Enfermagem em Foco – N.º 116
20 Agosto, 2020

1º SEMESTRE 2020 COM NOVO FOCO

Nos últimos meses, reunimos redatores, designers e sindicalistas para repensar a revista Enfermagem em Foco.

À 116ª edição sabíamos que a contribuição da revista para informar e gerar crítica e conhecimento junto dos
enfermeiros era essencial e precisava de ser renovada.Editamos este número convictos de que o online não
substitui o impresso. A leitura destas páginas permite uma relação e mastigação da informação que o imediatismo
do online não permite.
Editamos esta Enfermagem em Foco porque sabemos que na base da defesa dos nossos direitos, enquanto
profissionais de enfermagem, está o conhecimento. Só bem informados podemos exigir e lutar com eficácia.
Por isso mesmo, escolhemos como tema central a segurança laboral. E porquê? Ainda antes de a pandemia
chegar até nós, o risco e a penosidade eram já uma dura realidade no dia-a-dia dos enfermeiros, realidade
tornada ainda mais óbvia nesta fase que todos vivemos. Fomos então procurar respostas para a pergunta
“Quando o trabalho põe em risco a minha vida?” junto de quem tem dedicado uma vida a estudar e trabalhar este
assunto, especialistas que partilham connosco o seu saber, a sua experiência e reflexões.
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Quisemos também aproveitar esta Enfermagem em foco renovada para dar voz aos enfermeiros e ficarmos a
conhecer de forma mais próxima as nossas 14 direções regionais e o presidente do Sindicato dos Enfermeiros
Portugueses, José Carlos Martins.
E não podemos deixar de destacar a nossa nova rubrica Olhar, com imagens do fotógrafo Ângelo Lucas, autor de
uma série fotográfica de homenagem aos enfermeiros.
A todos que contribuíram para a revista, o nosso agradecimento.
Esta revista é para ti, Colega! Esperamos que aprecies esta (renovada) edição!

Qualquer sugestão, não deixes de partilhar connosco através do e-mail informacao@sep.pt.
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