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2 faces da mesma moeda?  
 
 

 
 

Educação Saúde 



 

Cooperação Internacional em Educação Médica 

A Cooperação para o Desenvolvimento no âmbito da Medicina, entre 

Portugal e os PALOP, assenta numa matriz entre Instituições Académicas, 

Associações Profissionais e parceiros políticos, responsáveis por sustentar a 

Comunidade de Língua Portuguesa 
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GABINETE DE RELAÇÕES 
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GABINETE DE APOIO AO 
ESTUDANTE 



Cooperação Internacional em Educação Médica 
 

- “Programa Estruturante de Qualidade e Excelência da Educação/Formação 

Médica na FMUAN: vector da promoção da saúde das populações em 

Angola”  

- “Educação Superior em Saúde (ES-SAÚDE): construir um currículo modelo 

e potenciar a qualidade na formação pós-graduada de docentes e 

profissionais de saúde”  

-“A NAME for Health – A Network Approach in Medical Education for the 

Pursuit of Quality of Higher Education Institutions and Health Systems” 

- “Programa de Desenvolvimento Integrado da Educação em Saúde do 

Complexo de Ciências da Saúde da Universidade Onze de Novembro, 

Cabinda, Angola” 

-“Health4MOZ” (Health 4 Mozambican Children and Families) ONG 
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“Programa Estruturante de Qualidade e Excelência da Educação/Formação Médica 

na FMUAN: vector da promoção da saúde das populações em Angola” 

• Constituiu-se pela Cooperação FMUP e FMUAN ao abrigo do Protocolo Governamental 

República de Portugal/República de Angola, financiado pelo Instituto Português de Apoio ao 

Desenvolvimento (IPAD) 

• Desenvolvimento da qualidade e da excelência da formação de médicos na instituição 

pública que é referência de Formação/Educação Médica em Angola: a FMUAN.  

• A cooperação entre a FMUP e a FMUAN, desde 2005, foi concretizada através da articulação 

entre o Centro de Educação Médica da FMUP e o Centro de Estudos Avançados em Educação 

Médica da FMUAN (CEDUMED-FMUAN) 
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“Programa Estruturante de Qualidade e Excelência da Educação/Formação Médica 

na FMUAN: vector da promoção da saúde das populações em Angola” 

O início da colaboração foi marcado com a assinatura do Memorando de 

Entendimento entre e a FMUP e a FMUAN (Maio de 2005), como instrumento 

estratégico para enquadrar o programa de ações de índole estruturante: 

 

•Realização da Avaliação Institucional e diagnóstico científico-pedagógico da 

licenciatura em Medicina da FMUAN; 

•Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento que estabeleceu as 

linhas da intervenção estruturante setorizada no âmbito da Formação/ 

Educação Médica; 
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“Programa Estruturante de Qualidade e Excelência da Educação/Formação Médica 

na FMUAN: vector da promoção da saúde das populações em Angola” 

• Definição do “Perfil do Graduado em Medicina em Angola” como primeira 

etapa do processo de reforma curricular  

• Implementação da Reforma Curricular do Curso de Medicina da FMUAN, 

com o objetivo de criar um programa de formação de médicos com 

reconhecida qualidade 

• Implementação de um Gabinete de Apoio ao Estudante (Gae-FMUAN) 

• Atualização da Biblioteca Central da FMUAN  

• Apoio na realização de Dissertações no âmbito do Mestrado em Educação 

Médica 
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“Educação Superior em Saúde (ES-SAÚDE): construir um currículo modelo e 

potenciar a qualidade na formação pós-graduada de docentes e profissionais de 

saúde” 

•  Assegura o desenvolvimento do projeto anterior e mantém a Cooperação FMUP e FMUAN 

ao abrigo do Protocolo Governamental República de Portugal/República de Angola, 

financiado pelo Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD) 

•  Cria novas condições para a capacitação pedagógica, académica e técnico-científica de 

recursos humanos da área da Saúde 

•  Confere melhorias na qualidade dos processos de formação existentes 

•  Apoia a implementação do Mestrado em Educação Médica da FMUAN 
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A NAME for Health foi co-financiado pelo Programa EDULINK (contrato número 

9-ACP-RPR-118#29) .  

2008-2012, entre a FMUP, a FMUAN, FMUEM, e FCS UniLúrio.  

Foram Associados deste Projeto a Fundação Calouste Gulbenkian e o Hospital São 

João, EPE.  
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“A NAME for Health – A Network Approach in Medical Education for the Pursuit of 

Quality of Higher Education Institutions and Health Systems” 



“A NAME for Health – A Network Approach in Medical Education for the Pursuit of 

Quality of Higher Education Institutions and Health Systems” 

 

• Melhorar a Saúde das populações através da Educação Médica pelo 
desenvolvimento de um programa entre as Instituições de Ensino Superior 
parceiras, dedicado a duas ações implementadas em coordenação e 
simultaneamente - educação médica e prática clínica  

 

• Reforçar a capacidade das Instituições parceiras para melhorar as 
competências académicas e clínicas em três áreas prioritárias (cuidados de 
saúde materno-infantis e doenças infeciosas) relacionadas com os Objetivos 
de Desenvolvimento do Milénio  
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“A NAME for Health – A Network Approach in Medical Education for the Pursuit of 

Quality of Higher Education Institutions and Health Systems” 

Foram desenvolvidos os seguintes tipos de atividade:   

• ESTRUTURANTES – Estabelecimento de dois Centros de Educação 

Médica, criação de uma Plataforma Tecnológica em rede para a comunicação 

entre as diferentes Instituições de Ensino Superior (e-learning e life long 

learning) e estabelecimento de três Gabinetes de Apoio ao Estudante;   

• ACADÉMICAS – Estudo do Currículo de Medicina, Reforma curricular e 

monitorização do processo de desenvolvimento curricular, e IT 

Conferências/Seminários; 

• CLÍNICAS - Estabelecimento de um programa para a mobilidade clínica de 

docentes e médicos. 
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Website http://anameforhealth.med.up.pt/   
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http://anameforhealth.med.up.pt/


Newsletter  n.º 1 (Dezembro, 2009) Guia informativo sobre a utilização da 

plataforma tecnológica entregue aos 

participantes nas sessões de formação 

3 



         Plataforma de e-learning 
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Fóruns 
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Fóruns 
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“Programa de Formação de Profissionais de Saúde em Saúde Materno-Obstétrica e 

Perinatal “ - Centro Integrado de Simulação Biomédica, Universidade 11 de 

Novembro,  Cabinda, Angola” 

O Centro Integrado de Simulação Biomédica do Complexo de Ciências da Saúde 

da UON é um projeto aprovado pelo Governo Provincial de Cabinda, com 

instalações próprias, construídas de raiz 

Está previsto que no segundo semestre de 2014 se iniciem as atividades 

formativas.   

Co-financiamento da Cabinda Gulf Oil Company (Chevron) 

 

“Programa de Desenvolvimento Integrado da Educação em Saúde do 

Complexo de Ciências da Saúde da Universidade Onze de Novembro, 

Cabinda, Angola” 
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“Programa de Formação Pedagógica para Docentes na Área da Saúde” 

“Programa de Formação Académica para Monitores da Faculdade de Medicina” 

1ª Edição do Curso de Formação Pedagógica – Novembro de 2013 

2ª Edição do Curso de Formação Pedagógica – Março de 2014 

Estágios Académicos – Janeiro a Março de 2014 (6 monitores – Áreas de 

Anatomia, Bioquímica, Farmacologia, Fisiologia, Histologia & Embriologia e 

Imunologia) 

 

“Programa de Desenvolvimento Integrado da Educação em Saúde do 

Complexo de Ciências da Saúde da Universidade Onze de Novembro, 

Cabinda, Angola” 
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“Gabinete de Meta-Avaliação de Exames”  - Universidade 11 de Novembro, Cabinda, 

Angola” 

Avaliar a qualidade global das provas de avaliação nos cursos do Complexo de 

Ciências da Saúde da Universidade 11 de Novembro. 

Promover a melhoria dos cursos e dos resultados dos programas, que se pode 

refletir no status da IES e nas qualificações de acreditação. 

 

Projeto submetido a financiamento a PulsePetrol, Cabinda, Angola. 

“Programa de Desenvolvimento Integrado da Educação em Saúde do 

Complexo de Ciências da Saúde da Universidade Onze de Novembro, 

Cabinda, Angola” 
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HEALTH4MOZ  

“Health 4 Mozambican Children and Families” 

5 



 

Atividade central na Cooperação Internacional em Educação Médica: 

 

• Formação superior especializada  e de qualidade (licenciaturas, mestrados, 

pós-graduações, doutoramentos, pós-doutoramentos e cursos 

especializados)  

 

• Produção de conhecimento em Educação Médica sobre Cooperação para o 

Desenvolvimento 

 

• Criação e capacitação das Universidades ou estruturas similares de 

formação em países terceiros 

O Papel das IES na Cooperação para o Desenvolvimento 



 

 

• Debate sobre a metodologia e os princípios da Cooperação Internacional para 

o Desenvolvimento 

 

• Conceção e desenvolvimento de projetos próprios e assessoria técnica a 

outros atores 

 

• Criação de redes, alianças e consórcios  fundados em interesses mútuos, 

desenvolvimento do Conhecimento e excelência na Educação Médica 

 

• Possibilidade de dependência de fundos externos mas com recursos próprios 

aplicados na Cooperação 

 

•  Transparência quanto ao fornecimento de informação a outros atores 

O Papel das IES na Cooperação para o Desenvolvimento 



Parcerias para o Desenvolvimento da Educação Médica 

A construção de parcerias é uma boa metodologia para: 

 - facilitar a partilha de conhecimento entre as Instituições  

 - estabelecer uma relação de confiança entre os atores   

 - permitir a obtenção de melhores resultados 

 

 

A criação de parcerias traduz-se na criação de sinergias em dois aspetos 

fundamentais:  

 - ao nível do capital humano  

 - na maximização dos recursos financeiros disponíveis 



Desafios da Cooperação Internacional em Educação Médica 

• Garantir em cada país a auto-suficiência de formação de quadros 

minimizando os efeitos da perda de profissionais de saúde, por exemplo, 

através da migração 

• Criar mecanismos de reforço dos sistemas de Saúde, quer nos países 

de origem quer nos países de destino 

• Promover a Educação Médica nas Instituições, para a garantia da 

qualidade e excelência na formação em Saúde 

 



Desafios da Cooperação Internacional em Educação Médica 

• Encorajar o apoio financeiro para o Desenvolvimento em Saúde: 

- por parte dos parceiros da saúde global, incluindo os doadores 

bilaterais, para o combate a doenças prioritárias   

- Através de parcerias de intervenção que promovam a criação de 

redes sustentáveis de IES, que envolvam o intercâmbio de docentes e 

estudantes com vista à melhoria da formação de profissionais 

médicos 



Desafios da Cooperação Internacional em Educação Médica 

• Promover a criação de equipas e redes de trabalho, que incluam organizações 

profissionais, os setores público e privado, organizações não-governamentais e 

grupos de voluntariado  para garantir que a melhoria da qualidade na Educação 

Médica tenha efeitos efetivos na construção de políticas de saúde e nas 

populações 

 

•  Usar abordagens inovadoras de Ensino e Educação Médica, com destaque para 

os materiais de ensino e educação contínua através do uso de Tecnologias da 

Informação e Comunicação 



2 faces da mesma moeda?  
 
 

 
 

Educação Saúde 

Promoção da Saúde 
Qualidade dos Cuidados de Saúde 





Childress, 2010 

The Twenty-first Century 

University: Developing 

Faculty Engagement in 

Internationalization 

Intencional 

Investimento Institucional 

Infraestruturas Individual 

 

Internacionalização 
 



Cristovão Simões Alice Bastos 

Mamudo Ismail 

Vitória Branco Neves 

José Branco Neves 

Beatriz Manuel  

Amélia Mandane 

Jorge Ferrão 

Mário Fresta Elizabete Loureiro Patrícia Ferreira 

Ana Godinho 

Hermínia Cabral 

António Marques 

António Cadete Leite 

António Palha 

Custódia Sampaio 

Paula Barros 

Sofia Gramaxo 

Ana Van-Dunem 

Paulo Campos 

Carlos Tuti 

Teresa Araújo 
Tito Fernandes 

Jaime Abreu 
Jorge Lima 

Alexandra Rodrigues 

Ana Freitas 



 

MARIA AMÉLIA FERREIRA 

Departamento de Educação e Simulação Médica - FMUP 

 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 

Alameda Hernâni Monteiro - 4200-319 Porto, Portugal 

Tel. + 351 22 5513611   FAX +351 22 5513612 

e-mail - mameliaferreira@med.up.pt 


