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PROXIMIDADE DIGITAL
AS TIC NA ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO DA ORDEM DOS ENFERMEIROS



# Ninguém   está sozinho

O LEMA PARA UMA VISÃO DE TRANSFORMAÇÃO



A ORDEM MUDOU

Ainda não chegámos onde queremos, mas também ainda não parámos de caminhar!



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

PRESENÇA ONLINE

Rebranding Redes Sociais Novo Website



UM NOVO WEBSITE…

Há enfermeiros portugueses em 
todos os cantos do mundo.

Esta é a rede que não deixa 
ninguém sozinho.

Assim estamos mais perto uns dos 
outros.

…que também dá voz a quem está lá fora!





BALCÃO ÚNICO

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



PLATAFORMA EnForma

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:



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



“Vantagens inquestionáveis para o registo electrónico do processo de Enfermagem, indo
ao encontro das necessidades identificadas pelos enfermeiros que estão no terreno.”

Luís Barreira, Vice-presidente da OE

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

Próxima Acção de Formação:



CIPE® CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL 
PARA A PRÁTICA DE ENFERMAGEM

 Papel activo na tradução das versões oficiais,
desenvolvimento e disseminação da CIPE®

 Acompanhamento dos desenvolvimentos das
plataformas informáticas que têm por base a CIPE®

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



Área exclusiva para divulgação do
programa de Benefícios da OE

Alargado conjunto de benefícios em centenas 
de parceiros nas mais diversas áreas.



Obrigada Ana Rita Cavaco

#ninguemestasozinho #noseucaminho #deolhosabertos




