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Programa de Formação e Práctica
em Saúde baseado na Comunidade

Plano de Actividades 
Abril 2010-Março 2011

1

2ª Reunião Conjunta do Projecto 
Dia 11 de Maio de 2010
Barra, Inhambane

Plano de Actividades

Apoio e Desenvolvimento do CFSM
Actualizar o plano de formação de CFSM em 
acordo com o PIP e PDRH 

2

Formação Inicial: Termina 1 TMP, 1 AMP; Inicia 1 
TMP e 1 SMI (curso                                     
financiado e recrutamento                                   
local)
Promoção: Transita 1 curso                                     
de ensino (curso financiado) e                               
será administrado na sua totalidade no CFSM

Plano de Actividades (cont.)

Apoio e Desenvolvimento do CFSM
Parcerias comunitárias
Continuar com as parcerias nas 3 comunidades
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p

Funcionalizar o Centro Comunitário de 
Desenvolvimento de Competências de Tevele em 
coordenação com o governo local

Introduzir a orientação de 1 estudante/1 família 

Promover o programa de latrinas melhoradas

Plano de Actividades (cont.)

Apoio e Desenvolvimento do CFSM
Serviço e Centro de Saúde Modelo 
Iniciar nova comunidade que vai servir como centro
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Iniciar nova comunidade que vai servir como centro 
de saúde e campo de estágio modelo (Kangela)

Reabilitação do Centro de Saúde de Kangela

Plano de Actividades (cont.)

Apoio e Desenvolvimento do CFSM
Instalações/Obras Novas

Avaliação do concurso
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Avaliação do concurso 

Construção dos edifícios: 2 sala de aulas, dormitório, 
2 casas gemias, vedação, furo de agua

Manutenção ao longo do ano

Montagem de Posto de Transformação (PT) no 
CFSM

Plano de Actividades (cont.)

Apoio e Desenvolvimento do CFSM
Gestão e Liderança
Continuar a gerir os recursos e programas de
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Continuar a gerir os recursos e programas de 
funcionamento do CFSM 

Continuar a coordenação entre DPS e o CFSM com 
vista a absorção de pessoal pelo sistema (14 em 
processo)
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Plano de Actividades (cont.)

Apoio e Desenvolvimento do CFSM
Gestão e Liderança

Implementar a estratégia de igualdade de género:
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Implementar a estratégia de igualdade de género:

workshop de equipe do CFSM para desenvolver 
plano de acção incluindo apoio a SAAJ 

seminário orientado pela unidade de género do 
MISAU

Plano de Actividades (cont.)

Conhecimento para inovação nos sistemas 
de saúde
Avaliação
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ç

Implementação dos guiões de:  
auto-avaliação de desempenho em relação as 
actividades; e 
monitoria do grau de cumprimento das metas

Plano de Actividades (cont.)

Conhecimento para inovação nos sistemas de 
saúde 

Pesquisa:
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Desenvolver instrumentos para avaliar os graduados           
nos seus locais de trabalho com                              
vista a melhorar os programas de                    
formação
Desenvolver instrumentos de                              
recolha de dados de linhas de base                         
para actividade nas comunidades

Plano de Actividades (cont.)

Conhecimento para inovação nos sistemas 
de saúde
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Materiais de Formação: Testagem de manuais 
desenvolvidos de AMP e de participação comunitária 

Documentar o curso de ensino para melhorar a 
formação

Plano de Actividades (cont.)

Conhecimento para inovação nos sistemas 
de saúde
Partilhar conhecimentos/experiencias
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Partilhar conhecimentos/experiencias
Estágio de estudantes de medicina

Troca de experiencias quando possível

Publicações/artigos sobre experiencias comunitárias

Plano de Actividades (cont.)

Apoio para a Adopção da Metodologia 
a Nível do Pais
Actualização do pacote de participação comunitária a 
inserir nos curricula de TMP e AMP de acordo o
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inserir nos curricula de TMP e AMP de acordo o 
novo perfil
Monitoria da disseminação da                   
metodologia de PC ao nível                           
provincial
Concluir a integração das IdFs:                                           
Cabo Delgado, Niassa,                                                  
Zambezia, Nhamatanda
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Desafios 

Oscilações da energia eléctrica
Necessidade de absorção de pessoal pelo 
i
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sistema 


