IMPLEMENTAÇÃO
CENTRO MATERNO-INFANTIL

FEC

NOSSA SENHORA DA GRAÇA
BENGUELA

COORDENAÇÃO TÉCNICA,
PEDAGÓGICA E CIENTÍFICA
O Projeto Obrigado Mãe proporciona a atuais e
futuros profissionais de saúde a oportunidade
de estagiar e apreender boas práticas numa
unidade sanitária que se tem vindo a afirmar
como referência entre as unidades de saúde
da Igreja Católica em Benguela, o Centro
Materno-Infantil N. Sra. da Graça. A constituição
de um Núcleo de Recursos de Formação
neste centro vem trazer benefícios reais e
necessários, quer para os grupos-alvo, quer
para as unidades de saúde onde exercem ou
virão a exercer atividade e, em última análise,
para os respetivos utentes. Essas mais-valias,
traduzidas num reforço de conhecimentos
científicos, conciliação da teoria com a prática
clínica, troca de experiências e boas práticas
entre unidades de saúde, instituições
académicas e autoridades sanitárias, terão
impactos duradouros na prestação de
cuidados de saúde materno-infantil às
populações das províncias de Benguela,
Huambo e Bié.
reforço de
conhecimentos científicos
conciliação da
teoria com a prática

ACREDITAÇÃO

COM O APOIO INSTITUCIONAL
DIOCESE DE

BENGUELA

COM O APOIO

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
Caritas de Angola
http://www.caritasangola.org

Fundação Fé e Cooperação (FEC)
troca de experiências
e boas práticas entre
unidades de saúde,
instituições académicas
e autoridades sanitárias

http://www.fecongd.org

Escola Superior de Enfermagem São
Francisco das Misericórdias (ESESFM)
http://www.enfermagem.edu.pt/

PROGRAMA FORVIDA

Projeto Obrigado Mãe
Núcleo de Recursos de Formação
do Centro Materno-Infantil N. Sra. da Graça
Benguela | Angola

SETOR DE INTERVENÇÃO

PÚBLICO-ALVO DIRETO

Saúde | Subsetor: Formação de recursos
humanos em saúde materno-infantil

159 Recursos Humanos de Saúde:

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
DO MILÉNIO PARA OS QUAIS SE
PRETENDE CONTRIBUIR

ODM

ODM 4 - Reduzir a mortalidade infantil
ODM 5 - Melhorar a saúde materna
ODM 8 - Criar uma parceria global para o
desenvolvimento

LOCALIZAÇÃO

50 estudantes finalistas de enfermagem do
Instituto Superior Politécnico Jean Piaget de
Benguela
4 estudantes finalistas de enfermagem da Escola
Superior de Enfermagem S. Francisco das
Misericórdias - Lisboa
70 enfermeiros e parteiras das unidades de saúde
das províncias de Benguela, Huambo e Bié
35 gestores das unidades de saúde das
províncias de Benguela, Huambo e Bié

36 meses

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1 | Melhorar a prestação de cuidados de saúde
materno-infantil de recursos humanos de saúde
nas províncias de Benguela, Huambo e Bié.
2 | Melhorar a gestão e a sustentabilidade das
unidades de saúde alvo nas províncias de
Benguela, Huambo e Bié

Realização de estágios de formação
permanente em saúde materno-infantil para
enfermeiros e parteiras no Centro
Materno-Infantil N. Sra. da Graça, em Benguela

Constituição e dinamização do acervo
bibliográfico do Núcleo de Recursos de Formação
em Saúde (utilização dos recursos bibliográficos,
multimédia e equipamento de telemedicina)

DURAÇÃO

Melhoria da saúde materno-infantil das populações
nas províncias de Benguela, Huambo e Bié

Realização de estágios curriculares, para
estudantes finalistas de enfermagem no Centro
Materno-Infantil N. Sra. da Graça, em Benguela

Realização de estágios de formação em
Portugal para enfermeiros angolanos

Angola, Benguela (abrangendo unidades de
saúde de Benguela, Huambo e Bié)

OBJETIVO GERAL

ATIVIDADES PRINCIPAIS

PÚBLICO-ALVO INDIRETO
Cerca de 40.000 utentes de 35 unidades de saúde
População das áreas de captação das unidades de
saúde

Elaboração de estudos clínicos baseados nos
dados recolhidos, com recurso à telemedicina
Elaboração de policy paper sobre boas práticas
na abordagem e implementação de estágios
no âmbito de recursos humanos de saúde
Realização de "Jornadas Obrigado Mãe" reflexão-ação sobre saúde materno-infantil
Implementação e validação do Manual de
Procedimentos de Gestão de unidades de saúde
Realização de cursos de formação sobre gestão
de unidades de saúde, complementados com
visitas ao Centro Materno-Infantil N. Sra. da
Graça, em Benguela

