
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS ENFERMEIROS DE REABILITAÇÃO

Decorreu na Praia de Mira entre os dias 23 a 27 de maio a 41ª
edição de um encontro ímpar no associativismo estudantil do
Ensino Superior Português, numa organização da Federação
Nacional de Associações de Estudantes de Enfermagem (FNAEE) – o
Encontro Nacional de Estudantes de Enfermagem (ENEE®).

A história do Associativismo Estudantil Nacional em Enfermagem
está invariavelmente ligada ao seu Encontro Nacional de
Estudantes. Remonta ao longínquo 11 de novembro de 1975 numa
reunião em Lisboa que juntou estudantes de 11 Escolas de
Enfermagem do País com vista à preparação de um Plenário
Nacional de Estudantes. Contudo, só em junho de 78 a Associação
de Estudantes da Escola de Enfermagem Ângelo da Fonseca
(Coimbra) surge com a ideia de criar o primeiro Encontro Nacional
de Estudantes de Enfermagem motivado por enormes atrasos no
pagamento de bolsas.

Desde 1986 até 2012 as associações de estudantes foram
organizando anualmente o ENEE®, alternando entre elas a
responsabilidade na organização. Desde 2013 que tem sido a
Direção da FNAEE a assumir a organização do evento. Ao longo
destas, quase, quatro décadas de evento o número de participantes
tem variado entre os 500 participantes iniciais e cerca de 6000
participantes nos ENEE’s de 2004, 2005 e 2006. Nas últimas edições
o número de participantes situou-se entre os 1700 e os 3000
participantes, com evolução crescente. A pandemia por COVID-19
impossibilitou a realização do ENEE® nos anos de 2020 e 2021.

Retomando a desejada regularidade em 2022, esta edição contou
com cerca de 1000 estudantes de enfermagem e de 100
enfermeiros, alguns dos quais especialistas.

Em edições anteriores do ENEE®, nomeadamente entre os anos
2012 e 2018, a APER chegou a dinamizar workshops em temáticas
como Ventilação Não Invasiva, Posicionamento de Doentes com
AVC, Ergonomia no Trabalho e Ginástica Laboral, Noções de
Reabilitação Respiratória e de Reabilitação Desportiva. No entanto,
desde a 40ª edição e fruto de uma parceria desenvolvida com a
Ordem dos Enfermeiros, a Componente Científica do ENEE® passou
a ser dinamizada exclusivamente pela Ordem dos Enfermeiros.

Na edição de 2022 a APER entendeu marcar presença,
patrocinando o Livro ENEE® onde foi possível apresentar uma breve
história da Enfermagem de Reabilitação e da APER, assim como das
atividades realizadas. Pretendeu-se assim cativar os futuros
profissionais a escolher uma especialização com futuro, dinamismo
e que marca pela diferença ao longo do ciclo de vida, em todos os
contextos da prática de cuidados – a Enfermagem de Reabilitação.

Foi ainda possível reviver in loco, ainda que por breves horas, o
espírito de convívio entre alunos e profissionais dos mais variados
pontos do país. São sem dúvida momentos de partilha de
experiências e de diversão, que permitiram rever colegas e criar
novos contactos. De recomendar e a repetir numa próxima edição!

De referir também que foi obrigatório apresentar o Certificado de
Recuperação ou Certificado de Teste para acesso ao recinto,
independentemente do estado vacinal.
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A APER marcou presença e apoiou o evento


