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I. ORGANIZAÇÃO AEOP 

 

Missão 

Ser a referência da enfermagem oncológica assumindo o compromisso de promover, dinamizar e uniformizar a sua prática 

em Portugal com atividades abrangentes a nível da investigação e formação, atendendo aos princípios científicos, éticos e de 

humanização 

Visão 

Tornar-se uma associação de excelência centrada na enfermagem oncológica em permanente atualização do conhecimento, 

inspirando e motivando a participação dos enfermeiros. 

Valores 

A conduta da AEOP assenta em valores que defendem os interesses dos enfermeiros nomeadamente a equidade e 

transparência, a renovação e melhoria contínua e a valorização dos enfermeiros de oncologia em Portugal. 

 

Organigrama Estrutural da AEOP 
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II. PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 2019 – 2023 

 

Orientação Estratégica 1: Desenvolver a liderança da enfermagem oncológica em Portugal 

objetivo Atividade Responsabilidade Timeline 

Desenvolver uma cultura de 

liderança na enfermagem 

Oncológica  

i. Colaboração com organizações de formação em Liderança em oncologia  

ii. Posicionar a enfermagem oncológica na Ordem como uma especialidade / 

Competência Acrescida 

 

Direção 

 

 

Direção 

 

 

2019-2023 

 

 

2019 

 

Assegurar sustentabilidade da 

AEOP através de um 

planeamento de sucessão 

adequada  

i. Desenvolver e implementar um sistema de planeamento da sucessão para 

identificar, recrutar e treino de futuros Lideres AEOP (Board, conferências e 

comissões) 

 

Direção 2019-2023 

   

 

Orientação Estratégica 2: Desenvolver o conhecimento em oncologia 

Objetivo Atividade Responsabilidade Timeline 

Determinar as necessidades 

educacionais dos membros  

i. Levantamento das necessidades educacionais dos membros AEOP.  

ii. Realizar uma análise da inovação e das atividades relevantes na enfermagem 

oncológica 

Direção  2019 

 

Desenvolver e implementar 

atividades educacionais  

 

i. Adaptar projetos educacionais existentes. 

ii. Desenvolver um sistema de identificação de pogramas educacionais 

internacionais existentes e estabelecer links para esses programas 

Direção 

 
2019-2023 

iii. Revisão dos conteúdos da Newsletter e do site baseado nas necessidades dos 

membros 
Direção Revista  2019 

iv. Desenvolver um modelo para programas educacionais sustentáveis em sistema 

de e-learning 
Direção 2019 

v Desenvolver a Revista Onco.news através de indexações e modelos de fator de 

impacto 
Direção Revista  2019 

Aumentar o acesso e a 

divulgação dos Programas 

educacionais  

 

i. Usar tecnologia móvel com objetivo de conectar os enfermeiros Direção 2019 

ii. Divulgar Newsletter através de uma hiperligação, além de formato PDF para a 

tornar acessível a mais enfermeiros.  
Direção Revista  2019-2023 

iii.  Programar e realizar a Reunião Nacional AEOP anualmente Direção 2019-2023 

 

 

Avaliar a eficácia e o impacto 

de cada programa 

educacional  

 

i. Desenvolver um mecanismo de avaliação para monitorizar o impacto dos 

programas educativos 
Direção 2019-2023 

ii. Implementar mecanismo de avaliação sobre conclusão de cada programa e 

utilização dos dados das avaliações para futuros desenvolvimentos de programas 

educacionais 

Direção 2019-2023 

iii. Avaliar Reuniões anuais da AEOP Direção 2019-2023 

Avaliar Possibilidade de se 

implementar estudos 

observacionais 

i. i. Desenvolver parcerias para implementação de estudos observacionais em 

oncologia  

ii. ii. Divulgar resultados de Outputs em oncologia 

Direção 219 - 2023 
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Orientação Estratégica 3: Sustentar a relação com os Parceiros 

Objetivo Atividade Responsabilidade Timeline 

 

Sustentar relação com membros  

i. Levantamento das necessidades dos sócios coletivos e desenvolver um plano 

de Acão com base nos resultados da pesquisa 
Direção 2019-2021 

ii. Identificar um coordenador de cada Grupo Trabalho e envolver ativamente na 

AEOP para analisar e coordenar atividades 
Direção 2019 

iii.  Publicar a visão geral de cada Workgroup AEOP no website.  Workgroups 2019 

Iv. Desenvolver um conjunto de ferramentas de promoção AEOP para que os 

membros as possam utilizar. 
Direcção 2019-2023 

 

 

Construir e manter boa comunicação 

com os membros individuais  

 

i. Levantar as necessidades dos membros individuais e atualizar anualmente o 

plano de Acão  

 

Direção 

 

2019-2023 

ii. Definir o perfil dos membros e publicar nos boletins de informação da AEOP; 

Incentivar os membros a publicar artigos das boas práticas 
Direção Revista ON 2019-2023 

iii.  Definir estratégias de comunicação de aproximação entre os membros nas 

Reuniões anuais da AEOP 
Direcção 2019-2023 

 

Construir e manter bons 

relacionamentos com os membros 

Internacionais 

i. Desenvolver mecanismos de comunicação eficazes para com a EONS e 

ISNCC, nossos parceiros relevantes 
Direção 2019-2023 

Construir relacionamentos com 

Grupos de pacientes e familiares  

 

i. Identificar grupos de doentes com quem a AEOP possa trabalhar  

ii. Identificar ligações apropriadas e desenvolver mecanismos de comunicação 

eficazes para com os grupos  

iii. Incluir sessão com os grupos na Reunião Nacional AEOP  

Direção 2019-2023 

Construir e manter relacionamento 

científico com Industria farmacêutica 

ligada á oncologia 

i. Identificar parceiros atuais e potenciais cujas prioridades e estratégicas 

estejam alinhadas com os objetivos da AEOP  

ii. Trabalhar para construir e manter relacionamentos com estas organizações 

com o objetivo de obter fundos para Programa educacionais mútuos  

 

Direção 

 

2019-2023 

 


