
Caríssimos membros da DEN e dos COPENFs

Prezados trabalhadores administrativos;

Estimados obreiros da JOCAVA construções;

Minhas senhoras e meus senhores

É com elevada honra e consideraçao, que me dirijo a vossas
excelências, neste acto simbólico de cumprimentos de fim-
de-ano.

Quero, antes tudo, pedir perdáo a todos, por qualquer falha
voluntária ou involuntária que tenha cometido ao longo do
aÍlo que está prestes a terminar e qtre tenha magoado
alguém.

Este, é um momento ímpar, que me permite fazer lurn
balanço do que fizemos e projectar os desaÍios para os
próximos tempos.

Terminamos o período de renovaçao de mandatos; foi um
momento dificil e desaÍiante. Todavia, foi-nos renovada a
conÍiança da classe, o que nos permite estarmos no leme
desta barca, para levá-la um porto seguro. A tarefa é árdua
e desaÍiante, mas náo impossível.

Assumimos o desÍio de continuar, continuar com
prudência, segurança e Íirmeza, com os olhos Íitos no
objectivo maior que é digniÍicar a classe; fazer dela uma
referência nacional, respeitada e digna; reduzil. ao mínimo
os falsários, promovendo a competência, a ética o
humanismo, o proÍissionalismo e a honestidade.

MENSAGEM DO BASTONÁRIO POR OCASIÃO DO FIM-
DO-ANO PROFERIDA AOS 27 DE DEZEMBRO DE 2OI9



Prezados membros da DEN e dos COPENFs

Estamos a ídealizal- a diminuiçáo de alguns documentos
que temos exigido pa-ra a inscriçáo dos profissionais,
sobretudo, aqueles que são importantes mas náo
essênciais para conferir a credibilidade da formaçáo e

competência proÍissional.

ReÍiro-me concretamente ao Diploma, a Cédula de
nascimento e o certificado da 8' classe para os Técnicos
Médios ou CertiÍicado do Ensino Médio para os
Enfermeiros. Náo é uma decisáo, pois, o assunto deverá ser
analisado pela Direcçáo Executiva Nacional para identiÍicar
os prós e os contras, ou seja, as v€ultâgens e as
desvantagens da sua manutençáo ou sua retirada.

Pensamos que, a aferiçáo da credibilidade da formaçáo e

competência prof,rssional deverá se feita através de um
exame nacional teórico e prático cujos critérios deveráo ser
defrnidos pelo Conselho Nacional de Ensino, Investigaçáo e
Educaçáo em Enfermagem, o mais breve possível.

Outro desaÍio, é conseguir junto da entidade empregadora
a retenção na fonte, do desconto da quota mensal, como é

o desejo de todos os associados. Nesta matéria, a vice-

Vamos continuar a apostar na formaçáo proÍissional de
qualidade reconhecida; vamos explorar conhecimentos de
quem melhor sabe, pa-ra que aprendamos a fazer bem e
com qualidade, para que os nossos pacientes e familiares,
olhem para nós enquanto prof,rssionais, com respeito,
dignidade e reconheçam em nós, um amigo companheiro e

um verdadeiro servidor.

Este, é o nosso objectivo, pelo que conto com todos vocês
paÍa a sua concretizaçâo.



presidência para a organizaçáo, deverá trabalhar com a
Secretária p€rra as Finanças e a assessoria jurídica, junto
da entidade empregadora, para a sua concretrzaçáo.

Estimados membros da DEN e dos COPENFs

Estimados membros da DEN e dos COPENFs

Minhas senhoras e meus senhores

A tabela dos emolumentos actual data de 2012. Daí para
cá, nunca foi actualizada, e o custo do material está a subir
todos os dias, dobrando qtrase de três em três meses, pelo
que nos próximos dias teremos que faz,er a sua
actua)izaçáo, adequando-a ao contexto actual. Devemos

Prometemos, durante a campanha que ditou a nossa
vitória, garantir uma assistência de qualidade reconhecida
pela populaçáo, mediante a regulaçáo adequada do
exercício proÍissional; a OMS, consagrou o ano 2O2O como
Ano da Enfermagem, recomendando uma série de
actividades em prol da classe, da proÍissáo e da populaçáo,
sendo uma delas, a avaliaçáo da qualidade das Instituições
de Ensino, incluindo o corpo docente, as condições das
infraestruturas e as Unidades Sanitárias, incluindo os
recursos humanos que nelas trabalham. Esta é outra tarefa
desafiante.

Nesse sentido, oriento o Conselho Nacional de Disciplina, a
elaborar o mais rápido possível em conjunto com o
Conselho Nacional de Ética, o plano de fiscalizaçáo para a
aferiçáo da qualidade que a OMS almeja.



também rever com urgência o polémico pagamento de
quotas por parte dos proÍissionais desempregados, o que
nos remete à revisáo urgente dos Estatutos da
Organizaçáo, pelo que se orienta a Vice-presidência e o
Secretariado, no sentido de criar as condições necessárias
para o efeito, propondo uma comissão de revisáo dos
Estatutos.

Enquanto isso, o Conselho Nacional dos Serviço Nacional
de Saúde, deve arregaçar as mangas e começar a trabalhar
na revisáo dos instrumentos jurídicos que regulam o
dimensionamento dos profissionais de enfermagem a todos
niveis, para que a breve trecho, possamos apresentar uma
proposta de Diploma ao Executivo.

Quero tambêm chamar a atençáo de toda a equipa da DEN,
dos COPENFs e Administraüva, no sentido de redobrar
esforços para dar resposta a todos os proÍissionais que
solicitam os nossos serviços, pois, estamos num momento
crucial em que cerca de 2.7OO novos proÍissionais seráo
admitidos no sector público, e que precisam de adquirir as
carteiras profi ssionais.

Prezados membros da Direcçáo Executiva Nacional, dos
Conselhos Provinciais e funcionários administrativos da
ORDENFA, o momento é de acçáo, pelo que vamos todos
pôr a máo na massa para o bem da enfermagem e da
populaçáo Angolana.

Desejo festas felizes a todos; lutemos para alcançar as
aspirações dos profissionais da classe.

Bem-haja a Enfermagem


