PROJECTO 9.ACP.MTR.004
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS EM SAUDE NOS PALOP

1 MEMO.2009 – 30 DE MAIO DE 2009
VIDEO CONFERENCIA SOBRE RH EM SAUDE NOS PALOP

O dia 26 do presente mês teve lugar o início das actividades da Unidade de Gestão do Projecto (UGP),
com a chegada a Luanda da chefe da equipa, Dra. Juliana Garcia Salinero, sendo que o resto dos
membros irão se incorporar ao longo do mês de Junho.
Cumpre assim, em nome da equipa da UGP, informar de uma das actividades, à qual já estávamos
convidados pelos organizadores antes do início das actividades de AT.
Durante a passada semana, e depois de uma primeira tentativa infrutuosa, o dia 28 de Maio foi
finalmente realizada a primeira vídeo conferencia, organizada pelo Banco Mundial em parceria
com o Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa e a OMS, dentro
um programa de formação a distancia sobre o fortalecimento das políticas e da gestão dos
recursos humanos em saúde nos PALOPS.
O objectivo essencial desse programa e de permitir aos directores de RHS e seu pessoal
coordenar as actividades previstas nos projectos tanto da União Europeia como do Banco Mundial
e outros parceiros actuando nessa área, discutir avanços a nível nacional, e integrar elementos
formativos sobre temas específicos.
Inicialmente estava previsto de subsidiar uma série de 3 Vídeo Conferencias (VC) nos 3 próximos
meses. Cada VC terá uma duração de 3 horas das 8:30 – 11-30 da manha, horário de
Washington.
Neste sentido a primeira VC foi realizada no dia 28 de Maio 2009, as 13,30 horas, hora de
Luanda, na sala de VC da oficina do Banco Mundial. Apesar de de algumas dificuldades técnicas
e do atraso dos participantes de alguns dos países, finalmente participaram todos os países
PALOP, assim como a OMS, por conferência telefónica, no evento.
A Equipa de Angola esteve composta por:
• Dr. J. Fortes. Director adjunto da UTA
• Dr. Raul Feio, DEL CE
• Dr. António Costa, Director de RH do MINSA
• Dr. Artur Chilulo. Chefe de Dpto. De Administração da DNRH do MINSA
• Dr. Munzala Ngola, Ponto focal da OMS Angola
• Dra. Juliana Garcia. Chefe de Equipa da AT ao projecto.
A VC foi coordenada pelo Dr. Stephane Legros, do Banco Mundial

1 MEMO 2009 de 30 de Maio
Chefe da Equipa de AT e Coordenadora da UGP
Juliana Garcia Salinero– jugasa@iservicesmail.com
Complexo de Ciências da Saúde. Morro Bento. Luanda– República de Angola
Telefone: TEMPORAL+ 244 923840559

1

A agenda final da VC manteve a estrutura e pontos previstos: na agenda proposta:
- Introdução, objectivos das 3 VC, apresentação dos temas, apresentação dos participantes, por
parte do coordenador da VC;
- Breve introdução do projecto ePORTUGUESe e das bibliotecas azuis e virtuais, por parte do Dr.
Mário Dal Poz ( OMS);
- Apresentação da situação dos RH de Moçambique, nomeadamente do Plano de
desenvolvimento dos RH, por parte da equipa de RH do MINSA de Moçambique.
- Ronda de perguntas e respostas dos diferentes participantes;
- Breve apresentação do Projecto RHS da União Europeia, por parte do representante da OMS e
da Coordenadora da AT ao Projecto;
- Comentários por painel
- Síntese e comentários mais didácticos sobre recrutamento, retenção e motivação do pessoal da
saúde
- Conclusões e recomendações·
A segunda VC está prevista para o dia 18 de Junho; a mesma hora e nos menos locais, sendo
Angola, que de deve apresentar a situação dos RH do sector da saúde
COMENTARIOS:
Apesar de de algumas dificuldades, entre as que destacamos: descoordenação de horários; atrasos no
inicio da mesma e consequentemente extensão temporal; algumas deficiências no sistema áudio e vídeo,
consideramos que foi uma experiência de grande interesse, e sucesso. O facto de poder participar todos
os PALOP, permitiu e permitira no futuro partilhar experiências num contexto de eficácia e eficiência.
Agradecemos aos organizadores o convite e fazemos votos no sentido de que nas próximas sessões
serão minimizadas as pequenas deficiências, que permitam uma maior articulação dos projectos e
propostas, que visam melhorar a capacidade dos RH dos PALOP, com o objectivo de prestar melhores
cuidados de saúde as suas populações

Melhores Cumprimentos,
JULIANA GARCIA
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