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Os Objetivos que nos propomos concretizar em 2019, e as atividades que os suportam, são:
Objetivo 1 - Apoiar os enfermeiros gestores na implementação e desenvolvimento de processos que
demonstrem a importância da gestão na excelência dos cuidados e na segurança dos clientes
Atividades:
A. Intervir junto da gestão de enfermagem no contexto Hospitalar


Organização de reuniões com os Enfermeiros Gestores dos hospitais, públicos e
privados e dos cuidados de saúde primários, com o objetivo de identificar as
principais dificuldades e debater as soluções para a gestão de enfermagem de
qualidade



Organizar uma reunião em cada semestre, por região e em simultâneo para hospitais
e CSP
o Realizar a primeira junto á conferência de Bragança e promover a segunda
para a região de Coimbra

Objetivo 2 - Colaborar nos processos de regulação da atividade desenvolvida pelos enfermeiros na área
de gestão
Atividades:
A. Criar um grupo de trabalho para apoio no processo de certificação / atribuição da
competência acrescida avançada em gestão a atribuir pela OE.
B. Trabalhar com os enfermeiros da área de gestão no sentido da operacionalização do
Manual de Boas Práticas de Gestão em Enfermagem.

Objetivo 3 - Participar na definição da política de intervenção prioritárias na área de gestão de Unidades
de Saúde
Atividades:
A. Estabelecer relações com as entidades e organismos oficiais, nomeadamente Ministério da
Saúde, ARS’s, DGS (Chief Nursing Officer);
B. Participar na reflexão em matérias de política de saúde na área da gestão, nomeadamente
as relacionadas com a reorganização hospitalar e dos cuidados de saúde primários;
Pag 2 de 8

Associação Portuguesa dos Enfermeiros Gestores e Liderança

APEGEL
C. Manter e reforçar a informação através dos canais de comunicação que já foram abertos
com a AR;
D. Intervir junto das Comissões da Saúde dos vários partidos;

Objetivo 4 - Intervir em conjunto com as associações representativas dos enfermeiros
Atividades:
A. Estabelecer relações com associações ou sociedades congéneres nacionais e internacionais,
nomeadamente as de Enfermeiros Gestores;
B. Manter a participação no FNOPE, caso este se mantenha em atividade;
C. Reforçar a participação na INN com vista a melhorar a atividade internacional da associação
i. Participar ativamente nos grupos de Trabalho da International Nursing Network.
ii. Colaborar ativamente da definição de competências do enfermeiro gestor a nível
internacional.
D. Consolidar o Convénio estabelecido com a Associacion Nacional de Diretivos de Enfermeria
Espanhola - ANDE – Espanha.
E. Estabelecer protocolos de cooperação, parcerias, com outras Associações Profissionais, os
para os sócios da APEGEL, relativamente aos preços de eventos, atividades de formação,
etc., organização e participação em eventos).

Objetivo 5 – Aumentar a representatividade pelo aumento do número de associados
Atividades:
A. Divulgar via e-mail e através da página, incentivando a participação.
i. Promover a existência de um artigo semanal /quinzenal /mensal para divulgação
periódica das atividades da associação
B. Promover a divulgação da Associação nas redes sociais.
i. Ter alguém para gerir as redes
ii. Produzir conteúdos
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iii. Criar lista de nomes por meses
iv. C Cientifico faz a revisão dos conteúdos
C. Publicar um artigo num jornal público /comum sobre a importância da gestão intermédia
dos enfermeiros gestores
D. Divulgar um painel de indicadores de Segurança do Doente sensíveis aos cuidados de
enfermagem e orientadores da gestão em enfermagem – Manual de Boas Práticas

Objetivo 6 - Estruturar o funcionamento interno da APEGEL, possibilitando o planeamento realista e próativo das atividades a realizar
Atividades:
A. Desenvolver processos internos de coordenação e atribuição de responsabilidades:
a. Atribuir a cada dirigente a gestão/concretização de uma área /atividade por forma
a incluir/aproximar todas as estruturas/elementos da associação.
O dirigente responsável poderá constituir uma equipa de três a cinco sócios para
concretizar o objetivo.
b. Na assembleia-geral todos os objetivos deverão estar associados aos respetivos
dirigentes.
B. Desenvolver esforços junto da autarquia de Lisboa no sentido de concretizar a
disponibilidade de um espaço para a sede da APEGEL.

Objetivo 7 – Promover a sustentabilidade económica da APEGEL
Atividades:
A. Desenvolver esforços no sentido da atualização do pagamento das quotas anuais.
B. Estabelecer acordos/convénios com entidades empresariais, cumprindo todos os
princípios éticos, de transparência e respeitando a legislação em vigor, de forma a
garantir a plena execução das atividades formativas planeadas.
C. Estabelecer o acordo com entidades no sentido de colaboração nos eventos produzidos
pela APEGEL, incluindo o patrocínio do congresso.
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Objetivo 8 - Garantir um desempenho reconhecido pelos pares
Atividades:
A. Efetuar o 9º Congresso Internacional da APEGEL – Figueira da Foz.
a. Planeamento e realização do 9.º Congresso da APEGEL, nos dias 17, 18 e 19
outubro, na Figueira da Foz.
b. Propor um modelo que agregue viagem, alojamento e congresso, que permita a
participação do maior número de colegas no congresso.
B. Dar continuidade ao Ciclo de Conferências de Gestão em Enfermagem, mantendo o
formato descentralizado e regional.
a. Realização da Conferência de Gestão, em Bragança a 24 de maio de 2019.

Objetivo 9 - Investir no conhecimento na área de gestão em saúde
A. Promover a permanente atualização dos enfermeiros gestores com a realização de
formação para Gestores em Enfermagem, disponibilizada gratuitamente para os sócios.
B. Promover o desenvolvimento da inovação na área da gestão em saúde.
C. Desenvolver projetos de investigação e estudos na área da gestão em saúde,
particularmente em enfermagem, em parceria com a academia, os hospitais, as
unidades de cuidados primários e outras organizações.
D. Consolidar a acessibilidade dos enfermeiros da área de gestão a informação relevante.
E. Publicar documentos orientadores das práticas de gestão.

Objetivo 11 – Organizar e concretizar o processo eleitoral para os Órgãos Socias da APEGEL para o
mandato 2020-2021
Atividades:
A. Organizar e realizar todo o processo eleitoral para os membros dos Órgãos Sociais da APEGEL, no
mandato 2020-2021.

Pag 5 de 8

Associação Portuguesa dos Enfermeiros Gestores e Liderança

APEGEL

ORÇAMENTO PARA 2019
Proposta de Orçamento para 2019
Proveitos
Novos sócios
Quotização de 2019
Inscrições no congresso
Patrocinio ao congresso
Total Receita

n
30
441
10

1 500,00 €
8 820,00 €
500,00 €
2 500,00 €
13 320,00 €

Total Quotização em dívida

630

12 600,00 €

€

Despesas
Despesas gerais da associação
Despesas gerais do congresso
Despesas gerais da Conferência
Total despesas
Saldo para o ano seguinte

Lisboa, 15 de fevereiro de 2019
P/A Direção
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1 500,00 €
7 500,00 €
1 500,00 €
10 500,00 €
2 820,00 €
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Parecer do Conselho Fiscal sobre o Plano e Orçamento para o ano de 2019
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