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"Não existem limites na nossa viagem, temos de acreditar e fazer
acontecer.
  Nunca fizemos segredo que a nossa causa neste mandato da
Ordem dos Enfermeiros nos Açores, que teve início em janeiro de
2020, gira em torno de um verbo, CUIDAR, cuidar dos
Enfermeiros, cuidar dos Açorianos.
  Com três meses de mandato, uma pandemia obrigou a repensar
um programa de atuação planeado cuidadosamente, sendo que
em momento algum abdicámos de um princípio que nos trouxe a
confiança dos Enfermeiros, estar no terreno, lado a lado, não só
numa missão motivadora, mas também de acompanhamento e
parceria na resolução das problemáticas encontradas.
 Promovemos o Enfermeiro Açoriano, a necessidade de
investimento nestes profissionais, nomeadamente nas condições
de segurança, nos equipamentos de trabalho, num justo
reposicionamento a nível de carreira e um real reconhecimento
remuneratório.
  Com a criação deste boletim informativo, pretendemos criar
mais uma forma de estarmos próximos e informados, daquilo que
tem maior relevância e do que fazemos acontecer todos os dias.
  Seguimos juntos, cuidamos juntos."

2022, ano de consagração para a
Enfermagem Açoriana
Editorial por Pedro Soares, Presidente do Conselho Diretivo
Regional
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Foi com assumido orgulho que esta equipa

concretizou o I Congresso de Enfermagem dos

Açores. A Secção Regional reforça o seu

agradecimento a todos os Enfermeiros dos Açores

pela incrível adesão a este seu evento, tanto aos que

puderam acompanhar presencialmente, como às

muitas centenas de pessoas que assistiram através

das plataformas digitais. 

 A Comissão Organizadora deste I Congresso de

Enfermagem dos Açores mantém a convicção de ter

retribuído aos Enfermeiros Açorianos o seu merecido

Congresso, reconhecendo a responsabilidade

acrescida de lhes proporcionar cada vez mais e

melhor.

Discutiu-se o futuro da
Enfermagem no país e na
nossa região
Evento inédito na região

A Secção Regional da Região Autónoma dos

Açores da Ordem dos Enfermeiros promoveu

em 2022 o seu I Congresso Regional de

Enfermagem. O Congresso aconteceu  nos

dias 3, 4 e 5 de novembro e teve lugar no

Nonagon - Parque de Ciência e Tecnologia

de São Miguel.

  Com o mote “Juntos, Cuidamos do Futuro”,

neste grande evento foram abordados temas

fundamentais como a ‘Diferenciação dos

Enfermeiros’, a ‘Transição Digital’, a

‘Idoneidade Formativa’, os ‘Modelos

Assistenciais’, a ‘Inovação em Enfermagem’,

entre muitos outros.
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I Congresso de Enfermagem dos Açores
3, 4 e 5 de novembro • Ilha de São Miguel



Abel Paiva e Filipe Pereira, Professores Coordenadores

na Escola Superior de Enfermagem do Porto, foram os

oradores convidados para trazer o seu contributo no

âmbito do painel "Enfermagem e Transição Digital", no

primeiro dia do Congresso. No segundo dia, e no

âmbito do painel "Novos Horizontes no Cuidar", o

evento contou com a presença de Sílvia Caldeira,

Professora Auxiliar e Investigadora do Centro de

Investigação Interdisciplinar em Saúde do Instituto de

Ciências da Saúde - Universidade Católica Portuguesa,

com uma apresentação sobre "Cuidar Especial". Ainda

no âmbito deste painel, Isa Félix, Assistente de

Investigação na Escola Superior de Enfermagem de

Lisboa, apresentou o tema “Language Matters Portugal:

Recomendações sobre a Linguagem Preferencial na

Comunicação Com e Sobre as Pessoas com Diabetes",

entre muitos outros convidados.

Evento inédito na região
com presença de ilustres
figuras da Enfermagem
Destaques da Enfermagem regional e nacional

Para além da sessão de abertura e da

conferência inaugural com ilustres convidados,

no primeiro dia do I Congresso de Enfermagem

dos Açores realizou-se o painel “Enfermagem e

Transição Digital”. O segundo dia de congresso

foi marcado pelos painéis “Enfermagem

açoriana rumo à inovação”, “Acreditação dos

Contextos de Prática Clínica” e, ainda,

“Modelos assistenciais, dos constrangimentos

aos desafios”. Já o terceiro dia do Congresso

foi marcado pelo painel “Novos horizontes no

cuidar” e pela envolvente conferência “Cuidar

está no nosso sangue”. 
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Juntos, Cuidamos do Futuro
Um programa orientado para o futuro



Para o Vice-Presidente da Ordem dos

Enfermeiros, Luís Barreira, o I

Congresso de Enfermagem dos Açores

"é a face visível do excelente trabalho

que a Ordem está a fazer nos Açores." O

Vice-Presidente, que teve inúmeras

intervenções ao longo dos três dias

deste Congresso, acrescentou ainda que

"a isso também se deve a notória

melhoria das condições de trabalho dos

nossos colegas açorianos, onde se inclui

medidas de fixação que bem podiam ser

reproduzidas no continente."

Luís Barreira elogia Congresso Regional de
Enfermagem dos Açores
Vice-Presidente da Ordem dos

Enfermeiros

Para além da sua importante componente

científica, este Congresso contou ainda com

alguns momentos de emoção, dos quais se

destaca o momento musical da abertura, a

cargo da Enfermeira Raquel Dutra. Também o

encerramento do Congresso culminou num

momento emotivo em que todos os presentes

foram convidados a cuidar de si numa sessão de

coaching e, por fim, cantou-se o Hino dos

Enfermeiros.

  A Secção Regional proporcionou, ainda, aos

participantes, o Jantar do Congresso. Este

jantar  foi ainda mais especial por contar com a

atuação da Enf'In Tuna - Tuna Mista da Escola

Superior de Enfermagem de Ponta Delgada.
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Um Congresso feito por Enfermeiros para
Enfermeiros
Retribuir aos Enfermeiros 



 Foram atribuídos prémios aos melhores trabalhos

apresentados.  Nesse sentido, foi distinguida a comunicação

livre intitulada “Prognóstico neurológico na Paragem Cárdio

Respiratória pré-hospitalar com via aérea avançada”, da autoria

de Luís Filipe Carvalho Lopes, Carla Sofia Pinto Gonçalves,

Maria Madalena Jesus Cunha Nunes e Sandra Pina Carmo. Foi,

ainda, premiado o póster “A Influência da Visita ou

Acompanhamento Alargado no Outcome dos Doentes

Internados em Cuidados Intensivos: Uma Scoping Review”, da

autoria de Paulo Rocha, Lénia Coelho e Isabel Rabiais.
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Trabalhos Científicos premiados no Congresso
Promover a produção científica pelos Enfermeiros

A Ordem dos Enfermeiros, preservando o compromisso de

promover o desenvolvimento e valorização científica dos

Enfermeiros, contribuindo para a sua capacitação de produção,

divulgação e transferibilidade do conhecimento científico,

convidou-os a divulgar os seus trabalhos, experiências

profissionais, reflexões ou pesquisas.  Os principais temas dos

trabalhos passaram pela ‘Comunicação e Desenvolvimento em

Enfermagem’, ‘Resposta aos processos de saúde/doença e

eventos da vida’, bem como ‘Enfermagem e desafios globais’.

Workshops realizados no âmbito do Congresso
Conteúdos fundamentais para os Enfermeiros dos Açores

No âmbito do programa paralelo do I Congresso de Enfermagem

dos Açores, a Ordem dos Enfermeiros promoveu diversos

workshops com particular interesse para os Enfermeiros dos

Açores, destacando-se “Certificação Individual de

Competências”, que teve como preletor o Enfermeiro Luís

Gonçalinho, Presidente da Comissão de Certificação Individual

de Competência, bem como “Competências Acrescidas”, que

teve como preletor o Enfermeiro Marco Job Batista, Presidente

do Júri Nacional de Atribuição de Competência Acrescida

Avançada. Decorreram, também, diversos painéis da iniciativa

de todas as Mesas dos Colégios de Especialidade, reunidas pela

primeira vez num evento nos Açores.



No âmbito do seu discurso, a Bastonária da Ordem dos

Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, destacou o trabalho feito

pela equipa da Ordem dos Enfermeiros dos Açores e disse

ter esperança nos recém-licenciados, para que sejam

motores das mudanças necessárias para dignificar a

profissão.  Ana Rita Cavaco referiu, ainda, que "vivemos

tempos de uma inércia coletiva. Temos um país

adormecido perante aquilo que nos vendem como

inevitável: a falta de meios para dignificar a nossa

profissão. Querem que compremos a ideia de que não há

outro caminho que não seja o de trabalhar mais para

empobrecer, mas uma coisa é aquilo que nos querem

vender, outra coisa é aquilo que estamos disponíveis para

comprar!"

Ana Rita Cavaco destaca
trabalho regional
Bastonária da Ordem dos Enfermeiros

Realizou-se a Cerimónia de Vinculação à

Profissão dos novos Enfermeiros da

Secção Regional da Região Autónoma dos

Açores da Ordem dos Enfermeiros. O

evento teve lugar no NONAGON - Parque

de Ciência e Tecnologia de São Miguel, na

cidade de Lagoa, e contou com a presença

dos novos membros e respetivos

familiares, bem como dos demais

convidados. Presidiu ao juramento

profissional a Digníssima Bastonária da

Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco,

acompanhada pelo senhor Presidente do

Conselho Diretivo Regional da Região

Autónoma dos Açores da Ordem dos

Enfermeiros, Pedro Soares.
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Cerimónia de Vinculação à Profissão 2022
Momento solene com os novos Enfermeiros da região
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Universidade dos Açores

Realizou-se  a entrega do Diploma de Mérito Académico 2022, uma iniciativa desenvolvida por esta Secção

Regional em parceria com a Escola Superior de Saúde da Universidade dos Açores, tendo sido distinguido o

agora Enfermeiro Felisberto Carvalho Silveira. Para além da entrega do diploma alusivo ao seu mérito

escolar, foi atribuído ao vencedor um apoio pecuniário para realização de formação na área da

Enfermagem.

Parceria com a Escola Superior de Saúde

Esta foi a segunda edição do

Diploma de Mérito

Académico promovido pela

Secção Regional da Região

Autónoma dos Açores da

Ordem dos Enfermeiros, em

parceria com a Escola

Superior de Saúde da

Universidade dos Açores. A

primeira edição ocorreu em

2021, tendo sido distinguida

Ana Sofia Botelho Macedo.
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Diploma de Mérito Académico 2022
Premiar o mérito académico na região



Acompanhar os Enfermeiros em todas as etapas do seu percurso

O Presidente do Conselho Diretivo Regional foi convidado a participar no I Encontro Interparlamentar nos

Açores, organizado pela Delegação do PSD no Parlamento Europeu e o PSD Açores. Pedro Soares teve a sua

intervenção no âmbito do painel “Os Açores numa UE para a Saúde”.  “Hoje, os Enfermeiros têm voz junto

dos decisores políticos, e só com uma participação ativa poderemos continuar a evoluir enquanto classe,

melhorar as condições de trabalho, os cuidados aos Açorianos e as condições individuais de cada

Enfermeiro!”, referiu Pedro Soares na sua intervenção.

A Ordem junto dos futuros Enfermeiros

A Secção Regional voltou a realizar uma

série de sessões de esclarecimento

destinadas aos alunos da Licenciatura em

Enfermagem da Escola Superior de

Saúde.  Para Pedro Soares,  "estar ao lado

dos Enfermeiros desde o primeiro dia é

para nós fundamental. A casa constrói-se

pelas fundações e é no ensino que

encontramos as bases da nossa profissão,

daí a importância destes momentos, nos

quais pretendemos contribuir de uma

forma muito positiva não só para o futuro

destes colegas, mas, também, para uma

melhor Enfermagem Açoriana.”
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Pedro Soares destaca papel dos Enfermeiros
Participação em evento de escala europeia



A Secção Regional foi convidada pelo Grupo Parlamentar PS – Terceira a reunir no sentido de debater o

Plano Regional Anual e Orçamento da Região para 2023. Nesse sentido, o Presidente do Conselho Diretivo

Regional, Enfermeiro Pedro Soares, teve oportunidade de apresentar o ponto de vista da Ordem dos

Enfermeiros no que diz respeito a estas importantes matérias: “Deixámos claro que o PS tem aqui uma 

Ordem convidada para debater Plano Regional
Anual e Orçamento da Região para 2023
Contributo fundamental da Ordem

A Ordem dos Enfermeiros dos Açores participou

na realização das atividades da Tenda BrinKarte.

Tratou-se de uma iniciativa da Casa do Povo de

Fenais da Luz, Instituição Particular de

Solidariedade Social, no âmbito das festividades

em honra de N. Sra. da Luz. Para além da

presença de elementos de diferentes órgãos que

compõem a Secção Regional da Região

Autónoma dos Açores da Ordem dos

Enfermeiros, esta Secção contribuiu com ofertas

lúdicas alusivas aos cuidados a ter com o sol,

promovendo a literacia em saúde dos mais

novos.
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Literacia em Saúde junto dos mais novos
Proximidade da Ordem à população

oportunidade de corrigir a história,

nomeadamente na correção do

problema dos lesados do Bónus Cesar.   

Foi inspirador ouvirmos palmas

durante o período Covid, mas essas

palmas de nada terão servido se não se

resolver os problemas estruturais

existentes. E agora temos aqui a

possibilidade de todas as forças

políticas, juntas, resolverem

definitivamente algumas questões de

justiça para a classe que, a não serem

ultrapassadas, perpetuarão alguns

focos de injustiça.”



Ao longo dos últimos dois anos, a

Secção Regional dos Açores tem

vindo a renovar e a estabelecer

várias dezenas de novos

protocolos para atribuição de

benefícios aos seus membros.

Consulte periodicamente o nosso

website de modo a acompanhar

todas as novidades. Para além das

parcerias estabelecidas por esta

Secção Regional, poderá ainda

usufruir dos protocolos existentes

a nível nacional.

+ Enfermeiros +
Benefícios Açores
Benefícios para membros

Ao longo do ano 2022 foi implementado

por esta Secção, o ‘Balcão Único

Móvel’, com o objetivo de

descentralizar os serviços prestados

pela Ordem aos seus membros. Através

desta solução móvel, a Ordem leva até

aos Enfermeiros diversas operações e

funcionalidades úteis, de forma

acessível e próxima. Este serviço é

ainda complementado com a presença

de uma equipa que presta um

atendimento personalizado que, de

outro modo, só aconteceria mediante

deslocação dos membros às instalações

da Secção Regional.
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Balcão Único Móvel
A Ordem mais próxima e acessível

http://noticias.ordemenfermeiros.pt/tl.php?p=ph6/rs/rs/w1/1oc/rt//https%3A%2F%2Fwww.ordemenfermeiros.pt%2Fplus-enfermeiro-mais-benef%25C3%25ADcios%2F


  “Mais uma vez, a nossa equipa mobiliza-se para satisfazer uma necessidade premente da região, que é a

rápida e eficaz integração de novos Enfermeiros. Conforme temos vindo a alertar, é essencial que a região

aproveite estes novos colegas. Como se sabe, os recursos são escassos e as dificuldades que muitas

instituições continuam a atravessar prendem-se precisamente com a falta efetiva de Enfermeiros. O rácio

de Enfermeiros nos Açores continua aquém das necessidades da nossa população, pelo que urge captar e,

sobretudo, fixar estes recursos de extrema importância para a região!”, referiu Pedro Soares.
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Bem-vindos à Profissão
Iniciativas presenciais em Angra do Heroísmo e Ponta Delgada

A Secção Regional da Região Autónoma

dos Açores da Ordem dos Enfermeiros

assegurou o processo de inscrição dos

alunos finalistas de Enfermagem de

ambos os polos da Universidade dos

Açores, com o objetivo de agilizar a

integração destes profissionais.

  Tratou-se de mais um processo que a

Secção Regional dos Açores assegurou

de forma descentralizada. Quis-se, com

esta iniciativa, facilitar o processo de

inscrição dos novos Enfermeiros dos

Açores, promovendo a sua comodidade

e prestando um apoio personalizado.

Reunião no polo de Angra do Heroísmo

Ordem alinha objetivos com Escola Superior de
Saúde da Universidade dos Açores

Membros do Conselho Diretivo Regional

reuniram em Angra do Heroísmo com a

senhora Vice-Presidente da Escola Superior

de Saúde da Universidade dos Açores,

Enfermeira Hélia Soares. Esta reunião teve

como principal finalidade acordar objetivos

quanto à formação pós-graduada dos

Enfermeiros dos Açores, tendo em conta o

panorama atual da distribuição de

Enfermeiros Especialistas por instituição na

região.



A Secção Regional da Região Autónoma dos Açores da Ordem dos Enfermeiros participou em reuniões

promovidas pelo senhor Secretário Regional da Saúde e Desporto, a propósito da definição de apoios à

fixação de Enfermeiros, bem como no âmbito das carreiras dos Enfermeiros dos Açores. Pedro Soares disse

considerar que "temos uma boa base de entendimento entre os sindicatos e a tutela, embora da nossa parte

tenhamos deixado algumas questões às quais só a prática nos poderá responder. Vivemos um momento

crítico na reconstrução do nosso sistema regional de saúde e, não sendo de todo fácil dada a nossa

realidade arquipelágica, o facto é que os nossos profissionais e, acima de tudo, a nossa população têm o

direito de usufruir das melhores condições no atendimento no que à saúde diz respeito.”
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Contributos sobre carreiras e incentivos à
fixação com ganhos para os Enfermeiros
A Ordem a cuidar de quem cuida

  Mais recentemente, em setembro, a Secção Regional dirigiu

um ofício à Secretaria Regional da Saúde e Desporto onde

elencou os seus contributos concretos para a definição dos

incentivos à fixação de Enfermeiros na região. O Presidente

do Conselho Diretivo Regional destacou: “Enviámos algumas

sugestões relativas aos assuntos que nos preocupam e que

devem ser tidos em conta no sentido de não haver injustiças

mais tarde. Esta é uma medida fundamental em duas

vertentes, por um lado fixar os Enfermeiros nas nossas ilhas,

por outro, potencializar o real valor dos nossos Enfermeiros

Especialistas. Só assim poderemos ter ferramentas para

tentar combater a desertificação de recursos humanos a que

regiões como a nossa estão cada vez mais sujeitas.”



A Ordem dos Enfermeiros entregou o Voto de Congratulação atribuído pela Assembleia Legislativa da

Região Autónoma dos Açores a Enfermeiros da região, num evento em que estiveram presentes a

Enfermeira Rafaela Almeida, a Enfermeira Elisabete Lima, o Enfermeiro Lázaro Rodrigues, a Enfermeira

Raquel Costa, a Enfermeira Vânia Viveiros e a Enfermeira Vera Medeiros. Para o Presidente do Conselho

Diretivo Regional, este foi “mais um momento muito importante para a Enfermagem regional, um momento

de reconhecimento de um projeto de excelência, desenvolvido por esta brilhante equipa, com o foco no

bem-estar da nossa população."
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Ordem entrega Voto de Congratulação da
ALRAA a Enfermeiros dos Açores
Enfermagem Açoriana em destaque

Ordem no Terreno

Ordem visita Ilha de São Jorge e destaca resiliência 

No âmbito da iniciativa "Ordem no Terreno", vários

elementos da Secção Regional realizaram uma

deslocação de dois dias à Ilha de São Jorge, visitando

diversas instituições. "Saímos muito satisfeitos desta

deslocação a São Jorge, enaltecendo a resiliência e o

trabalho destas equipas de enfermagem numa realidade

dura, mas que em tempo algum os fez baixar os braços,

continuando todos os dias ao lado da nossa população,

com um profissionalismo exigente. A Enfermagem de

São Jorge está de parabéns e sabe que conta com a sua

Ordem ao seu lado!”, destacou Pedro Soares.



"Faltam cerca de 450 Enfermeiros nos Açores!"
"Enfermeiros: Uma voz para liderar - Investir na Enfermagem e respeitar os seus direitos para

garantir a saúde global"

No âmbito do evento promovido pelo Hospital

do Divino Espírito Santo, o Presidente do

Conselho Diretivo Regional referiu que “o

Sistema Regional de Saúde carece de uma

efetiva Integração de Cuidados, entre

cuidados de saúde primários, hospitalares e

continuados." Além disso, alertou que "faltam

cerca de 450 Enfermeiros nos Açores, sendo

que atualmente muitos Enfermeiros trabalham

acima do horário normal numa proporção de

40% a mais do que deviam, situação

insustentável por muito mais tempo.”
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A Secção Regional recebeu as Deputadas Ana Quental e Salomé Matos, do Grupo Parlamentar do

PSD/Açores. Tratou-se de uma iniciativa do referido grupo parlamentar, a fim de tomarem conhecimento

da atual situação dos Enfermeiros dos Açores. À saída do encontro, o Enfermeiro Pedro Soares salientou:

“Receber na casa dos Enfermeiros dos Açores um grupo parlamentar, especialmente duas deputadas com

uma carreira em Enfermagem, é neste caso duplamente importante. Por um lado, foi possível discutir os

problemas atuais da Enfermagem açoriana, por outro, sei que tivemos perante nós duas pessoas que

entendem as nossas preocupações na primeira pessoa, e isto é muito importante para a classe.”

Secção Regional recebe grupos parlamentares
Oportunidade para deixar alertas sobre temas prementes para os Enfermeiros



adjacentes a esta campanha pretenderam

apelar ainda à união. Pretendeu-se, assim,

abarcar toda a população das 9 ilhas dos

Açores numa afirmação deste orgulho que

sentem pelos profissionais que

ininterruptamente cuidam de todos. 

 No âmbito do lançamento desta

campanha, o Presidente do Conselho

Diretivo Regional salientou: “Dentro das

diferentes competências e realidades, os

Enfermeiros Açorianos defendem

diariamente com esforço, dedicação,

organização e empenho, a proteção da

nossa população, e é importante que

todos nós nos orgulhemos disso, nos

orgulhemos dos nossos Enfermeiros!”
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No mês em que se celebrou o Dia Internacional do Enfermeiro, a Secção Regional da Região Autónoma dos

Açores da Ordem dos Enfermeiros lançou uma campanha multimeios com o objetivo de distinguir os

Enfermeiros da região, com foco no sentimento de orgulho nestes profissionais. Tratou-se de uma

campanha que decorreu durante todo o mês de maio, já que se considerou que um dia de celebrações seria

francamente insuficiente para demonstrar toda a importância, competências e conquistas dos Enfermeiros

dos Açores. Já a mensagem e a simbologia

"Maio, Mês dos Nossos Enfermeiros"
Campanha multimeios desenvolvida pela Secção Regional dos Açores
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9 ilhas com orgulho nos nossos Enfermeiros
"Orgulho nos nossos Enfermeiros"

Ao longo de todo o mês de

maio, a Secção Regional dos

Açores realizou várias

dezenas de ações locais junto

dos Enfermeiros de inúmeras

instituições de diversas ilhas

da nossa região. Ocorreram,

ainda, várias intervenções e

participações em eventos,

bem como uma forte

presença nos canais digitais,

mas também nos meios

tradicionais, com vista a

conseguir alcançar toda a

população do nosso

arquipélago.

  Tratou-se de uma iniciativa inédita inteiramente desenvolvida pela Secção Regional dos Açores, através da

qual se pretendeu proporcionar um sentimento de reconhecimento, com a realização de diversas surpresas

que terão ajudado a contribuir para que a importância dos nossos Enfermeiros seja cada vez mais

valorizada.



A Secção Regional apresentou a sua ‘Proposta para o Plano Regional de Saúde dos Açores’. O documento em

causa foi integralmente remetido à Secretaria Regional da Saúde e Desporto, como formalização das

propostas que a Ordem tem vindo a definir e a defender, como garante de um futuro sustentável que

proporcione os melhores cuidados na nossa região. Esta proposta, que se estrutura concreta e

simbolicamente em nove eixos fundamentais, vem enunciar medidas efetivas que garantam o acesso a

cuidados de saúde seguros e de qualidade a toda a população, e em particular àqueles que se encontram em

situações de maior vulnerabilidade e fragilidade. O Presidente do Conselho Diretivo Regional, Enfermeiro

Pedro Soares, afirmou: “Com a saída do contexto epidemiológico, a retoma da atividade assistencial e a

necessidade de investir no sistema de saúde, este é o nosso contributo no sentido de colocar em cima da

mesa algumas medidas essenciais e urgentes a serem incluídas na construção do plano para os próximos 10

anos. Urge adotar e consolidar políticas públicas adequadas ao reforço do número de Enfermeiros por

habitante, bem como adequar os serviços e unidades de saúde das condições, meios e infraestruturas

necessárias a uma resposta de cuidados de Enfermagem atempados e seguros, para além de uma

programação efetiva de políticas de saúde e interoperabilidade entre as diversas instituições de saúde". 

  Sob o mote 'Uma Região, nove medidas, um cuidar de excelência', a Ordem estabeleceu, assim, propostas

específicas com vista a: (1) Promover a saúde e prevenir a doença; (2) Melhorar o acesso ao Serviço Regional

de Saúde; (3) Melhorar a cobertura dos cuidados de saúde de proximidade; (4) Melhorar o acesso e

eficiência na rede hospitalar; (5) Melhorar respostas à doença grave ou incurável; (6) Reformular a Saúde

Mental; (7) Reforçar a política de recursos humanos do Sistema Regional de Saúde; (8) Revisão do modelo

atual da Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados (RRCCI) e (9) Revisão do modelo atual das

Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI). 
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Ordem apresenta Proposta para o Plano
Regional de Saúde dos Açores
Proposta determinante em prol de melhores cuidados para todos os Açorianos



JANEIRO: VISITA DE
ACOMPANHAMENTO A
SANTA MARIA

FEVEREIRO: VISITA DE
ACOMPANHAMENTO AO
PICO E ASSEMBLEIA
REGIONAL ORDINÁRIA

MARÇO: VISITA DE
ACOMPANHAMENTO AO
FAIAL

MAIO: CELEBRAÇÃO DO
DIA INTERNACIONAL DO
ENFERMEIRO

D E S T A Q U E S  D A  A G E N D A

Secção Regional da Região Autónoma dos Açores da Ordem dos Enfermeiros

Rua Dr. Armando Narciso, n.º 2, 9500-185 Ponta Delgada

Telefone: (+351) 296 281 868
Email: sracores@ordemenfermeiros.pt
www.ordemenfermeiros.pt/acores

"O início de um novo ano é por norma um momento de reflexão do
passado e de (re)construir os alicerces dos desafios do futuro. No
caso dos Enfermeiros e da profissão de Enfermagem, esta reflexão
torna-se ainda mais premente, quando diariamente somos
confrontados com o desinvestimento e desvalorização dos
profissionais de saúde.
  Importa fazer compreender que a saúde é um investimento para o
futuro e esse investimento não existe sem Enfermeiros, sem uma
política de fomentação da formação especializada e sem salários
dignos, caso contrário a sustentabilidade dos sistemas de saúde
ficará em causa, devido à escassez destes profissionais.
 Urge refletir e questionar sobre quais serão os alicerces
fundamentais para criar uma força de mudança nesta nova era da
Enfermagem.
  Importa, também,  ganhar a confiança pública e mostrar que o
investimento em Enfermagem trará as mudanças necessárias para
melhorar os sistemas de saúde e consequentemente a saúde do
país e do mundo. E para cumprir este importante papel, todos os
Enfermeiros devem ser protegidos, respeitados e valorizados.
  É este o nosso compromisso. Cuidar. Juntos!"

Desafios renovados por cumprir em
2023
Tiago Luz Almeida, Tesoureiro do Conselho Diretivo Regional
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ABRIL: VISITA DE
ACOMPANHAMENTO À
TERCEIRA


