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Aprofundar a parceria entre as duas instituições é o principal objetivo dos dois documentos que serão assinados hoje 

Ordem dos Enfermeiros assina 
pacto estratégico com a UAç 

DIREITOS RESERVADOS 

Ordem dos Enfermeiros 
assina um convénio para 
um compromisso 
estratégico e um acordo 
de cooperação com a 
Universidade dos Açores 
PAULA GOUVEIA 
pgouveia@acoria nooriental. pt 

A Ordem dos Enfermeiros assina 
hoje com a Universidade dos Aço-
res (UAç) um convénio para um 
compromisso estratégico e um 
acordo de cooperação no âmbito 
da ética e deontologia profissio-
nal. 

Os dois documentos são assi- 

nados em Angra do Heroísmo, no 
Encontro de Ética e Deontologia 
Profissional, intitulado "O Códi-
go Deontológico do Enfermeiro: 
Um Meio para o Empoderamen-
to do Cidadão", que irá decorrer 
no Hotel Caracol. 

Para o Conselho Diretivo Re-
gional da Secção Regional da Re-
gião Autónoma dos Açores da Or-
dem dos Enfermeiros, os dois 
documentos "aprofundam o sen-
tido de cooperação institucional 
entre a Universidade dos Açores 
e a Secção Regional da Região Au-
-tónoma dos Açores da Ordem dos 
Enfermeiros, reforçando assim 
a relação de parceria entre estas 
duas instituições" 

Como explica a Ordem dos En- 

fermeiros, em comunicado, "com 
a celebração do convénio para um 
compromisso estratégico, defi-
ne-se um pacto estratégico", "as-
sente na promoção da formação 
e qualificação de alto nível, da in-
vestigação de base científica e tec-
nológica, na difusão do conheci-
mento e da inovação, 
considerando a complementari-
dade e potencialização dos seus 
recursos em prol da excelência do 
serviço prestado à comunidade". 

Pretende-se, deste modo, "ir ao 
encontro daquilo que a UAç re-
presentou para esta Região, ao 
constituir-se como um dos pila-
res da autonomia e do desenvol-
vimento, contribuindo para a con-
solidação da identidade açoriana,  

para a coesão regional e para ava-
lorização do seu património cul-
tural, quer promovendo o desen-
volvimento económico e o 
bem-estar social". 

Por seu turno, a Secção Regio-
nal dos Açores da Ordem dos En-
fermeiros, através desta iniciati-
va, "vê potenciada uma via para 
a concretização do seu mandato 
social". 

Quanto ao acordo de coopera-
ção no âmbito da ética e deonto-
logia profissional, que também 
será assinado esta manhã entre as 
duas entidades, tem por objetivo 
"contribuir para o enriquecimen-
to do percurso formativo dos es-
tudantes de enfermagem, com 
uma intervenção focalizada ao ní-
vel da licenciatura, por meio do 
desenvolvimento de temáticas re-
lacionadas com a regulação da 
profissão, à luz do quadro ético-
deontológico e legislativo em vi-
gor, otimizando saberes próprios 
de ambos os agentes que cele-
bram o acordo". 

A Secção Regional dos Açores 
da Ordem dos Enfermeiros con-
sidera que, deste modo, está a 
cumprir as diversas atribuições 
previstas no Estatuto da Ordem 
dos Enfermeiros, entre as quais 
zelar pela dignidade do exercício 
profissional e assegurar o respei-
to pelos direitos, liberdades e ga-
rantias dos enfermeiras a nível re-
gional; zelar pela qualidade dos 
cuidados de enfermagem presta-
dos à população e promover as 
medidas que considere pertinen-
tes a nível regional; e zelar pela 
função social, dignidade e prestí-
gio da profissão de enfermeiro, 
promovendo a valorização pro-
fissional e científica dos seus 
membros.' 


