
 

 

R E L ATÓ R I O  E  PA R E C E R  

 

Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 18/XII 

“Cria o "Enfermeiro de Família" no Serviço Regional de Saúde” 

 

 

  

A S S E M B L E I A  L E G I S L A T I V A  D A  R E G I Ã O  A U T Ó N O M A  

D O S  A Ç O R E S  

 

  

 

C O M I S S Ã O  P E R M A N E N T E  D E  A S S U N T O S  S O C I A I S  

5 D E  M A I O  D E  2 0 2 1  

E/1598/2021 Proc.º 105/18/XII 06/05/2021  



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS|2 

INTRODUÇÃO 

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais procedeu à apreciação, relato e emissão 

de parecer, na sequência do solicitado por Sua Excelência o Presidente da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 

Regional n.º 18/XII - “Cria o "Enfermeiro de Família" no Serviço Regional de Saúde”. 

 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

O Projeto de Decreto Legislativo Regional em apreciação foi apresentado pelo Grupo 

Parlamentar do CDS-PP ao abrigo do poder de iniciativa legislativa que decorre da faculdade 

legal atribuída aos Deputados, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 31.º do Estatuto 

Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores (Lei n.º 39/80, de 5 de agosto, 

alterada pelas Leis n.os 9/87, de 26 de março, 61/98, de 27 de agosto, e 2/2009, de 12 de 

janeiro), em conjugação com o disposto no artigo 114.º do Regimento da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores (Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores n.º 15/2003/A, de 26 de novembro, alterada pela Resolução da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 3/2009/A, de 14 de janeiro). 

A iniciativa legislativa em análise cumpre todos os requisitos exigidos pelo artigo 119.º do 

Regimento, sendo que a respetiva apreciação e emissão de parecer exerce-se ao abrigo do 

disposto na alínea a) do artigo 42.º e n.º 1 do artigo 123.º, ambos do Regimento. 

Considerando a matéria da presente iniciativa, constata-se que a competência para emitir 

parecer é da Comissão de Assuntos Sociais, nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores n.º 1/2021/A, de 6 de janeiro, que aprova as competências 

das comissões especializadas permanentes. 

APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE E ESPECIALIDADE  

O presente Projeto de Decreto Legislativo Regional visa – cf. artigo 1.º – criar a figura do 

«Enfermeiro de Família», integrado no Serviço Regional de Saúde e estabelece o seu regime 

jurídico. 
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A iniciativa legislativa em análise refere, em sede de exposição de motivos, que “A 

Enfermagem tem‐se afirmado ao longo dos anos, ganhou credibilidade e respeito e hoje é 

indispensável em qualquer sistema de saúde moderno e eficiente. Isso mesmo foi 

reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, no ano 2000, através da Declaração de 

Munique. 

A Enfermagem distingue‐se como uma das profissões a que se atribui um crescente papel de 

modernização dos cuidados de saúde, em total sintonia com a própria evolução científica da 

profissão clínica. Face a uma complexidade crescente dos problemas relacionados com a 

saúde, os enfermeiros são considerados elementos fundamentais nas estratégias e reformas 

que se queiram implementar. 

É irrefutável que promover o desenvolvimento científico e clínico da Enfermagem traz 

evidentes benefícios para todos. A Enfermagem é, segundo alguns especialistas, uma das 

áreas da Saúde que maior evolução teve em Portugal, nos últimos vinte anos. Assim também 

aconteceu nos Açores, devido, em muito, ao excelente nível de ensino ministrado nas nossas 

Escolas Superiores de Enfermagem, que contribuiu para a formação de profissionais 

altamente qualificados. 

Melhorar qualitativa e quantitativamente a prestação de cuidados de saúde aos Açorianos, 

diversificando a atividade do enfermeiro é o que se procura atingir com a presente iniciativa 

legislativa, criando o “Enfermeiro de Família” no Serviço Regional de Saúde, com inegáveis 

ganhos em saúde para os Açorianos. 

O "Enfermeiro de Família" tem vindo a ser criado no âmbito dos sistemas de saúde de uma 

grande parte dos países da Região Europeia da Organização Mundial de Saúde, reforçando a 

importância da contribuição da enfermagem na promoção da saúde e prevenção da doença. 

Nesses países tem‐se reorientado os cuidados de saúde das unidades hospitalares e centros 

de saúde para próximo das comunidades, no sentido de alterar o paradigma centrado na cura 

para a prevenção. 

A Organização Mundial de Saúde, através da Declaração de Munique, reconhece esta 

realidade e define claramente quais as funções do "Enfermeiro de Família". Este deve ser 

responsável por um conjunto de famílias ao longo da vida. 
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Com a criação do "Enfermeiro de Família" nos Açores pretende‐se reorientar os cuidados de 

saúde da unidade de saúde para a comunidade, correspondendo tais cuidados comunitários 

a uma significativa racionalização de custos e a maiores ganhos em saúde. 

A família é o contexto que potencia as mudanças de comportamentos e a evolução da saúde, 

pelo que faz sentido ser aí o palco privilegiado da atuação do enfermeiro. Ademais, a 

existência de um "Enfermeiro de Família" promove um apoio fundamental às famílias que têm 

no seu domicílio doentes ou pessoas com algum grau de dependência ou incapacidade. 

Este projeto transversal à Sociedade Açoriana é, com certeza, um pequeno custo para o 

Serviço Regional de Saúde, mas um grande ganho para a saúde dos Açorianos. 

É por isso que o Partido Popular CDS‐PP considera que a implementação do "Enfermeiro de 

Família" é um passo decisivo para a reforma dos cuidados primários de saúde e para a 

implementação nos Açores dos cuidados de saúde de proximidade”. 

PROCESSO EM ANÁLISE  

O presente Projeto de Decreto Legislativo Regional, por incidir sobre legislação do 

trabalho, foi alvo dos procedimentos relativos ao exercício do direito de participação na 

elaboração de legislação do trabalho, previstos nos artigos 472.º a 475.º do Código do 

Trabalho, pelo que esteve em apreciação pública de 2 de março a 29 de março de 2021. 

A Comissão de Assuntos Sociais deliberou proceder à audição da Secção Regional dos 

Açores da Ordem dos Enfermeiros, da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel/Equipa 

Experimental e do Secretário Regional da Saúde e do Desporto, bem como solicitar pareceres 

escritos à Delegação dos Açores do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses e às Unidades de 

Saúde de Ilha da Região. 

As audições da Secção Regional dos Açores da Ordem dos Enfermeiros e da Unidade de 

Saúde da Ilha de São Miguel/Equipa experimental ocorreram no dia 13 de abril, pelas 12h00 

e 15h00, respetivamente. 

A audição do Secretário Regional da Saúde e do Desporto ocorreu no dia 26 de abril, pelas 

10h00. 
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• Audição da Secção Regional dos Açores da Ordem dos Enfermeiros 

O presidente da Ordem dos Enfermeiros, Pedro Soares, começou por parabenizar 

a iniciativa referindo que a mesma permitirá melhorar os cuidados de saúde primários 

da população. Referiu, no entanto, que nos termos do Estatuto, a Ordem tem como 

atribuições, entre outras, a de “Participar na elaboração da legislação que diga 

respeito à profissão de enfermeiro”, por tal, considera que o diploma em causa deverá 

ser trabalhado em conjunto com esta Associação Pública Profissional. 

O Enfermeiro Pedro Soares alerta para duas questões que se encontram a 

montante da criação do enfermeiro de família, e que são imprescindíveis para que a 

referida figura possa ter os resultados desejados. A saber, o seu enquadramento no 

modelo de cuidados de saúde primáros e a necessidade de garantir o número 

suficiente de enfermeiros especialistas em enfermagem comunitária na área da 

enfermagem de saúde familiar.  

A Ordem dos Enfermeiros concorda em absoluto com a criação do Enfermeiro de 

Família, considerando que este será o eixo estruturante na gestão da saúde das 

famílias, pelo que se considera como plenamente justificada e fundamentada a 

legalização da figura do Enfermeiro de Família 

No entanto, não pode deixar de se reiterar que a aprovação desta figura deverá 

ser compatibilizada com o modelo de cuidado de saúde primários definidos e 

atualmente em vigor, nomeadamente no que se refere aos Núcleos de Saúde Familiar 

(NSF) ou estar integrada no processo de definição no modelo de cuidado de saúde 

primários enquanto parte fundamental do mesmo.  

Em 2015, através da Circular Normativa n.º 17 , da Direção Regional de Saúde, 

entendeu-se proceder a uma “reconfiguração do atual modelo de prestação de 

cuidados, em termos de organização e funcionamento, das Unidades de Saúde de 

Ilha/Centros de Saúde (USI/CS), orientado para a obtenção de ganhos em saúde e 

melhoria da acessibilidade, através da sua reestruturação em núcleos funcionais – 

NSF, que assentam na prestação de cuidados, individuais e familiares, por equipas 
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transdisciplinares, constituídas por médicos, enfermeiros e pessoal administrativos”, 

sendo que, de acordo com o modelo ali definido “os Núcleos de Saúde Familiar, 

adiante designados NSF, são equipas transdisciplinares, constituídas por médicos, 

enfermeiros e pessoal administrativo que visam a prestação de cuidados de saúde 

personalizados, individuais e familiares, e que se enquadram nas unidades de Saúde 

Familiar e Comunitária das USI”. O Enfermeiro Pedro Soares adiantou, ainda, que, de 

acordo com o referido modelo, estão incluídos na “Carteira Básica de Serviços dos 

NSF” no âmbito da Enfermagem, diversas consultas, Educação para a Saúde; 

Acompanhamento das situações de doença crónica e patologia múltipla; Vacinação e 

Visita domiciliária. Nessa sequência, referiu que, estando o modelo de NSF em vigor 

há vários anos, não se pode deixar de se considerar que a aprovação de um diploma 

que cria a figura de Enfermeiro de Família o faça sem se esclarecer se o mesmo se 

integra ou não no referido modelo. Assim, a sua aprovação deve ser precedida de uma 

correta avaliação do que já foi implementado, pois há realidades diferentes e 

resultados que variam consoante as Unidades de Saúde de Ilha. 

O Presidente do Conselho Diretivo Regional da Secção Regional da Região Autónoma 

dos Açores da Ordem dos Enfermeiros deu nota que, de acordo com vários 

testemunhos recolhidos junto de Enfermeiros que atualmente se encontram a exercer 

as funções de Enfermeiro de Família no âmbito do modelo definido na já identificada 

Circular Normativa, os mesmos reconhecem que, enquanto Enfermeiros sem título de 

especialista, não detêm competências suficientes para o exercício das funções 

elencadas na Circular Normativa, nem para a prossecução da Carteira Básica de 

Serviços.  

Para além do exposto, o Enfermeiro Pedro Soares referiu que não é possível ignorar o 

número residual de Enfermeiros com título de Enfermeiro Especialista existente na 

Região Autónoma dos Açores, muito em resultado de um enorme desinvestimento 

que se verifica, há largos anos, no ensino da Enfermagem, ao nível dos cursos de 

especialização e mestrados. Qualquer Enfermeiro que pretenda obter o título de 

Enfermeiro Especialista está obrigado, a expensas suas, a deslocar-se ao território 
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continental para frequentar o curso de especialização ou mestrado necessário para o 

efeito, sem qualquer proteção jurídica e/ou financeira em termos de vínculo laboral.  

Posto isto, referiu que é imperativo perceber-se qual o rumo que se pretende traçar - 

o Enfermeiro de Família que se pretende criar é totalmente distinto do que se 

encontra previsto no modelo anteriormente enunciado ou pretende-se reconduzir a 

figura do enfermeiro especialista previsto na Circular Normativa, compatibilizando-o 

com aquele modelo, sabendo que este último deverá ter, sempre que possivel, o título 

de enfermeiro especialista em enfermagem comunitária na área da saúde familiar, 

pelo que a Universidade dos Açores deverá investir na especialização nesta área. 

Feita a apreciação da iniciativa, abriu-se a primeira ronda de intervenções, tendo-se 

inscrito as deputadas Catarina Cabeceiras (CDS-PP), Ana Luís (PS) e Ana Quental (PSD), 

que agradeceram os contributos do Enfermeiro Pedro Soares na análise da iniciativa. 

A deputada Catarina Cabeceiras (CDS-PP) referiu que o Grupo Parlamentar do CDS-PP 

pensou em criar a figura de Enfermeiro de Família, pela importância deste na 

prestação de cuidados de saúde. A parlamentar explicou que aquilo que se prevê é 

integrar o Enfermeiro de Família no Serviço Regional de Saúde para prestar cuidados 

de maior proximidade.  A mesma percebe a pertinência em se fazer um investimento 

na especialização, de modo a que se formem Enfermeiros Especialistas em Saúde 

Comunitária na área de Saúde Familiar e considera que tal deve ser posteriormente 

avaliado. 

Seguidamente, questionou o Enfermeiro Pedro Soares se a Ordem dos Enfermeiros 

tem conhecimento que nos NSF nem sempre é o mesmo enfermeiro a acompanhar os 

utentes do núcleo.  

A seguir, a deputada corroborou a ideia da integração dos Enfermeiros de Família 

através da Circular Normativa de 2015, mas, sendo esse o caminho, é necessário 

fazerem-se algumas melhorias, para que o enfermeiro de família seja uma realidade 

efetiva. Nesta sequência, e quanto à necessidade de formação, referiu a possibilidade 
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de haver um período transitório para a formação e perguntou qual seria a durabilidade 

deste período, de modo a que os enfermeiros obtenham a especialidade.  

Por último, questionou quantos enfermeiros são necessários para suprir as 

necessidades do Serviço Regional de Saúde. 

Em resposta, o Enfermeiro Pedro Soares explicou que muitas vezes os enfermeiros 

têm de dar resposta a várias questões que não só as dos utentes que acompanham. O 

mesmo também explicou que a implementação do Enfermeiro de Família na região 

requer limar algumas situações da Circular Normativa 17. Acrescentou, de igual modo, 

que fazer formação numa profissão que está em constante atualização quando se vive 

nos Açores é complicado, uma vez que os enfermeiros necessitam de dispensa ao 

trabalho para esse efeito, de modo a se deslocarem a Portugal Continental, mas tal 

não está previsto. Terminou dizendo que há ilhas com um ou dois enfermeiros 

especialistas, por isso o período transitório terá de ser de 5 a 10 anos para que se 

possam reorganizar e reforçar as equipas com formação especializada. Neste 

momento, não se consegue dar um número concreto de enfermeiros necessários para 

a região porque a rotatividade de enfermeiros na região é muito alta.  

De seguida, usou da palavra a deputada Ana Luis (PS) que solicitou ao Enfermeiro 

Pedro Soares que falasse um pouco mais sobre a necessidade de contratação, em 

termos de números para o Serviço Regional de Saúde, e sobre a reorganização das 

Unidades de Saúde de Ilha. Perguntou, ainda, quais as reais necessidades de 

contratação de enfermeiros para que o projeto possa ser implementado de forma 

correta. Por último, questionou o Enfermeiro Pedro Soares sobre o tempo para a 

regulamentação do diploma. 

Em resposta às questões, o Enfermeiro Pedro Soares explicou que, tecnicamente, os 

NSF já fazem o trabalho que será agora legislado. O que falta às Unidades de Saúde de 

Ilha é que ajam em consonância, em uníssono. Referiu, ainda, que o problema de 

contratação de enfermeiros não se consegue resolver no imediato. Com algumas das 

propostas elencadas na iniciativa e com base nos contributos que a Ordem dos 
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Enfermeiros pode dar, há condições para se iniciar este processo, sendo, depois, 

necessário avaliá-lo com base na observação do trabalho feito in loco, de modo a 

reajustar práticas. Para além disso, mencionou que o sucesso desta medida passa 

também pelos profissionais de saúde perceberem que isso é um trabalho de equipa.  

A última intervenção da primeira ronda ficou a cargo da deputada Ana Quental (PSD) 

que perguntou se os utentes acompanhados pelo NSF coincidem com os que a equipa 

médica acompanha. 

Perguntou, ainda, quantos utentes deve um Enfermeiro de Família acompanhar e 

referiu que a rede de cuidados integrados continuados não poderá limitar o papel do 

enfermeiro de família. 

O Enfermeiro Pedro Soares explicou que os Enfermeiros de Família serão os gestores 

de cuidados das famílias que lhes são atribuídas. Estes têm um conjunto de funções 

definidas na Circular Normativa 17 e a Ordem dos Enfermeiros propõe que se 

acrescente, na redação do diploma, que o trabalho por eles desenvolvido seja feito 

em complementaridade com o médico de medicina geral e familiar, havendo a 

necessidade de referenciação de utentes para enfermeiros especialistas.  

No que toca aos utentes e à situação do seu acompanhamento, o Enfermeiro Pedro 

Soares explicou que há locais onde fazem coincidir os utentes do NSF e as equipas 

médicas, há outros em que tal não acontece.  

Por último, referiu que o foco de atuação dos Enfermeiros de Família não é um utente 

particular, mas a família no seu todo, o que faz com que o gestor do NSF acompanhe 

várias pessoas, reencaminhando-as para especialistas quando necessário. 

Em replica, a deputada Ana Quental frisou ser necessário que as funções do 

Enfermeiro de Família estejam bem definidas. O que se pretende é uma política de 

proximidade. 
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Seguidamente foi aberta a segunda ronda de intervenções, tendo-se inscrito os 

deputados José Pacheco (CH) e a deputada Ana Quental (PSD). 

O deputado José Pacheco (CH) fez uma série de considerando, realçando a pertinência 

desta medida.  

 A deputada Ana Quental (PSD) questionou qual seria o horário laboral do Enfermeiro 

de Família, dado tratar-se de um gestor da saúde familiar, pelo que necessita estar 

muito disponível para atender as necessidades da mesma, ao que foi esclarecida que, 

não querendo ultrapassar os direitos laborais desta classe, a sua opinião é de que o 

Enfermeiro de Família deverá estar o mais disponível possível. Há que estudar várias 

hipóteses e, para tal, pode-se replicar algumas das orientações internacionais nesta 

matéria.  

• Audição da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel/Equipa experimental 

A Enfermeira Renata Silva iniciou a sua exposição referindo que a saúde deverá estar 

assente nos cuidados de proximidade direcionados aos indivíduos/famílias, com 

garantia do acesso aos cuidados de saúde primários (CSP). O Enfermeiro de Família é 

responsável por um grupo de famílias onde prestam atividades de educação e 

promoção da saúde, prevenção da doença, da deteção precoce de doenças não 

transmissíveis, da gestão da doença crónica e da visita domiciliária, atuando nos 

diferentes contextos, em articulação com outros elementos da equipa 

multidisciplinar;  

O grupo de trabalho criado ao abrigo do Despacho 1137/2009 de 29 de outubro, para 

a implementação do “Projeto Enfermeiro de Família” no SRS, foi composto por 

elementos da Direção Regional de Saúde, da Ordem dos Enfermeiros, das Unidades 

de Saúde da Região e da Escola Superior de Saúde da Universidade dos Açores.  

O facto de existir um enfermeiro de referência para cada família, ou seja, o seu 

“Enfermeiro de Família”, foi referido como positivo pela população. A Enfermeira 

Renata Silva explicou que foi aplicado um questionário de avaliação da satisfação das 
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famílias, a respeito dos cuidados de enfermagem prestados no âmbito do Projeto 

Enfermeiro de Família, e cerca de 89% dos inquiridos referiu estar muito satisfeito em 

todas as questões respondidas.  

Na atualidade, a Circular Normativa nº 17, de 07 de setembro de 2015 cria os Núcleos 

de Saúde Familiar (NSF) e estes estão enquadrados nas unidades de saúde familiar e 

comunitária das Unidades de Saúde de Ilha. Tal emergiu da necessidade de se 

reestruturar a prestação de cuidados individuais e familiares, sob a égide de equipas 

transdisciplinares, constituídas por médicos, enfermeiros e pessoal administrativo que 

visam a prestação de cuidados de saúde personalizados, individuais e familiares. 

Todavia, a carteira de serviços dos NSF carece de um concerto de competências 

especializadas que vão além das detidas, pelos enfermeiros de cuidados gerais. 

A Enfermeira Renata Silva deu nota dos ganhos juntos das famílias intervencionadas 

em três níveis – a dimensão estrutural, a functional e a de desenvolvimento, sendo 

que nesta última foi onde se verificou maiores progressos. 

De acordo com a Enfermeira Renata Silva, o estudo possibilitou a identificação de 

necessidades de melhoria a nível da plataforma de informática e, simultaneamente a 

definição de estratégias para que se tornem exequíveis, de forma célere e adequada, 

a extração de dados relativos à evolução e resolução diagnóstica. Para além disso, 

potenciou o desenvolvimento de competências de avaliação e intervenção familiar, 

bem como a identificação de necessidades de formação em áreas de intervenção 

específica, neste caso, na especialidade de Enfermagem de Saúde Familiar. 

Finda a exposição da Enfermeira Renata Silva, abriu-se a primeira ronda de 

intervenções, tendo a deputada Ana Quental (PSD) se inscrito, agradecendo o 

testemunho prestado. 

A deputada questionou quais as dificuldades sentidas na aplicação e execução do 

projeto, ao que a Enfermeira Renata Silva respondeu que estas foram ao nível da 
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formação, da perceção que a equipa multidisciplinar tinha em relação à figura do 

Enfermeiro de Família e ao nível das infraestruturas. 

No tempo de réplica, a deputada Ana Quental (PSD) questionou a Enfermeira Renata 

Silva sobre a forma como conjugaram o seu trabalho com os médicos de família.  

Em resposta, a Enfermeira Renata Silva explicou que esteve mais direcionada para os 

cuidados domiciliários para não interferer com o trabalho dos colegas.  

Por fim, interveio a deputada Catarina Cabeceiras para agradecer o contributo da 

Enfermeira Renata Silva, que é extremamente importante para a conceção das linhas 

orientadoras para a implementação do projeto. 

Audição do Secretário Regional da Saúde e do Desporto 

O governante Célio Meneses começou por referir que a criação da figura de 

Enfermeiro de Família consta do programa do Governo Regional e é uma prioridade 

deste executivo a implementação deste projeto como uma resposta na área da saúde, 

sendo que esta figura terá um papel fundamental na promoção de cuidados de saúde 

primários e na prevenção.  

Segundo o titular da pasta da Saúde e do Desporto, trata-se de um processo complexo. 

Não se pretende apenas categorizar o enfermeiro, quer-se que o mesmo tenha uma 

atuação eficaz na vida das pessoas. Os enfermeiros da região estão exaustos devido à 

sobrecarga de tarefas resultantes da pandemia, pois têm feito um trabalho 

extenuante. 

O Secretário Regional lembrou que a Escola Superior de Enfermagem da Universidade 

dos Açores formou 81 enfermeiros no ano letivo transato, mas nenhum deles foi 

contratado. Porém, o atual executivo já contratou 73 enfermeiros desde a sua tomada 

de posse e está a fazer campanhas de sensibilização para que aqueles que concluirão 

o curso este ano se sintam motivados a permanecer na região.  
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Com a criação do Enfermeiro de Família, não se pretende apenas replicar o projeto 

piloto que foi feito em Vila Franca do Campo, mas ir mais além. 

Terminada a sua exposição, inscreveram-se, para a primeira ronda de intervenções, 

as deputadas Catarina Cabeceiras (CDS-PP), Ana Quental (PSD) e Ana Luís (PS) que 

começaram por agradecer a análise feita pelo Secretário Regional. 

A deputada Catarina Cabeceiras (CDS-PP) referiu que o Enfermeiro de Família será um 

contributo na proximidade com os utentes. Nesta sequência, questionou se o 

processo de criação de Enfermeiro de Família seria autónomo ou, por seu turno, uma 

extensão do NSF, no sentido de compreender qual a melhor estratégia para a 

implementação desta figura. 

Perguntou, ainda, se o governante sabia quantos enfermeiros seriam necessários 

contratar para dar resposta às necessidades dos Hospitais e das Unidades de Saúde 

dos Açores. 

Em resposta, o Secretário Regional referiu ser necessário estabilizar-se a relação entre 

os profissionais de saúde e os cidadãos, referindo que deve ser estável e não em 

alternância. Por tal, é necessário um número de enfermeiros que permita essa 

relação, mas a quantificação da necessidade depende daquilo que for definido pelo 

grupo de trabalho que estará a elaborar os procedimentos para garantir a eficácia de 

atuação do Enfermeiro de Família. Tendo em conta as exigências pandémicas, o 

governante referiu que não será uma tarefa fácil, mas que ainda assim será feita e 

posta em prática.  

De seguida, usou da palavra a deputada Ana Quental (PSD) que enalteceu a decisão 

de se criar uma equipa de trabalho para definir os procedimentos inerentes ao 

trabalho do Enfermeiro de Família, uma vez que, apesar de haver legislação sobre a 

matéria desde 2014, há aspetos que têm de ser repensados. 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS|14 

O Secretário Regional concordou com a deputada, sublinhando que o Enfermeiro de 

Família é alguém ativo e dinâmico, que promova o objetivo de garantir a prevenção e 

toda a ação a montante. 

De seguida, foi a vez da deputada Ana Luis (PS) colocar algumas questões. Quis, então, 

saber quais os passos a serem dados para a implementação deste projeto, com a verba 

de 25 mil euros, como referido no Plano e Orçamento. 

O governante respondeu que só agora foi aprovado o Plano e Orçamento e que os 

passos serão a criação de um grupo de trabalho para definir os procedimentos de 

atuação dos Enfermeiros de Família, de modo a fazer o levantamento das 

necessidades. Optou-se colocar uma verba que permita a realização deste trabalho 

prévio, sendo que, aquando da sua implementação, naturalmente será necessário 

uma verba mais avultada.  

Na segunda ronda, inscreveram-se as deputadas Ana Luis (PS) e Ana Quental (PSD).  

A deputada socialista, Ana Luis, referiu que o Decreto Legislativo Regional prevê 120 

dias para a regulamentação do diploma. Nesta sequência, perguntou se o tempo seria 

suficiente para a constituição do grupo de trabalho e para este apresentar os 

resultados do seu trabalho. Questionou, igualmente, quanto tempo se levaria a 

adequar as Unidades de Saúde de Ilha, ao nível de procedimentos internos, a esta 

prática de trabalho.  

O titular da pasta da Saúde e do Desporto referiu que se pretende que o grupo de 

trabalho  preencha todos os propósitos que não estejam regulamentados e o tempo 

de preparação dependerá de evolução da pandemia, mas pretende-se que no último 

trimestre do ano se comece a ter condições para concretizar o projeto. 

De seguida, a deputada Ana Quental (PSD) referiu que, de facto, a implementação de 

um projeto desta natureza leva o seu tempo. Como há muita falta de enfermeiros, a 

deputada questionou se estão pensados outros tipos de incentivos para esta classe, 

nomeadamente a regularização da sua carreira. 
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O Secretário Regional referiu que, de facto, o incentivo e a motivação dos enfermeiros 

passa pela valorização remuneratória. Nesta sequência, avançou com o compromisso 

pagar os retroativos e atualizações da carreira aos enfermeiros da região, mas sem 

fixar um prazo limite. De acordo com o governante, serão iniciadas negociações para 

o efeito. O mesmo referiu que a atualização das carreiras e pagamento dos retroativos 

de enfermeiros, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e assistentes 

operacionais terá um custo de 5,3 milhões de euros. 

Sem mais intervenções, foi dada como encerrada a audição.  

 

A Comissão de Assuntos Sociais recebeu os seguintes pareceres escritos: 

• Sindicato dos Enfermeiros Portugueses - Delegação dos Açores 

• Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel  

• Unidade de Saúde da Ilha Terceira 

A Comissão de Assuntos Sociais recebeu, ainda, o contributo escrito da Ordem dos 

Enfermeiros - Secção Regional - Região Autónoma dos Açores. 

Os pareceres rececionados após a emissão do presente relatório estão disponíveis para 

consulta no sítio da internet da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

junto à iniciativa em apreço. 

 

POSIÇÃO DOS PARTIDOS SEM DIREITO A VOTO NA COMISSÃO  

 

BE: Abstenção com reserva de posição para plenário. 

 

VOTAÇÃO DOS PARTIDOS  

 

O Grupo Parlamentar do PS emite parecer favorável relativamente à presente 

iniciativa.  
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O Grupo Parlamentar do PSD emite parecer favorável relativamente à presente 

iniciativa.  

O Grupo Parlamentar do CDS-PP emite parecer favorável relativamente à presente 

iniciativa.  

O Grupo Parlamentar do Chega emite parecer favorável relativamente à presente 

iniciativa.  

IL: Abstenção com reserva de posição para plenário. 

 

 

CONCLUSÕES E PARECER  

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais deliberou, por maioria, com o voto favorável 

dos grupos parlamentares do PS, PSD, CDS-PP e CH e com a abstenção, com reserva de posição 

para Plenário, do IL, dar parecer favorável ao presente Projeto de Decreto Legislativo 

Regional. 

Ponta Delgada, 5 de maio de 2021. 

 

A Relatora 

 
       (Délia Melo) 
  

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

Ao presente relatório são anexos os pareceres por escrito. 

 

 

O Presidente 

 
 

 

(J. Joaquim F. Machado) 
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Fátima Santos

De: Duarte MCP. Pimentel <Duarte.MC.Pimentel@azores.gov.pt>
Enviado: 26 de abril de 2021 12:31
Para: Assuntos Parlamentares
Cc: Dora FAA. Medeiros
Assunto: FW: Pedido de Parecer no âmbito do projeto de DLT n.º 18/XII - Cria o "Enfermeiro de Família" 

no Serviço Regional de Saúde
Anexos: CN_17.pdf

Exmo. Senhor 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, 
  
Com referência ao assunto identificado em epígrafe, e para o Vosso conhecimento, 
consideração e demais efeitos, remeto o email infra rececionado pelos nossos serviços. 
  
  
At.te 
  
Cumprimentos, 
  
Duarte Pimentel 
  
Chefe de Gabinete 
Head of the Office 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO REGIONAL DA PRESIDÊNCIA  
Cabinet of the Regional Undersecretary of the Presidency 

 
______________________________________________________________ 
Rua Conselheiro Dr. Luís Bettencourt nº 16      
9500‐058 Ponta Delgada, São Miguel ‐ Açores 

(+351) 296 204 700 ‐ VOIP 200 781    srp@azores.gov.pt   Portal do Governo   
                  

. 
  
  
  

De: SRP <SRP@azores.gov.pt>  
Enviada: 23 de abril de 2021 17:13 
Para: Duarte MCP. Pimentel <Duarte.MC.Pimentel@azores.gov.pt> 
Cc: Dora FAA. Medeiros <Dora.FA.Medeiros@azores.gov.pt> 
Assunto: FW: Pedido de Parecer no âmbito do projeto de DLT n.º 18/XII ‐ Cria o "Enfermeiro de Família" no Serviço 
Regional de Saúde 
  

De: Maria ACM. Toste <Maria.AC.Toste@azores.gov.pt> 
Enviado: 23 de abril de 2021 12:50 
Para: SRP <SRP@azores.gov.pt> 
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Assunto: Pedido de Parecer no âmbito do projeto de DLT n.º 18/XII ‐ Cria o "Enfermeiro de Família" no Serviço 
Regional de Saúde  
  
Exmo. Sr. Dr. Duarte Pimentel 
Relativamente ao assunto em epígrafe, e considerando o parecer solicitado por V. Exa. sobre o projeto de Decreto 
Legislativo Regional n.º 18/XII ‐ Cria o "Enfermeiro de Família" no Serviço Regional de Saúde, encarrega‐me o Sr. 
Presidente do Conselho de Administração da Unidade de Saúde da Ilha Terceira de informar o seguinte: 
1. Uma das principais atribuições das Unidades de Saúde de Ilha (USI) que integram o Serviço Regional de Saúde 
(SRS) é a vigilância e a melhoria da saúde do indivíduo, da família e da comunidade. Neste contexto, a orgânica das 
USI, prevê que a prestação de cuidados de saúde integre várias unidades funcionais, entre elas, a Unidade de Saúde 
Familiar e Comunitária, que presta cuidados de saúde personalizados, dirigidos à população identificada através de 
listas de utentes, de modo a garantir a facilidade de acesso, continuidade e globalidade dos mesmos. Está 
igualmente previsto que a atividade da Unidade de Saúde Familiar e Comunitária explicite as suas metas 
assistenciais de acordo com os princípios e a experiência das unidades de saúde familiar. 
2. A Direção Regional da Saúde emitiu a Circular Normativa nº 17, de 7/9/2015, a qual anexa‐se para melhor 
enquadramento, que determina a reconfiguração da organização, funcionamento e do modelo de prestação de 
cuidados nas USI através da sua reestruturação em núcleos funcionais, designadamente em Núcleos de Saúde 
Familiar (NSF), que assentam na prestação de cuidados por equipas transdisciplinares, constituídas por médicos, 
enfermeiros e administrativos de família. As competências do enfermeiro de família encontram‐se elencadas na 
Circular Normativa em apreço. 
3. A Secção Regional da Região Autónoma dos Açores da Ordem dos Enfermeiros encontra‐se a desenvolver o 
Projeto “Enfermeiro de Família” em articulação com a Secretaria Regional da Saúde e Desporto. Foram nomeadas, já 
em 2021, para integrar a comissão criada para elaboração e apresentação do projeto em apreço duas Enfermeiras 
desta USI. 
Neste contexto, julgamos que a proposta de Decreto Legislativo Regional em apreço deverá ser compatibilizada 
quer com as orientações em vigor sobre o modelo de funcionamento/organização e competências definidas para os 
Núcleos de Saúde Familiar, bem como com as eventuais conclusões/recomendações que resultem do trabalho 
desenvolvido pela Secção Regional da Região Autónoma dos Açores da Ordem dos Enfermeiros. 
  
Com os melhores cumprimentos. 
  
  
Antonieta Moules 
O Secretariado do Conselho de Administração da USI Terceira 
  

  
Acreditação da Qualidade pelo Ministério da Saúde (ACSA International): NÍVEL BOM 
  
Canada dos Melancólicos, 9701-869 Angra do Heroísmo 
Telefone: +351 295 402 900 E-mail: sres-usit@azores.gov.pte Site: https://usiterceira.azores.gov.pt/  
  
Este correio poderá conter informação confidencial. 
Por favor, se não for o destinatário desta mensagem, notifique o remetente e elimine-a.  
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Exmo. Senhor 

 

No passado dia 22.03.2021, a Ordem dos Enfermeiros foi confrontada com a publicitação nas redes 

sociais por parte do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, de um Ofício dirigido a V. Exa. com assunto 

“Projeto de Decreto Legislativo regional n.º 18/XII (CDS-PP) – Cria “Enfermeiro de Família” no Serviço 

Regional de Saúde – Parecer do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses / Direção Regional dos Açores”.  

 

Compulsado o registo de “Iniciativas em apreciação” na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, foi possível verificar que, efetivamente se encontra sob análise nessa Comissão um Projeto de 

Decreto Legislativo, iniciativa do Grupo Parlamentar do CDS-PP, relativamente ao qual apenas foi 

solicitado parecer ao referido Sindicato e adicionalmente, às Unidades de Saúde de Ilha.  

 

Perante tal informação, e não obstante a Ordem dos Enfermeiros – aqui representada pelo seu Conselho 

Diretivo Regional da Região Autónoma dos Açores – tenha sido convidada para ser ouvida na reunião 

da Comissão a que V Exa. preside, não pode deixar de alertar para o facto de que, nos termos do seu 

Estatuto, “a Ordem tem como desígnio fundamental a defesa dos interesses gerais dos destinatários dos 

serviços de enfermagem e a representação e defesa dos interesses da profissão” e como atribuições, entre 

outras, a de “Participar na elaboração da legislação que diga respeito à profissão de enfermeiro”.  

 

Nesse sentido, e porque dúvidas não há de que o diploma aqui em causa diz respeito à profissão de 

enfermeiro, deveria ter sido, em devido tempo, remetido a esta Associação Pública Profissional para a 

emissão do competente parecer.  

N. Refª  

SAI-OE/2021/3130 
V. Refª 

 

  

DATA  13-04-2021 

ASSUNTO: 
Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 18/XII (CDS-PP) – Cria “Enfermeiro de 
Família” no Serviço Regional de Saúde 

Exmo. Senhor  

Presidente da Comissão Especializada 

Permanente de Assuntos Sociais 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores 

Rua Marcelino Lima 

9901-858 Horta 
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Não obstante não o tenha sido, e atenta a relevância da questão aqui em causa, vimos pelo presente 

colmatar tal falha no que se refere à não inclusão da Ordem dos Enfermeiros no elenco das entidades 

a serem obrigatoriamente consultadas, remetendo o competente parecer, o qual se baseia no vasto 

trabalho que vem sendo realizado por esta Associação Pública Profissional, tanto na Região Autónoma 

dos Açores, como no território continental, nomeadamente no âmbito do “Grupo de Trabalho para o 

desenvolvimento de boas práticas do enfermeiro especialista em enfermagem de saúde familiar”, criado 

pelo Despacho n.º 4162/2019, de 3 de abril de 2019, na continuidade do trabalho que foi realizado 

pelo grupo de trabalho criado pela Portaria n.º 281/2016, de 26 de outubro.  

 

Nesse sentido, e analisando o teor do projeto de diploma legislativo regional aqui em causa, começa-

se por alertar para o facto de que, ao longo do mesmo, não resultar clara a sua adequação ao teor da 

Circular Normativa n.º 17, da Direção Regional de Saúde, ao abrigo da qual esta entendeu proceder 

a uma “reconfiguração do atual modelo de prestação de cuidados, em termos de organização e 

funcionamento, das Unidades de Saúde de Ilha/Centros de Saúde (USI/CS), orientado para a obtenção de 

ganhos em saúde e melhoria da acessibilidade, através da sua reestruturação em núcleos funcionais, 

designadamente em Núcleos de Saúde Familiar (NSF), que assentam na prestação de cuidados, individuais 

e familiares, por equipas transdisciplinares, constituídas por médicos, enfermeiros e pessoal administrativos”, 

sendo que, de acordo com o modelo ali definido “os Núcleos de Saúde Familiar, adiante designados NSF, 

são equipas transdisciplinares, constituídas por médicos, enfermeiros e pessoal administrativo que visam a 

prestação de cuidados de saúde personalizados, individuais e familiares, e que se enquadram nas unidades 

de Saúde Familiar e Comunitária das USI”, o que, a final, poderá criar insegurança sobre o seu âmbito 

de aplicação, com repercussões na sua implementação no terreno.  

 

E isto porque, conforme se poderá verificar da leitura da referida Circular Normativa, no que se refere 

aos cuidados de enfermagem, o mesmo se centra já na figura do Enfermeiro de Família, a quem compete 

(a) identificar as necessidades de saúde individuais e familiares; (b) desenvolver o processo de cuidados em 

colaboração com a família, estimulando a participação significativa dos seus membros em todas as fases 

daquele processo; (c) focar-se na família como um todo e nos seus membros individualmente, prestando 

cuidados nas diferentes fases da vida da família; (d) avaliar e promover as intervenções que se mostrem 

mais adequadas a promover e a facilitar as mudanças no funcionamento familiar; (e) desenvolver atividades 

nas áreas da prevenção da doença e promoção da saúde; (f) realizar Educação para a Saúde aos vários 
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grupos etários, grupos de risco e doentes crónicos; (g) realizar consultas de vigilância (Saúde Infantil e 

Juvenil, Saúde da Mulher, Saúde Materna e Rastreio Oncológico, Diabetes e Hipertensão) em trabalho de 

equipa com MGF; (h) proceder à avaliação e tratamentos dos utentes com necessidade de cuidados de 

enfermagem; (i) executar os cuidados de enfermagem planeados, favorecendo um clima de confiança que 

responsabilize o utente e a comunidade, nos cuidados de enfermagem, promovendo o ensino e o 

autocuidado; (j) realizar tratamentos e dar apoio domiciliário a utentes incapacitados de se deslocar; (k) 

proceder ao atendimento telefónico para esclarecimento de procedimentos e/ou encaminhamentos; (l) 

promover o cumprimento do PRV; (m) efetuar os registos dos atos realizados; (n) colaborar na gestão da 

lista de utentes; (o) sempre que necessário, colaborar na requisição material de armazém, de farmácia e 

vacinas; (p) colaborar na elaboração de informações para os utentes; (q) colaborar na elaboração de 

protocolos de procedimentos; (r) colaborar na recolha de dados para a elaboração do Relatório de 

Atividades da USI; (s) participar nas reuniões; (t) participar em ações de formação (formando/formador); 

(u) articular com outros serviços da USI/CS; (w) articular com outros serviços de saúde; (x9 colaborar em 

programas e estágios de formação destinados a estudantes de enfermagem” (v. §8.2 da Circular Normativa 

n.º 17).  

 

Mais, ainda de acordo com o referido modelo, estão incluídos na “Carteira Básica de Serviços dos NSF” 

no âmbito da Enfermagem, (a) Consulta de Saúde Infantil e Juvenil; (b) Consulta de Planeamento Familiar; 

(c) Consulta de Saúde Materna; (d) Consulta de Diabetes; (e) Consulta de Hipertensão; (f) Educação para 

a Saúde; (g) Acompanhamento das situações de doença crónica e patologia múltipla; (h) Vacinação; (i) 

Visita domiciliária; (j) Tratamentos”. 

 

Ora, partindo do pressuposto que o objetivo do diploma sob análise é do criar e regular em termos 

legais a figura do Enfermeiro Especialista, integrando-o no atual modelo de cuidados de saúde primários 

– ainda que, se considere que seria relevante rever o modelo no sentido de avaliar e corrigir algumas 

soluções – então, pelo menos no que se refere ao conteúdo funcional definido para tal figura, o mesmo 

terá, obrigatoriamente que coincidir. 

 

Por outro lado, e ainda no que se refere à lista de funções a exercer e serviços a prestar, de acordo 

com o previsto na referida Circular Normativa n.º 17, resulta claro que, os mesmos apenas poderão ser 

exercidos/prestados por Enfermeiros com título de Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária 
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na área de Enfermagem de Saúde Familiar, com possibilidade de referenciação para outros Enfermeiros 

com Título de Enfermeiro Especialista em outras áreas, como seja, Enfermagem de Saúde Materna e 

Obstétrica, Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, Enfermagem de Reabilitação, Enfermagem 

Médico-Cirúrgica e Enfermagem em Saúde mental e Psiquiátrica, consoante os casos, na medida em que 

as funções e serviços ali em causa se integram todas no elenco de cuidados de enfermagem 

especializados, para os quais o Enfermeiro de cuidados gerais não tem competência científica, nem 

técnica.  

 

Aliás, não pode deixar de se referir que, de acordo com vários testemunhos recolhidos junto de 

Enfermeiros que, atualmente se encontram a exercer as funções de Enfermeiro de Família no âmbito do 

modelo definido na já identificada Circular Normativa, os mesmos reconhecem que, enquanto 

Enfermeiros sem título de especialista, não detêm competências suficientes para o exercício das funções 

elencadas na Circular Normativa, nem para a prossecução da Carteira Básica de Serviços.  

 

Nesse sentido, a Ordem dos Enfermeiros não tem dúvidas de que, para assegurar a figura de Enfermeiro 

Especialista, o Enfermeiro terá sempre de deter o Título de Enfermeiro Especialista em Enfermagem 

Comunitária na área de Saúde Familiar, atribuídos pela Ordem dos Enfermeiros, a quem compete 

prestar os cuidados especializados que se integrem na sua área de especialidade ou referenciar para 

um colega enfermeiro com o título de enfermeiro especialista na área mais adequada.  

No entanto, sobre esta matéria, não é possível ignorar o número residual de Enfermeiros com título de 

Enfermeiro Especialista existente na Região Autónoma dos Açores, muito em resultado de um enorme 

desinvestimento que se verifica, há largos anos, no ensino da Enfermagem, ao nível dos cursos de 

especialização e mestrados. 

 

Efetivamente, há vários anos – mantendo-se para o próximo ano letivo, de acordo com o publicitado 

pela Universidade dos Açores – não é ministrado na Região Autónoma dos Açores um qualquer curso de 

especialização ou mestrado na área da Enfermagem, levando a que, qualquer Enfermeiro que pretenda 

obter o título de Enfermeiro Especialista esteja obrigado, a expensas suas, a deslocar-se ao território 

continental para frequentar o curso de especialização ou mestrado necessário para o efeito, sem 

qualquer proteção jurídica e/ou financeira em termos de vínculo laboral.  
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Assim sendo, e porque não existem atualmente enfermeiros especialistas na referida área de 

enfermagem suficientes para garantir todas as funções aqui em causa, a obrigação de deter Título de 

Enfermeiro de Especialista em Saúde Comunitária na área de Saúde Familiar para exercer funções de 

Enfermeiro de Família terá de ser acompanhada com a definição de um período transitório, de pelo 

menos, cinco anos, durante o qual as funções de Enfermeiro de Família possam ser desenvolvidas por 

Enfermeiros de cuidados gerais, desde que, demonstrada experiência na prestação dos cuidados em 

causa e garantida uma formação especializada ministrada pela Ordem dos Enfermeiros, com 

financiamento pelo Governo Regional. 

 

Naturalmente que, aliado a tal norma transitória, terá de ser garantido um investimento no ensino 

especializado da enfermagem na Universidade dos Açores, de forma a, no referido período de cinco 

anos, seja possível a todos os Enfermeiros que, entretanto, exerçam as funções de Enfermeiro de Família 

possam obter a especialização necessária à atribuição do Título de Enfermeiro Especialista pela Ordem 

dos Enfermeiros.  

 

Mas vejamos melhor.  

 

Analisando a redação proposta no projeto de diploma sob análise, entende a Ordem dos Enfermeiros 

ser de propor que, no preâmbulo, se acrescente na frase começada por “Assim também aconteceu nos 

Açores, devido, em muito, ao excelente nível de ensino ministrado nas nossas Escolas Superiores de 

Enfermagem” que “não obstante a necessidade de investimento em cursos de especialização ou mestrados 

nas várias áreas de especialidade em enfermagem reconhecidas pela Ordem dos Enfermeiros, incluindo em 

Enfermagem Comunitária na área da Saúde Familiar, sob pena de não ser possível garantir o número de 

enfermeiros, com qualificação suficiente, à prestação de cuidados definidos no presente diploma”.  

 

Entrados no articulado do diploma, e por uma questão de clarificação, o disposto no artigo 1.º, com 

epígrafe “Objeto”, deverá ser alterado no sentido de se esclarecer que “O presente decreto legislativo 

regional estabelece os princípios e o enquadramento da atividade do «Enfermeiro de Família» no âmbito 

das unidades prestadora de cuidados de saúde primários integradas no Serviço Regional de Saúde.  
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Já no que se refere ao artigo 2.º, propõe-se a alteração das definições dos conceitos, de forma a que 

Enfermeiro de Família seja definido como “o profissional a quem foi atribuído o título profissional de 

especialista em Enfermagem Comunitária na área de Saúde Familiar, que lhe reconhece competência 

científica, técnica e humana para prestar, além de cuidados de enfermagem gerais, cuidados de enfermagem 

especializados na área de Enfermagem de Saúde Familiar e que, integrado na equipa multiprofissional de 

saúde, assume a responsabilidade pela prestação de cuidados de enfermagem globais a famílias, em todas 

as fases da vida e em todos os contextos da comunidade” e a equipa multidisciplinar como a “equipa 

formada por profissionais de diferentes áreas técnicas que trabalham em conjunto com vista à prestação de 

cuidados de saúde personalizados às famílias definidas para o efeito, garantindo a acessibilidade, a 

globalidade, a qualidade e a continuidade dos mesmos e que integra, designadamente, médicos, médicos 

dentistas, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, terapeutas da 

fala e técnicos de serviço social, podendo ainda recorrer-se quando necessário a outros técnicos em função 

de cada uma das situações”.  

 

Em termos de âmbito de aplicação, regulado pelo artigo 3.º, propõe-se a clarificação de que “O 

disposto no presente decreto legislativo regional aplica-se aos Enfermeiros que vêm exercendo funções de 

enfermeiro de família no âmbito dos Núcleos de Saúde Familiar, criados pela Circular Normativa n.º 17, da 

Direção Regional da Saúde, de 7 de setembro de 201, integrados nas Unidades de Saúde de Ilha do Serviço 

Regional de Saúde e a todos os que venham a assumir tais funções”.  

 

Relativamente ao artigo 4.º, com epígrafe “objetivos”, propõe-se a seguinte redação: “Constitui objetivos 

da atuação do enfermeiro de família cuidar da família como unidade de cuidados e prestar cuidados gerais 

e especializados nas diferentes fases da vida do indivíduo e da família, ao nível da prevenção primária, 

secundária e terciária, em articulação ou complementaridade com outros profissionais de saúde, nos termos 

legais aplicáveis, competindo-lhe, nomeadamente: 

a) Ajudar os indivíduos e famílias a adaptarem-se à doença e à incapacidade crónica, empregando 

grande parte do seu tempo junto dos doentes e famílias, no domicílio destes; 

b) Fazer aconselhamento sabre modos de vida e comportamentos de risco, bem como ajudar as 

famílias em questões ligadas à saúde; 

c) Favorecer a tomada de consciência sabre os problemas de saúde familiar desde o seu início; 

d) Contribuir para o encurtamento das hospitalizações ao prestarem cuidados de enfermagem as 
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pessoas, nos seus domicílios; 

e) Contribuir para a ligação entre a família, os outros profissionais de saúde e os recursos da 

comunidade  

 

No que se refere ao “Âmbito de atuação”, regulado pelo artigo 5.º, propõe-se que o mesmo preveja 

que,  

"1. O enfermeiro de família exerce as suas funções integrado numa equipa multidisciplinar, 

organizada no âmbito do respetivo Núcleo de Saúde Familiar, a qual é responsável por pela 

prestação de cuidados a um conjunto predefinido de famílias, residentes na zona de implantação 

geográfica da respetiva Unidade de Saúde de Ilha.  

2. A atuação do enfermeiro de família centra-se na família e na comunidade, promovendo estilos 

de vida saudáveis, contribuindo para prevenir a doença e as suas consequências mais incapacitantes, 

dando particular importância a informação de saúde e ao desenvolvimento de novos conhecimentos 

sabre os determinantes da saúde na comunidade; 

3. A atuação do enfermeiro de família assenta no princípio da proximidade dos cuidados, coma 

forma privilegiada de manter o utente, sempre que possível, no seu ambiente familiar e comunitário” 

 

Como já antecipado, no que se refere ao artigo 6.º do Projeto de diploma, importa incluir aqui o 

conteúdo funcional já previsto na Circular Normativa n.º 17, com uma adequação na sua alínea g), 

quando se refere que é função do Enfermeiro de Família “Realizar consultas de vigilância, no âmbito da 

Saúde Infantil e Juvenil, Saúde da Mulher, Saúde Materna e Rastreio Oncológico, Diabetes e Hipertensão, 

em complementaridade com o Médico de Medicina Geral e Familiar” acrescentando-se que tal função 

apenas deve ser exercida quando não seja possível a referenciação para um Enfermeiro Especialista 

da área respetiva.  

 

Nesse sentido, propõe-se a seguinte redação para o referido artigo 6.º: “Sem prejuízo do disposto em 

legislação específica que regulamente a carreira de enfermagem, as funções atribuídas ao enfermeiro de 

família são as seguintes: 

a) Identificar as necessidades de saúde individuais e familiares;  

b) Desenvolver o processo de cuidados em colaboração com a família, estimulando a 

participação significativa dos seus membros em todas as fases daquele processo;  



 

Pag. 8 de 9 

 
 

c) Focar-se na família como um todo e nos seus membros individualmente, prestando cuidados 

nas diferentes fases da vida da família;  

d) Avaliar e promover as intervenções que se mostrem mais adequadas a promover e a facilitar 

as mudanças no funcionamento familiar;  

e) Desenvolver atividades nas áreas da prevenção da doença e promoção da saúde;  

f) Realizar Educação para a Saúde aos vários grupos etários, grupos de risco e doentes crónicos;  

g) Realizar consultas de vigilância, no âmbito da Saúde Infantil e Juvenil, Saúde da Mulher, 

Saúde Materna e Rastreio Oncológico, Diabetes e Hipertensão, em complementaridade com o 

Médico de Medicina Geral e Familiar, sempre que não seja possível a sua referenciação para um 

Enfermeiro Especialista da área respetiva;  

h) Proceder à avaliação e tratamentos dos utentes com necessidade de cuidados de enfermagem;  

i) Executar os cuidados de enfermagem planeados, favorecendo um clima de confiança que 

responsabilize o utente e a comunidade, nos cuidados de enfermagem, promovendo o ensino e o 

autocuidado;  

j) Realizar tratamentos e dar apoio domiciliário a utentes incapacitados de se deslocar;  

k) Proceder ao atendimento telefónico para esclarecimento de procedimentos e/ou 

encaminhamentos;  

l) Promover o cumprimento do Plano Regional de Vacinação;  

m) Efetuar os registos dos atos realizados;  

n) Colaborar na gestão da lista de utentes;  

o) Sempre que necessário, colaborar na requisição material de armazém, de farmácia e vacinas;  

p) Colaborar na elaboração de informações para os utentes;  

q) Colaborar na elaboração de protocolos de procedimentos;  

r) Colaborar na recolha de dados para a elaboração do Relatório de Atividades da USI;  

s) Participar nas reuniões;  

t) Participar em ações de formação (formando/formador);  

u) Articular com outros serviços da Unidade de Saúde de Ilha/Centro de Saúde;  

v) Articular com outros serviços de saúde;  

w) Colaborar em programas e estágios de formação destinados a estudantes de enfermagem” 
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O Presidente do Conselho Diretivo Regional da 
Secção Regional da Região Autónoma dos Açores 

da Ordem dos Enfermeiros 
 

____________________________ 
Enf. Pedro Soares 

 

Finalmente, e porque ao longo de todo o diploma não se alcança qualquer referência a uma necessidade 

de regulamentação, sugere-se a substituição do disposto no artigo 7.º, com epígrafe “Regulamentação” 

por um outra com epígrafe “Norma Transitória” ao abrigo da qual se prevê que “Transitoriamente, até 

à existência em número suficiente de enfermeiros detentores do título de enfermeiro especialista em 

enfermagem comunitária na área de saúde familiar, atribuído pela Ordem dos Enfermeiros, as funções de 

Enfermeiro de Família definidas no presente decreto legislativo regional, são exercidas por enfermeiros 

detentores dos títulos de enfermeiro, que venham exercendo estas funções desde 2015, ou por enfermeiros 

com título de enfermeiro especialista nos restantes domínios de especialização”.  

 

Face a tudo o que vem sendo exposto, não pode deixar de se considerar como plenamente justificada 

e fundamentada a legalização da figura do Enfermeiro de Família, principalmente atenta a relevância 

que os Enfermeiros que vêm exercendo tais funções têm tido para o acesso a cuidados de saúde de 

enfermagem.  

 

No entanto, não pode deixar de se reiterar o interesse e relevância de se avaliar a implementação do 

modelo de cuidados de saúde primários estabelecido pela Circular Normativa n.º 17, de forma a 

introduzir alterações que o possam ainda melhorar e aproximar cada vez as populações dos Açores aos 

cuidados de saúde adequados.    

 

Para tal, a Ordem dos Enfermeiros, em exercício da sua atribuição de zelar pela função social, 

dignidade e prestígio da profissão de enfermeiro, bem como a de participar na elaboração da 

legislação que diga respeito à profissão de enfermeiro, desde já se disponibiliza para prestar todo o 

apoio técnico o desenvolvimento desse processo.  

 

Com os melhores cumprimentos,   

 

 



 

Projeto de Decreto Legislativo Regional 

 
Cria o "Enfermeiro de Família" no Serviço Regional de Saúde 

 

 

A Enfermagem tem-se afirmado ao longo dos anos, ganhou credibilidade e respeito e hoje 

é indispensável em qualquer sistema de saúde moderno e eficiente. Isso mesmo foi 

reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, no ano 2000, através da Declaração de 

Munique. 

A Enfermagem distingue-se como uma das profissões a que se atribui um crescente papel 

de modernização dos cuidados de saúde, em total sintonia com a própria evolução científica 

da profissão clínica. Face a uma complexidade crescente dos problemas relacionados com 

a saúde, os enfermeiros são considerados elementos fundamentais nas estratégias e 

reformas que se queiram implementar. 

É irrefutável que promover o desenvolvimento científico e clínico da Enfermagem traz 

evidentes benefícios para todos. A Enfermagem é, segundo alguns especialistas, uma das áreas 

da Saúde que maior evolução teve em Portugal, nos últimos vinte anos.  

Assim também aconteceu nos Acores, devido, em muito, ao excelente nível de ensino 

ministrado nas nossas Escolas Superiores de Enfermagem, não obstante a necessidade 

de investimento em cursos de especialização ou mestrados nas várias áreas de 

especialidade em enfermagem reconhecidas pela Ordem dos Enfermeiros, 

incluindo em Enfermagem Comunitária na área de Enfermagem de Saúde 

Familiar, sob pena de não ser possível garantir o número de enfermeiros, com 

qualificação suficiente, à prestação de cuidados definidos no presente diploma.  

Melhorar qualitativa e quantitativamente a prestação de cuidados de saúde aos Açorianos, 

diversificando a atividade do enfermeiro e o que se procura atingir com a presente iniciativa 

legislativa, criando o "Enfermeiro de Família" no Serviço Regional de Saúde, com inegáveis 

ganhos em saúde para os Açorianos. 

O "Enfermeiro de Família" tem vindo a ser criado no âmbito dos sistemas de saúde de uma 

grande parte dos países da Região Europeia da Organização Mundial de Saúde, reforçando a 

importância da contribuição da enfermagem na promoção da saúde e prevenção da doença. 

Nesses países tem-se reorientado os cuidados de saúde das unidades hospitalares e centros de 

saúde para próximo das comunidades, no sentido de alterar o paradigma centrado na cura 

para a prevenção. 



 

A Organização Mundial de Saúde, através da Declaração de Munique, reconhece esta 

realidade e define claramente quais as funções do "Enfermeiro de Família". Este deve ser 

responsável por um conjunto de famílias ao longo da vida. 

Com a criação do "Enfermeiro de Família" nos Açores pretende-se reorientar os cuidados de 

saúde da unidade de saúde para a comunidade, correspondendo tais cuidados comunitários a 

uma significativa racionalização de custos e a maiores ganhos em saúde. 

 

A família e o contexto que potencia as mudanças de comportamentos e a evolução da 

saúde, pelo que faz sentido ser aí o palco privilegiado da atuação do enfermeiro. Ademais, 

a existência de um "Enfermeiro de Família" promove um apoio fundamental as famílias que 

têm no seu domicílio doentes ou pessoas com algum grau de dependência ou incapacidade. 

 

Este projeto transversal à Sociedade Açoriana é, com certeza, um pequeno custo para o 

Serviço Regional de Saúde, mas um grande ganho para a saúde dos Açorianos. 

É por isso que o Partido Popular CDS-PP considera que a implementação do "Enfermeiro de 

Família" e um passo decisivo para a reforma dos cuidados primários de saúde e para a 

implementação nos Açores dos cuidados de saúde de proximidade. 

 

Assim, o Grupo Parlamentar do CDS-PP, nos termos dos artigos 31.º, n.º 1, alínea 

d), 37.º e 59.º do Estatuto Político-Administrativo da região Autónoma dos açores 

e dos artigos 114.º e seguintes do Regimento da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores, apresenta o seguinte projeto de Decreto Legislativo 

Regional:  

 

 
Artigo 1.º 

Objeto 

O presente decreto legislativo regional estabelece os princípios e o 

enquadramento da atividade do «Enfermeiro de Família» no âmbito das unidades 

prestadora de cuidados de saúde primários integradas no Serviço Regional de Saúde.  

 

 

Artigo 2.º  

Conceitos 

 

Para efeitos do presente diploma entende-se por: 



 

 
a) «Enfermeiro de Família», o profissional a quem foi atribuído o título 

profissional de especialista em Enfermagem Comunitária na área de 

Saúde Familiar, que lhe reconhece competência científica, técnica e 

humana para prestar, além de cuidados de enfermagem gerais, cuidados 

de enfermagem especializados na área de Enfermagem de Saúde Familiar 

e que, integrado na equipa multiprofissional de saúde, assume a 

responsabilidade pela prestação de cuidados de enfermagem globais a 

famílias, em todas as fases da vida e em todos os contextos da 

comunidade.  

b) «Equipa Multidisciplinar», equipa formada por profissionais de diferentes 

áreas técnicas que trabalham em conjunto com vista à prestação de 

cuidados de saúde personalizados às famílias definidas para o efeito, 

garantindo a acessibilidade, a globalidade, a qualidade e a continuidade 

dos mesmos e que integra, designadamente, médicos, médicos dentistas, 

enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, 

terapeutas da fala e técnicos de serviço social, podendo ainda recorrer-se quando 

necessário a outros técnicos em função de cada uma das situações. 

 

 
Artigo 3.º  

Âmbito de aplicação  

O disposto no presente decreto legislativo regional aplica-se aos Enfermeiros que 

exercem funções de enfermeiro de família no âmbito dos Núcleos de Saúde 

Familiar, criados pela Circular Normativa n.º 17, da Direção Regional da Saúde, 

de 7 de setembro de 201, integrados nas Unidades de Saúde de Ilha do Serviço 

Regional de Saúde. 

 

 

Artigo 4.º  

Objetivos 

Constitui objetivos da atuação do enfermeiro de família cuidar da família como unidade 

de cuidados e prestar cuidados gerais e especializados nas diferentes fases da 

vida do indivíduo e da família, ao nível da prevenção primária, secundária e 

terciária, em articulação ou complementaridade com outros profissionais de 

saúde, nos termos legais aplicáveis, competindo-lhe, nomeadamente: 



 

a) Ajudar os indivíduos e famílias a adaptarem-se à doença e à incapacidade crónica, 

empregando grande parte do seu tempo junto dos doentes e famílias, no domicílio 

destes; 

b) Fazer aconselhamento sabre modos de vida e comportamentos de risco, bem como 

ajudar as famílias em questões ligadas à saúde; 

c) Favorecer a tomada de consciência sabre os problemas de saúde familiar desde o 

seu início; 

d) Contribuir para o encurtamento das hospitalizações ao prestarem cuidados de 

enfermagem as pessoas, nos seus domicílios; 

e) Contribuir para a ligação entre a família, os outros profissionais de saúde 

e os recursos da comunidade  

 
 

Artigo 5.º  

Âmbito de atuação  

1. O enfermeiro de família exerce as suas funções, integrado numa equipa 

multidisciplinar, organizada no âmbito do respetivo Núcleo de Saúde Familiar, a 

qual é responsável pela prestação de cuidados a um conjunto predefinido de 

famílias, residentes na zona de implantação geográfica da respetiva Unidade de Saúde 

de Ilha. 

2. A atuação do enfermeiro de família centra-se na família e na comunidade, promovendo 

estilos de vida saudáveis, contribuindo para prevenir a doença e as suas consequências mais 

incapacitantes, dando particular importância a informação de saúde e ao desenvolvimento de 

novos conhecimentos sabre os determinantes da saúde na comunidade; 

3. A atuação do enfermeiro de família assenta no princípio da proximidade dos cuidados, 

coma forma privilegiada de manter o utente, sempre que possível, no seu ambiente familiar e 

comunitário. 

 

 

Artigo 6.º  

Funções 

Sem prejuízo do disposto em legislação específica que regulamente a carreira de enfermagem, 

as funções atribuídas ao enfermeiro de família são as seguintes: 

a) Identificar as necessidades de saúde individuais e familiares;  

b) Desenvolver o processo de cuidados em colaboração com a família, 

estimulando a participação significativa dos seus membros em todas as fases 

daquele processo;  



 

c) Focar-se na família como um todo e nos seus membros individualmente, 

prestando cuidados nas diferentes fases da vida da família;  

d) Avaliar e promover as intervenções que se mostrem mais adequadas a 

promover e a facilitar as mudanças no funcionamento familiar;  

e) Desenvolver atividades nas áreas da prevenção da doença e promoção 

da saúde;  

f) Realizar Educação para a Saúde aos vários grupos etários, grupos de 

risco e doentes crónicos;  

g) Realizar consultas de vigilância, no âmbito da Saúde Infantil e Juvenil, 

Saúde da Mulher, Saúde Materna e Rastreio Oncológico, Diabetes e 

Hipertensão, em complementaridade com o Médico de Medicina Geral e 

Familiar, sempre que não seja possível a sua referenciação para um 

Enfermeiro Especialista da área respetiva;  

h) Proceder à avaliação e tratamentos dos utentes com necessidade de 

cuidados de enfermagem;  

i) Executar os cuidados de enfermagem planeados, favorecendo um clima 

de confiança que responsabilize o utente e a comunidade, nos cuidados de 

enfermagem, promovendo o ensino e o autocuidado;  

j) Realizar tratamentos e dar apoio domiciliário a utentes incapacitados 

de se deslocar;  

k) Proceder ao atendimento telefónico para esclarecimento de 

procedimentos e/ou encaminhamentos;  

l) Promover o cumprimento do Plano Regional de Vacinação;  

m) Efetuar os registos dos atos realizados;  

n) Colaborar na gestão da lista de utentes;  

o) Sempre que necessário, colaborar na requisição material de armazém, 

de farmácia e vacinas;  

p) Colaborar na elaboração de informações para os utentes;  

q) Colaborar na elaboração de protocolos de procedimentos;  

r) Colaborar na recolha de dados para a elaboração do Relatório de 

Atividades da USI;  

s) Participar nas reuniões;  

t) Participar em ações de formação (formando/formador);  

u) Articular com outros serviços da Unidade de Saúde de Ilha/Centro de 

Saúde;  



 

v) Articular com outros serviços de saúde;  

w) Colaborar em programas e estágios de formação destinados a 

estudantes de enfermagem.  

 

 
Artigo 7.º 

Norma transitória 

Transitoriamente, até à existência em número suficiente de enfermeiros detentores 

do título de enfermeiro especialista em enfermagem comunitária na área de saúde 

familiar, atribuído pela Ordem dos Enfermeiros, as funções de Enfermeiro de 

Família definidas no presente decreto legislativo regional, são exercidas por 

enfermeiros detentores dos títulos de enfermeiro, que venham exercendo estas 

funções desde 2015, ou por enfermeiros com título de enfermeiro especialista nos 

restantes domínios de especialização. 

 

 

Artigo 8.º 

Entrada em vigor 

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 
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Exmº Senhor) 

Presidente da Comissão Especializada Permanente 

de Assuntos Sociais 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

Rua Marcelino Lima 

9901-858 Horta 

 

   
 

 

 

 
por e-mail aviso receção N/referência Angra do Heroísmo 

22/03/2021  028/SEP-Aç/2021 22/03/2021 
 

Assunto: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL Nº 18/XII (CDS-PP) – CRIA “ENFERMEIRO 

DE FAMÍLIA” NO SERVIÇO REGIONAL DE SAÚDE – PARECER DO SINDICATO DOS ENFERMEIROS 

PORTUGUESES/DIREÇÃO REGIONAL DOS AÇORES 

 

QUESTÃO PRÉVIA 

 

Conscientes que o Serviço Regional de Saúde deverá assentar, preferencialmente, em cuidados 

primários de proximidade que garantam acessibilidade, encaminhamento e posterior 

acompanhamento dos processos de saúde/doença dos açorianos, urge reorganizar os cuidados de 

enfermagem, atribuindo a cada família um enfermeiro. 

 

A reforma dos cuidados de saúde primários iniciada com a criação dos Núcleos de Saúde Familiar 

(Circular Normativa nº 17, de 2015-09-07, Direção Regional de Saúde) não obstante o modelo 

organizacional adotado, e ainda que consagrando nos Núcleos de Saúde Familiares a criação de 

equipas transdisciplinares, constituídas por médicos, enfermeiros e pessoal administrativo, visando 

a prestação de cuidados de saúde personalizados, individuais e familiares, não avaliou nem verteu 

o perfil de competências especializadas de outras áreas do conhecimento da enfermagem, 

fundamentais a este nível de cuidados, tendo por base as necessidades da população nos seus 

processos de saúde/doença. Razão pela qual, hoje, seja possível constatar a necessidade de integrar 

enfermeiros com perfil especializado e competências adequadas à natureza dos cuidados a prestar, 

garantindo segurança e qualidade nos cuidados, bem como sustentabilidade funcional e financeira 

do Serviço Regional de Saúde. 

 

Importa ainda salientar que a referenciação, no âmbito dos cuidados de saúde primários, assume 

primordial importância e torna-se um imperativo na valorização das diferentes áreas de 

especialidade em enfermagem, as quais, considerando a atual organização, estão longe do seu 

potencial contributo nos ganhos em saúde dos cidadãos açorianos. 

 

Nesta linha de entendimento, a “carteira de serviços” conferida aos Núcleos de Saúde Familiar, 

exige um concerto de competências especializadas que vão além das detidas, em regra, pelos 

E/1011/2021 Proc.º 105/18/XII 22/03/2021  



 
 

2 
 

enfermeiros de cuidados gerais. A título de exemplo citamos as áreas de Especialidade em 

Enfermagem de Saúde Materna, Saúde Infantil, Saúde Familiar, entre outras. 

 

Não restam dúvidas que a necessidade de aperfeiçoar e fomentar a acessibilidade dos cidadãos aos 

cuidados de saúde, bem como potenciar eficiência ao sistema, torna imperativo olhar para a atual 

situação e obriga a remodelar a atividade assistencial, o que só se conseguirá através de uma correta 

utilização dos recursos disponíveis, reduzindo assim as atuais situações de incapacidade/dificuldade 

na resposta. 

 

A consagração das equipas transdisciplinares na Circular Normativa nº 17, de 2015-09-07, dotadas 

de autonomia funcional e técnica, obriga a um maior rigor na programação das horas disponíveis 

em cuidados de enfermagem, competindo ao enfermeiro com formação na área de Saúde Familiar, 

enquanto gestor e organizador de cuidados, rentabilizar todos os recursos necessários com vista à 

satisfação das necessidades identificadas em saúde nas famílias. 

 

 

DA REGULAÇÃO 

 

A necessidade de autonomizar a figura do “enfermeiro de família” face às competências do 

enfermeiro prestador de cuidados gerais, não surge agora e encontrou ancoro normativo com a 

publicação do Decreto-Lei nº 118/2014, de 5 de agosto, no qual se instituíram os princípios 

enquadradores da atividade do “enfermeiro de família”, embora no âmbito de outro modelo 

organizacional (Unidades de Saúde Familiar). 

 

Define este diploma que “enfermeiro de família” “é o profissional de enfermagem que, integrado 

na equipa multiprofissional de saúde, assume a responsabilidade pela prestação de cuidados de 

enfermagem globais a famílias, em todas as fases da vida e em todos os contextos da comunidade”. 

 

Mais tarde, e no âmbito das atribuições da Ordem dos Enfermeiros, foi publicado o Regulamento nº 

428/2018, de 16 de julho, no qual se define o perfil de competências especificas do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem Comunitária, na área de Enfermagem de Saúde Familiar. 

 

Clarificou o regulador, e tendo por base que os cuidados de saúde primários têm uma dimensão cada 

vez mais importante na promoção da saúde e na prevenção e tratamento da doença, que o enfermeiro 

especialista em enfermagem comunitária, na área de enfermagem em saúde familiar, deverá ser 

percebido como um elo estruturante e funcional na garantia do acesso e no encaminhamento dos 

cidadãos dentro do sistema de saúde. (cfr. artº 3º do Regulamento nº 428/2018, de 16 de julho). 

 

Na senda do reconhecimento acima mencionado, a revisão da carreira de enfermagem e da carreira 

especial de enfermagem (Decretos-Lei nº 247/2009 e nº 248/2009, ambos de 22 de setembro) 

revistas em 2019 pelo Decreto-Lei nº 71/2019, de 27 de maio, consagrou a categoria de enfermeiro 

especialista, cujo conteúdo funcional poderá ser visualizado no artº 10º-A dos referidos diplomas. 

 

Ainda no âmbito da regulação, e no que respeita à gestão do serviço de enfermagem em cada uma 

das Unidades de Saúde de Ilha, atenta a autonomia técnica e cientifica da profissão, é (deverá ser) 

da exclusiva competência das Direções de Enfermagem (Portaria nº 245/2013, de 5 de agosto, ainda 
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por regulamentar na Região) elaborar e publicitar a regulamentação relativa a todas as matérias que 

respeitam à gestão da atividade profissional dos enfermeiros, nomeadamente, elaboração e 

planeamento dos horários de trabalho, planos de férias, controlo de assiduidade e pontualidade, 

avaliação do desempenho, formação, investigação, entre outras. 

 

Na sequência do acima exposto, e uma vez que a subordinação hierárquica e dependência funcional 

entre enfermeiros, apenas existe entre os mesmos, a gestão dos cuidados de enfermagem, a 

organização do trabalho e a afetação dos recursos em cada Unidade de Saúde de Ilha, deverão ser 

da exclusiva responsabilidade de enfermeiros, nomeadamente as funções de direção, assessoria e 

gestão, por enfermeiros a quem tenha sido atribuída a competência acrescida avançada em gestão 

(Regulamento nº 76/2018, de 30 de janeiro), categoria de enfermeiro gestor (Decreto-Lei nº 

71/2019, 27 de maio). 

 

 

DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL Nº 18/XII (CDS-PP) 

 

A Organização Mundial de Saúde, no âmbito da sua estratégia Helth 2020, reconhece a 

imprescindibilidade dos enfermeiros “(…) para fazer face aos atuais e complexos desafios e 

necessidades em saúde (…)”. Comungamos e partilhamos esta ideia, assim como a iniciativa do 

grupo parlamentar do CDS-PP. 

 

Nos cuidados de saúde primários, em particular nos Núcleos de Saúde Familiar, os “enfermeiros de 

família” constituirão uma forte aposta na intervenção direcionada às famílias, corporalizando o 

interface necessário entre a família e os outros profissionais de saúde, garantindo a proximidade 

necessária com vista à efetiva universalidade e integralidade dos cuidados a prestar aos açorianos, 

introduzindo eficiência e sustentabilidade no Serviço Regional de Saúde. 

 

Será ao “enfermeiro de família” que competirá, enquanto recurso de proximidade, efetuar a 

avaliação da situação de saúde do seu conjunto de famílias, privilegiando as áreas da educação, 

promoção da saúde, prevenção e deteção precoce da doença, bem como a gestão das situações 

crónicas não complexas. 

 

Contudo, e a nosso ver, o texto proposto pelo CDS-PP carece de aperfeiçoamento. 

 

Artigo 2º, Conceitos 

• Alínea a) – “Enfermeiro de Família”, o profissional habilitado com um curso de 

enfermagem legalmente reconhecido, inscrito como ….” [em sintonia com o Decreto-Lei 

nº 161/96, de 4 de setembro, Regulamento de Exercício Profissional dos Enfermeiros] 

• Alínea b) – “Equipa Transdisciplinar”, equipa de técnicos (…)” [em conformidade com a 

Circular Normativa DRS nº 17 de 2015-09-07] 

 

Artigo 4º, Objetivos 

Sugerimos a adequação ao Decreto-Lei 118/2014, de 5 de agosto, pelo que propomos a substituição 

das alíneas a) a f) por: 

 

1. O enfermeiro de família, na sua área de intervenção, cuida da família como unidade de 
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cuidados e presta cuidados gerais e específicos nas diferentes fases da vida do indivíduo 

e da família, ao nível da prevenção primária, secundária e terciária, em articulação ou 

complementaridade com outros profissionais de saúde, nos termos legais aplicáveis. 

 

2. O enfermeiro de família contribui para a ligação entre a família, os outros profissionais 

e os recursos da comunidade, nomeadamente, grupos de voluntariado solidário, 

serviços de saúde e serviços de apoio social, garantindo maior equidade no acesso aos 

cuidados de saúde. 

 

Artigo 5º, Âmbito de atuação 

Sugerimos a adequação ao Decreto-Lei 118/2014, de 5 de agosto, pelo que propomos a substituição 

dos números 1 a 4, por: 

 

1. Sendo um recurso de proximidade, o enfermeiro de família disponibiliza cuidados de 

enfermagem, efetuando, em articulação com a restante equipa de saúde, a avaliação da 

situação de saúde e das fases da vida, relativamente ao seu grupo de famílias, 

privilegiando as áreas da educação e promoção da saúde, prevenção da doença, da 

deteção precoce de doenças não transmissíveis, da gestão da doença crónica e da 

visitação domiciliária. 

 

2. No âmbito do exercício das suas funções, o enfermeiro de família, considerando a 

família como unidade de cuidados, promove a capacitação da mesma, face às exigências 

e especificidades do seu desenvolvimento, designadamente: 

a. Desenvolvendo o processo de cuidados em colaboração com a família e 

estimulando a participação significativa dos seus membros em todas as fases 

daquele processo; 

b. Focalizando-se na família como um todo e nos seus membros individualmente e 

prestando cuidados nas diferentes fases da vida da família; 

c. Avaliando e promovendo as intervenções que se mostrem mais adequadas a 

promover e a facilitar as mudanças no funcionamento familiar, de acordo com 

as decisões estabelecidas no âmbito da coordenação da equipa transdisciplinar. 

 

Artigo 6º, Funções 

• 1, alínea a) – O enfermeiro de família é responsável por um grupo de famílias combinando 

atividades de educação e promoção da saúde, prevenção da doença, da deteção precoce 

de doenças não transmissíveis, da gestão da doença crónica e da visitação domiciliária, 

atuando nos diferentes contextos, em articulação com outros elementos da equipa 

transdisciplinar; 

 

• 1, alínea b) – O enfermeiro de família atua em articulação com a equipa multidisciplinar 

de saúde escolar, realizando atividades de promoção e educação para a saúde; 

 

• 1, alínea c) – O enfermeiro de família constitui uma interface entre todos os profissionais 

que constituem a equipa transdisciplinar e as famílias ou grupos da população a seu cargo; 

 

• 1, alínea d) – O enfermeiro de família constitui o elo de ligação entre a equipa 
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transdisciplinar e a Rede de Cuidados Continuados Integrados da Região Autónoma dos 

Açores, contribuindo para a obtenção de ganhos em saúde das populações 

 

• Tendo em conta todo o enquadramento acima referenciado, propomos acrescentar uma 

alínea f) – O enfermeiro de família, na qualidade de gestor de cuidados, sempre que 

identifique necessidades em saúde que ultrapassem o âmbito das suas competências, 

referencia para o profissional de saúde da área de especialidade que melhor se adeqúe 

a responder às necessidades identificadas. 

 

 

CONCLUINDO 

 

Conscientes da importância e do valor acrescentado que a implementação do enfermeiro de família 

introduzirá no Serviço Regional de Saúde, saudamos a iniciativa do grupo parlamentar do CDS-PP, 

esperando ter contribuído para melhorar/aperfeiçoar o texto em discussão.  

 

 

 

 

 

Pel’ A DIREÇÃO 

 

(Francisco Branco) 


