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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 
 

 

A elaboração do Plano Estratégico (PE) e Operacional da Escola de Activismo em Saúde (EAS) 

teve, como ponto de partida, os alicerces da Aliança para a Saúde, no que concerne ao escopo 

de acção e pilares chaves através dos seus documentos de apresentação. Os materiais sobre 

identidade digital ao respeito da estratégia digital, e as publicações decorrentes da Conferência 

realizada em Dezembro de 2018 sobre os Determinantes Sociais da Saúde (DSS) e Cuidados de 

Saúde Primários (CSP) serviram de base para a elaboração das principais linhas de orientação 

desta estratégia. 

 

A Aliança para a Saúde tem 3 pilares, nomeadamente: Pesquisa/Investigação, Formação e Ad-

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

da Aliança para a Saúde, que é o referente à Formação e partilha de conhecimento. 

 

A criação da primeira Escola de Activismo em Saúde em Moçambique, no âmbito da defesa de 

um sistema público de saúde e do direito à saúde, a partir da abordagem dos Determinantes 

Sociais da Saúde, é vista como fundamental no processo de consolidação e visibilidade da Ali-

ança para a Saúde. O processo de criação da Aliança para a Saúde em Moçambique, em 2015, 

foi conduzido inicialmente pela medicusmundi, uma organização internacional Espanhola que 

actua no campo da saúde, constituindo-se como uma plataforma/rede/movimento para a de-

fesa do Direito à Saúde. A Escola de Activismo em Saúde tem como objectivo geral apoiar os/as 

activistas e actores sociais no desenvolvimento de conhecimentos, troca de experiências e ha-

bilidades sobre: Cuidados de Saúde Primários, Determinantes Sociais da Saúde, monitoria e 

avaliação de qualidade, Comunicação para a Mudança de Comportamento e melhoria do sis-

tema público de saúde, como ferramentas para o alcance da cobertura universal de saúde em 

Moçambique. 
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Moçambique, nos últimos anos, tem mostrado uma evolução na prestação pública do Serviço 

de Saúde. Contudo, a participação pública, que serve como mecanismo norteador do direito à 

informação e participação nos espaços de tomada de decisões sobre políticas públicas no sector 

da saúde, tem-se mostrado como um grande desafio, impactando directamente no acesso aos 

Cuidados de Saúde Primários da população. 

 

A Escola de Activismo em Saúde – através da capacitação, formação, engajamento dos activistas 

em saúde – é uma iniciativa institucional que poderá salvaguardar a protecção, a defesa e a 

transformação do Sistema Nacional de Saúde para as presentes e futuras gerações. 

 

O processo de elaboração do presente Plano Estratégico baseia-se na análise documental, atra-

vés da consulta de materiais pela Aliança para a Saúde, no que tange ao escopo de acção e 

pilares-chave. Este processo foi levado a cabo juntamente com os membros da Aliança, através 

de Workshops que consistiram na discussão e revisão de matérias que constam neste plano. 

 

O Plano Estratégico da Escola de Activismo em Saúde tem como horizonte temporal 2022-2026. 

Este plano é um documento de natureza operacional que estabelece as acções subjacentes à 

implementação da Visão, da Missão e dos objectivos estratégicos que concorrem para o au-

mento e melhoria da qualidade do Activismo em Saúde em Moçambique. 

 

Pretende-se que o Plano Estratégico da Escola de Activismo em Saúde, através do seu Plano 

Operacional, se assuma como um documento dinâmico e de auxílio à implementação efectiva 

dos objectivos estratégicos. O presente Plano deve ser operacionalizado através de Planos Anu-

ais de Acção, para que haja monitoria e avaliação periódica das actividades. 
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Resumo do Plano Estratégico 

 
 

PLANO ESTRATÉGICO DA EAS 2022 - 2026 

MISSÃO Objectivos Estratégicos VISÃO 

Apoiamos activistas e acto-
res sociais no desenvolvi-
mento de conhecimentos, 
troca de experiências e ha-
bilidades sobre Cuidados de 
Saúde Primários, Determi-
nantes Sociais de Saúde, 
monitoria e avaliação de 
qualidade, comunicação 
para a mudança de compor-
tamento e melhoria dos sis-
temas de saúde pública, 
como ferramentas para o 
alcance da cobertura uni-
versal de saúde em Moçam-
bique. 

1. Desenvolvimento de capacidades 
técnicas dos activistas em saúde: 

• Aumentar as capacidades técnicas 
dos activistas em CPS, DSS, Cidada-
nia, Mudança de Comportamento e 
outras temáticas do seu interesse; 

• Empoderar os activistas em saúde 
para que adoptem uma cultura de li-
derança e boa-governação no sector 
da saúde; 

• Engajar activistas no campo da saúde 
e advocacia para a implementação 
de estratégias que tenham em conta 
os DSS; 

• Contribuir a reduzir as desigualdades 
existentes no acesso aos CSP através 
de advocacia, parceria e colaboração 
junto ao MISAU e as OSC. 

 
2. Promoção da cidadania e da boa-go-

vernação na saúde: 

• Promover a participação activa de ci-
dadãos e cidadãs nos processos de 
tomada de decisão sobre saúde; 

• Contribuir para a melhoria do ambi-
ente político, social e legal em saúde 
para a promoção e a defesa dos direi-
tos humanos de cidadãos e cidadãs 
em Moçambique; 

• Contribuir para a melhoria da eficá-
cia do Sistema Nacional de Saúde a 
todos os níveis (local, distrital, pro-
vincial e nacional), através de pesqui-
sas, advocacia, participação e boa-
governação. 

Somos um espaço de referência para 
a capacitação, reflexão, pesquisa, 
troca e partilha de experiências entre 
activistas e outros actores sociais 
com vista ao desenvolvimento do 
sector da Saúde em Moçambique. 

Valores Áreas Temáticas 

• Igualdade de género e 
direitos entre cidadãos 
e cidadãs; 

• Transparência e inte-
gridade; 

• Participação democrá-
tica; 

• Justiça social (ambien-
tal, económica); 

• Solidariedade; 

• Respeito pela diversi-
dade; 

• Inclusão. 

• Cuidados de Saúde Primários; 

• Determinantes Sociais da Saúde; 

• Advocacia em Saúde; 

• Trabalho em rede com movi-
mentos sociais (Saúde); 

• Cidadania para a Saúde; 

• Responsabilização Social em Sa-
úde; 

• Género e Saúde; 

• Ambiente e Saúde; 

• Mineração e Saúde; 

• Comunicação em Saúde para a 
Mudança Social e de Comporta-
mento; 

• Humanização em Saúde; 

• Nutrição na perspectiva dos DSS; 

• Saúde Comunitária; 

• Direitos Sexuais e Reprodutivos; 

• Movimentos Migratórios e Sa-
úde 

• Activismo Digital; 

• Outras. 
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Capítulo I: A ESCOLA DE ACTIVISMO EM SAÚDE 

 
 

1.1. Breve historial da EAS 

 

A Escola de Activismo em Saúde (EAS) é parte integrante da Aliança para a Saúde em Moçam-

bique, um movimento social em prol do Direito à Saúde no país. O processo de criação da Ali-

ança para a Saúde em Moçambique teve início em 2015, desempenhando o papel de plata-

forma / rede / movimento para a defesa do Direito à Saúde, liderada inicialmente pela ONG 

internacional Medicus Mundi. Esta plataforma influenciar mudanças ao nível das estratégias e 

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 em defesa do Sistema 

Público de Saúde e do Direito à Saúde para todas as pessoas, a partir de uma abordagem holís-

tica centrada nos DSS, aspeitos fundamentais no processo de consolidação e visibilidade da Ali-

ança para a Saúde. A EAS é um espaço de formação para activistas, dirigentes e técnicos/as de 

movimentos sociais e OSC de diferentes áreas sociais e da saúde, profissionais da saúde de vá-

rias categorias, estudantes de cursos de saúde e outras pessoas que tenham um interesse espe-

cífico em temáticas relacionadas com a saúde, com o apoio e a orientação de professores/as, 

académicos/as, pesquisadores/as e especialistas de direitos humanos de âmbito nacional e in-

ternacional, no campo da Saúde. 

 

A Escola de Activismo em Saúde, no seu plano de formação, privilegia a componente híbrida, 

nos formatos presencial e virtual (digital), para que as pessoas interessadas possam ter acesso 

aos conteúdos dos cursos em distintas vertentes. Por outro lado, a Escola de Activismo em Sa-

úde irá usar meios como a rádios e espaços comunitários para alcançar as comunidades mais 

recônditas (e mais desfavorecidas) de modo a promover o activismo local. 
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Numa primeira fase, durante a vigência deste Plano Estratégico, a EAS ministrará, para além dos 

cursos online, os mesmos cursos utilizando o formato presencial, em Maputo e em Pemba (Cabo 

Delgado). Espera-se que, na fase seguinte, este modelo seja replicado nas demais capitais pro-

vinciais, com apoio directo dos membros da Aliança para a Saúde, com representação nestas 

mesmas capitais provinciais e distritais. 

 

Sempre que prevalecer situações de restrições caracterizadas por o estado de calamidade pú-

blica, emergências, pandemias, etc., os cursos serão preferencialmente ministrados em formato 

virtual de modo à garantir a segurança dos formandos. Com abrangência nacional, os cursos 

serão ministrados pelos formadores membros da Aliança. 

 

Os cursos terão as seguintes temáticas principais: 

 

 Cuidados de Saúde Primários; 

 Determinantes Sociais da Saúde; 

 Nutrição na perspectiva dos Determinantes Sociais da Saúde; 

 Advocacia, Trabalho em Rede e Movimentos sociais (Saúde); 

 Cidadania para a Saúde; 

 Responsabilização Social em Saúde, 

 Género e Saúde, 

 Ambiente e Saúde; 

 Mineração Artesanal e Saúde (Saúde Ocupacional); 

 Comunicação em Saúde para a Mudança Social e de Comportamento; 

 Activismo Digital; 

 Movimentos Migratórios e Saúde; 

 Outras. 

 

Numa primeira fase, estes cursos serão direccionados a grupos compostos por membros da Ali-

ança para a Saúde, membros de organizações da sociedade civil, activistas, profissionais de sa-

úde e demais grupos interessados. 
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1.2. Elaboração do Plano Estratégico 2022 – 2026 

 

No actual cenário global – caracterizado pela pandemia da COVID-19 e as restrições impostas 

pelo Estado de Calamidade Pública em Moçambique por conta da pandemia – a elaboração do 

Plano Estratégico da Escola de Activismo em Saúde (EAS) mostrou-se desafiador devido ao 

“novo normal” que condicionou a participação e envolvimento dos membros da Aliança para a 

Saúde. 

 

Como forma de obter a informação-chave para a construção dos elementos constituintes da 

EAS, desde a visão, missão e dos seus princípios norteadores, a equipa de consultores recorreu 

à avaliação de documentos existentes da Aliança para a Saúde, realização de encontros, entre-

vistas virtuais e revisão bibliográfica. 

 

Para a análise documental, recorreu-se aos materiais recentemente elaborados pela Aliança 

para a Saúde, no que tange ao escopo de acção e pilares-chave, através de documentos de 

apresentação, materiais de identificação, resultados da consulta e publicações decorrentes da 

Conferência dos Determinantes Sociais da Saúde (DSS) e Cuidados de Saúde Primários (CSP), 

disponíveis no Website, partilhados pela Medicus Mundi. Estes documentos serviram de base 

para a elaboração das principais linhas de orientação deste documento. 

 

Os produtos concernentes a este processo foram posteriormente partilhados com os membros 

da Aliança para a Saúde, para a recolha de percepções e contributos, e posterior validação. 

 

Paralelamente a este seguimento, através dos encontros virtuais, foi realizada a análise FOFA, 

que serviu, por um lado, de alicerce para compreender a análise situacional e contextual da EAS 

e, por outro lado, para realizar a caracterização dos principais desafios que se colocam no seu 

caminho. Além disso, a mesma análise permitiu conhecer os pontos fortes, fracos e oportunida-

des existentes no país para orientar a actuação do movimento da EAS em particular. 
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1.3. Análise de contexto 

 

Desde os finais dos anos 90, o Ministério da Saúde de Moçambique tem vindo a discutir sobre 

a humanização e promoção da melhoria dos serviços e cuidados da saúde da população. A dis-

cussão teve maior ímpeto nos anos 2000, e, finalmente, em 2011, foi criada oficialmente a Es-

tratégia Nacional de Qualidade e Humanização dos Cuidados de Saúde, segundo o Relatório 

da Reunião Nacional (2012)1. Em 2018, o MISAU lançou a Estratégia Nacional de Qualidade e 

Humanização actualizada, que até agora se encontra em vigor. É com este instrumento que o 

sector unificou os comités de co-gestão e de humanização, passando a existir apenas um, deno-

minado Comité de Co-gestão e Humanização (funciona ao nível das unidades sanitárias), e fo-

ram definidos os respectivos termos de referência do seu funcionamento. Existem também Os 

Comités de Saúde, que funcionam a nível das comunidades com o papel da promoção da saúde. 

Estes são uns dos mecanismos definidos pelo MISAU para permitir a participação dos cidadãos 

e cidadãs na gestão da sua Saúde. Apesar da existência da estratégia para regular o atendimento 

aos utentes, problemas relativos ao atendimento humanizado e acesso aos Cuidados de Saúde 

Primários para a população ainda constituem um desafio. 

 

O princípio da participação pública, norteador do direito à informação, que permite que a So-

ciedade Civil participe nos processos e espaços de elaboração e tomada de decisões, implemen-

tação e fiscalização das políticas públicas do sector da Saúde, tendo em vista a protecção e a 

defesa do Sistema de Saúde para as presentes e futuras gerações, afigura-se também como um 

desafio. 

 

A sociedade, entretanto, somente poderá participar adequadamente deste processo se tiver 

acesso a meios e Instituições de Formação, Capacitação e Investigação sobre monitoria, advo-

cacia, orientações claras e simplificadas sobre as Políticas Públicas de Saúde, atinentes à orga-

nização e ao funcionamento dos órgãos dirigentes do Estado e da Sociedade, para uma promo-

ção do desenvolvimento dos indicadores e dos determinantes que resultam em acções positivas 

na provisão de saúde de qualidade à população, principalmente a menos favorecida. 

 
1 Relatório da Reunião Nacional de Balanço e Partilha de Experiências em Qualidade e Humanização dos 
Cuidados de Saúde, decorrido 15 e 16 de Novembro de 2012, Centro de Conferências Joaquim Chissano, 
Maputo. 
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As diversas definições de Determinantes Sociais da Saúde (DSS) expressam, com maior ou me-

nor nível de detalhe, o conceito actualmente bastante generalizado de que as condições de vida 

e trabalho dos indivíduos e grupos da população estão relacionadas com a sua situação de sa-

úde. Os DSS reflectem as condições nas quais os indivíduos nascem, crescem, vivem, traba-

lham e envelhecem. Por outras palavras, os DSS são os factores sociais, económicos, culturais, 

étnicos, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde 

e os factores de risco na população, destacando-se aspectos tais como: 

 

 Nível de educação; 

 Ocupação; 

 Rendimento; 

 Ambiente em que reside; 

 Cultura; 

 Género; 

 Etnicidade; 

 Urbanização e transporte; e, 

 Acesso aos cuidados de saúde. 

 

Desde 2013, o Governo de Moçambique vem envidando esforços com vista a criar e estabelecer 

uma Comissão Nacional dos Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), com o objectivo de levar 

a cabo esforços de prevenção e/ou mitigação dos determinantes que têm uma acção negativa, 

e como um mecanismo para que o país atinja os Objectivos do Desenvolvimento Sustentável 

(ODS). 

 

Entretanto, o Governo de Moçambique, através do Ministério da Saúde, adoptou os Cuidados 

de Saúde Primários (CSP) como principal estratégia sócio-sanitária para a melhoria da saúde 

da população. Esta orientação tem, teoricamente, servido de referência para todas as políticas 

de saúde, em consonância com as recomendações estabelecidas pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), que considera que os CSP podem resolver os problemas de saúde da população 

na ordem de 80%. 
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No entanto, a prática mostra que os recursos financeiros, humanos e institucionais do Governo 

e, acima de tudo, os recursos fornecidos pelos seus parceiros, nem sempre são aplicados nesse 

sentido. 

 

Neste contexto, a Aliança para a Saúde, uma rede de actores que têm como objectivo comum 

defender o Direito à Saúde e a defesa dos direitos humanos no país, através da implementação 

de iniciativas multidisciplinares, visa a melhorar o acesso à saúde e a qualidade dos serviços 

básicos de Saúde, privilegiando a importância de trabalhar no sector da Saúde tendo em conta 

os Cuidados de Saúde Primários (CPS) e os Determinantes Sociais da Saúde (DSS) no âmbito 

académico, de investigação e de advocacia, através da Escola de Activismo em Saúde. 

 

1.4. Visão, Missão e Valores da Escola de Activismo em Saúde 

 

1.4.1. Visão 
 

Somos um espaço de referência para a capacitação, reflexão, pesquisa, troca e partilha de 

experiências entre activistas e outros actores sociais com vista ao desenvolvimento do sector 

da Saúde em Moçambique. 

 

1.4.2. Missão 
 

Apoiamos activistas e actores sociais no desenvolvimento de conhecimentos, troca de experi-

ências e habilidades sobre Cuidados de Saúde Primários, Determinantes Sociais da Saúde, mo-

nitoria e avaliação de qualidade, comunicação para a mudança de comportamento e melhoria 

dos sistemas de saúde pública, como ferramentas para o alcance da cobertura universal de 

saúde em Moçambique. 

 

1.4.3. Valores/Princípios 
 

 Igualdade de género e direitos entre cidadãos e cidadãs; 

 Transparência e integridade; 

 Participação democrática; 
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 Justiça social (ambiental, económica); 

 Solidariedade; 

 Respeito pela diversidade; 

 Inclusão. 

 

1.5. Análise do Ambiente Interno e Externo 
 

 AJUDA ATRAPALHA 

FA
C

TO
R

ES
 IN

TE
R

N
O

S 

Forças: 

 Existência de parcerias consolidadas; 

 Capacidade interna de desenvolvimento de 

projectos formativos e mobilização de recur-

sos; 

 Capacidade de adaptação as mudanças contex-

tuais; 

 Existência de uma plataforma com cursos mi-

nistrados online e presenciais; 

 Faz parte do movimento da Aliança para a Sa-

úde. 

Fraquezas: 

 Dependência de financiamento externo; 

 Devido à COVID-19 os cursos poderão ser rea-

lizados virtualmente e, se presenciais, com nú-

mero limitado de participantes; 

 Duração dos projectos de implementação; 

 A Escola ainda não é conhecida; 

 Não tem possibilidade de entregar certificados 

reconhecidos no país (certificação formal por 

parte de uma instituição oficial de ensino); 

 Inicialmente, os cursos presenciais só têm lu-

gar em Maputo e Pemba, uma desvantagem 

para os actores/activistas que se encontram no 

resto do país. 

FA
C

TO
R

ES
 E

X
TE

R
N

O
S 

Oportunidades: 

 Existência de mecanismos de criação de parce-

rias (implementadores e doadores); 

 Existência de organizações que apoiam acções 

da EAS; 

 Programas de trocas de experiência com redes 

/ plataformas congéneres; 

 Reconhecimento do MISAU (pode ser através 

do ISCISA); 

 Estabelecimento de outras alianças para forta-

lecer o espaço para a Escola de Activismo em 

Saúde (Universidades); 

 Estabelecimento de acordos com outras enti-

dades para a certificação dos cursos. 

Ameaças: 

 Dependência de uma agenda externa; 

 Emergências recorrentes (pandemias, desas-

tres naturais e ambientais, conflitos arma-

dos…). 
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Capítulo II: O PLANO ESTRATÉGICO 2022-2026 

 
 

 

2.1. Eixos e Objectivos Estratégicos 2022-2026 
 

Para a elaboração do Plano Estratégico e Operacional da Escola de Activismo em Saúde, dentro 

do período 2022-2026, definiram-se eixos estratégicos que se desagregam em objectivos estra-

tégicos. Para cada um dos eixos de actuação e objectivos estratégicos definiu-se um conjunto 

de acções estratégicas cuja implementação permitirá a concretização dos objectivos estratégi-

cos definidos. 

 

Tabela 1: Eixos e objectivos estratégicos 

Eixos Estratégicos Objectivos Estratégicos 

Desenvolvimento de 

capacidades técnicas 

dos activistas em saúde 

 Aumentar as capacidades técnicas dos activistas em CPS, DSS, 

Cidadania, Mudança de Comportamento e outras temáticas do 

seu interesse; 

 Empoderar os activistas em saúde para que adoptem uma cul-

tura de liderança e boa-governação no sector da saúde; 

 Engajar activistas no campo da saúde e advocacia para a imple-

mentação de estratégias que tenham em conta os DSS; 

 Contribuir a reduzir as desigualdades existentes no acesso aos 

CSP através de advocacia, parceria e colaboração junto ao MISAU 

e as OSC. 

Promoção da cidadania 

e da boa-governação 

na saúde 

 Promover a participação activa de cidadãos e cidadãs nos pro-

cessos de tomada de decisão sobre saúde; 

 Contribuir para a melhoria do ambiente político, social e legal 

em saúde para a promoção e a defesa dos direitos humanos de 

cidadãos e cidadãs em Moçambique; 

 Contribuir para a melhoria da eficácia do Sistema Nacional de 

Saúde a todos os níveis (local, distrital, provincial e nacional), 

através de pesquisas, advocacia, participação e boa-governa-

ção. 
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2.2. Dimensão Operacional 
 

Tabela 2: Objectivos estratégicos & acções estratégicas. 

EE1: Desenvolvimento de capacidades técnicas dos activistas em saúde. 

1.1. OE1: Aumentar as capacidades técnicas dos activistas em CPS, DSS, Cidadania, Mu-

dança de Comportamento e outras temáticas do seu interesse. 

1.1.1. Desenvolvimento das capacidades técnicas dos activistas em saúde e promoção da 

cidadania através de processos formativos sobre DSS, CSP, CSMSC, Nutrição, cidada-

nia para a saúde, saúde comunitária, e outros; 

1.1.2. Participação dos Activistas em Saúde nos grupos técnicos de discussão sobre saúde 

global, DSS, CSP, CSMSC, Nutrição, cidadania para a saúde, saúde comunitária, e ou-

tros. 

1.2. OE2: Empoderar os activistas em saúde para que adoptem uma cultura de liderança 

e boa-governação no sector da saúde. 

1.2.1. Promoção da participação de activistas em saúde em fóruns de debate e tomada de 

decisão sobre políticas públicas de saúde; 

1.2.2. Criação da abordagem de liderança transformativa dos activistas em saúde. 

1.3. OE3: Engajar activistas no campo da saúde e advocacia para a implementação de es-

tratégias que tenham em conta os DSS. 

1.3.1. Organização de espaços de interação e troca de experiências sobre DSS entre activis-

tas de saúde e outros intervenientes-chave no âmbito da saúde; 

1.3.2. Desenvolvimento de competências dos activistas de saúde em lobby e advocacy; 

1.3.3. Promoção do activismo digital entre os activistas de saúde para engaja-lhes nas cam-

panhas sobre Direito a Saúde e Direitos Humanos. 

1.4. OE4: Contribuir a reduzir as desigualdades existentes no acesso aos CSP através de 

advocacia, parceria e colaboração junto ao MISAU e as OSC. 

1.4.1. Estabelecer parcerias com MISAU, ISCISA e outros stakeholders para debater e pro-

mover políticas em prol do Direito à Saúde e o acesso humanizado aos CSP. 

1.4.2. Participar em espaços de advocacia e promover acções que contribuam para reduzir 

as desigualdades no acesso aos CSP. 

EE2: Promoção da cidadania e da boa-governação na saúde. 

2.1. OE1: Promover a participação activa de cidadãos e cidadãs nos processos de tomada 

de decisão sobre saúde. 

2.1.1. Promover a visibilidade das acções e dos cursos da EAS entre os membros da Aliança 

para a Saúde, nos espaços públicos e nas redes sociais; 

2.1.2. Monitorizar a contribuição e participação da EAS e dos membros da Aliança nos pro-

cessos de tomada de decisão sobre saúde, e propor estratégias para a melhoria. 

2.2. OE2: Contribuir para a melhoria do ambiente político, social e legal em saúde para a 

promoção e a defesa dos direitos humanos de cidadãos e cidadãs em Moçambique. 
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2.2.1. Criar e promover espaços de diálogo com e entre os principais actores (Governo, OSC, 

activistas, outros) sobre os direitos humanos e o direito à saúde. 

2.2.2. Formar os/as provedores/as de saúde en matéria de direitos para aumentar a sua 

consciência sobre a qualidade e a humanização dos serviços e cuidados de saúde; 

2.2.3. Promover a troca de experiências entre a EAS e outras escolas congéneres. 

2.3. OE3: Contribuir para a melhoria da eficácia do Sistema Nacional de Saúde a todos os 

níveis (local, distrital, provincial e nacional), através de pesquisas, advocacia, partici-

pação e boa-governação. 

2.3.1. Colaborar como EAS no desenvolvimento de pesquisas que informam sobre o funcio-

namento e a promoção do Sistema Público de Saúde em Moçambique, a todos os 

níveis (local, distrital, provincial e nacional); 

2.3.2. Organizar e colaborar como EAS em seminários, workshops e outros espaços de diá-

logo sobre boas práticas de gestão de Sistemas de Saúde. 

 

2.3. Monitoria e avaliação do Plano Estratégico 
 

A monitoria do Plano Estratégico e Operacional da Escola de Activismo em Saúde é fundamen-

tal para garantir a prossecução da sua visão e linhas de orientação, bem como a implementação 

das acções desenhadas. Este é composto pelo ciclo de monitoria, que contempla os vários mo-

mentos: planificação, implementação, acompanhamento e monitoria da estratégia. 

 

O ciclo de monitoria do Plano Estratégico e Operacional da Escola de Activismo em Saúde visa 

apoiar o seu planeamento e implementação. A definição de indicadores de desempenho é fun-

damental para avaliar o grau de implementação do PE, assim como o grau de concretização da 

estratégia definida. Neste sentido, e considerando o contexto específico do PE, foram definidos, 

para cada acção estratégica, os indicadores e as metas que se seguem. 

 

Assim, a definição de indicadores e metas é essencial para uma eficaz monitoria e avaliação do 

grau de implementação do PE, do seu desempenho e impacto. Este capítulo apresenta os indi-

cadores e as metas definidas para o Plano Estratégico e Operacional da Escola de Activismo em 

Saúde para o horizonte temporal 2022-2026. 

 

Para cada eixo estratégico, através de seus objectivos estratégicos, foram definidos indicadores 

e metas anuais que permitem quantificar o grau de execução e/ou o nível de desempenho para 
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as acções levantadas. A monitoria do Plano Estratégico poderá ser avaliada trimestral, semestral 

e/ou anualmente, conforme o Plano de Acção executado anualmente.  
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2.4. Quadro de Indicadores 
 

Objectivos Estratégicos INDICADORES Linha de base META GLOBAL 2022 2023 2024 2025 2026 

EE1: Desenvolvimento de capacidades técnicas dos activistas em saúde. 

1.1. OE1: Aumentar as capacida-
des técnicas dos activistas 
em CPS, DSS, Cidadania, Mu-
dança de Comportamento e 
outras temáticas do seu inte-
resse. 

Número de AS e outros intervenientes 
participantes dos cursos da EAS. 

60 Activistas 650 80 100 120 150 200 

Número de cidadãos e cidadãs que pro-
curam/buscam os cursos da EAS. 

120 Pessoas 1.500 150 200 250 400 400 

Número de grupos técnicos de discussão 
sobre saúde global e outras temáticas 
em que a EAS participa. 
 

0 Grupos 
Técnicos 

3 1 1 1   

1.2. OE2: Empoderar os activistas 
em saúde para que adoptem 
uma cultura de liderança e 
boa-governação no sector 
da saúde. 

Número de AS da EAS que participam 
em fóruns de tomada de decisão sobre 
políticas públicas de saúde e pressionam 
para maior qualidade dos serviços e da 
governação em saúde. 

0 Activistas em 
saúde 

550 50 80 120 140 160 

Aumento do número de OSC que 
apoiam a EAS para implementarem ac-
ções conjuntas. 

14 Organiza-
ções 

24 6 6 6 6  

Número de espaços de diálogo criados 
para advocacia em boa-governação para 
saúde, com a participação de institui-
ções de saúde, membros da Aliança e 
outros actores. 

PLASOC 
Grupos Técni-
cos da SC e do 

MISAU 

5 1 1 1 1 1 
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Objectivos Estratégicos INDICADORES Linha de base META GLOBAL 2022 2023 2024 2025 2026 

Desenvolvida a abordagem da liderança 
transformativa como uma identidade 
própria dos activistas da EAS. 

0 1  1    

1.3. OE3: Engajar activistas no 
campo da saúde e advocacia 
para a implementação de es-
tratégias que tenham em 
conta os DSS. 

Número de activistas que participam em 
campanhas de advocacia sobre DSS 
usando as TICs e redes sociais para fazer 
activismo digital em Twitter, Facebook, 
Instagram e Whatsapp. 

XX Activistas 
em Campanhas 

de Advocacia 

      

Número de activistas em saúde da EAS 
integrados em espaços de interação ou 
de troca de experiências que tem em 
conta os DSS, para fazer lobby e advoca-
cia com outros intervenientes. 

0 550 50 80 120 140 160 

1.4. OE4: Contribuir a reduzir as 
desigualdades existentes no 
acesso aos CSP através de 
advocacia, parceria e colabo-
ração junto ao MISAU e as 
OSC. 

Número de campanhas de advocacia 
para reduzir as iniquidades e desigualda-
des em saúde e promover os CSP para 
todas as pessoas, apoiadas pela EAS. 

1 Campanha de 
Advocacia 

5 1 1 1 1 1 

Número de parcerias estabelecidas pela 
EAS com intervenientes-chave, incluindo 
o governo, para promover o direito à sa-
úde, os CSP e DSS. 

0 Parcerias 10 2 2 2 2 2 

EE2: Promoção da cidadania e da boa-governação na saúde. 

2.1. OE1: Promover a participa-
ção activa de cidadãos e ci-
dadãs nos processos de to-
mada de decisão sobre sa-
úde. 

Número de acções da EAS que servem 
para acrescentar o nível de participação 
dos Cidadãos e Cidadãs nos processos 
de tomada de decisão sobre direito à sa-
úde. 

0 Acções da 
EAS 

12 1 2 3 3 3 
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Objectivos Estratégicos INDICADORES Linha de base META GLOBAL 2022 2023 2024 2025 2026 

Número de participações da EAS ou dos 
membros da Aliança nos processos de 
tomada de decisão sobre saúde. 

XX Participa-
ções 

10 0 2 2 3 3 

2.2. OE2: Contribuir para a me-
lhoria do ambiente político, 
social e legal em saúde para 
a promoção e a defesa dos 
direitos humanos de cida-
dãos e cidadãs em Moçam-
bique. 

Número de espaços de diálogo promovi-
dos entre a EAS e os principais actores 
no sector de saúde sobre os direitos hu-
manos e o direito à saúde. 

0 Espaços de 
diálogo 

4  1 1 1 1 

Número de provedores/as de saúde for-
mados/as pela EAS em Direitos e Saúde 
para a humanização dos serviços. 

XX provedo-
res/as de saúde 

400 60 70 80 90 100 

Número de parcerias entre a EAS e ou-
tras escolas congéneres. 

0 Parcerias 2   1  1 

Nível de engajamento da EAS e estabele-
cimento de MoU com instituições-chave 
de saúde, educação e direitos humanos. 

MoU 
Memorandos 

5 1 1 1 1 1 

2.3. OE3: Contribuir para a me-
lhoria da eficácia do Sistema 
Nacional de Saúde a todos 
os níveis (local, distrital, pro-
vincial e nacional), através 
de pesquisas, advocacia, 
participação e boa-governa-
ção. 

Número de eventos de aprendizagem e 
reflexão (seminários, workshops…) sobre 
governação, boas práticas de gestão e 
transparência nos Serviços Públicos de 
Saúde. 

CESC 
Nweti 

Namati 
OCS 

5 Eventos 1 1 1 1 1 

Número de colaborações da EAS no de-
senvolvimento de pesquisas e/ou estu-
dos sobre o Sistema Público de Saúde. 

0 Colaborações 
em pesquisas 

2  1  1  

 


