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Investigador diz que é imperativo
refundar a participação cívica

ESEnfC saúda
primeiro relatório
sobre enfermagem
Dados O documento atesta a importância da figura do
enfermeiro, em Portugal e no mundo, e alerta governantes
D.R.

Publicação ocorre naquele que é o Ano Internacional do Enfermeiro

A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC)
enalteceu a publicação, pela
Organização Mundial de
Saúde (OMS), «pela primeira
vez, e no Ano Internacional do
Enfermeiro», de «dados que
permitem traçar o panorama
global sobre a enfermagem em
todo o mundo». Para Ananda
Fernandes, directora do Centro
Colaborador da OMS para a
Prática e Investigação em Enfermagem, sediado na ESEnfC,
esta é uma oportunidade para
Portugal «reavaliar opções políticas em matéria de formação,
emprego e exercício profissional dos enfermeiros».
O documento “State of the
world's nursing 2020: investing
in education, jobs and leadership report” foi tornado público
no Dia Mundial da Saúde, e resulta da análise dos dados disponibilizados por 191 países (a
quase totalidade das nações)
para este testemunho escrito.
Elaborado em parceria com o
Conselho Internacional de Enfermeiros e o projecto Nursing
Now, faculta «as mais recentes
evidências e as opções políticas para a força de trabalho de
enfermagem a nível global»,
apresentando «um argumento
convincente para investimentos consideráveis e exequíveis»
em cada uma daquelas três

áreas: educação, emprego e liderança.
Neste relatório, OMS e parceiros destacam, uma vez mais,
«a centralidade dos enfermeiros» para que seja possível
atingir a cobertura universal
em saúde. Os enfermeiros continuam a constituir o maior
grupo ocupacional no sector
de saúde, com quase 28 milhões em todo o mundo (aproximadamente 59% dos profissionais de saúde). De acordo
com este documento, persiste,

Envelhecimento da
força de trabalho em
saúde na Europa é
preocupação referida
no documento
contudo, a escassez de enfermeiros à escala global (embora
com uma diminuição ligeira,
de 6,6 milhões em 2016 para
5,9 milhões em 2018), sendo
que quase 90% desta falta de
profissionais está concentrada
em países de baixa e média
renda (países em desenvolvimento).
O relatório admite que, até
2030, a escassez de enfermeiros poderá atingir os 5,7 milhões de profissionais de enfermagem (sobretudo em
África, no sudeste da Ásia e no
leste do Mediterrâneo), o que

só será contrariado se todos os
países aumentarem, em média,
8% no número total de enfermeiros formados anualmente,
melhorando políticas de emprego e medidas de retenção.
Entre as principais áreas de
preocupação referidas no relatório, destaca-se, por exemplo, o envelhecimento da força
de trabalho em saúde, especialmente nas regiões americana e europeia, recomendando a OMS que, nos países
com maior participação de enfermeiros com 55 anos ou
mais, se aumente o número de
graduados.
A enfermagem continua a ser
uma profissão exercida sobremaneira por mulheres (90%
da força de trabalho de enfermagem é do sexo feminino), o
que não se reflecte, todavia, na
liderança, adverte o relatório,
que aponta para evidências de
discriminação baseada no género, no ambiente de trabalho
e a nível salarial.
Ananda Fernandes realça
que «mais do nunca, a actual
situação de pandemia torna visível a importância de ter uma
força de trabalho em enfermagem qualificada, a trabalhar no
patamar mais elevado do seu
nível de preparação e a participar na definição das políticas
de saúde».|

PARA O PÓS-EMERGÊNCIA
GiovanniAllegretti, investigador
e coordenador do Observatório
da Participação, da Inovação e
dos Poderes Locais (PEOPLES'),
alerta para a necessidade de refundar a participação cívica, que
é um imperativo na reconstrução da sociedade no período
pós-emergência.
Com vários países do mundo
a efectuarem uma gradual saída
do designado “lockdown” (bloqueio total) adoptado para conter a pandemia da Covid-19,
Giovanni Allegretti alerta para a
importância de «relembrar a
classe política de que a participação de cidadãs e cidadãos na
reconstrução da sociedade no
período pós-emergência é fundamental», refere a Universidade de Coimbra (UC), em comunicado ontem divulgado.
Numa reflexão sobre o papel
dos cidadãos após a pandemia,
GiovanniAllegretti, que também
é investigador do Centro de Estudos Sociais (CES) da UC, sublinha que «é claro que a participação vai ter de ser repensada». As pessoas têm «medo
de se reencontrar em grandes
grupos e provavelmente estão
saturadas de tecnologia nas
suas vidas, mas querem, sobretudo, ser ouvidas sobre grandes
questões, como a reconstrução
do estado social (sobretudo
educação e saúde) e a luta contra as novas desigualdades e exclusões», afirma.
Portugal não pode ficar fora
deste debate, adverte o investigador do CES, destacando que
vários países já estão a trabalhar
nesse sentido. «Em França, um
painel de 150 cidadãos seleccionados aleatoriamente para in-
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Giovanni Allegretti, investigador do Centro de Estudos Sociais

tegrar a “Convenção cidadã
para o clima” apresentou o relatório “Contribuição para o
plano de saída da crise”, enquanto uma centena de autarcas, governadores, intelectuais
e líderes sociais enviavam ao
presidente Macron a petição
‘#NousLesPremiers: um cenário
democrático para o mundo do
depois, que propõe um plano
em três etapas», prevendo o
«envolvimento directo dos habitantes na reconstrução da sociedade e da economia», exemplifica Giovanni Allegretti.
Também em Espanha começou a debater-se a «forma de
acompanhar a (polémica) proposta de um novo “Pacto da
Moncloa”, prevendo a criação
de painéis de cidadãos sorteados para que possam partilhar
as suas visões sobre o planeamento da era pós-Covid», diz.
Em Itália, um dos países do
mundo mais afectados pela Covid-19, «cidades como Milão,
Bari ou Nápoles têm vindo a
abrir aos cidadãos os seus planos de resiliência, a organizar
‘hubs’ para optimizar as actividades espontâneas de solidarie-

dade e a coordenar as mais de
40.000 iniciativas de “crowdfunding” que foram sendo financiadas durante o período de
emergência», enumera ainda o
coordenador do PEOPLES'.
Para um país como Portugal,
que entrou «com força no mapa
mundial da participação pública, à qual os meios de comunicação nacionais têm dedicado
tanto espaço, é impossível ficar
alheado deste debate», afirma.
«Somos dos poucos países
que tem tido centenas de orçamentos participativos locais e
até três experiências promovidas pelo governo nacional, e a
RAP (Rede das Autarquias Participativas) é única no panorama europeu. Por dois meses,
os nossos processos participativos formalizados ficaram em
modalidade “stand-by”, bloqueados pelo distanciamento
social e as urgências sanitárias».
Mas «agora é tempo de repartir, partilhar a reconstrução, canalizar as novas formas de ativismo solidário e lúdico que
nasceram na emergência, e de
transformá-los em activismo
estratégico», conclui.|

Casa dos Pobres assinala
hoje o 85.º aniversário
EFEMÉRIDE A Casa dos Pobres de Coimbra celebra hoje
85 anos ao serviço da população sénior mais carenciada da
região de Coimbra. Faz parte
do ADN da instituição ao longo
de todos estes anos «acolher e
tratar no dia-a-dia com carinho
e dedicação os 63 idosos residentes, procurando que se sintam em ambiente familiar», refere a direcção.
O momento difícil que a instituição atravessa, no contexto

da pandemia, está a passar e a
direcção deixa uma mensagem
de «grande esperança», pois a
situação está estabilizada.
«Estamos a ultrapassar progressivamente os casos detectados e tudo está a voltar à normalidade». Maximino Morais,
da direcção, esclarece que apenas uma funcionária ainda dá
positivo e está isolada na sua
residência.No caso dos utentes,
15 ainda estão a dar positivos,
mas estão estabilizados e cum-

prem também as regras do isolamento.
Apesar de o momento não
ser propício a festas, a direcção
lembra todos aqueles que, ao
longo destes 85 anos, ajudaram
a percorrer este caminho, dirigentes, sócios, sociedade civil,
instituições, câmara municipal,
juntas de freguesia e outros organismos oficiais. A direcção
sublinha que continua empenhada em vencer esta “batalha”
contra a Covid-19.|

