Workstream 6 (WS6)
Engajamento
O QUE É O WS6?
O objectivo geral do WS6 é garantir que a pesquisa seja relevante e
sensível às necessidades dos países parceiros. Para tal, desde a
concepção do projecto, nós engajámo-nos activamente com o Sector
de Saúde Governamental, parceiros de pesquisa, e outros parceiros
importantes de forma a facilitar as suas contribuições.
Paralelamente, nós estamos a criar o perfil do PHISICC através de
uma série de actividades de comunicação e advocacia, para garantir
que o projecto seja bem percebido, no que se refere à sua relevância
e mudança positiva nos sistemas de informação baseados em papel
para os cuidados de saúde primários. Como com os outros
workstreams do PHISICC, o WS6 advoga processos co-criativos e
responsabilidades partilhadas, para optimizar o engajamento e
garantir que os parceiros se mantêm actualizados e são apoiados
como colaboradores activos.

Os principais actores têm contribuído continuamente e validado estas partes através da
comunicação 1:1 e da organização de seminários para a criação de consenso. Os coordenadores
nacionais do PHISICC são centrais para este engajamento, que promovem e monitoram as
percepções do PHISICC nos seus respectivos países e organizam intercâmbios formais e informais
frequentes com os principais influenciadores. A dessiminação adicional das actividades e de
materiais relacionados, para outros stakeholders, é apoiada pelo website do PHISICC, pelo jornal
electrónico, pelas publicações de revisão de pares e pelas apresentações em conferências.
QUAIS SÃO OS ACHADOS (ESPERADOS) DO WS6?
À medida que o PHISICC progride, espera-se que os esforços de implementação e de comunicação
beneficiem de informação sobre as necessidades dos parceiros nacionais e a elas sejam sensíveis. O
projecto gostaria também de ser experimentado como um espaço de aprendizagem em termos de
desenvolvimento de habilidades de pesquisa nacional (e.g., redacção de manuscritos, colaboração
internacional) e edificação e apresentação de evidências de forma que possa ser mais útil aos
fazedores de políticas.

QUE MÉTODOS SÃO UTILIZADOS NO WS6?

QUAIS SÃO AS IMPLICAÇÕES DO WS6 PARA O PHISICC?

Estão a ser utilizadas várias estratégias complementares de forma a
promover o engajamento com os parceiros. Em primeira instância,
foram conduzidas uma análise documental de documentos de
políticas e uma análise dos parceiros. Tal, proveu informação para a
criação de representações visuais do SIS em cada país, detalhando os
arranjos organizacionais, o fluxo de informação, os atalhos para a
tomada de decisões e os principais influenciadores.

A ênfase para o WS6 relaciona-se muito com a transparência de conhecimento, partilha da tomada
de decisões e atenção para as relações pessoais. Espera-se que esta abordagem vá garantir que as
necessidades dos parceiros sejam reconhecidas, entendidas e reflectidas na gestão do projecto de
pesquisa e que aqueles que nele estão envolvidos percebam o propósito e os esforços por detrás do
PHISICC como os seus próprios.
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