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29 DE MAIO 

08:00h // Abertura do secretariado

08:30h // Comunicações livres

10:00h // Sessão de abertura

11:30h // Mesa redonda

Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados: 

percursos e desafios  

Moderador: Fátima Araújo

• Procedimentos na RNCCI e melhoria da qualidade na região 

norte // Paula Duarte 

• Promoção da autonomia na pessoa dependente no autocuidado: 

contributos para um modelo de cuidados // Marisa Lourenço

• Kastelo Marta Ortigão: unidade de cuidados paliativos 

pediátricos // Paula Neutel

• La continuidad de cuidados en España - os cuidados 

continuados em Espanha // Jose Ramon

13:00h // Almoço livre

14:00h // Mesa redonda

Gestão em saúde - das políticas aos ganhos em saúde  

Moderador: Manuela Teixeira

• A perspetiva europeia // Casimiro Dias 

• A perspetiva nacional // Manuel Lopes 

• Gestão em saúde - programas nacionais de saúde prioritários // 

Andreia Silva da Costa

15:30h // Intervalo

16:00h // Mesa redonda

Enfermagem comunitária: percursos de investigação 

Moderador: Margarida Abreu

• Desenvolvimento da competência de autocuidado da pessoa 

com ostomia de eliminação intestinal // Teresa Cardoso

• Avaliação inicial do familiar cuidador: estudo de adequação de 

um instrumento // Dilma Pereira  

• Sistemas de  informação em enfermagem - um estudo sobre 

a relevância da informação de referenciação para as equipas de 

cuidados continuados integrados // José Sepúlveda 

• Espiritualidade nas organizações ligadas ao desenvolvimento - 

uma abordagem etnográfica transcultural // Patrícia Pacheco 

• Violência conjugal no género feminino: práticas dos enfermeiros 

nos cuidados de saúde primários  // Sara Lino

30 DE MAIO 

09:00h // Mesa redonda

A promoção do envelhecimento ativo: o papel das novas 

tecnologias 

Moderador: Elizabete Borges

• Promover o envelhecimento ativo: o caso do sistema de 

itinerários acessíveis do Porto // João Pestana e Célia Ferreira 

• Envelhecimento, funcionalidade e qualidade de vida - o papel 

dos produtos de apoio // Jerónimo Sousa 

• AAL4ALL/ Ambient Assisted Living for All // Karina Marcus 

10:30h // Intervalo

11:00h // Comunicações livres

12:30h // Almoço livre

14:00h // Mesa redonda

Desperdícios: uma rede de partilha 

Moderador: Ana Paula Cantante

• Desperdício alimentar - projeto zero desperdício // Paula 

Policarpo 

• Construir rede - projeto MIES  // Mafalda Sarmento

• Valor da partilha  // Teresa Tomé Ribeiro

15:30h // Intervalo

16:00h // Mesa redonda

Planeamento em saúde: das necessidades às 

intervenções 

Moderador: Maria José Peixoto

• Saúde para todos // Diana Rodrigues

• Gabinete do prestador de cuidados // Lurdes Fernandes

• Viver com a diabetes // Ana Cristina Torres

• Intervenção de enfermagem comunitária nas pessoas em 

situação de sem abrigo // Sofia Belo

• Bullying: não obrigado!  // Luísa Coelho

• Familiar cuidador na comunidade: (Re) pensar o presente para 

cuidar melhor no futuro  // Alexandra Pereira

17:30h // Sessão de encerramento

INSCRIÇÕES 

Profissionais: 35,00€ 

Estudantes ESEP: 05,00 €


