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EDITORIAL
A importância do associativismo e do
networking para a Enfermagem
Especializada
Ândrea Figueiredo

Presidente da Direção
Conhecem a “teoria dos seis
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menos

na

e
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já

E
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reativar

e
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em crise e ser afetado pelo

grupo de pessoas descobre a
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Podemos

sua força e se une em prol de

ser visível, com convites de

assim dizer que a crise do

objetivos comuns e claros. É

organizações

associativismo é consequência

desta

europeias para colaborarmos

da crise da sociedade onde

associativismo em particular

em

está inserido, pois, sendo o

na

exemplo

associativismo
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forma
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que,
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dependente do voluntariado,
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EDITORIAL

“Nurses Guide on Biosimilars”

Contactem-nos, manifestem-

da

nos

Foundation

of

Nurses

a

vossa

vontade

de

Specialits Europe (FONSE).

colaborar de forma objetiva,

O

com propostas de criação de

trabalho

que

temos

desenvolvido,

com

grupos

de

trabalho,

de

comunicados e tomadas de

projetos a desenvolver, de

posição

temáticas

públicas,

para

discussão,

participação em congressos

etc. A AEEEMC é de e para

nacionais

e

todos os seus associados!

organização

de

entre

europeus,
webinares,

outras

atividades,

Contabilizámos recentemente

permitiu dar visibilidade à

os 500 associados. Um marco

AEEEMC

importante para a AEEEMC,

e

à

Enfermagem

Médico-Cirúrgica
especializada,
importa

que tem a força que estes lhe
que

agora

continuarmos

a

dão! Seguimos convosco e
contando com Todos.

desenvolver. Há ainda vários
projetos por operacionalizar,
pois o associativismo realizase em regime de voluntariado
e o ritmo de trabalho pode
ser bastante variável.
No sentido de fomentar esta
rede

de

colaboração

integração

dos

e

a

nossos

associados, temos chamado
vários

a

participar

nas

atividades da AEEEMC, quer
nos projetos acima referidos,
quer

nas

organizadoras

comissões
dos

eventos

que temos promovido. Este
tipo

de

envolvimento

é

essencial. E é para manter e
alargar.
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AEEEMC nas redes sociais

AEEEMC nas redes sociais

Ana Rita Loureiro
Secretária da Mesa da Assembleia Geral
Falar em networking e cooperação excluindo a comunicação digital é missão impossível na
atualidade. As redes sociais têm revolucionado a interação entre pessoas e grupos. Neste sentido, a
AEEEMC tem aumentado a sua presença no mundo digital, estando já disponível nas redes sociais
Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e Linked In.
Cada vez mais estes serão recursos de comunicação indispensáveis, garante de cooperação,
feedback e proximidade. Faça parte desta rede de contactos e siga-nos!

1207 gostos

Facebook

1595 seguidores

@aeeemc
Desde 2015

20 seguidores

Twitter
@aeeemc1
Desde 2020

43 subscritores

Youtube
AEEEMC
Desde 2021

35 seguidores

Instagram
@aeeemc
Desde 2021

25 conexões

Linked In
AEEEMC
Desde 2021

0
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1500
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Webinares AEEEMC 2021

Promover a excelência da Enfermagem
Médico-Cirúrgica Especializada

Isabel Costa

Vogal da Direção da AEEEEMC
A AEEEMC é uma associação de

Todos os eventos tiveram como

carácter socioprofissional, recetiva

objetivo

major

a

conhecimentos

todos

Especialistas

os

Enfermeiros

desafios,

em

Enfermagem

diferentes

partilhar

os

e

experiências

as
dos

Médico-Cirúrgica (EMC) tendo como

Enfermeiros

missão promover a excelência da

Enfermagem Médico-Cirúrgica nos

Enfermagem

distintos contextos de trabalho,

Médico-Cirúrgica

Especializada

através

desenvolvimento,

do

atualização

e

valorização das suas competências
nas

diferentes

áreas

especialização

de

Especialistas

em

enriquecidos pelo testemunho de
quem,

como

pessoa,

beneficiou

destes cuidados diferenciados.

sub-

reconhecidas.

Atendendo às contingências vividas

Cumprindo com a sua missão e

no último ano, a impossibilidade de

objetivos, a AEEEMC iniciou, a 19

realização de eventos presenciais e

de abril de 2021, uma série de

o

eventos

online

online realizados a nível nacional

áreas

de

dedicados

às

intervenção

Enfermeiro

Especialista
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elevado

do

por

em

AEEEMC

número

diferentes

de

eventos

organizações,

congratula-se

com

a
os

Enfermagem Médico-Cirúrgica, nas

resultados obtidos em todos os

vertentes à pessoa em situação

eventos, onde o número elevado

paliativa,

de inscritos e a sua permanência

crónica,

crítica

terminando a 6 de julho com a

durante

os

eventos,

revelou

o

vertente perioperatória.

interesse dos enfermeiros pelos
temas apresentados. Em todos os

O

planeamento

destes

eventos

eventos

foram

aplicados

permitiram à AEEEMC integrar na

questionários de satisfação cujos

comissão organizadora alguns dos

resultados

seus

elevada qualidade na organização,

sócios,

colaboraram

que
no

prontamente

enriquecimento

na

pertinência

dos programas e possibilitou a

qualidade

união

contribuindo

de

sinergias

com

várias

demonstraram
do

tema

dos

a
e

na

debates,
para

o

organizações a nível nacional, que

enriquecimento

se

na

AEEEMC agradece a todos quanto

divulgação, visibilidade e melhoria

contribuíram para a excelência e

da

qualidade dos eventos.

tornaram
qualidade

fundamentais
dos

eventos

de

todos.

A

realizados.
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Projetos ESNO/FONSE

Projeto "Nurses Guide on Biosimilars”
Alexandra Pereira
Associada da AEEEMC

Ter a oportunidade de trabalhar com a AEEEMC em

+ informação
sobre o projeto em
https://fonse.eu/blog/
project-biosimilarsnurses-guide-version2-0/

parceria

com

a

European

Specialist

Nurses

Organisation (ESNO)/Foundation of Nurse Specialists
Europe

(FONSE)

medicamentos

num

projeto

biossimilares

foi

na
um

área
desafio

dos
que

resultou numa excelente experiência.
Ainda em progresso, numa primeira fase, espera-se
que

um

grupo

de

enfermeiros

europeus

via

networking e fazendo uso de um programa que
abrange um conjunto de atividades, consiga reunir
toda a informação atualizada na vertente da gestão da
medicação biossimilar, comunicação e educação do
doente.
Ter conhecimento diferenciado na utilização destas
novas formulações permite garantir alta qualidade de
cuidados de saúde e ajuda a promover avanços no
conhecimento
pacientes.

Os

e

envolvimento

esforços

por

feitos

parte

pelos

dos

elementos

responsáveis pelas diferentes entidades no sentido de
facilitar

Em junho, juntou-se a
este projeto a associada
da AEEEMC Susana dos
Reis.

o

trabalho

e

todo

o

apoio

que

se

disponibilizaram a dar conduziu a um envolvimento
vinculativo ao longo de todo o processo que se
mostrou ser promissor e motivador.
Espera-se que este projeto venha a conduzir a um
maior engagement por parte das equipas prestadoras
de cuidados, fornecendo a melhor experiência de
aprendizagem possível para todos.
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V Congresso Internacional de Enfermagem Médico-Cirúrgica

Estamos a preparar o V Congresso Internacional de Enfermagem Médico-Cirúrgica (V
CIEMC)!
Sob o mote "E se não houvesse Enfermeiros Especialistas em Enfermagem MédicoCirúrgica?", este evento realiza-se nos dias 25, 26 e 27 de outubro de 2021 na Figueira da Foz.
Brevemente, serão abertas inscrições para cursos, workshops e congresso, submissão de
resumos para comunicações livres e posteres. No V CIEMC serão ainda atribuídos os prémios da
AEEEMC: o Prémio de Implementação da Evidência no Contexto da Prática Clínica – José António
Antunes e o Prémio de Investigação em Enfermagem Médico-Cirúrgica – Professor Doutor José
Carlos Amado Martins.
Fique atento às redes sociais da AEEEMC e ao site oficial do congresso.
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Aconteceu na AEEEMC

Atividades
promovidas
pela AEEEMC
19 de abril de 2021 | 21h | Online

Webinar Covid 19 Desafios nos Cuidados
Paliativos
-

:

10 de maio de 2021 | 21h | Online

Webinar de Enfermagem à Pessoa em
Situação Crónica
4 de junho de 2021 | Publicação de

sobre Regulamento
da Competência Acrescida Diferenciada
em Enfermagem em Prevenção e Controlo
de Infeção e Regulamento da Competência
Acrescida Diferenciada em Enfermagem
Oncológica

Tomada de Posição

18 de junho de 2021 | Online

2 Seminário de Enfermagem em
Emergência Extra Hospitalar
.°

Participações da AEEEMC
12 de maio de 2021 | Online
I Congresso Internacional de Prática

organizado pela Escola
Superior de Saúde Norte da Cruz
Vermelha Portuguesa
Mesa O Papel das Sociedades
Científicas para o desenvolvimento da
Enfermagem Especializada

Especializada

: "

"

12 de maio de 2021 | Online

Dia Internacional do Enfermeiro
evento promovido pela European

,

Specialist Nurses Organisations

-

6 de julho de 2021 | Online

Webinar de Enfermagem à Pessoa em
Situação Perioperatória

20 de maio de 2021 | Online
Simpósio Internacional de
Enfermagem Médico-Cirúrgica

promovido pela Escola Superior de
Enfermagem de Coimbra
Moderação em Painel
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Agenda

25 a 27 de outubro de 2021

V Congresso Internacional
de Enfermagem
Médico-Cirúrgica
Figueira da Foz
Inscrições

e submissão de abstracts
brevemente disponíveis
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5 razões para ser Sócio da AEEEMC

ACESSO GRATUITO A EVENTOS AEEEMC

DESCONTOS EM EVENTOS DE
PARCEIROS

INTEGRAÇÃO EM GRUPOS DE
TRABALHO NA SUA ÁREA DE PERÍCIA

PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS
DE INOVAÇÃO, INVESTIGAÇÃO
& DESENVOLVIMENTO
PROMOÇÃO DA EXCELÊNCIA DA
ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA
ESPECIALIZADA
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ASSOCIAÇÃO DE ENFERMEIROS ESPECIALISTAS EM
ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA

MISSÃO
Promover a excelência da Enfermagem Especializada em
Médico-Cirúrgica e a sua divulgação, através de projetos de
Formação, Investigação e Desenvolvimento.

VISÃO
Ser uma Associação inovadora, motivadora e de referência na
Enfermagem Especializada em Médico-Cirúrgica.

VALORES
Competência | Credibilidade
Responsabilidade | Qualidade
Dinamismo | Cooperação

NA DEFESA DOS INTERESSES DOS ENFERMEIROS
ESPECIALISTAS EM ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA, NOS
ASPETOS DE DESENVOLVIMENTO, PROMOÇÃO E
VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E CIENTÍFICA.
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Um bom descanso é metade do trabalho.
Provérbio jugoslavo

Com votos de boas férias,
A Direção da AEEEMC
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EQUIPA EDITORIAL
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Isabel Costa

PERIODICIDADE
Trimestral

www.aeeemc.com

CONTACTO
geral aeeemc gmail com
.

@

Tem boas notícias para juntar a
esta Newsletter?
Contacte-nos!

.

Acompanhe todas as
novidades nas redes sociais

