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• Factores favorecedores do desenvolvimento 
da ideia de Projecto 

 

• Objectivos e resultados do Projecto  

 



Enquadramento do Projecto RSSN 
Antecedentes 

• O objectivo geral do Programa de Governo 1996-
2000 para a saúde: melhorar os níveis de saúde 
das populações e as condições de acesso aos 
cuidados de saúde e aumentar a eficácia e a 
eficiência dos serviços.  
 

• A prossecução do objectivo geral da saúde deverá 
ter como princípios básicos os da Política Social, 
nomeadamente a equidade na prestação dos 
cuidados de saúde, a priorização das zonas 
geográfica e socialmente desfavorecidas 



Enquadramento do Projecto RSSN 
Antecedentes 

 O Plano Nacional de Desenvolvimento 1997-2000 
integra entre os seus Programas o Programa Saúde 
(P26) o qual se desdobra em 4  Sub- Programas: 

 - 26.1-Melhoria da Saúde da Mulher e da Criança 

 - 26.2-Estruturação do Sistema de Saúde  

 - 26.3- Formação, desenvolvimento e valorização 
dos recursos humanos 

 - 26.4-Luta contra as doenças endémicas e 
epidémicas  



Enquadramento do Projecto RSSN 
Antecedentes 

 
Objectivos para o Sub - programa 26.2  

 
• Melhorar a qualidade das estruturas e equipamentos de 

saúde em todos os Concelhos do país;   
• Reestruturar as funções dos Hospitais Regionais e adaptar as 

suas instalações; 
• Reorganizar os serviços de saúde na Praia. 
• Completar o equipamento do Hospital Central de S. Vicente; 
• Remodelar as estruturas dos Centros de Saúde e das 

Delegacias de Saúde; 
• Reforçar a capacidade institucional  e a gestão das estruturas 

de saúde;  
• Capacitar os serviços para o controle da qualidade dos 

cuidados de saúde prestados;  
 



Enquadramento do Projecto RSSN 
Antecedentes 

  
Entre as METAS para o Sub - programa 26.2 constam: 

 
• Ter a  Carta Sanitária  até ao fim do 1º semestre de 

1998; 
• Reconstruir o Hospital Regional de Santa Catarina ;  
• Construir a Delegacia de Saúde do Concelho de São 

Miguel; 
• Construir Delegacia de Saúde do Concelho de Santa 

Cruz; 
• Construir a Delegacia de Saúde do Concelho do 

Tarrafal; 
 
 



Enquadramento do Projecto RSSN 
Antecedentes 

• Razões para a reconstrução Hospital  
que em tese era uma estrutura nova, 
com cerca de 5anos de funcionamento: 
 

- Funcionalidade 
- Características do terreno onde se 

encontrava construído o existente 
- Outras? 

 
 

 
 
 
  
  



Enquadramento do Projecto RSSN 
Antecedentes 

• Razões par a construção de novos Centros 
de Saúde: 

 
- Funcionalidade dos existentes 

 
- O estado de avanço de degradação dos 

existentes 
 
- Outras? 

 



Enquadramento do Projecto RSSN 
Antecedentes 

 

Mais Razões? Muitas mais existiriam e esta seria 
uma oportunidade para as identificar e 
sistematizar: 

  

Impulso  ao processo de  Elaboração da Carta 
Sanitária, ou seja efectuar o :  

  “Ordenamento espacial de todo o território, 
com o fim de se conseguir uma oferta eficiente e 
equitativa da atenção à saúde” 

 



Enquadramento do Projecto RSSN 
Antecedentes 

• Os objectivos fundamentais perseguidos pela 
Carta : 

 - A racionalização da oferta de cuidados de saúde 

 - A conformação de uma rede completa e 
coerente 

 - A garantia de uma efectiva acessibilidade aos 
serviços 

 - A elevação do nível da gestão para sustentar a 
estrutura dos serviços 



Enquadramento do Projecto RSSN 
Antecedentes 

• A Carta Sanitária salienta, entre outros aspectos: 

•  que os Hospitais Regionais funcionavam como 
grandes centros de saúde por insuficiências de 

 recursos de Saúde (humanos, materiais,  
equipamentos e medicamentos) com uma 
excepção para Santo Antão que se encontrava 
numa situação mais confortável (com recentes 
intervenções da Cooperação Luxemburguesa) 

 



Enquadramento do Projecto RSSN 
Antecedentes 

 
• Ausência do estatuto dos hospitais regionais e sua 

ligação à Delegacia de Saúde 
 

• Assimetrias na situação Sanitária (seja em termos de 
cobertura seja em termos de estado de saúde da 
população) do país, sendo que o Interior de Santiago 
apresentava valores abaixo da média nacional 
 

• Deficiências em matéria de organização e gestão nos 
Serviços e, de forma mais abrangente, do Sistema de 
Saúde. 
 
 
 



Enquadramento do Projecto RSSN 
Antecedentes 

  A Carta Sanitária 1999 propõe o reordenamento 
funcional das estruturas, com uma proposta 
fundamentada de criação de distritos/regiões 
sanitárias em Cabo Verde, abarcando Delegacias 
de Saúde próximas ou confinadas a uma ilha, no 
fluxo entre níveis diferentes de prestação de 
cuidados, tendo no topo da pirâmide um Hospital 
Regional. O importante é que se mantêm a 
autonomia da Delegacia de Saúde, enquanto a 
Administração Concelhia de Saúde. 

 



Enquadramento do Projecto RSSN 
Antecedentes 

  

 A Carta Sanitária 1999 reforça a necessidade de 
uma intervenção no sentido de aumentar os 
recursos  

 mas 

 Em concomitância com reformas que viessem  
concorre para rendibilizar os investimentos e 
emprestar qualidade às prestações, no contexto 
de micro país insular e arquipelágico que é Cabo 
Verde     



Enquadramento do Projecto RSSN 
Antecedentes 

 

 

 Em Dezembro 1998 a Cooperação 
Luxemburguesa efectuou uma avaliação  
dos projectos de Saúde  (em Santo Antão e 
S. Nicolau) que recomendou o  apoio aos 
planos para a criação de Regiões Sanitárias 

 



Enquadramento do Projecto RSSN 
Antecedentes 

• Em Setembro de 2000 uma Nota Estratégica de 
intervenção, elaborada da Parte Luxemburguesa 
recomenda uma abordagem sectorial integrada com a 
retenção das seguintes componentes: 

 -Equipamento do Bloco operatório do HAN 
 -Apoio à manutenção e equipamento das estruturas de 

Saúde  
 -Suporte ao desenvolvimento da Região Sanitária de 

Santiago Norte  
 - Participação na luta contra a mal nutrição 
 -Reforço da luta contra a dependência da droga 
 - Apoio ao reforço do financiamento da Saúde 

 
 



Enquadramento do Projecto RSSN 
Antecedentes 

• Em Junho de 2001 o Programa Indicativo de 
Cooperação 2002-2004 entre Cabo Verde e 
Luxemburgo foi elaborado sob grandes linhas politicas 
tais como: 

 - Prioridade para a luta contra a pobreza e 
desenvolvimento durável 

 - Abordagem programática, com a formulação dos 
objectivos sectoriais deixando um certa flexibilidade à 
planificação operacional 

  - Coordenação entre os parceiros uma politica de 
avaliação transparente e apropriada  como garantia 
de eficácia das intervenções 
 



Enquadramento do Projecto RSSN 
Antecedentes 

• Em Novembro de 2001 foi efectuada a 
primeira Missão de formulação que durou 3 
semanas: 

- Colecta de dados sobre os serviços de saúde, 
financiamento e a politica sectorial 

- Elaborar um draft do plano de cobertura 
sanitária , um cronograma de actividades e 
uma projecção das necessidades em recurso 
humanos  

 

 



Enquadramento do Projecto RSSN 
Antecedentes 

 

• Em Março de 2002 foi efectuada a segunda Missão 
de formulação com objectivo de: 
 

- Validar a pertinência dos objectivos, resultados e 
meios e memos completa-los.  

- Analisar de riscos internos e externos e redigir uma 
lista de compromissos do Ministério da Saúde e dos  
Municípios em relação a estes riscos 

- Analisar a questão do financiamento do pessoal, 
medicamentos e a manutenção com os serviços 
competentes do Ministério das Finanças 
 

•   



Enquadramento do Projecto RSSN 
Factores favorecedores do desenvolvimento da 

ideia de projecto  
 

• O facto do interior de Santiago ser um terreno propício 
pelas suas características  ária piloto : 

 - O peso expressivo da sua população, que atinge quase 
metade da população da Ilha de Santiago,  

  
 - O número de delegacias de saúde que abrange, a existência 

de vias de comunicação ligando os municípios envolvidos,  
 a combinação nestes de áreas urbanas, com áreas 

predominantemente rurais  
  
 - O número de profissionais de saúde afecto aos referidos 

municípios, que representa uma massa crítica importante e 
que deve ser aproveitada em prol da melhoria das condições 
de prestação de saúde na referida circunscrição territorial.  
 



Enquadramento do Projecto RSSN 
Factores favorecedores do desenvolvimento da 

ideia de projecto  
 

• A retenção das Medidas de Política no quadro do Plano 
Nacional de Desenvolvimento. 

 
• A existência da Carta Sanitária que apresentava e sustentava as 

orientações políticas e técnicas  
 

•  A avaliação do estado da saúde do país que indicava que a 
situação no interior da ilha de Santiago encontrava-se em 
desvantagem em  relação à media nacional 
 

• A disponibilidade dos Municípios e do Ministério das Finanças 
em cooperar com o Ministério da Saúde na defesa dessa ideia  



Objectivos do Projecto  

 

• Objectivo de Desenvolvimento 
  
 - Contribuir para melhorar e alargar a cobertura a sanitária e a 

prestação dos cuidados de saúde primários no quadro da região 
sanitária de Santiago Norte 

  

•  Objectivo específico:  
  

 - Conceber, implementar e apoiar o Plano de desenvolvimento da 
Região Sanitária de Santiago Norte. 

  
 



Resultados esperados  

• Resultado Nº 1 

 

- Cabo Verde dispõe, na Região Santiago 
Norte, de um quadro institucional e 
técnico para experimentar as Reformas 
do Sistema de Saúde. 

  

 

 



Resultados esperados  

 

• Resultado Nº 2 

 - Os cuidados de primeira instância 
tornaram-se mais acessíveis, contínuos e 
racionais 



Resultados esperados  

• Resultado Nº 3 

  

- O financiamento do sistema de saúde 
melhorado, particularmente para assegurar a 
disponibilização de medicamentos e a 
manutenção hospitalar de uma forma 
durável e eficaz.  



Resultados esperados  

• Resultado Nº 4 

 

 - Os cuidados diferenciados e o sistema de 
referências são reforçados e racionalizados na 
região sanitária de Santiago Norte. 

 



Observação Final  

• No dizer do prefacio da Carta Sanitária: 

 A realidade do país, em constante mutação, 
irá exigir que o 

 processo da implementação das medidas e 
intervenções indicadas pela Carta Sanitária, 

 seja continuamente avaliado por forma a se 
introduzir, em tempo útil, as adaptações e 

 ajustamentos que se vierem mostrar 
necessárias e pertinentes 



Observação Final  

 

• O Projecto Região Sanitária de Santiago Norte  
é um exemplo dessa flexibilidade necessária, 
foi crescendo e desenvolvendo com o país: 
Começou a cobrir 3 concelhos e hoje já cobre 
6, em obediência às alterações verificadas no 
ordenamento administrativo do território da 
Região Norte de Santiago 



 
 
 

Muito obrigada pela vossa atenção  

 

 

Margarida Cardoso 


