Projecto de Apoio ao Desenvolvimento de Recursos Humanos para Saúde nos Palop

OMS

Comunicado
O programa FORGEST (Formação em Gestores de Recursos Humanos em Saúde) iniciou-se a 2 de
Novembro, em Cabo Verde, no Centro de Formação Médica Especializada (CFME) da CPLP,
inaugurado no passado dia 29 de Outubro. O FORGEST é um programa de pós-graduação inovador
destinado a futuros formadores e gestores no campo do desenvolvimento dos recursos humanos em
Saúde.
O FORGEST tem a coordenação do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (da Universidade Nova de
Lisboa), em colaboração com a Organização Mundial de Saúde, e foi desenhado em resposta às
necessidades identificadas pelos dirigentes da Saúde nos PALOP. Este programa conta com o apoio do
Projecto de Apoio ao Desenvolvimento dos Recursos Humanos para a Saúde nos PALOP (PADRHSPALOP) da Comissão Europeia, cuja coordenação técnica é assumida pela Dra. Juliana Garcia, com o
apoio da Unidade de Gestão do Projeto para Cabo Verde, Guiné-Bissau e S. Tomé e Príncipe.
No FORGEST participam representantes de todos os PALOP (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Moçambique e São Tomé e Príncipe) e de Timor-Leste.
O FORGEST terá uma duração de 8 meses (de Novembro de 2010 até Junho de 2011), sendo
desenvolvido em 3 fases com caráter presencial, as quais serão complementadas por sessões de
elearning e de videoconferência:





Fase inicial de 2 semanas em Cabo Verde (2 a 13 de Novembro de 2010);
Fase intermédia de 2 semanas em Lisboa (em Março de 2011);
Fase final de 2 semanas em Cabo Verde (em Junho de 2011);
Seminário Regional/Workshop Final em Cabo Verde (em Junho de 2011);

Objectivos do Programa
Este programa promove a formação interdisciplinar em Gestão de Recursos Humanos, visando
desenvolver competências na área do planeamento e gestão de recursos humanos da Saúde. O
programa tem como principal objectivo dotar os profissionais com competências de formadores, no
sentido de os capacitar na dinamização de acções de formação, projectos e programas relacionados
com o desenvolvimento de recursos humanos da Saúde.
Parceiros
Procurando desenvolver um programa de elevada qualidade para além dos docentes do IHMT, serão
incluídos outros docentes provenientes de instituições parceiras como sejam a Organização Munidal
de Saúde (OMS) e o Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado de Rio de Janeiro do Brasil.
Contactos
Gabinete de Cooperação: Deolinda Cruz - Email: deolindacruz@ihmt.unl.pt - Tel. +351 21 365 26 58
Coordenação Científica do FORGEST: Prof. Doutor Luís Velez Lapão - Email: luis.lapao@ihmt.unl.pt
2 de Novembro de 2010

