
Parabéns a todos 

aqueles que nos 

ajudam a ter saúde 



Enfermagem  - Saúde - Formação  

e Desenvolvimento Regional 



Saúde/desenvolvimento – interligados. 

 Não existe processo de desenvolvimento sem a 

consolidação do direito à saúde. 

Objetivo do desenvolvimento: aumentar opções  

 melhorar a qualidade de vida.  

 

Cumprir os objetivos do desenvolvimento humano  

processo longo e complexo 

requer acompanhamento regular  

compreender e aprender  

com os fracassos e com sucessos.. 







O Sistema de Saúde é um sistema complexo e adaptativo. 

 

 
Sistema :  

elementos articulados 

exercício de uma função. 

todas as partes que o compõem estejam associadas  

articuladas entre si  

permanente e interativa. 

À forma permanente e interativa é o funcionamento em  rede. 



elementos do sistema de saúde,  

influenciam-se mutuamente. 

Profissionais de saúde  

influenciados pelos conhecimentos científicos e técnicos  

condições da infraestrutura na qual trabalham. 

O gestor  

meios financeiros e autonomia. 

o sistema fica descoordenado e ineficaz  

se a informação não estiver disponibilizada em permanência  

se dissipar com o tempo. 

Conselho de Reflexão sobre a Saúde 



A Saúde é uma política bifronte 

 visão do mercado 

inovação, industrial e tecnológica  

 

vulnerabilidades de uma população assistida 

desigualdade do território nacional e regional,  

ações e serviços subfinanciados  

infraestruturas ainda heterogénea.  



Carência de enfermeiros  

década de 70, nos Açores.  

A procura crescente de cuidados de saúde. 

A progressiva complexidade/necessidade de 

reorganização dos serviços de saúde.  

Os deficits de profissionais de enfermagem.  

 

A Escola Superior de Enfermagem de Angra do 

Heroísmo foi criada em 1973/77. 
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O Caminho da Enfermagem Científica Moderna  

Enfrentar a complexidade do mundo e vencer as incompreensões. Morin (2002).  

 

…a compreensão mútua entre humanos, tanto próximos como estranhos é, de aqui 

para o futuro, vital para que as relações humanas saiam do seu estado bárbaro de 

incompreensão.  

A Missão da Enfermagem Científica Moderna 

Contribuir para o desenvolvimento harmonioso  
do ser humano  

na dualidade saúde doença,  
aos três níveis de prevenção, 

 ao longo do ciclo vital. 



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  

 
Assembleia Legislativa Decreto Legislativo Regional nº 2/2007/A Alteração ao 

Estatuto do Serviço Regional de Saúde (SRS) que permite a transformação dos 

hospitais regionais em entidades públicas empresariais, aprovando o respetivo 

regime jurídico e estatutos 

Artigo 8º 

 [. . .] 

4 — As atividades de ensino, formação profissional e 

investigação devem constituir, sempre que possível e 

necessário, responsabilidades dos hospitais. 





Responsabilidade dos serviços saúde 

proporcionar um ambiente facilitador 

das aprendizagens:  

“professores e enfermeiros estão 

conscientes que há competências 

saber/fazer, do saber/estar e saber/ser  

contexto de trabalho  

são percebidos e desenvolvidos  

pelos estudantes”  

(Carvalhal, 2003: 29) 





Escola Superior de Saúde da Universidade dos Açores. 

Secção de Angra do Heroísmo. 

Secção de Ponta Delgada.  

 

Ensino/formação profissional. 

 

Criação/difusão/crítica da cultura, ciência e tecnologia.  

Investigação/inovação - conhecimento na área da saúde. 

Serviços à comunidade. 

Cooperação - entidades da área da saúde e do ensino. 











OBRIGADO 


