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COMISSÃO DE DETERMINANTES
SOCIAIS DA SAÚDE

MUNICÍPIO DE MAPUTO CRIA COMISSÃO DE DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE
No âmbito da gestão dos Cuidados de Saúde Primários, o Município
de Maputo criou a Comissão de Determinantes Sociais de Saúde
(CDSS). Os membros da Comissão foram apresentados ao público
hoje, dia 8 de Junho de 2022, numa cerimónia dirigida por Sua
Excelência Eneas da Conceição Comiche, Presidente do Conselho
Municipal de Maputo.
Estiveram presentes no evento, o Padrinho da Cidade de Maputo,
Prof. Dr. Martinho Dgedge, bem como o Professor João Schwalbach,
que fez a oração de sapiência, bem como, a Delegada do INS da
Cidade de Maputo, Vereadores e Directores do Conselho Municipal,
Membros da Comissão de Determinantes Sociais e o parceiro de
cooperação Medicus Mundi.
Na sua intervenção, Prof João Schwalbach falou da relevância do
Determinantes Sociais de Saúde para a garantir Cuidados de Saúde
Primários (CSP) de qualidade.
No discurso de ocasião, Sua Excelência Eneas Comiche frisou o papel
crucial da CDSS no Município de Maputo e encorajou para que a CDSS
traga resultados satisfatórios para a urbe. A CDSS possui uma
composição multissectorial, composta por membros das Unidades
Orgânicas do Conselho Municipal, Serviços de Saúde da Cidade de
Maputo, Instituições de Ensino (UEM-Faculdade de Medicina,
ISCISA, ISCM) e de Pesquisa (INS), Sociedade Civil e Parceiros de
Cooperação.
Esta comissão tem como principais objectivos o de fazer advocacia
entre vários sectores e gerar evidências para garantir mais e
melhores serviços de saúde para os munícipes.

Membros da CNDSS, na sala de sessões do Município de Maputo
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FEIRA DE SAÚDE

MAIS UM PASSO PARA A CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE O DIREITO À SAÚDE
A Comissão de Determinates Sociais da Saúde e Aliança
para a Saúde defendem a aproximação à comunidade como
chave para resultados positivos nas acções de
sensibilização e actvismo em prol do direito à saúde, na
cidade de Maputo.
Ciente do seu papel na promoção do direito à saúde, a
Comissão de Determinates Sociais da Saúde e a Aliança
para a Saúde organizaram uma feira de saúde virada à
“educação e sensibilização da cidadania e das autoridades
sobre o activismo e direito à saúde", no dia 9 de Abril
objectivando de forma especial, contribuir para a melhoria
nas áreas de: Direito à Saúde, Violência Obstétrica, Serviços
a vítimas de Violência Baseada no Género, Direitos e
Deveres do Utente, Diversidades Sexuais e Masculinidades
Positivas, com foco na obtenção de efeitos positivos no
fortalecimento do Sistema de Saúde. O evento arrancou
quando o Pelouro de Saúde e Acção Social do Município de
Maputo e vários membros das organizações da sociedade
civil compunham o Campo Municipal de Zimpeto. Na
intervenção inaugural, o Pelouro de Saúde, representado
pela Dra. Cheila Xavier ressaltou a importância da
proactividade das forças vivas da sociedade nas acções de
sensibilização e activismo para a formação de um Sistema
de Saúde são, pois, certas realidades só podem mudar se
todos colaborarem a favor do bem comum.

Entrega de materiais a uma participante do bairro de Zimpeto
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Já os participantes (expositores) ressaltaram que ainda existem
desafios no acesso a um serviço de saúde de qualidade,
principalmente quando se fala do serviço público na cidade no
país, tendo referido que em resposta a essa realidade, a
Campanha Activa-te procura intervir tanto para consciencializar a
comunidade como para orientar o governo e as autoridades de
saúde a pautarem por boas práticas e melhoria de serviços em
saúde.
Na feira, a Comissão e a Aliança para a Saúde juntaram Doação de
Sangue, Ginástica Aeróbica, Saúde Oral, Serviços de Nutrição,
Saúde Materno Infantil, Medição de Glicémia, Dança Tradicional,
Música com Mimãe, Dice e Jossua, e uma grande partida de
futebol, entre Ricatlha Futebol Clube e Real Madala, tendo a
segunda equipa se revelado vencedora da Taça de Activismo pelo
Direito à Saúde. De referir que, a feira de saúde enquadra-se no
âmbito da Campanha Activa-te, uma iniciativa da Aliança para a
Saúde em prol da Defesa do Direito à Saúde em Moçambique.
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Gazebos de exposição na feira de saúde
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Comissão Municipal de Determinantes Sociais de Saúde elege Órgãos Directivos
A Comissão de Determinantes Sociais de Saúde do Município de
Maputo, elegeu no passado dia 23 de Fevereiro de 2022 os seus
órgãos directivos.
O evento foi inaugurado pela Directora Municipal de Saúde, a Dra.
Bélia Xerinda, que louvou a iniciativa, mas frisou que uma
“Comissão de Determinantes Sociais da Saúde (DSS) não é algo
novo a nível mundial, desde que a Organização Mundial da Saúde
criou a Comissão de Determinantes Sociais da Saúde”, tendo
acrescentado que “no contexto moçambicano somos pioneiros em
ter uma comissão já operacional, pese embora os esforços que
estão a ser realizados a nível do Ministério da Saúde para também
operacionalizar uma comissão [de âmbito nacional]”.
No mesmo encontro, a Dra. Cheila Xavier, membro da Presidente da
Comissão, apresentou os regulamentos, bem como a matriz de
actividades, de forma a que os restantes membros estivessem
alinhados com os objectivos da mesma. A apresentação foi
reforçada pelo Dr. Policarpo Ribeiro, Responsável de Saúde Pública
da medicusmundi, representante e membro do Secretariado da
Comissão, que realçou que a Comissão de DSS de Maputo terá
algumas actividades suportadas pelo projecto “Determinantes
Sociais de Saúde: A melhor estratégia contra COVID -19 em Maputo,
implementado pela medicusmundi e financiado pelo Município de
Barcelona.

Órgãos directivos da CMDSS
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I° FÓRUM MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO COM
PARCEIROS DO PSAS
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I° FÓRUM MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO COM
PARCEIROS DO PSAS
No dia 27 de Abril do ano 2022, sob presidência da Exma. Dra.
Alice Magaia de Abreu, Vereadora do Pelouro de Saúde e Acção
Social do Conselho Municipal de Maputo, realizou-se no
Instituto Politécnico de Tecnologia e Empreendedorismo, a
cerimónia de abertura do I° Fórum Municipal de Cooperação
com Parceiros do Pelouro de Saúde e Acção social (PSAS), sob o
lema “Unidos e Coesos na Elevação da Qualidade de Vida dos
Munícipes da Cidade de Maputo”.
A reunião iniciou com a intervenção da Sra, Isabel Tembe
Directora do IPET, seguida do momento de auto apresentação
dos participantes e da apresentação do documento que
contextualiza a realização do Fórum, pela Sra. Victoria Adade,
responsável pela área de Cooperação do PSAS.
Adiante, a Sra. Vereadora de Saúde e Acção Social, Dra. Alice
Magaia de Abreu e interviu, saudando aos participantes e
procedeu com a leitura do discurso de abertura do I° Fórum
Municipal de Cooperação com Parceiros do Pelouro de Saúde e
Acção social (PSAS).

Em seguida, procedeu-se a apresentação do Balanco do Plano de
Desenvolvimento Municipal (PDM) referente ao ano de 2021, pela
Sra. Gilda Florentina Eugénio Samuel a qual de forma resumida
destacou o seguinte:
A estrutura organigrámica do PSAS que compoprta três Direções
sendo a Direção Municipal da Saúde, Direção Municipal de Acção
Social e a Direção Municipal de Morgues e Cemitérios, as quais
em termos de recursos humanos comportam um total de 326
funcionários distribuídos em 14 Departamentos e 18 Repartições.
A nível da DMS, destacou os seguintes objectivos Estratégicos:
Contribuir para o reforço da qualidade nos Cuidados de Saúde
Primários aos munícipes;
Garantir a promoção de saúde e prevenção de doenças;
Garantir o controlo da população animal na via pública
através da expansão da rede sanitária.
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II° Encontro da Comissão Municipal
Determinantes Sociais de Saúde (CDSS)
Realizou-se no dia 18 de Março de 2022, na sala de
reuniões da Cáritas de Maputo o II° encontro da Comissão
Municipal de Determinantes Sociais de Saúde na qual
estiveram presentes 24 membros. O mesmo foi presidido
pela Dra. Cheila Xavier, presidente da Comissão.

de

O encontro iniciou com a leitura da acta da reunião anterior a
qual foi aprovada em plenária e assinada pelos membros
representativos da CDSS.
O principal objectivo do encontro foi de fazer revisão da matriz
de actividades da Comissão Municipal de Determinantes Sociais
de Saúde e definir as actividades prioritárias para o próximo
trimestre.
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Como forma de dar início a discussão da matriz, o secretário da CDSS
fez uma breve contextualização da mesma de modo a acomodar aos
novos integrantes.
A posterior iniciou-se com a discussão em grupos para actualização da
matriz.
Pilar I- Pesquisa e relatório – foram apresentadas as actividades
propostas para o II trimestre, onde foram aprovadas três actividades
prioritárias:
Mapeamento das organizações de base comunitária na cidade e
identificar sinergias entre elas e a CMDSS;
Avaliar o fortalecimento dos Postos Comunitários de Saúde e o
impacto na comunidade;
Avaliar o impacto do uso da linha verde para a defesa dos
consumidores citadinos da Cidade de Maputo;
Pilar II - Advocacia & Pressão – foram apresentadas as seguintes
actividades como prioritárias:
Apoiar na capacitação em Manejo de Casos Severos de COVID-19
e na gestão de óbitos (certificação e classificação) aos
profissionais da saúde;
Adquirir EPIs, termómetros infravermelhos e cabines para sua
instalação nos Centros Operativos de Emergência nas Unidades
Sanitárias de Maputo e Postos Comunitários, pelo menos nas mais
críticas;
Participar nos encontros para coordenar a resposta a COVID-19
com Pelouro de Saúde, Província de Maputo e Cidade de Maputo;
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Pilar III- Educação & Comunicação – foram definidas as seguintes
actividades como prioritárias:
Apoiar na formação dos Recursos Humanos do Município de
Maputo (Unidades Sanitárias, Polícia Municipal, dirigentes e
responsáveis municipais) em medidas de prevenção da COVID19 e apoio psicossocial, com especial atenção as mulheres
vítimas de violência;
Promover e fortalecer um sistema de rastreio, testagem de
casos suspeitos e vacinação da COVID-19 (ou outras doenças
transmissíveis) a nível dos bairros e das comunidades, com
especial atenção as mulheres que necessitam do apoio
psicossocial;
Formar 50 activistas comunitários de saúde para realização de
busca activa e rastreio de casos suspeitos de Covid-19, nos
bairros de Maputo, com aplicação dos protocolos de resposta a
pandemia;
Realizar uma formação sobre violência machista e Covid-19
para 20 membros da comissão de determinantes sociais de
saúde do CMM, com apoio e seguimento do fórum mulher;
Elaborar um plano IEC sobre determinantes sociais de saúde no
âmbito da COVID-19 e desenvolver materiais educativos e de
sensibilização para difundir nas escolas Primárias da Cidade de
Maputo;
Criação da página WEB da CDSS e reprodução de materiais de
visibilidade (camisetes, bonés…) para os membros.
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Encerramento do Mês da Mulher
Município de Maputo Lança Campanha contra Assédio no Local de Trabalho
O Presidente do Conselho Municipal de Maputo, Eneas Comiche
por ocasião do encerramento do mês da mulher e do início da
campanha contra o assédio no local de trabalho, congratulou as
mulheres do Município de Maputo, em especial, as mulheres
dirigentes e funcionárias dos sectores de actividade do Município
de Maputo.
Na ocasião, Comiche disse que o encerramento do mês da mulher
impelem a todos reflectir sobre a situação de género, no
Município, e a realizar acções concretas para que as mulheres não
continuem sendo postas à margem dos processos de
desenvolvimento.
“Olhando para o objectivo de assegurar a inclusão e participação
activa das mulheres do Município de Maputo, o Plano de
Desenvolvimento Municipal 2019-2023 inscreveu a promoção da
igualdade e equidade de género, respondendo à necessidade
imperiosa de se garantir a presença e visibilidade das mulheres
em posições de tomada de decisões.
Apraz-me constatar que o Conselho Municipal de Maputo está no
bom caminho, relativamente à promoção da igualdade de género,
uma vez que do total de 2.865 trabalhadores, 1.058, ou seja, 37%
são mulheres”, afirmou Comiche.

É fundamental que a sensibilidade de género se torne uma
cultura, conscientemente, enraizada na mente de todas as
funcionárias e de todos os funcionários, como um dever
perante a sociedade e maneira de ser e estar em todas as
unidades orgânicas do Conselho Municipal de Maputo.
No evento, Comiche referiu ainda que a Campanha contra
Assédio no local de Trabalho constitui uma oportunidade para
se repôr a justiça nas relações de género e de trabalho,
afastando as ideias falaciosas que perpetuam e arrastam as
relações sociais de poder que subjugam mentalmente as
mulheres a uma ilusória autoridade masculina.
O assédio consubstancia abuso de poder, cria insegurança e
baixa os níveis de auto-estima das suas vítimas, levando-as,
muitas vezes por vergonha, à auto-exclusão e isolamento.
Para terminar, Comiche instou a unidade de género do
Conselho Municipal de Maputo a divulgar informação e
promover educação sobre questões de género e que ponha à
disposição de todos os funcionários e funcionárias os
instrumentos institucionais de protecção contra a
discriminação e assédio contra as mulheres, em especial o
assédio sexual.

Para o Edil de Maputo a proporção revela que o desafio é grande,
pois, a meta é o alcance do equilíbrio e equidade de género em
toda a estrutura do Conselho Municipal de Maputo,
principalmente, nos cargos de liderança.
Este esforço não deve ser esperado apenas do lado das mulheres.
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