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Secretário de Estado da Saúde aponta áreas prioritárias até 2014
Luanda - O secretário de Estado da Saúde, Carlos Masseca, anunciou hoje,
nesta cidade, a execução de novas acções de seguimento e consolidação no
âmbito do Programa Nacional do Desenvolvimento Sanitário (PNDS),
consideradas prioritárias até 2014.
O secretário Carlos Masseca anunciou o facto na abertura de um encontro
metodológico com representantes do sector da Saúde a nível das províncias,
que decorre até 28 deste mês, sob o lema “Garantir o acesso universal”.
Em Março último, enfatizou, o Presidente da República procedeu à prorrogação por um ano do mandato da
comissão multisectorial, criada através do Despacho nº 84/11, o que "nos permite desenvolver novas acções
de seguimento de consolidação do PNDS, até Março de 2014".
Argumentou ter já sido estabelecido e discutido, a nível da comissão técnica do PNSD, o cronograma das
actividades que incorpora áreas prioritárias como a elaboração dos planos provinciais e municipais de
desenvolvimento (PPDS e PMDS) 20013-2017.
Anunciou ter sido já elaborado, discutido e aprovado de forma participativa um kit de facilitação para a
elaboração dos planos municipais de desenvolvimento sanitário.
Relativamente à orçamentação do PNDS 2013-2017, anunciou existir, de momento, uma equipa de
consultores que ajuda a aplicar uma metodologia de orçamentação, que está a ser adaptada às realidades e
necessidades do país.
Informou também ter sido planeada a utilização efectiva da matriz do PNDS para os planos executivos do
sector a nível nacional e provincial a partir de 2014.
Consta ainda do programa a elaboração do plano nacional de desenvolvimento de recursos humanos para a
saúde, o início do processo de actualização dos mapas sanitários, adaptação do paradigma dos relatórios
periódicos de desempenho nacional e provincial do sector e estabelecer e consolidar uma linha de base para
os indicadores do PNDS.
Carlos Masseca frisou também que para se cumprir com este plano ambicioso é necessária a colaboração de
todos para o enriquecimento dos documentos orientadores e partilhar experiências, para medir os avanços do
sector a todos os níveis, sobretudo para assumir a liderança dinâmica necessária ao processo de
transformação e reforma do sector da Saúde, com vista ao alcance dos objectivos de desenvolvimento do
milénio.
Sublinhou também que este encontro metodológico visa actualizar os quadros das direcções provinciais da
Saúde e outros ligados ao sector, bem como reforçar a aplicação das normas e técnicas vigentes e a
introdução de novos elementos à vigilância, prevenção e luta contra a doença.

Educa Futuro do Huambo, Lda

O mesmo encontro, disse, é resultado do último realizado na província de Benguela, cujo objectivo principal é
de fazer a divulgação e a consensualização do “PNDS 2012-2025”, visando a necessidade de actualizar técnicas
e métodos para a prossecução do processo de implementação dos objectivos do sector da Saúde em
consonância com os objectivos estabelecidos pelo Executivo para o periodo 2012-2017.
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