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# Ninguém está sozinho

O LEMA PARA UMA VISÃO DE TRANSFORMAÇÃO…
…também digital.

Mudança na forma como as pessoas pensam e consomem.

Adaptar e criar formas de aproximar e fidelizar os seus membros.

Processos internos mais eficientes.



Novo WEBSITE…
Principais temas disponíveis no site para os membros da OE:

• Notícias

• Benefícios

• Formação

• Vídeos e galeria de imagens relativos a eventos da OE e comunicação social

• Estatísticas de Enfermeiros

• Documentos oficiais: legislação, pareceres, pronúncias e tomadas de posição

• Revista CUIDA

• Informação relativa à inscrição e regulamentação da profissão.



Balcão Único



Balcão Único

Plataforma online que permite aos 

Enfermeiros realizar diversas operações:

• pedido de declarações

• pagamentos

• actualização de dados



24h por dia
Diminuição de 

deslocações físicas
Redução de

custos
Aumento de 

eficiência

Serviço de atendimento electrónico disponível todos os dias

Principais funcionalidades do Balcão Único:

Obtenção da informação 
necessária ao cumprimento 
das formalidades associadas 

ao exercício da profissão

Consulta de conta 
corrente e

pagamento online

Acompanhamento do
estado dos processos

Recepção online de 
notificações e entrega

de elementos adicionais

Eficácia

Balcão Único



Transformação Digital…

3. O conteúdo e a melhoria da comunicação
1. Marketing de Conteúdo é um dos melhores investimentos

2. os membros querem informação de qualidade, facilmente acessíveis e em tempo útil

4. A conveniência do digital
1. é tão comum que pode passar despercebida

2. para qualquer situação é natural que haja uma solução digital

3. a inteligência artificial nunca foi tão acessível e é um excelente recurso

4. é possível divulgar a informação oferecendo uma boa experiência para os membros

5. as Redes sociais são opções de ótimo custo-benefício e alta segmentação que contribuem para resultados 

positivos

https://rockcontent.com/blog/transformacao-digital/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
https://rockcontent.com/blog/facebook-ads-ou-google-adwords/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost


Form
ação

Sistemas de 
Informação em 

Enfermagem

Segurança
do Doente

Padrões de Qualidade 
dos Cuidados

de Enfermagem

Dotações Seguras 
dos Cuidados

de Enfermagem

Ética e 
Deontologia 
Profissional

Áreas de Formação Profissional gratuitas:

Plataforma EnForma



Recursos

Acesso gratuito a bases de dados de
Produção e Investigação Científica

§ Mais de 10 milhões de pesquisas

§ Mais de 670 mil artigos consultados em 
texto integral

Plataforma Editorial



Benefícios
Conjunto de benefícios em centenas de 
parceiros nas mais diversas áreas.

Divulgação



Emoção e envolvência Tempo real

Falar na 1ª pessoa do plural - Nós

§ Website clean e arrumado
§ Navegação fácil e intuitiva
§ Funcionalidades mais procuradas
§ Interface de comunicação com a Ordem para

cidadãos, enfermeiros, jornalistas e empresas
§ Notícias produzidas por nós

Proximida
de

Rebranding Redes Sociais Novo Website

Informação Online



RNP
Permite aos Enfermeiros, incluindo do sector privado, terem os seus 

dados validados pela OE e aceder ao Registo de Saúde Electrónico (RSE). 

No âmbito do RGPD, a identificação digital, correcta e inequívoca de 

utilizadores de sistemas de informação, é absolutamente essencial.

Em matéria de consulta de dados de saúde, esta medida permite regular 

o acesso, dos Enfermeiros, ao RENTEV, SIMPLEX + Saúde, eBoletim de 

Vacinas, Nascer Utente, eBoletim de Saúde Infantil e Juvenil...

Os Enfermeiros são os primeiros profissionais de saúde com 

identificação digital no RNP.

https://rnp.min-saude.pt .

https://rnp.min-saude.pt/


Novas Cédulas



Normalização

Cooperação entre a Estrutura dos Sistemas de Informação
em Enfermagem (SIE) da OE e a SPMS no acompanhamento
da implementação e dos aspectos a melhorar

Sistemas de Informação em Enfermagem

Acções de Formação em curso:

inclui SClínico

Sistemas de Informação



• Tornar visíveis os cuidados de Enfermagem, mais-valia para um exercício profissional seguro, eficaz
em linguagem classificada.

• Papel activo na tradução das versões oficiais, desenvolvimento e disseminação da CIPE®
• Acompanhamento de desenvolvimentos em plataformas informáticas que têm por base a CIPE®

Sistemas de Informação



Domínios do conhecimento usados pelos 
enfermeiros para conceber os cuidados?

Outros domínios do conhecimento, que 
não Enfermagem

Peritos do domínio

Outros peritos

Saúde: conhecimento, ontologias, vocabulários, traduções, arquétipos

Construção de

Conhecimento de
Enfermagem

Peritos de 
Enfermagem

Ontologia



Exemplo de relacionamentos: Diagnóstico de Enfermagem, Objetivo e Intervenção

Processos: corporal e psicológico à Processo neuromuscular à Consciência

Diagnóstico: XXXXXXX

Objetivo: XXXXXXXXX

Intervenção: XXXXXXX

Indicadores do exercício profissional dos enfermeiros CONFIÁVEIS

- ganhos a partir dos dados
- “sensíveis aos cuidados de Enfermagem”, tendo em conta as intervenções

Ontologia



Projeto

Método para estabelecer modelos clínicos de dados a nível nacional – arquétipos

Instituições de 
saúde

Propõem

Academia

Aconselha Decide

SPMS

Atualiza

Modelo de Governação dos Sistemas de Informação em Enfermagem
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