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DE QUE ESTAMOS A FALAR?
A definição de uma identidade digital para a Aliança para a Saúde
foi interpretada como um mecanismo fundamental para construir
uma estratégia de utilização razoável das ferramentas digitais, para
assegurar uma comunicação coerente através de redes sociais e
outros instrumentos do ambiente digital dos valores e mensagens
da Aliança; mas também para marcar o caminho que esta estratégia
digital deve seguir para cumprir os objectivos da Aliança e para
reduzir as probabilidades de que este trajecto seja distraído por
desvios indesejados.

COMO É QUE O FIZEMOS?
É essencial que a definição da identidade digital da Health
Alliance reflicta as sensibilidades, interpretações e
preocupações de todos os membros. É verdade que este
consenso sobre o que é e o que deveria ser a Aliança se
reflectiu nos documentos anteriores que foram
desenvolvidos no processo de constituição, mas também é
verdade que a procura precisa dos detalhes desta
identidade digital torna aconselhável questionar
novamente os membros, a fim de delinear mais claramente
esta dimensão digital.
Dadas as dificuldades envolvidas no desenvolvimento desta
troca de opiniões em pessoa, foi desenvolvido um inquérito
para complementar estes documentos fundadores com uma
intervenção activa dos membros da Aliança. Com base
numa proposta inicial, o inquérito foi finalizado e acordado
em colaboração numa reunião realizada telematicamente a
10 de Março, na qual também foi acordado que os membros
da Aliança teriam duas semanas para responder à consulta,
de 15 a 28 de Março.
As respostas anónimas de cinco organizações membros da
Aliança foram recebidas e foram utilizadas como base, após
um processo de interpretação, para elaborar um esboço
desta identidade digital, que terá então de ser traduzida
numa estratégia concreta.
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Conteúdo do questionário
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Todas as respostas
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Todas as respostas (e 2)
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Resumo das respostas
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Resumo das respostas (e 2)
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INTERPRETAÇÃO DAS RESPOSTAS

A interpretação e combinação das respostas dadas pelos
participantes neste questionário dão-nos uma ideia da identidade
que a Aliança para a saúde deve projectar na sua existência digital,
a fim de abraçar as sensibilidades, preocupações e expectativas dos
seus membros no momento do seu nascimento.

Em primeiro lugar, a Aliança deve ser construída,
fundamentalmente, como um actor da sociedade civil. E neste
sentido, vê-se a si próprio como um movimento social, que,
naturalmente, reúne as ligações de uma coligação de ONG, mas ao
mesmo tempo vai para além delas e relaciona-se com o seu
ambiente de uma forma particular que terá de se reflectir em
acções digitais. Mas, ao mesmo tempo, foi demonstrado que para
os membros é fundamental o carácter de think tank, ou seja, de
construção de conhecimento, que transmite esta ideia de think tank
e que também marca a forma como a Aliança se deve comportar
nas suas acções digitais e o que pretende contribuir.
Os membros da Aliança sabem que, no início, existe uma boa
probabilidade de que a imagem que o resto da sociedade vai ter
deste movimento social seja, acima de tudo, a de uma força
transformadora e mesmo a de um actor crítico da sociedade civil,
talvez devido à própria esfera em que desenvolve a sua actividade,
devido aos círculos em que se vai movimentar mais
frequentemente, ou devido aos antecedentes dos seus próprios
membros que também marcam a predisposição do resto dos
espectadores quando interpretam as acções da Aliança.
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A coincidência desta visão com a das pretensões dos membros é
bastante próxima, mas também aponta para as nuances que a
actividade da Aliança, incluindo a actividade digital, terá de
introduzir. A Aliança sentir-se-á confortável em mostrar-se como
uma nova forma de transformação e como actor crítico da
sociedade civil, ou seja, uma estrutura que, a partir dos cidadãos,
contribui com ideias, valores e iniciativas que visam desencadear
uma transformação, uma mudança social, mas, ao mesmo tempo,
será necessário reforçar nessa imagem a ideia de contribuir com
conteúdos, de produzir conhecimentos que cimentarão e
fornecerão os argumentos para apoiar essa mudança.
A ideia de orgulho de pertencer, de convicção e empenho no
projecto, por parte dos seus membros, e também a de transparência
emerge na medida em que a maioria dos participantes exige total
publicidade da estrutura, dos objectivos e da actividade da Aliança.
Possivelmente, este desejo de transparência visa favorecer a
explicação correcta do significado da Aliança como defensora do
direito universal de acesso à saúde, mas não como prestadora de
cuidados de saúde. Mas acima de tudo, esta transparência visa
evitar a possibilidade de os actores externos poderem assumir
objectivos ocultos na Aliança e que a sua legitimidade possa ser
minada porque a ideia se espalha de que é uma estrutura partidária
que responde a interesses particulares ou de grupos específicos e
não ao bem comum.
É evidente que os pilares que sustentam a existência da Aliança
são a convicção e a luta para reivindicar "a saúde como um direito
fundamental" e a exigência de "acesso universal à saúde". Ao
mesmo tempo, entende-se que a existência e actividade da Aliança
deve servir para reforçar a reivindicação de "igualdade de
oportunidades", mas também para desencadear um reforço da
sociedade civil e promover um trabalho de colaboração que
aumente o potencial de todos os actores sociais envolvidos.
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Como tem sido afirmado desde a formação da Aliança, a principal
contribuição que a actividade do movimento pretende dar é
"promover a responsabilidade social das instituições públicas na
prestação de cuidados de saúde", embora os participantes na
recolha de dados também tenham insistido que confiam que a
contribuição do movimento estará de acordo com os valores que
promove, tais como o reforço da sociedade civil e o reforço da
exigência do direito ao acesso universal à saúde. Ao mesmo tempo,
a contribuição da aliança é também dada pela própria actividade de
geração de conhecimento e é por isso que é importante que esta
reivindicação seja apoiada por dados e argumentos.
Seguindo a mesma linha de coerência de valores, os membros da
Aliança compreendem que o seu lugar no mapa da sociedade civil
moçambicana se encontra, invejavelmente na reivindicação do
direito à saúde, mas também entre os espaços de geração de
conhecimento, através de estudos e reflexões.
No que diz respeito ao seu lugar no ecossistema digital, o
compromisso de perfilar-se como uma força mobilizadora e
transformadora parece evidente, uma posição que vai de par com a
vontade de que a existência digital da Aliança reforce o seu
carácter como estrutura de geração de conhecimento e como
referência neste sentido, para a elaboração de argumentos sólidos
para um impacto posterior na tomada de decisões.
De acordo com a vontade expressa pelos membros, as ferramentas
digitais terão de depender das estruturas que lidam com a
comunicação dentro da Aliança, mas também será necessário que
cumpram uma dupla função, uma parte na área da procura de
recursos materiais e a outra na geração de um espaço propício à
transformação social, através do intercâmbio de conhecimentos
que favoreçam a sensibilização e a mobilização.
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No que diz respeito a esta dimensão da partilha de conhecimentos
através de ferramentas digitais, a actividade da Aliança deve
transmitir a visão dos membros sobre o acesso à saúde, reforçando
a abordagem da importância dos determinantes sociais que
definem uma posição muito particular. Neste sentido, os objectivos
a prosseguir serão aumentar a audiência para os discursos da
própria posição da Aliança, de modo a que os seus argumentos
ganhem proeminência na agenda pública. Ao mesmo tempo, as
estratégias no ambiente digital devem ajudar a melhorar a
segurança dos membros da Aliança, através de uma visibilidade
positiva baseada na prudência e no prestígio.
Em suma, a actividade digital da Aliança visa atingir os decisores
com a máxima intensidade, mas como é um gerador de
conhecimento, esta actividade deverá também ajudar a reforçar os
laços com outras organizações da sociedade civil às quais fornecerá
argumentos. Do mesmo modo, a existência digital também
permitirá a abordagem a estudantes universitários, jovens urbanos,
mulheres em ambientes informais que ajudará a sensibilizar e, por
outro lado, a jornalistas e organizações internacionais, o que
favorecerá a influência sobre os decisores.
Finalmente, a identidade digital da Aliança deve projectar de forma
inequívoca a mensagem do direito universal à saúde, sem perder de
vista os determinantes sociais da abordagem da saúde.
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