na histó-
ria da enfermeira Virgínia Azevedo, distinguida como 
enfermeira do ano durante o congresso de Braga.  
A nossa profissional, de 62 anos, enfrentou um conjunto 
de agressores para defender um colega. A coragem e a 
solidariedade de Virgínia Azevedo simbolizam os novos 
tempos da enfermagem portuguesa. Muito obrigada!
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“FIZEMOS OUVIR A  
VOZ DOS ENFERMEIROS”
Ana Rita Cavaco fez o seu último Congresso como Bastonária, em Braga, um evento que 
ficou marcado pelos mais de 1500 inscritos. Políticos presentes prometeram a reposição 
dos pontos aos Enfermeiros
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“E ste é o meu último 
congresso como Bas-
tonária. A verdade  

é que chegámos aqui com voz, 
com reconhecimento público  
e com uma autoestima profissio-
nal que não se reconhecia quan-
do metemos pés ao caminho. 
Sim, falei alto muitas vezes para 
que os Enfermeiros tivessem 
voz. E fizemos ouvir a voz dos 
Enfermeiros”. Seis anos depois 
de ter tomado posse como Bas-
tonária, foi com estas palavras 
que Ana Rita Cavaco se despe-
diu do último Congresso dos 
Enfermeiros como Bastonária,  
o maior da história da Ordem.

Entre 5 e 7 de Maio, Braga fi-
cou na história ao receber mais 
de 1500 Enfermeiros, quatro 
anos depois do último Con-
gresso, em Lisboa, e após dois 
anos sem eventos presenciais.  
No mesmo dia, enquanto dis-
cursava, a Bastonária era eleita 
pela revista Sábado, pela segun-
da vez, a mulher mais influente 
na Saúde. “Ao dia de hoje, parece 
natural que o País saiba que os 
Enfermeiros não deixam nin-
guém sozinho. A verdade é que 
tudo isto não era natural quando 
iniciámos esta jornada há seis 
anos”, lembrou Ana Rita Cava-
co, que recebeu, na abertura,  
a secretária de Estado da Saúde, 
Maria de Fátima Fonseca, e An-
tónio Lacerda Sales, Secretário 
de Estado Adjunto e da Saúde, 
no encerramento, que foi uma das personalidades 
agraciadas pela Ordem, a par de Graça Freitas, directo-
ra-geral da Saúde. 

Da presença dos políticos, ficou a promessa de re-
por os pontos perdidos pelos Enfermeiros aquando da 
transição para a nova carreira. “A disponibilidade para 
valorizar as carreiras dos Enfermeiros, nomeadamente 
através de uma reposição de pontos perdidos, é a mais 

“ESTE É O MEU ÚLTIMO 
CONGRESSO COMO 
BASTONÁRIA. A VERDADE  
É QUE CHEGÁMOS AQUI COM 
VOZ, COM RECONHECIMENTO 
PROFISSIONAL”
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urgente situação neste momento”, começou por dizer 
António Lacerda Sales, garantindo que o Governo quer 
reforçar o Serviço Nacional de Saúde, através da valori-
zação dos seus profissionais. 

“Todos pela Saúde” foi o tema do VI Congresso dos 
Enfermeiros, que contou com o Alto Patrocínio da Pre-
sidência da República. Marcelo Rebelo de Sousa não 
pode estar presente, mas enviou uma mensagem de ví-
deo. “Recordo-me do que foi o vosso sacrifício durante 

a pandemia. Contam com a minha atenção, gratidão  
e empenho”, afirmou o Presidente da República, subli-
nhando que não tem a memória curta. 

Um dos momentos mais emocionantes foi quando 
se ouviu o hino dos Enfermeiros entoado por um coro 
infantil, que levantou o auditório do Altice Braga. 

Condições de vida e de trabalho dos Enfermeiros, 
Envelhecimento da população, Enfermagem na Lu-
sofonia e Enfermagem no futuro foram os principais 

O CONGRESSO 
CONTOU COM VÁRIOS 
CONSULTÓRIOS 
PRÁTICOS, COMO  
O YOGA DO RISO  
E A BIODANZA
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O SECRETÁRIO DE ESTADO 
ANTÓNIO LACERDA SALES E A 
DIRECTORA-GERAL DA SAÚDE, 
GRAÇA FREITAS, MARCARAM 
PRESENÇA NO ENCERRAMENTO 
E FORAM DISTINGUIDOS

PARA DEBATER 
A REFORMA DO 

SISTEMA DE SAÚDE

CONSTANTINO 
SAKELLARIDES FOI  

UM DOS CONVIDADOS 

temas do VI Congresso 
dos Enfermeiros, que dis-
cutiu ainda a reabilitação, 
reconstrução ou reforma 
do Sistema de Saúde, um 
grande debate que contou 
com a Bastonária, Ana Rita 
Cavaco, moderado pelo 
jornalista Júlio Magalhães. 

O programa contou 
ainda com vários con-
sultórios práticos, como 
o Yoga do Riso e a Bio-
danza, que mobilizaram 
centenas de Enfermeiros. 
Foram ainda apresenta-
dos mais de 200 trabalhos 
científicos, entre pósteres 
e comunicações orais, que 
mereceram prémios. 

Uma das novidades apresentadas no Congresso 
foi o estudo encomendado pela Ordem dos Enfer-
meiros, coordenado pela historiadora Raquel Varela e 
realizado por um consórcio entre a Universidade Nova,  
o Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa 
e o Observatório para as Condições de Vida e Traba-
lho para a Ordem dos Enfermeiros. O estudo caracte-
rizou as condições de trabalho e vida dos Enfermeiros 
em Portugal, abordando o nível de desgaste destes  
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PRESENÇA  
EM BRAGA

MAIS DE 1500 
ENFERMEIROS 
MARCARAM 



9

profissionais, o “burnout”, o ordenado e a carreira, en-
tre outros aspetos. Os Enfermeiros apresentam um ní-
vel de exaustão bastante acima da média e mais de dois 
terços já pensaram em mudar de profissão. Estas são as 
principais conclusões do maior estudo nacional sobre 
as Condições de Vida e de Trabalho dos Enfermeiros, 
que foi apresentado no segundo dia do VI Congresso 
dos Enfermeiros. “Os Enfermeiros estão a pagar com 
a sua saúde o esforço de não cometer erros”, explicou 
Raquel Varela. 

ENCONTRO DEBATEU TEMAS 
COMO AS CONDIÇÕES  
DE VIDA E DE TRABALHO  
DOS ENFERMEIROS

No último dia do Congresso, em que foram entre-
gues os prémios Valor e Excelência, estiveram presen-
tes o secretário de Estado e da Saúde, António Lacer-
da Sales, e a directora-geral da Saúde, Graça Freitas. 
Após um debate que permitiu reflectir sobre o sistema 
de Saúde, assinalando as mudanças que são urgen-
tes, Ana Rita Cavaco despediu-se dos Enfermeiros. 
“Como sempre defendi, no centro da acção política 
estão as pessoas. Temos o dever de tentar encontrar 
um caminho conjunto que devolva aos Enfermeiros  

a dignidade profissional e a esperança que foram per-
dendo. Se o Governo está disponível para ouvir os En-
fermeiros, então não vamos faltar à chamada. Portugal 
pode contar connosco. O país sabe que não deixamos 
ninguém sozinho”, afirmou a Bastonária no encerra-
mento do VI Congresso. Braga ficou na história.



10 ORDEM RESOLVE

ROE 68 Agosto 2022

Uma moção de reconhecimento aos Enfermeiros 
portugueses foi aprovada por unanimidade na 
Assembleia geral da Ordem dos Enfermeiros,  
que se realizou no dia 26 de Março, em Bragança. 
A moção foi proposta pelo Enfermeiro Leonel 
Fernandes, de Braga, e foi aprovada por unanimidade 

MOÇÃO DE RECONHECIMENTO AOS ENFERMEIROS  
APROVADA NA ASSEMBLEIA GERAL

ORDEM  
RESOLVE 

Iniciativas  
do último 
trimestre 

A Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita 
Cavaco, esteve no Hospital Distrital da Figueira da 
Foz, onde decorreu uma cerimónia de homenagem 
aos Enfermeiros que completaram, no ano passado,  
25 anos de serviço naquela instituição. A cerimónia  
foi presidida pela Bastonária, que destacou o cansaço 
dos Enfermeiros, mas também sublinhou o grito de 
alerta que está a ser dado por estes profissionais com  
o crescente número de escusas de responsabilidade.

A Ordem dos Enfermeiros considera que o projecto  
de Lei nº 108-XV do PS, que pretende alterar o regime 
das associações públicas profissionais, tem apenas 
como objectivo “marcadamente determinado” 
inundar as Ordens Profissionais com “teias políticas” 
que divergem do papel técnico e científico dos 
membros dos órgãos e classifica como inaceitável  
a proposta da figura do Provedor dos destinatários  
dos serviços e do órgão de supervisão.

BASTONÁRIA EM HOMENAGEM  
A ENFERMEIROS NO HOSPITAL  
DA FIGUEIRA DA FOZ

OE ACUSA PS DE QUERER  
INUNDAR AS ORDENS 
PROFISSIONAIS DE TEIAS 
POLÍTICAS

com aclamação. O texto da moção recorda que  
os Enfermeiros estiveram no combate à pandemia, 
tanto nos cuidados de tratamento como na prevenção, 
através da vacinação, apesar de estes não terem  
sido reconhecidos nas medalhas de ouro atribuídas 
pelo Ministério da Saúde.
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A Ordem dos Enfermeiros,  
através da secção regional  
do Norte, celebrou um protocolo 
com a diocese do Porto, para 
garantir cuidados de saúde aos 
refugiados vindos da Ucrânia.  
Este apoio, que conta também com 
o envolvimento da secção regional 
Norte da Ordem dos Médicos,  
é prestado de forma voluntária  
por profissionais de Saúde.  
A diocese do Porto disponibilizou 
70 camas em Ermesinde.

OE CELEBRA 
PROTOCOLO  
COM A DIOCESE  
DO PORTO PARA  
AJUDAR  
REFUGIADOS  
DA UCRÂNIA 

Já foi publicado em Diário da República o Regulamento que define  
o Ato do Enfermeiro, um documento estruturante para a profissão.  
O regulamento nº 613/2022, que foi submetido a consulta pública,  
define o ato profissional próprio dos Enfermeiros, sua competência, 
autonomia e responsabilidade. “Este documento constitui um contributo 
muito importante para a história, desenvolvimento e valorização da nossa 
profissão. Trata-se de mais uma promessa cumprida”, sublinha o vice- 
-presidente da OE, Luís Barreira.

REGULAMENTO QUE DEFINE O ATO 
DO ENFERMEIRO PUBLICADO  
EM DIÁRIO DA REPÚBLICA

TOMADA DE POSIÇÃO DA OE SOBRE 
ACESSO AOS CUIDADOS DE SAÚDE 
MATERNA E OBSTÉTRICA

A Ordem dos Enfermeiros 
defende a criação de 
Centros de Parto Normal 
junto dos serviços de 
obstetrícia, como propõe 
a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), como 
forma de rentabilizar 
os recursos humanos, 
designadamente os 

Enfermeiros Especialistas em Enfermagem de Saúde Materna e 
Obstétrica (EEESMO), e assim garantir a acessibilidade aos cuidados 
de saúde materna e obstétrica. Esta tomada de posição, emitida pela 
Mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem em Saúde Materna 
e Obstétrica (MCEESMO) foi envida pela OE à ministra da Saúde, 
 na sequência dos constrangimentos severos a que temos assistido  
nas últimas semanas.

A Ordem dos Enfermeiros realizou uma visita de acompanhamento 
do exercício profissional ao Serviço de Urgência do Hospital 
Amadora-Sintra (Professor Doutor Fernando Fonseca), onde 
constatou que faltam 136 Enfermeiros. A Urgência, que tem em média 
mais de 400 episódios por dia, deveria ter 293 Enfermeiros, mas  
o serviço é composto apenas por 157 Enfermeiros, dos quais apenas 
124 estão em funções. Entre Enfermeiras em regime de amamentação 
e com absentismo prolongado, há 33 profissionais não substituídos.

FALTAM 136 ENFERMEIROS NO HOSPITAL AMADORA-SINTRA
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VIRGÍNIA AZEVEDO  
É A ENFERMEIRA  
DO ANO
Enfermeira de 62 anos, que enfrentou um grupo de agressores para defender um colega,  
foi distinguida pelos Prémios Valor e Excelência no encerramento do Congresso dos Enfermeiros

P  ela segunda vez na história da Enfermagem,  
a Ordem prestou um tributo público aos Enfer-
meiros e às personalidades que se distinguiram 

na defesa da profissão, com a atribuição dos Prémios 
Valor e Excelência, uma cerimónia apresentada pelo 
jornalista Júlio Magalhães.

Da prestação de cuidados à investigação, passando 
pela docência e inovação, foi uma cerimónia emocio-
nante, a encerrar o VI Congresso dos Enfermeiros, que 
distinguiu Virgínia Azevedo como Enfermeira do Ano.

“Não tenho palavras. Só fiz isto porque sou Enfer-
meira”, limitou-se a dizer Virgínia Azevedo, entre lágri-

mas, depois de receber o prémio das 
mãos da Bastonária, perante uma 
plateia emocionada que se levantou 
para aplaudir a Enfermeira do Ano.

Com 62 anos, Virgínia Azevedo 
nunca mais vai esquecer a madruga-
da de 22 de Fevereiro. Quando estava 
de serviço nas urgências do Hospi-
tal de Vila Nova de Famalicão, esta 
Enfermeira encheu-se de coragem 
e enfrentou um grupo de cerca de 
10 pessoas para defender um cole-
ga que estava a ser espancado. Dois 
Enfermeiros sofreram ferimentos, 
bem como um segurança do Hos-
pital, depois do grupo ter forçado 
a entrada no Serviço de Urgência.  
O segurança pediu que todos se 
acalmassem, tentou impedir o epi-
sódio de violência, mas também ele 
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foi agredido. As agressões foram registadas pelas 3h30.  
E a situação só não foi mais grave devido à intervenção 
de Virgínia, agora distinguida pela Ordem dos Enfer-
meiros.

Foi no último dia do Congresso que foram atribuí-
dos os prémios dos Trabalhos Científicos e também os 
Prémios Valor e Excelência, que distinguiram Enfer-
meiros e personalidades que contribuíram para a pro-
moção dos trabalhos dos profissionais de enfermagem.

António Lacerda Sales, Secretário de Estado Ad-
junto e da Saúde; Graça Freitas, diretora-geral da Saú-
de; Alexandre Fonseca, co-CEO Global da Altice; Ví-
tor Serpa, Director do Jornal “A Bola”; os Enfermeiros 

PORQUE SOU 
ENFERMEIRA”

“NÃO TENHO 
PALAVRAS.  
SÓ FIZ ISTO 

AS AGRESSÕES 
ACONTECERAM  
NA MADRUGADA  
DE 22 DE FEVEREIRO  
NAS URGÊNCIAS DO 
HOSPITAL DE VILA NOVA  
DE FAMALICÃO
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GRAÇA FREITAS 
MOSTROU-SE 
EMOCIONADA 
COM A MENÇÃO 
HONROSA E LACERDA 
SALES DEDICOU A 
DISTINÇÃO A TODOS 
OS ENFERMEIROS
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Tiago Rocha, Malam Turé, Wilson Abreu, Fernando 
Macedo, Idália Valério, Mário Gomes, Ana Lúcia João, 
Merícia Bettencourt, José Sousa, da Associação Bisturi 
Humanitário, a Equipa de Enfermagem do Serviço de 
Urgência do Hospital de Santo André (Leiria) e a Equi-
pa de Enfermeiros gestores das Instituições do Sistema 
Regional de Saúde da Região Autónoma dos Açores fo-
ram os restantes distinguidos.

Outro dos momentos mais emocionantes foi quan-
do foi atribuída uma menção honrosa ao Enfermeiro 
Tiago Rocha, que criou a página ‘Sorrir para o Cancro’, 
depois de há nove meses lhe ter sido diagnosticado um 
problema oncológico. Com 15 anos de profissão, Tiago 
agradeceu à Enfermeira da sua vida, a sua mulher, e à 
sua filha, de seis anos. “Decidi deixar o mundo melhor 
do que o encontrei”, disse, por fim, no discurso de agra-
decimento.

Graça Freitas, directora-geral da Saúde, também 
foi distinguida nesse dia e não escondeu a satisfação.  
“É profundamente emocionada que aceito este prémio. 
Agradeço a todos os Enfermeiros e Enfermeiras, que 
têm um trabalho de excelência”, afirmou Graça Freitas.

Já António Lacerda Sales, secretário de Estado Ad-
junto e da Saúde, dedicou a sua distinção a todos os 
Enfermeiros. “Muito obrigada a todos os Enfermeiros 
pelo vosso empenho, pela vossa dedicação, pelo vosso 
esforço e acima de tudo pelo vosso humanismo”, afir-
mou o governante, médico há 35 anos, que se destacou 
no combate à Covid-19, revelando que esta foi a primei-
ra distinção da sua vida.

ONCOLÓGICO  
AO ENFERMEIRO  
TIAGO ROCHA

HÁ NOVE MESES  
FOI DIAGNOSTICADO 

UM PROBLEMA 
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ENFERMEIROS  
COM NÍVEL DE EXAUSTÃO 
ACIMA DA MÉDIA
Resultados do “Estudo Condições de vida e de trabalho dos Enfermeiros”, 
coordenado por Raquel Varela, aponta para resultados preocupantes. 
Mais de dois terços já pensaram em mudar de profissão

O s Enfermeiros apresentam um nível de 
exaustão bastante acima da média e mais de 
dois terços já pensaram em mudar de profis-

são. Estas são as principais conclusões do maior estu-
do nacional sobre as Condições de Vida e de Trabalho 
dos Enfermeiros, que foi apresentado no VI Congresso 
dos Enfermeiros.

“Os Enfermeiros estão a pagar com a sua saúde  
o esforço de não cometer erros”, explicou Raquel Vare-
la, que coordenou a investigação, realizada em conjun-
to pela Universidade Nova, Instituto Superior Técnico 
e Observatório para as Condições de Vida e Trabalho.

Para a coordenadora da investigação, à qual res-
ponderam mais de oito mil Enfermeiros, os resultados  
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do estudo mostram “um cenário de emergência nacio-
nal” ao revelarem que 65% dos Enfermeiros dizem sen-
tir-se sempre, ou várias vezes por semana, fisicamente 
exaustos.

“Nós temos um nível de exaustão e uma força  
de trabalho a ser desgastada, com um horário de tra-
balho semelhante àquele que se falava no século XIX 
para a Revolução Industrial”, explicou Raquel Varela, 
acrescentando que o rendimento dos En-
fermeiros não é adequado.

O estudo da Universidade Nova, do 
Instituto Superior Técnico e do Observa-
tório para as Condições de Vida e Traba-
lho revela também que 25% dos inquiridos 
têm um segundo emprego dentro da pro-
fissão e que a maioria ganha um salário 
bruto de até 1500 euros, sendo que 59% são 
licenciados e 34% são especialistas.

Comparada com outras profissões, 
a Enfermagem é uma profissão relativa-
mente jovem, com uma média de idade 
ligeiramente acima dos 38 anos.

A maioria dos Enfermeiros exerce no 
sector público, em contexto hospitalar, 
mais de metade tem horário rotativo e cer-
ca de três quartos trabalha por turnos.

A investigação revela também que 76% 
dos Enfermeiros sente falta de mais in-
tervalos, sendo que cerca de 70% admite 
mesmo que não consegue descansar nas 
folgas.

Dos cerca de 8000 Enfermeiros que 
responderam ao inquérito, mais de 7000 
revelaram que não gozam sete dias segui-
dos de férias há mais de um ano.

O estudo veio confirmar também 
aquilo que a OE tem vindo a denunciar há 
anos: o número de horas exercidas sema-
nalmente pelos Enfermeiros atinge valo-
res próximos das 70 horas semanais.

Mais de 30% dos Enfermeiros já sofreu 
assédio moral e existe uma percentagem 
muito elevada de profissionais com níveis 
de exaustão emocional muito elevados.

Por fim, 67% admitem que não gostavam que um 
filho seu fosse Enfermeiro.

“A resposta aos baixos salários tem sido a sobre-
carga de trabalho, assumindo com regularidade horas 

extraordinárias, o que evidentemente nem o corpo nem 
a mente aguenta. Nós conseguimos trabalhar de forma 
excecional e sob pressão alguns dias não é sistemati-
camente”, sublinhou Raquel Varela, considerando que  
a situação dos Enfermeiros é uma emergência nacional.

“OS ENFERMEIROS ESTÃO  
A PAGAR COM A SUA SAÚDE  
O ESFORÇO DE NÃO 
COMETER ERROS”
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www.coloradd.net

Ageas Seguros | siga-nos em

www.ageas.pt
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BASTONÁRIA É A MULHER 
MAIS INFLUENTE NA SAÚDE

P  ela segunda vez, a revista Sábado elegeu Ana Rita 
Cavaco como a mulher mais influente na Saúde. 
“Liderar com afeto e humanidade na viagem, 

sabendo que cada um de nós é único, especial e irre-
petível”, explica a Bastonária da OE, que está entre as 
100 mulheres mais influentes do País, nesta segunda 
edição do ranking sobre poder e liderança.

Ana Rita Cavaco está entre as 100 mulheres mais influentes do País, pela segunda vez,  
numa eleição levada a cabo pela revista Sábado

“LIDERAR COM AFECTO  
E HUMANIDADE, SABENDO 
QUE CADA UM DE NÓS  
É ÚNICO, ESPECIAL  
E IRREPETÍVEL”

A distinção foi conhecida, precisamente, no dia 
em que teve início o VI Congresso da Ordem dos  
Enfermeiros, em Braga, e o facto não passou desperce-
bido. Nesta eleição, a Bastonária ficou à frente de figu-
ras como a cientista Maria Manuel Mota, das médicas  
Isabel do Carmo e Teresa Paiva e ainda da ex-ministra 
da Saúde Ana Jorge.

Ana Rita Cavaco encarou esta distinção como mais 
um sinal da voz que os Enfermeiros têm vindo a ganhar 
nos últimos anos, desde que foi eleita Bastonária, pela 
primeira vez, em 2016.

O ranking da revista Sábado distinguiu as 100 mu-
lheres mais influentes do País nas mais diversas áreas, 
desde a Saúde à Política, passando ainda pela Justiça  
e Educação.
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1958 – 2022

O  presidente do Conselho de Administração 
do Hospital Garcia de Orta, Almada, o En-
fermeiro Luís Amaro, natural de Rio Maior, 

morreu no passado dia 10 de Julho, aos 64 anos.

Licenciado em Enfermagem e pós-graduado em 
Administração Hospitalar, Luís Amaro levava mais de 
40 anos dedicado à Saúde, tendo desempenhado vá-
rias funções e desenvolvido um notável trabalho, tanto 
nos cuidados de Saúde primários como nos cuidados 
hospitalares.

Luís Amaro nasceu a 21 de junho de 1958, em Rio 
Maior, e desempenhou o cargo de Administrador Hos-
pitalar no HGO, em Almada, de 1997 a 2006.

Ainda recentemente, já doente, recebeu a Ordem 
dos Enfermeiros, demonstrando sempre uma postura 
dialogante e de consensos. Apesar do momento difícil, 
trabalhou até ao fim, sempre em defesa do SNS. As ce-
rimónias fúnebres realizaram-se em Sesimbra.

A Ordem dos Enfermeiros presta aqui a sua mais 
sentida homenagem a Luís Amaro e apresenta as mais 
sentidas condolências à sua família e colegas.

DO HOSPITAL GARCIA  
DE ORTA MORREU  

AOS 64 ANOS

O PRESIDENTE  
DO CONSELHO  

DE ADMINISTRAÇÃO  

Luís Amaro
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DA MINHA VIDA

Bárbara Guimarães

“A CATARINA  
FEZ-ME IMENSA 
COMPANHIA”
Apresentadora conheceu a Enfermeira da sua vida  
quando soube que tinha cancro

A  enfermeirada Minha Vida é a Catarina 
Marques.

Conhecemo-nos quando fui submetida 
à primeira cirurgia, quando soube que estava com o 
cancro da mama. Cerca de seis meses depois de tudo 
acabar, de repente, dou entrada no Hospital com uma 
mastite, que não se sabia o que era.

Fiquei internada dois meses. Foram meses 
intensos e a Catarina fez-me imensa companhia. 
Começámos a tratar-nos por tu. Tínhamos conver-
sas, púnhamos música, cuidávamos do que estava  
a acontecer.

Ficámos amigas para o resto da vida. Agora 
tomamos cafezinhos, encontramo-nos fora do Hos-
pital.

Também houve outras Enfermeiras que fizeram 
parte dos meus tratamentos no IPO. Enfermeiros 
que ligavam quando eu tinha o tratamento e diziam 
“Bárbara Guimarães já temos tudo pronto, pode vir”.

Acho de uma leveza, de uma entrega e de um 
carinho que nunca mais se esquece.

Nós ficamos tão próximas que, às tantas, é o 
próprio médico que pergunta à Enfermeira “como é 
que está a Bárbara?”. E é ela que lhe dá as informações.

Obrigada Catarina pela tua entrega, pelo teu 
cuidado, o teu imenso carinho, a tua alegria, as tuas 
gargalhadas. Não há palavras para te agradecer a 
tamanha dedicação. O meu obrigada a todas as Enfer-
meiras do IPO que com muita dedicação e carinho 
puxavam e puxam pela auto estima de todos nós.

Lembro-me de vocês todas, cada uma diferente  
da outra e que me deram vida.

Obrigado e continuem, vocês são essenciais.

“FICÁMOS AMIGAS 
PARA O RESTO DA VIDA. 
AGORA TOMAMOS 
CAFEZINHOS, 
ENCONTRAMO-NOS 
FORA DO HOSPITAL”

Veja o filme no nosso 
Youtube.
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