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O PONTO DE PARTIDA…



16/03/2020

O TRABALHO DO COMITÉ EDUCATIVO:

https://ewma.org/what-we-do/education/education-modules/list-of-modules/
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OS DIVERSOS CURRICULA ESTRUTURADOS (MD):

EWMA TEACHER NETWORK…



16/03/2020

UM TRABALHO PARTILHADO…

OS DIVERSOS CURRICULA ESTRUTURADOS (RN):
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OS DIVERSOS CURRICULA ESTRUTURADOS (RN):

OS DIVERSOS CURRICULA ESTRUTURADOS (RN):
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REFE.PT – REDE PORTUGUESA DE EDUCADORES EM FERIDAS:
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REFE.PT – REDE PORTUGUESA DE EDUCADORES EM FERIDAS:

“A ELCOS – Sociedade Portuguesa de Feridas, deliberou por unanimidade em reunião de Direção

ocorrida em 15 de junho de 2019, propor a criação da Rede Portuguesa de Educadores em Feridas

(REFE.PT) cujo modelo pretende adaptar ao nível nacional a dinâmica instituída pela Teacher Network

da EWMA – EuropeanWoundManagement Association (TN – EWMA).”

REFE.PT – (ALGUNS) PRINCÍPIOS:

 A REFE.PT, assumindo uma identidade nacional própria, procurará adaptar à realidade

portuguesa os princípios, finalidades e objetivos estabelecidos a nível europeu pela TN-

EWMA sendo esta parceira e consultora da REFE.PT;

 Poderão integrar de um modo efetivo na rede todos os profissionais que incluam de um

modo regular e continuado na sua atividade profissional e ou académica, o ensino e ou

a formação certificada na área das feridas;

 A integração será de caráter voluntário, solicitada para o efeito à Direção da ELCOS;
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REFE.PT – (ALGUNS) PRINCÍPIOS:

 A REFE.PT alicerça-se no princípio genérico da representatividade no que concerne à

afiliação institucional dos seus membros. Em contextos institucionais, deverá ser eleita

por cada organização o máximo de dois representantes na REFE.PT. Caberá a cada

organização a dinamização do processo interno de indicação dos seus representantes;

 Em casos devidamente fundamentados, poderão ser admitidos em diversas atividades

da rede outros elementos oriundos da mesma instituição, embora com o estatuto de

membros convidados.

REFE.PT – FINALIDADES:

 A REFE.PT propõe-se agregar e dinamizar espaços de reflexão e partilha que sejam do

interesse comum a todos os professores e formadores na área das feridas, mantendo a

perspetiva multidisciplinar e pluriprofissional que decorre do mandato, visão e missão

da ELCOS;

 Promover um debate alargado sobre a incorporação ao nível nacional, regional e local

dos diversos curricula formativos construídos e advogados pela TN-EWMA,

disponibilizando um maior apoio e suporte ao ensino e à formação no âmbito das

feridas.
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REFE.PT – OBJETIVOS:

 Aprofundar a colaboração sobre a organização, estrutura e o conteúdo da educação e

formação em gestão de feridas em Portugal;

 Explorar as possibilidades de promover programas sustentáveis de formação ao longo

da vida para professores, educadores e formadores nesta área científica;

 Promover a qualidade e a excelência formativa no âmbito da abordagem às pessoas

com feridas no contexto da dinamização de cuidados de saúde baseados na evidência

contribuindo para uma maior incorporação do conhecimento e difusão da inovação.

REFE.PT – (PRINCIPAIS) ATIVIDADES:

 Será elaborado um plano de atividades anual após auscultação dos diversos membros

integrantes da rede. As atividades poderão ter um caráter ordinário e ou extraordinário;

 Haverá uma reunião anual e nacional dos membros efetivos da REFE.PT para partilha de

experiências, boas práticas e ideias. Esta reunião decorrerá no âmbito de cada edição

do Fórum Internacional de Úlceras e Feridas da ELCOS;

 Serão dinamizadas atividades de benchmarking no contexto da educação e formação

em feridas, disseminando boas práticas formativas a este nível com particular ênfase na

prática simulada e no desenvolvimento de competências de apoio à tomada de decisão.
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REFE.PT – (PRINCIPAIS) ATIVIDADES:

 A REFE.PT disseminará ativamente os curricula emanados pela EWMA. Se viável,

promoverá a tradução e revisão técnica desses mesmos documentos para português;

 Adicionalmente, a REFE.PT divulgará as atividades promovidas pela TN-EWMA, bem

como, participará e ou dinamizará estudos que suportem as finalidades de ambas as

redes.

 …

PRÓXIMOS PASSOS…
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PRÓXIMOS PASSOS…

A MISSÃO QUE NOS MOVE…

“Despertar noutro ser humano poderes e sonhos além dos seus;

Induzir nos outros um amor por aquilo que amamos;

Fazer do seu presente interior o seu futuro: Eis uma tripla aventura como nenhuma outra!”

George Steiner



16/03/2020

ruipereira@ese.uminho.pt

Rui Pedro Gomes Pereira, PhD, MSc, COHN, PHN, RN

Muito obrigado pela vossa atenção!


