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Sumário do Compromisso A Ordem dos Enfermeiros enquanto membro fundador do Fórum Nacional Álcool 
e Saúde, comprometeu-se a reforçar as ações necessárias à minimização dos 
danos provocados pelo álcool, nomeadamente nas áreas definidas pelo PNRPLA. 
Neste quadro, e considerando a importância da presença da OE na discussão e 
análise de uma problemática tão relevante propomos o desenvolvimento do 
seguinte projeto. Construção de uma plataforma on line 
(http://www.ordemenfermeiros.pt) para divulgação de projetos de saúde no 
âmbito da prevenção dos problemas ligados ao álcool e do tratamento e 
reinserção da pessoa com problemas ligados ao álcool (boas práticas). Com a 
construção desta plataforma que irá integrar as boas práticas desenvolvidas por 
enfermeiros nos diferentes contextos acreditamos que iremos contribuir para o 
desenvolvimento das áreas de intervenção consideradas prioritárias, em 
consonância com a estratégia europeia e nacional, designadamente no âmbito da 
proteção de jovens, crianças e crianças por nascer; na Informação, educação e 
sensibilização para as consequências dos padrões de consumo de bebidas 
alcoólicas nocivos e perigosos, bem como para os padrões de consumo aceitáveis, 
e ainda, no contributo para o desenvolvimento de uma base de dados comum. 
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Área do Compromisso Considerando os objectivos do projecto, consideramos que decorrente do 
processo de identificação e avaliação dos projectos de saúde no âmbito da 
redução dos problemas ligados ao álcool certamente serão identificados projectos 
de saúde que poderão ser integrados em diferentes áreas de intervenção, 
salientamos as seguintes:  
2- Desenvolver programas de informação e educação visando os efeitos do 
consumo nocivo do álcool;  
3- Desenvolver programas de educação e formação dirigidos a padrões de 
consumo de baixo risco;  
4- Desenvolver estratégias informativas eficazes para disponibilizar uma 
informação adequada ao consumidor;  
6- Promover mudanças de atitude entre crianças e adolescentes. 

Histórico do Compromisso Submissão do projecto à assembleia da Ordem dos Enfermeiros em Novembro de 
2010.  
Aprovação pela Ordem dos Enfermeiros do projecto e do seu orçamento.  
Constituição de grupo de peritos para integrarem comissão avaliadora dos 
projectos de saúde  
Construção do formulário provisório para avaliação dos projectos  
Realização de protocolo de colaboração com investigadores para a consecução do 
projecto de identificação dos estudos científicos neste domínio. 
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final 
Actividades do compromisso 1. Constituir uma comissão científica de peritos neste domínio com o objectivo de 

analisar e validar a qualidade das intervenções de saúde desenvolvidas:  
- Constituição do grupo. Identificação do responsável. Contacto telefónico e 
encontro para apresentação sumária do trabalho esperado, e identificação de 
elementos para a Comissão. Envio de proposta de constituição.  
- 1ª Reunião - Apresentação dos elementos da Comissão, da tarefa e definição de 
estratégias e método de trabalho, distribuição de actividades.  
2. Construir grelha de indicadores de qualidade dos projectos:  
- Processo de construção da grelha de indicadores ( 2  reuniões).  
3. Divulgar o projecto, através de circuitos específicos (por. Exemplo envio carta a 
todas as Escolas Superiores de Enfermagem; Unidades de Investigação no 
domínio da Enfermagem; Centros de Saúde…).  
- Criar condições logísticas, designadamente através de inscrição online dos 
projectos para posterior análise a realizar pela comissão científica;  
4. Avaliação da qualidade dos projectos:  
- Análise dos projectos por pelo menos dois elementos da comissão científica de 
forma cega.  
5. Identificação das “boas práticas”.  
6. Feedback da avaliação.  
7. Divulgação das boas práticas identificadas.  
8. Realização do relatório.  
9. Apresentação dos resultados. 

Tipo de actividades do 
compromisso 

Identificar projectos de saúde dirigidos à redução dos problemas ligados ao 
álcool:  
Promoção da Saúde/ Prevenção;  
Minimização risco/Redução de danos;  
Tratamento;  
Inclusão Social;  
Outros. 

Âmbito do compromisso Nacional;  
População alvo: 62433 enfermeiros.  

Objectivos Identificar projectos de saúde, no domínio do álcool, desenvolvidos por 
enfermeiros (Abril 2011 a Julho de 2011).  
Constituir uma comissão científica com peritos no domínio (Janeiro 2011).  
Avaliar a qualidade dos projectos identificados (Julho 2011 a Setembro 2011).  
Promover a divulgação dos projectos qualificados como boas prática (a partir de 
Outubro 2011). 

Relevância A identificação de projectos de saúde neste domínio e a sua avaliação irá 
contribui para o conhecimento sustentado das acções e actividades que se estão 
a desenvolvidas por enfermeiros em Portugal e para a disseminação das boas 
práticas, ambos objectivos prioritários do nosso FNAS. Por outro lado, estes 
projectos em desenvolvimento apresentam resultados (ganhos em saúde) que 
provavelmente irão ter o seu impacto nos indicadores de saúde neste domínio, 
contribuindo assim para o reforço das acções necessárias à redução dos 
problemas ligados ao álcool, nomeadamente nas áreas referidas no PNRPLA e já 
aqui descritas. De realçar, ainda, que este projecto contribui directamente para o 
Directório de Recursos do álcool ao fornecer materiais, projectos de boas 
práticas, investigação, entre outros. 

Número de indivíduos 1 enfermeiro coordenador e 6 enfermeiros (grupo de peritos que constitui a 
comissão avaliação dos projectos).  
Apoio informático e apoio secretariado: 1 informático/tempo parcial. 

Tempo da intervenção 1 ano. 
Custos Assumidos pela organização (transportes, materiais; informático; logística das 

reuniões; logística divulgação, entre outros). 
Outros. Quais?    
Número de pessoas abrangidas 62433 enfermeiros. 
Número de pessoas no grupo 
alvo 

   

Número de participantes nas 
diferentes actividades 

   

Visitantes do website    
Número de produtos    



Número de panfletos    
Outros. Quais? 2    
Curto/médio/longo 
prazo/outros 

Número de projectos identificados (desconhecido). 

Questionário Grelha de avaliação (selecção dos projectos de saúde). 
Estudos aleatórios    
Entrevistas estruturadas    
Questionários/sondagens nos 
media 

   

Outros. Quais? 3    
Uso de avaliadores externos    
Uso de avaliadores internos Grupo de peritos (7elementos) para avaliação dos projectos. 
 


