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I Fórum Nacional Sobre a Promoção da Saúde
- Por uma Visão Holística da Saúde -
Praia, 23 e 24 de Novembro de 2011

A coordenação multisectorial das acções de promoção da Saúde, para o
desenvolvimento sanitário do país, constitui uma das principais vocações do CNDS.

Tendo em conta a existência de vários parceiros, públicos e da sociedade civil, a
implementar acções de promoção da saúde no terreno, com a abrangência em vários domínios
da saúde, e considerando a necessidade imperiosa de reforçar a articulação intra-sectorial
(Ministério da Saúde) e intersectorial, com vista a alcançar a desejada harmonização, na
planificação e implementação das acções, e no contexto da Prevenção da Doença, Protecção
da Saúde e da Educação para a Saúde, o Centro Nacional de Desenvolvimento Sanitário realiza
o I Fórum Nacional sobre a Promoção da Saúde, sob o lema “Por uma Visão Holística da
Saúde” com as seguintes finalidade, objectivos e resultados esperados.

1.Finalidade

Apresentar os principais problemas de saúde pública que afectam o país e socializar as áreas
de intervenção dos diferentes parceiros, na promoção da saúde, com vista a harmonizar as
metodologias, a identificar as boas práticas e a reforçar os mecanismos de articulação intra e
intersectoriais.

2.Objectivos

Objectivo Geral

Melhorar e reforçar a coordenação das acções de promoção da saúde.

Objectivos Específicos

1. Apresentar os principais problemas de saúde pública que afectam o país;
2. Discutir a temática da Promoção da Saúde, no contexto da Prevenção da Doença, da

Protecção da Saúde e da Educação para a Saúde;
3. Socializar as áreas de saúde abordadas por cada parceiro, nas acções IEC;
4. Definir níveis e mecanismos de articulação entre os parceiros;
5. Harmonizar as intervenções e as respectivas metodologias, por áreas de saúde;
6. Criar/actualizar uma base de dados de parceiros com intervenção em IEC para a saúde,

com especificação das respectivas áreas de saúde;
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7. Identificar as boas práticas na implementação de acções IEC, pelos diferentes
parceiros;

8. Conhecer as possibilidades de financiamento dos projectos de IEC.

3.Resultados Esperados

Após o Fórum, os participantes terão uma visão clara e actualizada sobre :

1. Como harmonizar a prática da Promoção da Saúde com os principais problemas de
Saúde Pública que afectam o país;

2. O conceito e a abrangência da temática “Promoção da Saúde”;
3. O papel do CNDS na coordenação das acções de promoção da saúde, para o

desenvolvimento sanitário nacional;
4. Os mecanismos e níveis de articulação entre os parceiros e o CNDS;
5. As áreas da saúde cobertas com acções de promoção da saúde, por cada parceiro;
6. As metodologias de intervenção utilizadas por cada parceiro;
7. As potenciais fontes de financiamento dos projectos de promoção da saúde.

4.Público-Alvo

Os principais grupos-alvo identificados para participarem neste fórum são :

 Representantes de Ministérios, Câmaras Municipais e outras Instituições Públicas que
implementam acções de promoção da saúde;

 Representantes da Sociedade Civil (ONGs nacionais e estrangeiras, Associações
Comunitárias, Empresas Públicas e Privadas);

 Representantes do Sistema das Nações Unidas, parceiros do CNDS;
 Organização Mundial da Saúde;
 Representantes da Cooperação Internacional que têm patrocinado acções de

promoção da saúde;
 Representantes da Ordem dos Médicos e da Associação de Enfermeiros;
 Directores de Programa e Delegados de Saúde;
 Representantes da Comunicação Social;
 Directores das Escolas Secundárias.

5. Metodologia

Este Fórum terá a duração de dois dias, sendo o primeiro dia destinado à apresentação do
estado da Saúde em Cabo Verde, incluindo os respectivos problemas de Saúde Pública, e à
apresentação da nova visão e operacionalização do conceito de Promoção da Saúde. Ainda no
primeiro dia, serão constituídos grupos de trabalhos, que farão um ponto de situação sobre o
trabalho que cada um dos parceiros vem desenvolvendo na Promoção da Saúde, bem como a
identificação de boas práticas na implementação das acções.
No segundo dia, serão apresentados dois temas : “O papel do CNDS na coordenação das
acções de Promoção da Saúde no país” e “Potenciais Fontes de Financiamento para Projectos
de Promoção da Saúde”. Os trabalhos de grupo prosseguem, com a discussão de mecanismos
de melhoria da coordenação e articulação entre o CNDS e os parceiros e a discussão da
possibilidade de elaboração de um plano de acção conjunto para o ano 2012.
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Cada grupo de trabalho será coordenado por um facilitador.

No final do Fórum será apresentado um documento síntese dos trabalhos.

Durante o Fórum, decorrerá uma exposição de materiais IEC produzidos pelos diferentes
parceiros.

Praia, Outubro de 2011.

Melhores Cumprimentos

O Presidente

/Dr. Artur Correia/


