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Workstream 7 (WS7) 

Sustentabilidade 

  
O QUE É O WS7? 

A sustentabilidade é uma dimensão essencial de qualquer 
intervenção para torná-la viável para implementação e 
elevá-la num contexto sócio-económico e cultural 
específico. Para garantir o compromisso do PHISICC com a 
sustentabilidade, nós criámos um workstream (WS7) 
dedidcado à gestão contínua dos elementos de 
sustentabilidade, ao longo do projecto.  

O WS7 engloba todo o projecto e tem como finalidade 
conduzir o planeamento, a gestão e a avaliação do 
impacto do projecto e as suas intervenções em termos de 
sustentabilidade. Tal esforço posiciona o objectivo 
primário do PHISICC – melhorar os resultados dos serviços 
de saúde - paralelamente com outras dimensões de 
sustentabilidade do sistema, nomeadamente, as 
capacidades dos trabalhadores de saúde de tomar boas 
decisões em relação aos seus pacientes; a integração do 
projecto e as suas intervenções no sistema de saúde na 
Costa do Marfim, em  

Moçambique e na Nigéria, e a utilização de recursos de 
organizações parceiras. 

QUE MÉTODOS SÃO UTILIZADOS NO WS7? 

Visualizando o projecto através de uma lente de sustentabilidade, nós desenvolvemos uma 
abordagem técnica e de gestão, para avaliar e monitorar o valor e a relevância das intervenções 
do PHISICC. Nós comecámos com uma revisão da literatura sobre sustentabilidade, cobrindo 
definições e estruturas conforme utilizadas na saúde pública e na ciência de implementação, para 
edificar um modelo accionável de sustentabilidade para o nosso projecto. Os resultados de 
sustentabilidade foram mapeados nas dimensões centrais do nosso modelo e utilizados para 
definir actividades estratégicas. Os nossos países parceiros e os principais colaboradores irão 
contribuir para o desenvolvimento e para a expedição deste modelo. 

QUAIS SÃO OS PRODUTOS (ESPERADOS) DO WS7? 

O WS7 irá produzir um modelo geral de sustentabilidade, específico para os países, incluindo uma 
ferramenta de avaliação de sustentabilidade. A avaliação irá verificar se as atividades relevantes 
são levadas a cabo e que os detalhes de todos os recursos humanos, económicos e ecológicos 
utilizados para atingir as principais metas do projeto são capturados. 

QUAIS SÃO AS IMPLICAÇÕES DO WS7 PARA O PHISICC? 

Os achados científicos do PHISICC irão ser colocados no contexto integral do sistema de saúde, 
retratando explicitamente o potencial de sustentabilidade das intervenções baseadas em papel. 
Tal estará disponível para facilitar o processo deliberativo entre os parceiros dos países para 
sustentar os ciclos de políticas dos países. 

 


