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PLANO CURRICULAR DA ESCOLA DE 

ACTIVISMO EM SAÚDE DE MOÇAMBIQUE 
 

 

 

 

1. Introdução 
 

 

A Escola de Activismo em Saúde (EAS) surge como parte integrante do segundo pilar da 

Aliança para a Saúde que é referente à Formação. O processo de criação deste movimento 

(Aliança para a Saúde) em Moçambique iniciou em 2015 e com o mesmo pretende-se 

influenciar mudanças ao nível das políticas públicas de saúde e do Sistema Nacional de Saúde, 

com foco nos Cuidados de Saúde Primários (CSP) e na perspectiva dos Determinantes Sociais 

da Saúde (DSS). 

 

Esta é a primeira Escola de Activismo em Saúde criada em Moçambique no âmbito da defesa 

de um Sistema Público de Saúde e do Direito à Saúde para todas as pessoas, a partir de uma 

abordagem holística sobre os DSS. A EAS é um espaço de formação para activistas, dirigentes 

e técnicos/as de movimentos sociais e Organizações da Sociedade Civil de diferentes áreas 

sociais e da saúde, profissionais de saúde de várias categorias, estudantes de cursos de saúde 

e outras pessoas que tenham um interesse específico em temáticas relacionadas com a saúde, 

com o apoio e a orientação de professores/as, académicos/as, pesquisadores/as e 

especialistas no campo da saúde, de âmbito nacional e internacional. 

 

A EAS, no seu âmbito formativo, irá privilegiar a componente híbrida, isto é, no formato 

presencial e virtual (digital), para que todas as pessoas interessadas possam também aceder 

aos cursos através da plataforma virtual. Por outro lado, irá usar meios como as Rádios e 

Espaços Comunitários para alcançar as comunidades mais remotas (e mais desfavorecidas) e 

promover a geração de ACTIVISMO LOCAL. 

 

Os cursos da Escola de Activismo em Saúde serão actualizados de acordo com a dinâmica 

social no país, e os temas poderão surgir ao longo da sua implementação. 



 
 
 
 
 
 

 2 

 

Os cursos da EAS terão como temáticas principais as seguintes: 

 

• Activismo Digital; 

• Cuidados de Saúde Primários; 

• Determinantes Sociais da Saúde; 

• Nutrição na Perspectiva dos Determinantes Sociais da Saúde; 

• Advocacia, Trabalho em Rede e Movimentos Sociais (no âmbito da Saúde); 

• Cidadania Sanitária; 

• Responsabilização Social em Saúde; 

• Género e Saúde; 

• Ambiente e Saúde; 

• Mineração e Saúde Ocupacional; 

• Comunicação em Saúde para a Mudança Social e Comportamental; 

• Humanização em Saúde; 

• Saúde Comunitária; 

• Direitos Sexuais e Reprodutivos; 

• Movimentos Migratórios e Saúde; 

• E outras... 
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2. Plano Curricular para Formação de Activistas em Saúde e outros Actores Sociais 
 

Total carga 
horária 

Carga horária 
por aula 

Disciplina Conteúdos temáticos 
Tipo de aula 

(Presencial/Online) 
Facilitador 

40 Horas 
8 Horas por 

aula 
presencial 

Activismo Digital para 
Organizações da 
Sociedade Civil 

1. O que é o Activismo Digital? 
2. Estamos a construir uma campanha… 
3. Ferramentas básicas do activismo. 
4. Ferramentas especializadas do activismo. 

Online (1 mês) 
Presencial (5 dias) 

Aliança para 
a Saúde 

40 Horas 
8 Horas por 

aula 
presencial 

Cuidados Saúde 
Primários – CSP 

1. Direito a Saúde. 
2. Evolução das Estratégias Globais em prol da Saúde: De Alma Ata até 

à Agenda de Saúde 2030. 
3. Contribuição das ciências sociais na compreensão dos processos de 

saúde-doença. 
4. A Construção Social do Género. 
5. Promoção de Saúde e Educação para a Saúde. 
6. Participação da comunidade. 
7. Os CSP em Moçambique. 

Online (1 mês) 
Presencial (5 dias) 

Medicus 
Mundi 

56 Horas 
8 Horas por 

aula 
presencial 

Determinantes Sociais 
de Saúde – DSS 

1. O processo de saúde e doença. 
2. As desigualdades sociais. 
3. As desigualdades em saúde. 
4. Determinantes Sociais da Saúde. 
5. Intervenções sobre os Determinantes Sociais de Saúde. 

Online (1 mês e meio) 
Presencial (5 dias) 

Medicus 
Mundi 

40 Horas 
8 Horas por 

aula 
presencial 

Nutrição na perspectiva 
dos Determinantes 
Sociais da Saúde 

1. Alimentação e nutrição. 
2. Os primeiros 1000 dias. 
3. Carências nutricionais. 
4. Higiene e segurança alimentar. 
5. O papel do Profissional de Saúde na comunidade. 

Online (1 mês) 
Presencial (5 dias) 

Medicus 
Mundi 

40 Horas 
8 Horas por 

aula 
presencial 

Cidadania Sanitária 

1. A Saúde como Direito. 
2. Organização do Sistema Nacional de Saúde (SNS). 
3.  Desafios do SNS. 
4. Mecanismos de Participação da Sociedade Civil. 
5. Plano de Acção do activista. 

Online (1 mês) 
Presencial (5 dias) 

OCS 
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Total carga 
horária 

Carga horária 
por aula 

Disciplina Conteúdos temáticos 
Tipo de aula 

(Presencial/Online) 
Facilitador 

18 Horas 
8 Horas por 

aula 
presencial 

Advocacia, trabalho em 
rede e movimentos 
sociais (em Saúde) 

1. O que é a Advocacia? 
2. Diferenças entre Advocacia e Lobby. 
3. Como iniciar uma acção de advocacia? Os primeiros passos. 
4. Movimentos Sociais VS Pressão Social. 
5. Trabalho em rede e mudança social. 

Online (1 mês) 
Presencial (4 dias) 

Aliança para 
a Saúde 

18 Horas 
8 Horas por 

aula 
presencial 

Responsabilização 
Social em Saúde 

1. Introdução à Responsabilização Social. 
2. Conceitos básicos: participação, accountability. 
3. Serviços de Saúde em Moçambique: responsabilização social no 

contexto da saúde e o papel dos actores. 
4. Ciclo de planificação do Estado. 
5. Ferramentas de responsabilização social (Cartão de Pontuação 

Comunitária, auditoria social, rastreio de despesa, etc.). 

Online (1 mês) 
Presencial (4 dias) 

CESC 

40 Horas 
8 Horas por 

aula 
presencial 

Género e Saúde 

1. Marco histórico e conceptual sobre Género. 
2. Estratégias e Planos de Género no sector da saúde em 

Moçambique. 
3. Género, diversidades e saúde: 

• Masculinidades e saúde. 

• Minorias sexuais e acesso aos serviços de saúde. 
4. Desigualdades de género VS acesso a saúde. 
5. Engajamento masculino na saúde. 
6. Padrões de discriminação e a participação da mulher nos Comités 

de Saúde, de Cogestão e Humanização, APEs, socorristas, activistas 
comunitários. 

Online (1 mês) 
Fórum 
Mulher 

40 Horas 
8 Horas por 

aula 
presencial 

Ambiente e Saúde 

1. O ambiente, um dos Determinantes Sociais da Saúde: Organizações 
Ambientalistas em Moçambique. 

2. Fatores ambientais que influenciam a saúde em Moçambique: 

• Problemas ambientais e de saúde. 

• As mudanças climáticas em Moçambique, como afectam a 
nossa saúde? 

3. Cuidar do meio ambiente é cuidar da nossa saúde: É hora de agir! 
4. Experiências e boas práticas ambientais em Moçambique. 

Online (1 mês) 

Medicus 
Mundi, e 

Centro Terra 
Viva 
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Total carga 
horária 

Carga horária 
por aula 

Disciplina Conteúdos temáticos 
Tipo de aula 

(Presencial/Online) 
Facilitador 

40 Horas 
8 Horas por 

aula 
presencial 

Mineração e Saúde 
Ocupacional 

1. Introdução a MAPE: Conceitos básicos da MAPE. 
2. Saúde Ocupacional na Mineração artesanal: Perfil epidemiológico 

da população mineira. 
3. Meio Ambiente e Saúde: condições de higiene e saneamento do 

meio nos locais de mineração. 
4. Riscos para a saúde ligados ao uso do mercúrio na mineração. 
5. Desafios e alternativas do Sistema de Saúde nas zonas onde se 

pratica a mineração. 

Presencial (5 dias) 
Medicus 
Mundi 

40 Horas 
8 Horas por 

aula 
presencial 

Comunicação em Saúde 
para a Mudança Social 
e Comportamental 

1. Introdução a Saúde Pública: o processo de saúde – doença, das 
explicações mágico-religiosas à compreensão dos Determinantes 
Sociais da Saúde (DSS). 

2. Educação para a Saúde, Promoção da Saúde e Prevenção de 
Doenças 

3. Comunicação em Saúde para a Mudança Social e Comportamental. 
4. Participação e envolvimento comunitário: APC em Moçambique. 
5. As novas Tecnologias da Comunicação como estratégias de 

Comunicação em Saúde para a Mudança Social e Comportamental: 
as redes sociais e as mídias sociais. 

Online (1 mês) 
Medicus 
Mundi 

Por definir Por definir Humanização em Saúde 

1. A Saúde como um Direito Humano. 
2. Humanização em Saúde: Conceito e Princípios. 
3. Participação e envolvimento comunitário. 
4. Mecanismo de Governação em Saúde. 

Por definir 
Saber 

Nascer 

Por definir Por definir Saúde Comunitária 

1. Liderança, Participação e Empoderamento das comunidades. 
2. O Pacote Essencial de Serviços de Saúde Comunitário. 
3. Acções de saúde e de desenvolvimento comunitário, no âmbito da 

abordagem dos Determinantes Sociais de Saúde. 
4. Governação e mecanismos de coordenação. 

Por definir N’weti 

Por definir Por definir 
Direitos Sexuais e 
Reprodutivos 

1. Conceitos: Saúde e Direitos Sexuais e Reprodutivos. 
2. Género, normas culturais e direitos humanos. 
3. Feminização das infecções de transmissão sexual. 
4. Maternidade segura e mortalidade materna. 

Por definir ASCHA 
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Total carga 
horária 

Carga horária 
por aula 

Disciplina Conteúdos temáticos 
Tipo de aula 

(Presencial/Online) 
Facilitador 

5. Uniões forçadas e gravidez precoce. 

Por definir Por definir 
Movimentos 
Migratórios e Saúde 

1. Movimentos migratórios e desafios na cobertura sanitária. 
2. Trabalho associado ao comércio transfronteiriço e acesso aos 

cuidados de saúde. 
3. Avaliação da magnitude dos efeitos na saúde da população depois 

de eventos de desastres naturais e guerras. 
4. Migração e determinação social do cuidado à saúde. 
5. Impacto dos movimentos migratórios na saúde. 

Por definir Por definir 

 

3. Orientações gerais e notas explicativas para os cursos Online. 
 

• Os cursos Online são gratuitos. Só precisa de se inscrever, preenchendo o formulário Online para se candidatar. 

• Os/as alunos/as organizam o seu tempo de estudo a vontade, de forma autónoma e vão lendo os materiais de acordo com a sua 

disponibilidade de tempo. 

• Contudo estudará 1 módulo por semana, baseado no calendário do respectivo curso. 

• Haverá debates ou fóruns de participação obrigatória. Sua participação será parte importante da avaliação final. 

• O/a aluno/a poderá repetir o teste por duas vezes em cada módulo caso não consiga aprovar no teste inicial. 

• Cada módulo terá 1 semana de duração e, em caso do curso ter 5 módulos, será ministrado em 5 semanas. 

 


