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Enfermagem: Coimbra
acolhe reunião internacional
111 A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) prepara-se
para acolher a maior e mais diversificada
atividade científica na área da enfermagem realizada em Portugal, a decorrer
já no próximo mês de setembro. Sob o
tema “Internacionalização do Ensino e da
Investigação em Enfermagem”, realiza-se,
em Coimbra, a XI Conferência Ibero-americana de Educação em Enfermagem da
Associação Latino-Americana de Escolas
e Faculdades de Enfermagem (ALADEFE),
que vai reunir mais de milhar e meio de
profissionais e de estudantes provenientes de 33 países.
Quase duas mil propostas de comunicações submetidas (das quais 1.450
foram selecionadas), 1.600 inscritos,
87 oradores de diferentes latitudes, 10
cursos breves, nove seminários, quatro
workshops, três línguas oficiais, várias visitas profissionais a instituições de saúde
da região centro, uma feira de escolas e
faculdades de enfermagem, uma sessão
de apresentação e lançamento de livros e
ainda um encontro de estudantes.
São números que deixam antever a
maior e mais diversificada atividade científica na área da enfermagem alguma vez
realizada em Portugal, programada para
a semana de 18 a 24 de setembro, com
organização da ESEnfC.

Saúde, educação e investigação
num mundo em mudança em debate
Esta é a expectativa do coordenador
executivo da comissão organizadora da
conferência, Fernando Dias Henriques.
De acordo com o professor e também
vice-presidente da ESEnfC, em cada um
dos três eixos à volta dos quais gira o
encontro científico – saúde, educação
e investigação – vai procurar-se ter em
conta uma visão global do mundo em
transformação, assim como refletir e
analisar as soluções e desafios que se
colocam a nível local e à escala planetária.
Trata-se da primeira vez que esta con-

Em simultâneo, decorrerá o
III Encontro Latinoamérica-Europa,
o IV Simpósio de Investigação
e o II Encontro de Estudantes
de Educação em Enfermagem

1

Desde 1986, ano da sua
fundação, já organizaram o
encontro científico nove países:
Cuba (duas vezes), Equador,
Bolívia, Peru, México, Colômbia,
Chile, Espanha e ainda o Panamá

ferência, que se realiza de dois em dois
anos, decorre em Portugal, depois de a
ESEnfC, juntamente com a sua Unidade
de Investigação em Ciências da Saúde –
Enfermagem, ter ganho a organização
do encontro da ALADEFE.
A ALADEFE (www.aladefe.org) é um organismo de caráter internacional nãogovernamental, fundado na cidade de
Havana, Cuba, no seio da I Conferência
de Faculdades e Escolas de Enfermagem
da América Latina, constituindo-se sob
os auspícios da União das Universidades
da América Latina (UDUAL).
É uma associação de cooperação e estudo, que nasce enquanto entidade integradora de interesses e objetivos solidários,
coerentes com as necessidades de saúde
da população. De acordo com nota da
organização, mais informações sobre a XI
Conferência Ibero-americana de Educação em Enfermagem da ALADEFE podem
ser obtidas na página web do evento, em
www.aladefe2011.com.

