ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS ENFERMEIROS GESTORES E LIDERANÇA

Notas da reunião com a OE
A APEGEL solicitou uma audiência á bastonária da OE, no passado mês de fevereiro, tendo a
associação sido hoje recebida pela presidente do CE, por imperativos de agenda quer da bastonária,
quer de qualquer um dos vice-presidentes, situação que lamentamos, mas que entendemos.
A direção da APEGEL apresentou o percurso percorrido até á aprovação na Assembleia Geral da OE
de 12 de dezembro de 2014 e posterior publicação em 10 de março de 2015 no DR, do
Reconhecimento da Gestão em Enfermagem como Competência Acrescida e do Regulamento do
Perfil de Competências do Enfermeiro Gestor e manifestou o seu empenhamento na sua
operacionalização através do formal averbamento dessa competência nas cédulas profissionais dos
Enfermeiros que a detenham.
A presidente do CE manifestou a sua concordância com esta posição e referiu que o CE estava a
apropriar-se dos documentos já elaborados e com o trabalho desenvolvido anteriormente e que
brevemente apresentará proposta ao conselho diretivo para decisão.
Clarificou-se que o Grupo de Trabalho no âmbito da Gestão em Enfermagem, existente desde maio
de 2013, era constituído por 3 Enfermeiros pelo Conselho Diretivo da OE e por 3 Enfermeiros da
Direção da APEGEL, ainda se encontrava em funções, porque ainda não tinha sido destituído. Fazendo
o ponto de situação do trabalho desenvolvido, concluiu-se que está ainda por definir o que respeita
ao processo da “certificação das competências acrescidas” e que é fundamental que seja
concretizado.
Quer a APEGEL quer a OE expressaram a importância e a necessidade de dar continuidade ao trabalho
iniciado, pela qualidade dos cuidados e segurança dos utentes e profissionais.
A APEGEL expressou a sua disponibilidade para dar continuidade ao trabalho assente numa
metodologia colaborativa com a OE.
A APEGEL aproveitou a oportunidade para entregar cópia do memorando apresentado, em fevereiro
último ao Sr. ministro da saúde, sobre a gestão em enfermagem.
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