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O Encontro Nacional de Estudantes de Enfermagem (ENEE) teve a sua origem em 

Junho de 1978 e foi o movimento catalisador do associativismo estudantil de 

Enfermagem em Portugal e da criação da Federação Nacional de Associações de 

Estudantes de Enfermagem (FNAEE). Atualmente a FNAEE representa todos os 

estudantes de Enfermagem num universo de cerca de 16.000 estudantes, num total de 

cerca de 41 cursos divididos entre Universidades, Institutos Politécnicos e Escolas 

Superiores do Sistema Público , Privado e Concordatário. 

O ENEE continua a decorrer até aos dias de hoje, por norma na última semana de 

maio, contando em maio de 2015 a sua 36.ª edição. A organização deste evento é da 

responsabilidade da Federação Nacional de Associações de Estudantes de 

Enfermagem (FNAEE), que anualmente promove o ENEE abrangendo estudantes e 

profissionais de Enfermagem de vários pontos do País. 

Este evento conta anualmente com a participação de cerca de 3000 estudantes de 

enfermagem, enfermeiros e acompanhantes. Neste seguimento, e com o objetivo de 

alargar horizontes ao nível da prática de Enfermagem, mas também do conhecimentos 

de outras realidades da profissão, torna-se eminente a mais-valia no estabelecimento de 

pontes de inter-ligação e de partilha de experiências, de forma a potencializar a mais 

valia formativa no encontro. 

Exige-se à FNAEE, às organizações dos ENEE’s e aos próprios estudantes de 

Enfermagem que utilizem a energia deste encontro, e organização do mesmo, em prol 

do desenvolvimento científico e formativo da Enfermagem. 

Exmo. Sr. ou Sr.ª: 

 Assunto: Convite para a Participação no XXXVI ENEE As Data: 26-04-2015 
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Desde 2011 que o ENEE modificou a sua oferta formativa, alterando um conjunto de 

conferências de aprendizagem passiva, para um rol alargado de workshops de 

aprendizagem ativa por parte dos participantes. O resultado foi um incremento 

significativo do número de participantes na componente formativa e a alteração do 

interesse dos participantes nestas sessões. Pretendemos que nesta edição o evento 

conte com cerca de 60 workshops, onde se pretende fornecer aos participantes 

conhecimentos e competências técnicas que sejam úteis para a sua prática profissional. 

 

É neste sentido, e reconhecendo à sua entidade uma capacidade formativa idónea e 

reconhecida a nível ibérico, que convidamos a sua instituição a assumir um papel ativo 

e integrante neste evento, a partir da 37ª edição, ao nível da componente formativa, 

com organização de um número de workshops, a acordar previamente com a 

organização, conduzidos e organizados pelos docentes da sua instituição.  

Sendo o nosso objetivo principal o da promoção e da impulsão da profissão de 

Enfermagem, quer a nível teórico quer a nível prático, consideramos importante a 

envolvência multi-cultural e profissional do contexto nacional, mas também de países 

vizinhos. Acreditamos que a fusão das várias cinergias e experiências contribuirá 

positivamente para a construção de uma componente formativa cada vez mais 

sustenstável, promissora e forte, como vantagem para todos os participantes.  

 

De forma a enquadrar esta componente, envio em anexo o plano formativo para esta 

36ª edição, e de forma a analisarem a palete de temáticas que este ano 

disponibilizamos, gratuitamente
1
 aos participantes. Gostaríamos ainda de endereçar o 

convite aos estudantes da sua instituição, no sentidos dos mesmos participarem nesta 

36ª edição. Informamos ainda que disponibilizamos certificação por workshop, de 

forma a comprovar a presença dos estudantes nos mesmos.  

 

                                                        
1 Os Workshops não são pagos isoladamente. Na compra do bilhete geral para o evento todos os 
estudantes poderão participar nos workshops existentes, sendo apenas necessária inscrição prévia 
nos workshops pretendidos 
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É com grande interesse que propomos esta parceria esperando que seja promotora da 

qualidade de um Encontro com 36 anos de história. Contamos consigo. 

Gratos desde já pela atenção, ficamos disponíveis para qualquer contacto. 

 

 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Pela COENEE 2014 / 15 

Joana de Castro (918521914) 

 

Mais informações sobre o evento, ou sobre a sua história pode ser encontrada em 

www.enee.pt. 

 

http://www.enee.pt/

