
DISCURSO DO BASTONÁRIO DA ORDEM DOS ENFERMEIROS POR 

OCASIÃO DO FIM DO ANO DE 2020 

 

Caríssima vice-presidente da ORDENFA 

Excelentíssima senhora secretário-geral Adjunta da ORDENFA 

Prezados Senhores e senhoras membros da DEN, do CND, do 

CFN, do COPENFL e dos Colégios de Especialidade 

Caros convidados 

 

É com elevada honra e satisfação, que tomo a palavra neste 

simbólico acto de cumprimentos de fim de ano, um 

memorável momento, que nos traz à memória, os difíceis 

momentos vividos durante o ano que finda, momentos de 

angústia, dor e expectativa no dia de amanhã. 

Batalhamos e vencemos, por isso estamos presentes. Este ano 

que termina, ficou marcado com a não realização de 

inúmeras actividades programadas devido a expansão da 

Covid-19 no nosso país, com destaque para o V Congresso 

Internacional, a participação na 11ª Assembleia tripartida 

“Conselho Internacional de Enfermagem, Confederação 

Internacional da Parteira e Organização Mundial da Saúde” 

Porém, temos de assinalar com satisfação, a assinatura este 

ano do acordo de cooperação com o Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN) do Brasil, que vai permitir a formação 

naquele país e em Angola, de enfermeiros especialistas, bem 

como a formação pós-graduada (Mestrado e Doutoramento) 

de profissionais da nossa classe que poderão replicar os seus 

conhecimentos, não só no ambiente hospitalar, mas, também 

na docência.  



De realçar, que à luz do acordo, três Enfermeiros foram 

admitidos para frequentar no próximo ano lectivo, os cursos de 

Mestrado e Doutoramento na Universidade Federal de PIAUÍ. 

Um marco a assinalar é o despertar da voz dos profissionais de 

enfermagem, através do seu programa radiofónico a Voz da 

Enfermagem em Movimento, que mostra todas as semanas 11h 

as 12h na rádio Eclésia, que o enfermeiros não é um auxiliar de 

outras classes, mas, sim, um profissional dotado de 

capacidades científicas, técnicas e profissionais para 

desenvolver as suas actividades de forma dependente, 

interdependente e independente na equipa de saúde, tendo 

como missão cuidar da saúde do ser humano saudável ou 

doente, quer individualmente, que na família ou na 

comunidade. 

No ano que termina, lançamos os manuais de Processo de 

Enfermagem, Sistematização da Assistência e Anotações de 

Enfermagem; demos início a criação dos colégios de 

especialidade, criamos a Sociedade nacional de Parteiras que 

deverá começar as suas actividades brevemente; 

Outro ganho deste ano, foi sem sombra de dúvidas a 

inauguração da nova sede do Conselho Provincial de 

Enfermagem de Luanda, que nos deixa orgulhosos e olhar para 

o futuro com esperança de novas realizações. 

Comemorámos o nosso dia (aniversário), com as limitações 

impostas pela Pandemia, mas com a dignidade merecida; 

fiscalizamos várias unidades sanitárias, onde continuamos a 

detectar falhas graves no funcionamento do sector de saúde, 

violação de Decretos Presidenciais, mau enquadramento de 

profissionais de enfermagem, situações cuja correcção em 



algumas ocasiões encontramos a colaboração das direções 

das unidades sanitárias e em outras nem por isso. 

Fica aqui mais uma vez o alerta as autoridades de direito que 

são sempre informadas sobre esta realidade. 

Temos, para o ano 2021, os desafios de cadastrar cerca de 60% 

dos profissionais enfermagem da função pública que exercem 

a profissão ilegalmente; concluir as obras da sede nacional; 

alargar o tempo de antena do programa radiofónico “A Voz 

de Enfermagem em Movimento”, criar os colégios de 

especialidade de Cuidados Intensivos, Emergência e Trauma, 

Saúde Pública, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia; criar 

comités de ética nas unidades sanitárias em falta e instituições 

de ensino; revisar os estatutos da Organização; iniciar as obras 

do laboratório de simulação realística; mandar os primeiros três 

candidatos aos cursos de Mestrado e Doutoramento ao Brasil, 

à luz do acordo de cooperação técnico-científico com o 

COFEN; organizar e realizar o curso de liderança para os 

Directores de Enfermagem, intensificar a fiscalização do 

exercício profissional e realizar o V Congresso Internacional.  

Este difícil ano que termina, não podemos deixar de assinalar a 

morte de 89 profissionais de enfermagem devido a Covid-19 e 

outras patologias; devemos realçar e desejar aos que se 

encontram na linha da frente no combate a esta pandemia, 

que mantenham as medidas de biossegurança adoptadas 

pela OMS e MINSA, cuidando diariamente dos seus pacientes 

e familiares. 

A todos desejo felicidades e bom final de ano, muita saúde e 

sucessos na vida profissional e familiar, bom ano a todos. 

 

LUANDA, 30 DE DEZEMBRO DE 2020 


