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Daqui resulta um aparente afastamento 
entre duas relevantes partes da mesma 
profissão onde podemos muitas vezes 
observar o ensino e a investigação de 

um lado e, no seu oposto, a atividade clínica. 
O I Congresso Luso-Espanhol de Enfermagem: 
Da Evidência à Prática Clínica está apostado em 
contribuir para demonstrar o quanto isso não 
corresponde à verdade. 
Organizado pela Atlântica University Higher Insti-
tution realiza-se nos dias 27, 28 e 29 de outubro, 
na antiga Fábrica da Pólvora de Barcarena.
O Congresso pretende desmistificar ideias pre-
concebidas, aproximando desta forma os en-
fermeiros da divulgação da produção científica, 
enquanto disciplina e profissão, dando ênfase à 
aplicabilidade da investigação e do conhecimen-
to científico na prática clínica de enfermagem.
Para cumprir este objetivo, o programa apre-
sentado centra-se nas quatro grandes áreas de 
intervenção autónoma da profissão de enfer-
magem – a gestão, o ensino, a investigação e a 
prática clínica – o que constitui uma novidade 
neste tipo de iniciativa, pela interligação de múl-
tiplas áreas de interesse. 
O contributo e a participação de peritos que 
desenvolvem a sua atividade em diferentes aca-
demias – professores e investigadores – e dos 
profissionais que desenvolvem prática clínica em 
hospitais e centros de saúde serão fundamentais 
para que estejam representadas as atuais e dife-
rentes perspetivas desenvolvidas nos cuidados 
de enfermagem prestados às populações, no en-
sino, na investigação e na gestão em saúde.
No Congresso vão estar presentes algumas das 
maiores referências da enfermagem portuguesa 
e espanhola nas quatro áreas definidas, o que re-
presenta uma oportunidade de aproximação en-
tre as academias e os profissionais dos dois países.

Existe ainda em muitos a ideia de que o conhecimento científico em enfermagem está muito afastado da sua aplicabilidade 
clínica. Da experiência que temos no ensino superior em enfermagem, particularmente nos contactos que vamos estabelecendo 
com as diferentes organizações e profissionais de saúde com os quais anualmente trabalhamos, temos a perceção que boa parte 

dos enfermeiros portugueses vive e age na convicção de que ainda são dois mundos distintos, que nunca se “encontram”. 
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Entre os  representantes portugueses, salienta-
mos Joaquim Amendoeira (Instituto Politécnico 
de Santarém) que fará a conferência inaugural, 
Maria dos Anjos Dixe (Instituto Politécnico de 
Leiria),   Sérgio Deodato (Universidade  Católica 
Portuguesa), Maria de Fátima Marques (E.S.E. de 
Lisboa), Rosa Cândida de Melo (E.S.E. de Coim-
bra), Maria do Céu Barbieri (E.S.E. do Porto), 
Lucília Nunes (Instituto Politécnico de Setúbal), 
Maria José Costa Dias (Diretora de Enfermagem 
no Hospital da Luz), Élvio de Jesus, (Enfermeiro 
Supervisor no Hospital da Cruz Carvalho, na Ma-
deira) e Ricardo Braga, enfermeiro com trabalho 
reconhecido na Investigação Clínica em enfer-
magem (Hospital de São José). 
Provenientes de Espanha, estarão presentes 
Juan Gómez Salgado (Universidade de Huelva), 
Daniel Fernandez Garcia (Universidade de Léon) 
e José Ramon Riera (Universidade de Alicante), 
Gonzalo Duarte Climent (Universidade de Tene-
rife), Begoña Gómez (Universidade de Tenerife), 
Diego Murillo (Hospital Universitário de Getafe), 
José Peralta (Agência de Qualidade em Saúde de 
Andaluzia), entre outros notáveis congressistas. A 
moderação das mesas será feita por professores 
da Atlântica University Higher Institution.
Importa reforçar que o painel de convidados 
reflete diferentes visões sobre o conhecimento 
em enfermagem na atualidade, estando repre-
sentadas as principais escolas superiores de en-
fermagem nacionais, universidades espanholas 
de referência, profissionais de hospitais públicos 
e privados, diretores de revistas, responsáveis 
por agências de qualidade, supervisores e dire-
tores de enfermagem, entre outros importantes 
atores do setor. Criámos um notável espaço que 
nos permitirá refletir sobre a atualidade e o fu-
turo da enfermagem e da saúde num mundo 
globalizado.

O I Congresso Luso-Espanhol de Enfermagem: 
Da Evidência à Prática Clínica é por tudo isto uma 
iniciativa única, inovadora e abrangente.
Cumprindo os seus obje-
tivos, vai ainda permitir 
que as diferentes esco-
las, institutos de enfer-
magem e profissionais 
portugueses e espa-
nhóis conheçam me-
lhor a Atlântica Univer-
sity Higher Institution 
e o trabalho que está 
a desenvolver na área 
da saúde. ▪


