
Capacidade. Confiança. Cultura.

Programa de 
Desenvolvimento 

de Enfermagem 
Terceira Fase

O nosso objetivo: Melhorar os cuidados aos doentes 
em Timor-Leste através do desenvolvimento  

de capacidade dos profissionais de saúde  
timorenses com o principal foco no HNGV



Prefácio do Ministro de Saúde
A qualidade dos serviços de saúde torna-se a nova 
agenda no Sector Nacional de Saúde do Plano 
Estratégico II de 2020-2030 na prestação de  
serviços de saúde ao povo timorense. Há muitos 
elementos da melhoria da qualidade dos serviços 
de saúde. Entre os elementos estão a estrutura e o 
plano estratégico de garantia da qualidade de saúde 
2020-2024, que existe pela primeira vez desde a 
independência. 

Saúde Internacional de O São João de Deus é um 
dos parceiros pioneiros na melhoria da qualidade, 
especialmente no Hospital Nacional Guido Valadares, 
e está a trabalhar como parte integrante da melhoria 
da qualidade.

É um grande prazer de avaliar o plano de três anos 
(2022-2025) do Programa de Desenvolvimento de 
Enfermagem administrado pela Saúde Internacional 
de O São João de Deus que contribuirá muito para 
o esforço de melhorar a qualidade dos cuidados 
centrados no paciente em hospitais e internações. 
instalações em Timor-Leste.

dr. Odete Maria Freitas Belo, MPH 
Excelentíssima a Ministra da Saúde da  
República Democrática de Timor-Leste

A Campanha Social de São João de Deus
St John of God International Health (SJGIH) tem 
o prazer de apresentar o nosso Programa de 
Desenvolvimento da Enfermagem (Fase Três) do qual 
será iniciando em Timor-Leste a 1 de julho de 2022. 

Na sequência de amplas consultas da colaboração 
contínua com os nossos parceiros do Ministério 
da Saúde, o plano alinha-se com os temas que 
emergiram de consulta, os planos relevantes do 
Ministério da Saúde e as conclusões da avaliação  
de 2021. 

As três fases terão a continuação de muitos de 
nossos programas existentes, bem como o início  
de alguns novos programas. Haverá a transição e 
entrega de alguns dos programas existentes ao 
Ministério da Saúde, alinha-se com o objetivo do  
SJGIH na promoção de programas que são liderados  
e operados pelos líderes timorenses na área de 
saúde. A nossa sincera esperança é apoiar o 
Ministério da Saúde no seu esforço “Rumo a um  
Povo Timorense Saudável num Timor-Leste Saudável”.1

Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para 
agradecer aos membros do Ministério da Saúde 
que orientaram nosso plano, bem como aos nossos 
parceiros de desenvolvimento da saúde pelo seu 
apoio contínuo.

Susan Cantwell 
Diretor Executivo 
Campanha Social de São João de Deus

Anthea Ramos 
Diretor Internacional de Saúde

Dr. Lourenço Camnahas  
Diretor Nacional

1 Plano Estratégico Nacional do Setor de Saúde II (2020-2030)

“As três fases terão a 
continuação de muitos  
de nossos programas 
existentes, bem como  
o início de alguns novos.”
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Compromissos e ações de estratégicas
3 fases de Compromissos Ações de Estratégicas 

U
M

Promover a posição 
profissional dos 
enfermeiros e parteiras 
em Timor-Leste para 
apoiar a prestação de 
cuidados excelentes 
e compassivos aos 
doentes. 

1.1. Desenvolver um caso para apresentação ao MS para a nomeação de um Oficial Chefe  
de Enfermagem e Parteira (OCEO) para promover a posição profissional de enfermeiras  
e parteiras, e se for aceito, apoiar a implementação do papel.

1.2. Apoiar ao Ministério de Saúde para aceitar, implementar, promover e avaliar um conjunto 
de padrões de enfermagem e parteira que orientem a excelência nos cuidados de 
saúde. 

1.3. Defender que o Ministério de Saúde adota o Código de Conduta de Enfermagem  
e Parteira do HNGV (ou desenvolve o outro) para delinear claramente as suas 
expectativas de enfermeiras e parteiras em seus nas suas funções profissionais, 
incluindo defensoras dos cuidados aos doentes.

1.4. Apoiar no desenvolvimento profissional contínuo de enfermeiras, parteiras e outros 
profissionais de saúde.

D
O

IS

Apoiar o Ministério  
de Saúde continua  
a concentrar-se nos 
seus diretores e gerentes 
para desenvolver suas 
habilidades executivas, 
de gestão e liderança na 
condução da visão do 
Ministério de Saúde em 
relação à excelência nos 
cuidados de pacientes.

2.1. Se indicado por uma avaliação de necessidades, apoiar a conceção, implementação, 
avaliação e entrega de um Programa de Desenvolvimento Estratégico (PDE) que pode  
ser entregue aos diretores atuais e emergentes e entregue ao Ministério de Saúde.

2.2. Apoiar o Ministério de Saúde para desenvolver um quadro de comunicar e incorporar 
eficazmente a sua Visão Missão e Valores em todo o setor dos cuidados de saúde.

2.3. Defender o desenvolvimento e a padronização de um modelo de Cuidados Centrados  
nos Pacientes que possam ser adotados a todos os níveis dos hospitais/instalações  
do Ministério de Saúde.

TR
ÊS

Apoiar o 
desenvolvimento e 
a implementação de 
normas hospitalares 
e de cuidados aos 
pacientes e prestar 
ferramentas para 
a avaliação do 
cumprimento.

3.1. Apoiar o Ministério da Saúde na adoção e a implementação de normas hospitalares 
possíveis de serem alcançados.

3.2. Se for indicado por uma avaliação das necessidades, apoiar a conceção, 
implementação, avaliação e entrega de um Programa de Equipas de Qualidade para 
apoiar estas equipes a compreender suas funções e responsabilidades no que 
diz respeito às normas hospitalares e de cuidados dos doentes, e aprofundar os 
conhecimentos e competências necessários para o desempenho das suas funções.

3.3. Apoiar o Ministério da Saúde e os hospitais para expandir seus KPIs e os sistemas  
de gestão, medição e informação ativa sobre os mesmos.

3.4. Promover a Saúde e Segurança no Local de Trabalho (SSLT/WHS) como parte integrante 
de todas as normas que estão a ser implementadas.. 

Q
U

AT
R

O

Continuar a apoiar  
os enfermeiras 
e parteiras para 
aprofundar os seus 
conhecimentos  
clínicos, aptidões, 
competência e 
confiança para  
atingir a excelência  
no atendimento  
ao paciente.

4.1. Explorar o potencial do Ministério de Saúde para desenvolver um Quadro de 
Aprendizagem e Desenvolvimento concebido para melhorar os conhecimentos, aptidões, 
competências e confiança em enfermagem e parteira.

4.2. Promover a introdução de uma equipe de Educadores de Enfermeiras Clínicas e Parteiras 
a tempo inteiro, com base em hospitais/ facilidades, que têm a responsabilidade e 
autoridade na implementação dos programas de aprendizagem e desenvolvimento 
estabelecidos.

4.3. Continuar a mediação, avaliação e relatar os resultados da entrega do Programa de 
Competência Principal de Clínica (CPC) em hospitais/instalações e prepara-se a sua 
entrega ao HNGV.

4.4. Apoiar uma cultura de aprendizagem ao longo da vida, prática baseada em evidências, 
prática reflexiva e o Desenvolvimento Profissional Contínuo (DPC) para enfermeiros e 
parteiras.

4.5. Continuar a responder às necessidades de especialização clínica onde a capacidade  
o permitir.

4.6. Continuar a trabalhar com o INS na implementação do Programa de Desenvolvimento 
de Educadores (PDE) para apoiar a enfermagem e parteira (e outras disciplinas) a ter os 
conhecimentos, as aptidões, competência e a confiança para desempenharem as suas 
funções com eficiências.

4.7. Se indicado por uma avaliação de necessidades, apoiar a conceção, implementação, 
avaliação e transferência de um Programa de Formação de Enfermagem e Parteira, 
incluindo orientação clínica e prevenção, para assegurar que os enfermeiros e parteiras 
recém-formados possam colocar efetivamente para o local de trabalho. 

4.8. Explorar e experimentar diferentes métodos de aprendizagem e desenvolvimento  
de enfermagem e parteira, nomeadamente através da tecnologia, que vão apoiar  
a expansão do conhecimento, aptidões, competência e confiança.

4.9. Continua a apoiar o HNGV na prestação dos serviços de um hospital de ensino  
e pesquisa.
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Plano de Entradas  

Consulta de  
parceiros

Alinhamento estratégico  
e prioridades dos  

parceiros

Capacidade, experiência, 
conhecimento e  

programas existentes  
em SJGIH

Conclusões de  
avaliação

Utilizar o quadro de 
envolvimento das partes 

interessadas do SJGIH para:

Envolver-se com os 
parceiros e determinar  
as suas necessidades

Verificar regularmente com 
os parceiros para assegurar 

que compreender as 
necessidades

Analisar os planos 
estratégicos dos parceiros 

e encontrar as áreas de 
interesse e habilidade 

comuns

Entrar em contato com os 
parceiros para garantir que 
a intenção dos planos seja 

compreendida

Utilizar a nossa ampla 
experiência, incluindo as 
lições aprendidas, para 
utilizar e aumentar os 

nossos conhecimentos

Analisar a nossa 
capacidade para o trabalho 
futuro usando o processo 

de discernimento

Utilizar os resultados 
e recomendações da 
segunda fase do PDN 

SJGIH na avaliação externa 
para orientar os nossos 

programas da terceira fase

Utilizar a aprendizagem da 
nossa M&E para melhorar 
a entrega do programa na 

fase terceira

Plano de três anos

Abordagem para o desenvolvimento estável e sustentável 

Liderança &  
governação 

Os líderes motivam as equipes 
a agir e a governação define 
as estruturas, expectativas e 
atividades fundamentais para 

alcançar o objetivo.

Padrões &  
qualidade

Os sistemas de melhoria da 
qualidade e os melhores padrões 

de práticas proporcionam às 
equipes uma compreensão clara 

do que devem alcançar para 
prestarem cuidados de saúde 

excelentes e seguros  
aos pacientes.

Aprendizagem & 
Desenvolvimento 

Os conhecimentos, as 
competências e as experiências 

existentes são reconhecidos  
e fornecem uma base para  
o aprendizado ao longo da  
vida, onde a competência e  

a confiança podem continuar  
a se desenvolver e crescer.

Cuidado centrado no paciente
Uma visão para alcançar os cuidados centrados nos pacientes visa fornecer os 
cuidados de saúde que respeitem e respondam às preferências, necessidades e 

valores dos pacientes.

Cultura

O trabalho de São João de Deus na área de Saúde em Timor-Leste  
é apoiando pelo Santos e pela joint-venture Bayu-Undan.

www.sjog.org.au/internationalhealth


