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 Na sequência de um processo de discussão entre várias organizações 
profissionais de enfermeiros, promovido pela APE – Associação Portuguesa de 
Enfermeiros, relativo à representação internacional da enfermagem portuguesa, 
nomeadamente no que concerne ao modelo a adoptar no novo quadro de estatuto de 
associação nacional afiliada no ICN e tendo ainda em conta a realidade associativa 
portuguesa, as organizações profissionais aderentes do FNOPE, consideraram que o 
modelo de colaboração era aquele que apresentava maior coerência com a realidade 
nacional. 
 
 A criação do FNOPE adoptou os seguintes pressupostos: 
 
 - A colaboração, como modelo de afiliação no ICN, é a afirmação das 
organizações profissionais envolvidas de que a formulação das posições a assumir no 
plano internacional decorrerá de um processo participativo em que todas as 
organizações serão envolvidas. 
 - O reconhecimento formal, decorrente das funções legalmente consagradas para 
os três tipos de organizações profissionais (Ordem, Sindicatos e Associações), de que a 
Ordem reúne todos os critérios de Associação Nacional de Enfermeiros, consagrados no 
Estatuto do ICN, pelo que deverá tornar-se na associação filiada; 
 - A Ordem dos Enfermeiros assumirá a criação de um Fórum Nacional de 
Organizações Profissionais de Enfermeiros (FNOPE) para a representação internacional 
que integre, com base nos princípios da igualdade e da participação, todas as 
organizações que o desejem; 
 - O Conselho Directivo da Ordem dos Enfermeiros proporá ao Conselho 
Jurisdicional a atribuição do Título de Membro Honorário da Ordem dos Enfermeiros a 
cada uma das organizações profissionais que integrem o FNOPE, consagrando deste 
modo, uma forma especial de as diferentes organizações profissionais participarem nas 
Assembleias-gerais da Ordem. 
 
Com base nos pressupostos anteriores foi criado o FNOPE, em 11 de Junho de 2003, 
sendo constituído pelas seguintes organizações: 
 
- Ordem dos Enfermeiros 
- Associação Portuguesa de Enfermeiros 
- Sindicato dos Enfermeiros Portugueses 
- Associação de Enfermeiros de Sala de Operações Portugueses 
- Associação para o Desenvolvimento da Enfermagem do Norte Alentejano 
- Associação Portuguesa de Enfermeiros Especialistas em Enfermagem de Reabilitação 
- Associação Nacional dos Enfermeiros do Trabalho 



- Associação Portuguesa de Enfermeiros de Diálise e Transplantação 
- Associação Portuguesa de Enfermeiros Obstetras 
- Associação de Enfermeiros Directores de Enfermagem 
- Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira 
- Associação dos Enfermeiros Especialistas em Enfermagem Médico-Cirúrgica 
 
 
 
 
 
  


