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DESCRIÇÃO GERAL DO SEMINÁRIO 

 
Introdução 
A promoção de políticas é uma das formas mais eficazes para alcançar metas em matéria de saúde 
pública garantindo que os recursos, políticas e vontade política necessários estão disponíveis para 
apoiar, expandir e sustentar programas de saúde global. Por haver tantos métodos de influenciar as 
políticas — e, geralmente, recursos limitados para os executar — o PATH desenvolveu uma abordagem 
ao desenvolvimento de uma estratégia de promoção de políticas, baseada numa estrutura de dez 
partes, para ajudar a avaliar as opções de promoção de políticas e a tomar decisões estratégicas sobre 
metas e actividades da promoção de políticas. Esta abordagem em dez partes proporciona a estrutura 
de base para este seminário sobre a estratégia de promoção de políticas. O seminário visa melhorar a 
capacidade das organizações para causar impacto a vários níveis (mundial, nacional e regional) através 
da promoção de políticas estratégica.  

Em vez de ser um conjunto de regras rígidas, as dez partes são 
antes directrizes facilmente adaptáveis para ajudar os 
implementadores e os defensores da saúde global a planear os 
seus esforços de promoção de políticas de forma mais deliberada, 
eficaz e sustentável. Os métodos usados para alcançar as metas e 
os objectivos políticos podem ser praticados em vários contextos 
com vista a abordar uma grande variedade de questões. 

Este seminário de três dias está concebido para pessoas que 
trabalham com questões de saúde em contextos de poucos recursos. 
Os participantes não necessitam de ter experiência profissional prévia 
na promoção de políticas ou na mudança de políticas para 
participarem neste seminário, apesar de poder ser útil. 

 
 
Objectivos do seminário 

O propósito deste seminário é aumentar a compreensão e as competências dos participantes para 
planear, dinamizar e implementar estratégias de promoção de políticas que resultem em mudanças 
nas políticas. Em particular, no final deste seminário, os participantes serão capazes de: 

 Diferenciar entre a promoção de políticas e outros tipos de promoção de causas. 

 Identificar as componentes de uma estratégia de promoção de políticas. 

 Identificar soluções de mudança de políticas para abordar os desafios da saúde global. 

 Conceber tácticas para influenciar os decisores. 

 Desenvolver uma estratégia de promoção de políticas utilizando uma estrutura de dez partes.  

Os participantes chegarão ao final do seminário com um projecto de estratégia de promoção de políticas 
bem concebido para partilhar com colegas e implementar após o seminário.   

 
  

Há muitos anos que o PATH 
promove uma abordagem em 
dez passos para desenvolver 

uma estratégia de promoção de 
políticas, que foi inicialmente 

publicada em Advocacy to 
Improve Global Health: 

Strategies and Stories from the 
Field. Este programa foi 
adaptado a partir dessa 
estrutura original. Esta 

publicação está disponível online 
em www.path.org. 

 

 

 

http://www.path.org/publications/details.php?i=1679
http://www.path.org/publications/details.php?i=1679
http://www.path.org/publications/details.php?i=1679
http://www.path.org/publications/details.php?i=1679
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Programa do seminário 

Este programa inclui os seguintes materiais necessários para realizar um seminário sobre a estratégia de 
promoção de políticas: 

 Objectivos do seminário.  

 Ordens de trabalhos diárias e objectivos de aprendizagem. 

 Instruções passo a passo para dinamizar as sessões, actividades e o trabalho em grupos 

pequenos. 

 Pontos de debate sugeridos. 

 Diapositivos do PowerPoint. 

 Casos de estudo sobre várias questões da saúde global. 

 Materiais de actividades e fichas de trabalho com exercícios. 

 Materiais auxiliares, incluindo ferramentas de planeamento e avaliação de seminários. 

Os dinamizadores vão apresentar este seminário usando tanto diapositivos do PowerPoint como blocos 
de cavalete. A utilização de diapositivos preparados para transmitir o principal conteúdo ajuda a reduzir 
o tempo de preparação do seminário, melhora a comunicação da mensagem em grupos grandes e 
proporciona pontos de debate fáceis para o dinamizador. Os dinamizadores usarão também blocos de 
cavalete com frequência para tomar nota de ideias surgidas em debates, demonstrar exemplos ou 
trabalhar as actividades de grupo. Se estiver a fazer o seminário num local com poucas tecnologias, 
poderá ter de transcrever os diapositivos do PowerPoint para os blocos de cavalete como método 
principal de apresentação da informação. 

Os dinamizadores podem adicionar, eliminar ou actualizar os diapositivos conforme necessário para tornar os 
diapositivos mais adequados a um determinado contexto nacional ou aos interesses dos participantes. 
 
 

Abordagem do seminário 

Este seminário deve ser activo! O pleno envolvimento dos participantes é fundamental para o sucesso 
do seminário. As sessões estão concebidas para serem interactivas e participativas, a fim de se 
maximizar os debates e a partilha de ideias entre indivíduos e grupos. Os dinamizadores devem 
encorajar isto activamente e assegurar que as sessões não se tornam meras apresentações. 

À medida que o seminário vai orientando os participantes ao longo da estrutura de dez partes, algumas 
partes podem demorar mais tempo do que o inicialmente previsto. Os dinamizadores devem ser 
flexíveis e estar abertos a fazer ajustes conforme as necessidades, interesses, prioridades ou 
conhecimentos de base dos participantes do seminário. Ao mesmo tempo, é importante manter um 
ritmo que garanta que todos os materiais serão abordados no seminário.   

 

Orientação para sessões por grupos 

Este seminário está centrado no desenvolvimento de estratégias de promoção de políticas. Com base na 
composição do grupo, os participantes podem preferir desenvolver as suas próprias estratégias 
individuais, associar-se a outros em estratégias de equipa partilhadas ou trabalhar como um grupo 
inteiro para criar uma estratégia única. Apesar de o programa ter sido concebido a pensar no trabalho 
em equipas pequenas, os dinamizadores são incentivados a adaptar esta abordagem conforme 
necessário. Contudo, os grupos pequenos permitem uma interacção mais completa, permitindo também 
evidenciar as várias opiniões e ideias.   
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Antes do seminário, os dinamizadores devem analisar a lista de participantes final e considerar formas 
de os dividir em equipas que promovam um maior nível de produtividade e proveito. Dependendo da 
composição dos participantes, poderá organizá-los por: 

 País ou região 

 Tipo de organização 

 Projecto 

 Tópico de saúde 

 Numeração aleatória  

Independentemente da forma como organiza os participantes, os grupos pequenos devem restringir-se 
a um máximo de seis pessoas para obter os melhores resultados. 

 

Utilizar o Guia do Dinamizador 

Este guia fornece instruções completas e os materiais necessários para dinamizar cada sessão. Todas as 
instruções necessárias para um único dia estão organizadas numa secção, começando com a ordem de 
trabalhos e uma lista dos materiais necessários para esse dia.   

 

 

Os dinamizadores podem encontrar todos os diapositivos do PowerPoint, formulários, materiais de 
actividades, fichas de trabalho e materiais para o participante no final deste guia, na secção "Materiais 
do seminário". 

	

________________________________________________________________________________________	
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DAY 1 FACILITATION INSTRUCTIONS 

Introduction to Advocacy 
Parts 1 and 2	

 

 

    Today’s Schedule  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     Today’s Materials  

 

   Registration 8:30 - 9:00 

   Welcome and Introductions 9:00 - 10:00 

   What is Policy Advocacy? 10:00 - 11:15 

                Break 11:15 - 11:30 

  Introduction to the 10 Parts  11:30 - 12:00 

                Lunch 12:00 - 13:00 

  Part 1: Advocacy Issue 13:00 - 14:45 

                Break 14:45 - 15:00 

  Part 2: Advocacy Goal 15:00 - 17:15 

  Daily Summary and Closing 17:15 - 17:30 

· Laptop, LCD projector 
· Screen, power cords 
· PowerPoint slide set  
· Flip charts, easels, tape 
· Colored markers, scissors 
· Index cards   
· Name tags/name placards 
· Participant packets 
· Attendance log 

· Agenda 
· Case Study  
· Case Study Answer Key 
· Part 1 Worksheet: Identifying Potential Advocacy     
                                    Issues 
· Part 1 Worksheet: Choosing an Advocacy Issue 
· Part 2 Worksheet: Identifying Potential Advocacy  
                                    Goals 
· Part 2 Worksheet: Choosing an Advocacy Goal 



 

           ____________________________________________________________________________________ 

          Promoção de Políticas para a Saúde Descrição geral do seminário 
          Guia do Dinamizador 

8 

Os pormenores de cada sessão estão organizados de acordo com as seguintes secções e gráficos: 

 

Sessão  
Título 

 

O QUE É A PROMOÇÃO DE POLÍTICAS? 
 Principal tópico da 

sessão 

Horas 

 
 

 
9:00–10:00 

1 hora 

 

Hora de início da 
sessão e duração 

da sessão. 

Materiais 

 Bloco de cavalete, cavaletes, marcadores, fita-cola 

 Identificadores de mesa com os nomes e/ou cartões 
de identificação   

 Livros de exercícios do participante 

 Material a fornecer: Ordem de trabalhos 

 

Artigos tangíveis 
necessários para a 

sessão. 

Objectivos 

 

 

Principais 
objectivos de 
aprendizagem 
para a sessão. 

Preparação  
 

 
 
 

 Escreva as dez partes de uma estratégia de 
promoção de políticas num bloco de cavalete e 
coloque o cavalete num local visível.  

 
As 10 partes de uma estratégia de promoção de políticas: 

 

 
Preparativos antes 

do início da 
sessão. 

Passos de  
dinamização 

 

 
PASSO 1.   Dar as boas-vindas aos participantes do seminário      10 minutos      

 Dê as boas-vindas aos participantes.  
 Descreva brevemente o contexto e o propósito do 

seminário. 

 
Instruções passo a 
passo para levar a 

cabo a sessão. 

Avançar  
 

 

 

Como é que a 
sessão actual vai 
fazer a transição 

para a sessão 
seguinte. 

   

AVANÇAR! 

Objectivos da sessão: 

Após esta sessão, os participantes serão capazes de: 

 Definir o que é a promoção de políticas. 

 Identificar diferentes tipos de mudança de políticas. 

 

    DINAMIZAÇÃO DA SESSÃO  

PREPARAÇÃO 
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Nos passos de dinamização, os seguintes ícones servem de pistas visuais para o dinamizador: 

 

Leia texto de um diapositivo do PowerPoint. 

 

Utilize um bloco de cavalete. 

 

Oriente uma actividade. 

  Comunique este ponto-chave.  

 

 
 

Papel do dinamizador 

Na sua qualidade de dinamizador, é um elemento crucial para a aprendizagem dos participantes e para o 
sucesso geral do seminário. Seguem-se algumas sugestões básicas de dinamização que deverá ter em mente. 

 Mostre entusiasmo! O nível de energia dos participantes será um reflexo do seu próprio 
nível de energia, portanto, mantenha-se animado e positivo. 

 Chegue pelo menos uma hora antes do início para organizar a sala e os materiais e para 
fazer outros preparativos finais.  

 Não se esqueça de se apresentar e de cumprimentar os participantes à medida que chegam. 

 Aprenda os nomes de cada participante e use os seus nomes com frequência. Isto cria um 
ambiente amistoso e ajuda os participantes a sentirem-se valorizados e integrados. 

 Não vire as costas para a sala, mas também não se mantenha sempre no mesmo lugar. O 
facto de se mover contribui para envolver os participantes, mantém-nos atentos e ajuda a 
que todos o consigam ouvir. 

 Seja flexível com a ordem de trabalhos. É importante que os participantes compreendam o 
material e produzam trabalho de alta qualidade. Se despender mais tempo numa área, 
organize-se de forma a ganhar tempo noutra área para que todo o material seja abrangido. 

 Faça uma breve reunião de recapitulação com a equipa de dinamização no final de cada dia 
para analisar as opiniões diárias dos participantes e decidir como adaptar o conteúdo e a 
ordem de trabalhos do dia seguinte em conformidade. Esta reunião é indispensável e crucial 
para o sucesso do seminário. 
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Orientação de mesa 

Durante o trabalho em grupos pequenos, os dinamizadores devem deslocar-se entre as equipas como 
mentores ou "orientadores de mesa". Como orientador de mesa itinerante, a sua função principal é 
certificar-se de que os participantes seguem as instruções, compreendem os conceitos de 
aprendizagem e aplicam esses conceitos de forma correcta no seu trabalho. Está assim numa posição 
privilegiada para procurar áreas onde os participantes possam estar confusos e responder a perguntas 
que possam surgir. Se houver dois dinamizadores, um dinamizador deve actuar como orientador de 
mesa para os mesmos grupos pequenos durante todo o seminário. 

Durante o trabalho em grupos pequenos, siga estas directrizes gerais: 

 Deixe as equipas trabalhar de forma independente antes de lhes dizer alguma coisa. 
Coloque-se próximo enquanto os grupos trabalham sozinhos e observe.  

 Preste atenção à conversa. Se a equipa não estiver no caminho certo ou se os elementos 
claramente não compreenderam um conceito de forma correcta, não hesite em 
redireccioná-los e esclarecer as ideias.  

 Encoraje o pensamento crítico do grupo. Se a equipa lhe colocar uma pergunta, responda 
com outra pergunta para os fazer pensar.  

 Esteja atento ao tempo. As equipas podem envolver-se em debates acesos, perdendo a noção 
do tempo e, consequentemente, não conseguir concluir uma actividade. Lembre-lhes o tempo 
que falta quando chegar a meio e aos cinco a dez minutos antes da terminar a actividade. 

 Encoraje o grupo a atribuir funções. As equipas podem funcionar de forma eficiente e eficaz se 
definirem um controlador do tempo, um secretário e um porta-voz no início de uma actividade.   
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PLANEAR O SEMINÁRIO 
 

Os organizadores do seminário terão de fazer o seguinte para planear um seminário com sucesso: 

1. Convidar os participantes adequados. 

2. Formar a equipa do seminário.  

3. Rever e adaptar (se/conforme necessário) o programa. 

4. Gerir a logística do local do evento e das deslocações. 

5. Realizar uma reunião de dinamizadores antes do seminário. 

6. Preparar a sala de reuniões. 

 

1. Convidar os participantes adequados 

Convidar participantes envolvidos e empenhados é importante para o sucesso do seminário. O impacto do 
seminário será mais duradouro se os participantes tiverem oportunidade e apoio para colocar em prática a 
sua aprendizagem depois do seminário. De preferência, os participantes devem ser aqueles que: 

 Demonstram interesse na promoção de políticas. 

 Têm o apoio do supervisor deles. 

 Têm oportunidade de incorporar a sua aprendizagem em actividades actuais ou futuras. 

 Conhecem bem o seu panorama político local. 
 

Um grupo de 10 a 15 participantes é o tamanho ideal para um a dois dinamizadores gerirem os debates 
e o trabalho em grupos pequenos de forma eficaz. Não recomendamos mais de 15 participantes. 

Depois de seleccionar os participantes finais, é útil saber mais sobre a sua experiência profissional, 
interesses na área da saúde e que experiência possuem na promoção de políticas ou no trabalho 
político. Estas informações podem ajudar a determinar se o programa ou a ordem de trabalhos têm, de 
alguma forma, de ser adaptados. (Na secção "Materiais do seminário", está incluído um exemplo de um 
inquérito ao participante pré-seminário.)  

Preparação dos participantes 

Antes do seminário, deve ser pedido a cada participante para executar um trabalho pré-seminário 
(exemplo incluído na secção "Materiais do seminário"). Este "exercício de definição de panorama" 
pretende ajudar os participantes a reunir informações sobre os seus potenciais problemas de política 
para que possam desenvolver estratégias relevantes e bem informadas durante o seminário. Os 
materiais e as informações solicitados na definição do trabalho serão tremendamente úteis para planear 
a estratégia de promoção de políticas. 

Os participantes devem trazer o trabalho concluído para o seminário. 

Observação sobre computadores portáteis e telemóveis 

Os participantes podem trazer computadores portáteis para o seminário, mas os mesmos não devem ser 
usados durante o seminário, excepto para tirar notas, redigir estratégias e/ou consultar recursos recolhidos 
durante o trabalho pré-seminário. Os smartphones e telemóveis devem estar desligados. Peça aos 
participantes para não consultarem o seu e-mail nem realizarem outras tarefas até ao intervalo.  
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2.  Formar a equipa do seminário 

A equipa do seminário vai trabalhar de estreita colaboração durante todas as fases do seminário para 
dinamizar as sessões e gerir a logística. De preferência, a equipa do seminário deve englobar:  

 Um dinamizador-chefe  

 Um coordenador de logística para gerir a comunicação com o local do evento, o serviço de 

catering, etc. 

Um único dinamizador pode orientar este seminário, apesar de poder ser adicionado outro dinamizador 
se o tamanho do grupo for particularmente grande. De preferência, os dinamizadores devem ter 
experiência no seguinte: 

 Dinamização de grupos 

 Promoção de políticas 

 Desenvolvimento de estratégias 

 As regiões representadas no seminário 
 
 
Co-dinamização 

Um único dinamizador é suficiente para este seminário. Contudo, se dois dinamizadores optarem por 
trabalhar em conjunto, seguem-se algumas sugestões para uma co-dinamização eficaz:   

 Divida o curso em partes e alternem durante o dia. Distribua as sessões de acordo com as 
competências, conhecimentos ou experiência de cada um. 

 Enquanto um dinamiza, o outro assume o papel de "assistente" (por exemplo, escrevendo nos 
blocos de cavalete, controlando o tempo, etc.). Se estiver no papel de assistente, deixe o seu 
colega gerir o decorrer do debate. Resista à vontade de intervir ou de assumir o controlo, a não 
ser que isso seja claramente solicitado. Se for o dinamizador-chefe, envolva o seu colega na 
resposta às perguntas dos participantes que tenham a ver com a sua experiência única. 

 Estabeleça sinais para usar durante as apresentações para comunicar, de forma subtil, 
mensagens como "O tempo está a acabar", "Os participantes não estão a compreender", 
"Precisamos de uma breve pausa" ou "O teu apoio é necessário para ajudar a explicar este 
conceito".  

Não se recomenda mais de dois dinamizadores por seminário. 

Observação sobre a tradução 

Determine a língua principal que será utilizada durante o seminário. Recomenda-se que os participantes 
sejam fluentes ou possuam competências linguísticas sólidas na língua em que este curso é ministrado. A 
tradução não deve ser o método principal de apresentação do curso. Mas pode recorrer-se a tradutores 
para ajudar com terminologia ou conceitos complexos para os participantes não nativos da língua em que 
o curso é ministrado. Como tal, é aconselhável contratar um tradutor que possua vocabulário técnico na 
área da promoção de políticas. Os dinamizadores não devem agir como tradutores principais.  
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3.  Rever e adaptar o programa (se/conforme necessário) 

Este programa é suficientemente flexível para ser levado a cabo junto de uma ampla variedade de 
audiências. Cada dia baseia-se no material e nos exemplos do dia anterior; por isso, as sessões devem 
ser realizadas pela ordem aqui apresentada. No entanto, os dinamizadores poderão querer adaptar as 
apresentações ou actividades com base nas necessidades de aprendizagem dos participantes, no espaço 
da sala, na disponibilidade de tempo ou na dimensão do grupo, desde que sigam a sequência e as 
instruções originais das sessões. Isto inclui adicionar, eliminar ou actualizar os diapositivos do 
PowerPoint para satisfazer melhor as necessidades dos participantes. 

São também fornecidos vários casos de estudo para ilustrar de que forma a promoção de políticas foi 
utilizada para abordar diferentes matérias da saúde global. Assim, os dinamizadores podem seleccionar 
os exemplos que sejam os mais relevantes para os interesses de cada grupo do seminário. Os 
dinamizadores podem ainda personalizar o seminário com os seus próprios exemplos de promoção de 
políticas da vida real ou contar casos da sua própria experiência. Certifique-se de que selecciona 
exemplos que reflectem os interesses e necessidades dos participantes.  

Se tiver menos tempo disponível para o seminário, considere utilizar menos actividades ou exemplos 
para ilustrar conceitos e/ou reduzir a quantidade de tempo para o trabalho de grupo ou o número de 
equipas que apresentam o relatório após os exercícios em grupos pequenos. Se tiver mais tempo 
disponível, ofereça um dia adicional para proporcionar apoio técnico individual ou entre colegas para 
aperfeiçoar ou desenvolver mais as estratégias de promoção de políticas. 

 
 

4.  Gerir a logística do local do evento e das deslocações 

Certifique-se de que o local do evento é suficientemente espaçoso para instalar todos os participantes e 
disponibilizar espaço adicional para as sessões por grupos. É preferível possuir espaços para grupos na 
sala principal do seminário, ou muito próximo da mesma, para poupar tempo entre as sessões por 
grupos e as sessões em conjunto. 

Outras questões de logística a considerar incluem: 

 Catering para os intervalos e refeições 

 Ajudas de custo dos participantes (se fornecidas) 

 Reservas de hotel 

 Deslocações e transporte local 

 Necessidades audiovisuais 
 

 

5.  Realizar uma reunião de dinamizadores 

Os dinamizadores devem reunir-se antes do seminário para rever a logística e adaptar a ordem de trabalhos, 
conforme necessário. A seguinte lista de verificação pode ser útil para ter a certeza de que está preparado: 

Lista de verificação pré-seminário 

___ Reunir os pacotes, folha de presenças e cartões de identificação dos participantes 

___ Planear o processo de registo do Dia 1 

___ Coordenar as refeições e os intervalos para café/chá 
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___ Rever a lista de participantes final e os resultados do inquérito ao participante pré-seminário 

___ Rever as ajudas de custo dos participantes/outras questões de logística 

___ Decidir a melhor forma de dividir os participantes em grupos pequenos (por exemplo, por país, 

organização, matéria de saúde, numeração aleatória) 

___ Atribuir sessões ao dinamizadores 

___ Fazer ajustes no horário, programa ou materiais do seminário (se/conforme necessário) 
___ Rever o plano de gestão da língua (se necessário) 

 Processo do tradutor (quem vai traduzir e quando) 

 A melhor forma de fazer a apresentação quando utilizar tradutores 

 Diapositivos, bloco de cavalete noutra língua 

 
 

6.  Preparar a sala de reuniões 

Na véspera do seminário, reveja a sala de reuniões para ter a certeza de que está devidamente 
organizada e equipada, incluindo:  

 Mesas e cadeiras adequadas 

 Disposição adequada das mesas 

 Iluminação e controlo da temperatura 

 Microfones (se necessário) 

 Audiovisuais, cabos eléctricos, ecrãs 

 Blocos de cavalete, marcadores (as cores preferidas são o preto, azul ou verde), fita-cola 
 

Normalmente, há duas formas úteis de dispor as mesas. Cada uma tem vantagens e desvantagens para 
as várias componentes do seminário. Com base no tamanho do seu grupo e da sala, seleccione uma 
opção que funcione da forma mais eficaz.  

"Disposição em U", com os dinamizadores e os cavaletes na zona aberta. Todos podem ver, ouvir e 
interagir facilmente uns com os outros, mas não é propício ao trabalho em grupos pequenos. Esta 
disposição é mais adequada para um grupo de seminário mais pequeno. 

"Estilo cabaret", com várias mesas redondas pouco espaçadas com os dinamizadores na frente da sala. 
Eficaz para trabalho em grupos pequenos, mas reduz a interacção entre os participantes. 

Antes da sessão, coloque os blocos de cavalete necessários na parede num local visível na sala. Coloque 
também os pacotes de participante em cada lugar. Os pacotes devem incluir:   

 Ordem de trabalhos  

 Cópias dos diapositivos de apresentação  

 Lista de participantes 

 Papel para tomar notas  

 Fichas de trabalho 

 Caneta/lápis 

 Cartão de identificação e identificador de mesa 
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Calendário de planeamento 

A fim de concluir cada uma destas partes de forma atempada, o planeamento deve ser iniciado vários 
meses antes do seminário. O seguinte calendário é uma orientação sugerida: 

 

 

  

Prazo Tarefa 

2–3 meses antes 

 Formar a equipa do seminário. 

 Assegurar um local para o evento. 

 Convidar/notificar os participantes e enviar o inquérito ao 
participante pré-seminário.  

1 mês antes 

 Organizar a logística para as deslocações (mais cedo se forem 
necessários vistos) dos participantes e dinamizadores. 

 Confirmar a lista de participantes. 

 Recolher os inquéritos ao participante pré-seminário.  

 Atribuir o trabalho pré-seminário.  

 Rever e adaptar o programa e a ordem de trabalhos do seminário 
(se/conforme necessário). 

 Atribuir funções e apresentações aos dinamizadores. 

2–3 semanas antes 
 Finalizar e produzir materiais, fichas de trabalho, etc. 

 Confirmar a logística do local do evento. 

1 semana antes 

 Seleccionar os casos de estudo a utilizar e fazer cópias suficientes. 

 Reunir os pacotes e os materiais dos participantes. 

 Criar a lista de participantes com os contactos. 

1–2 dias antes 

 Deslocação dos dinamizadores para o local do seminário, se aplicável. 

 Realizar a reunião de dinamizadores. 

 Preparar a sala do seminário. 
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DIA 1 INSTRUÇÕES DE DINAMIZAÇÃO 

Introdução à promoção de políticas 
Partes 1 e 2 

 

 

Programa de hoje  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiais de hoje  

  

Registo 8:30–9:00 

Boas-vindas e apresentações 9:00–10:00 

O que é a promoção de políticas? 10:00–11:15 

Intervalo 11:15–11:30 

Introdução às 10 partes  11:30–12:00 

Almoço 12:00–13:00 

Parte 1: Matéria de promoção de políticas 13:00–14:45 

Intervalo 14:45–15:00 

Parte 2: Meta de promoção de políticas 15:00–17:15 

Resumo diário e encerramento 17:15–17:30 

 Computador portátil, projector LCD 

 Ecrã, cabos eléctricos 

 Conjunto de diapositivos do PowerPoint  

 Blocos de cavalete, cavaletes, fita-cola 

 Marcadores a cores, tesouras 

 Fichas 

 Cartões de identificação e 
identificadores de mesa 

 Pacotes de participante 

 Registo de presenças 

 Ordem de trabalhos 

 Caso de estudo  

 Chave de respostas do caso de estudo 

 Ficha de Trabalho da Parte 1: Identificar potenciais metas de 
promoção de políticas 

 Ficha de Trabalho da Parte 1: Escolher uma matéria de 
promoção de políticas 

 Ficha de Trabalho da Parte 2: Identificar potenciais metas de 
promoção de políticas 

 Ficha de Trabalho da Parte 2: Escolher uma meta de promoção 
de políticas 
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BOAS-VINDAS E APRESENTAÇÕES 

 

 
 

 

Materiais 

 Bloco de cavalete, cavaletes, marcadores, fita-cola 

 Diapositivos do PowerPoint  

 Cartões de identificação e identificadores de mesa   

 Registo de presenças 

 Pacotes de participante 

 Ordem de trabalhos  
  
 
 
 
 
 
 

 

 Coloque o registo de presenças para que os participantes o possam assinar ao chegarem. 

 

 Disponha as mesas e coloque os pacotes de participante nos lugares.  

 

 Carregue os diapositivos.  

 

 Identifique um bloco de cavalete com o título "Regras básicas" e outro bloco de cavalete com o título 
"Para debater mais adiante". Coloque ambos os blocos de cavalete num local visível.  

 
 
 
  

Objectivos da sessão 

Após esta sessão, os participantes serão capazes de: 

 Descrever os objectivos, a ordem de trabalhos e a logística do seminário.  

 Estabelecer expectativas adequadas para o seminário. 

9:00—10:00 

1 hora 

 

PREPARAÇÃO 
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PASSO 1.   Dar as boas-vindas aos participantes do seminário  10 minutos 

Dê as boas-vindas aos participantes.  
 
 Descreva brevemente o contexto e o propósito do seminário.  
 
 Apresente os dinamizadores e outros colaboradores. 
  
 
 

PASSO 2.             ACTIVIDADE: APRESENTAÇÕES DOS PARTICIPANTES  20 minutos 

 Peça aos participantes que se juntem com alguém que ainda não conheçam e com quem não 
trabalhem normalmente e partilhem de forma breve: 

 O seu nome.  

 A sua organização. 

 A experiência que possam ter na promoção de políticas. 

 O que esperam aprender no seminário. 
 

 Peça a cada participante que apresente brevemente o seu parceiro. 
 
 Anote no bloco de cavalete as suas expectativas de aprendizagem.       
 
 
 
 
PASSO 3.   Fornecer uma descrição geral do seminário 30 minutos 

          Analise os objectivos do seminário. Para gerir as expectativas, discuta como é que as expectativas 
de aprendizagem dos participantes se podem sobrepor ou não aos objectivos. 

 Diferenciar entre a promoção de políticas e outros tipos de promoção de causas. 

 Identificar as componentes críticas de uma estratégia de promoção de políticas. 

 Identificar soluções de mudança de políticas para abordar os desafios da saúde global. 

 Conceber tácticas para influenciar os decisores. 

 Desenvolver uma estratégia de promoção de políticas utilizando uma estrutura de dez 
partes.  

 

 Saliente este PONTO-CHAVE: 

 Durante os três dias deste seminário, vão desenvolver uma estratégia pormenorizada 
e abrangente para a promoção de políticas que possam implementar. 

DINAMIZAÇÃO DA SESSÃO 
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 Analise a ordem de trabalhos. Saliente que os dinamizadores serão tanto diligentes como flexíveis 

em relação ao programa. Sublinhe as horas de início e de fim e dos intervalos. Explique que se espera 
que os participantes participem em todo o seminário. 

 
 Garanta aos participantes que este será um seminário activo! Cada sessão incluirá debates, 

demonstrações, exercícios e trabalho em grupos pequenos.  
 
 Analise o conteúdo dos pacotes de participante. Lembre aos participantes para trazerem os 

materiais todos os dias. 
 
         Convide os participantes a sugerir uma lista de regras (normas) básicas para trabalharem em 

conjunto. Anote as respostas no bloco de cavalete "Regras básicas". As ideias poderão incluir: 

 Começar a horas. 

 Não usar telemóveis ou computadores portáteis durante os debates. 

 Divirtam-se! 

 Respeitar todas as opiniões. 

 Fazer perguntas quando estiverem confusos. 

 Todos participam. 
 

 Explique a função do bloco de cavalete "Para debater mais adiante". Para debater mais adiante é uma 
ferramenta para captar ideias ou questões que surjam, mas que não possam ser abordadas no momento. 
Incentive os participantes a anotar questões ou tópicos nesse bloco de cavalete durante os intervalos. 
 

 Analise a logística do seminário (p. ex., casas de banho, saídas de emergência, refeições, etc.). 
 
 
 

PASSO 4.   
 

 Explique que vão começar com algumas definições-chave e explorar o conceito de "promoção 
de políticas".

AVANÇAR! 
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O QUE É A PROMOÇÃO DE POLÍTICAS? 
 
 

 
 
 
 
 

 

Materiais 

 Bloco de cavalete, cavaletes, marcadores, fita-cola 

 Diapositivos do PowerPoint  
 
 
 
 

 

 
 
 

 Desenhe a tabela abaixo em duas folhas do bloco de cavalete e tape-a até ser necessária. 
 

Conceito Público-alvo Objectivo 
Como é que o 

sucesso é 
medido? 

IEC/CMC 
   

Sensibilizar para o 
problema 

   

Angariação de 
fundos 

   

Mobilização social 
/ comunitária 

   

Promoção de 
políticas 

   

 
 
 

 Carregue os diapositivos. 

 
 
 
 
 

Objectivos da sessão 

Após esta sessão, os participantes serão capazes de: 

 Definir o que é a promoção de políticas. 

 Identificar diferentes tipos de mudança de políticas. 

 Diferenciar entre a promoção de políticas e outros conceitos relacionados. 

 

10:00–11:15 

1 hora, 
15 minutos 

 

PREPARAÇÃO 
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PASSO 1.   Apresentar a sessão 5 minutos  

 Explique que "promoção de causas" pode ter muitos significados em vários países e contextos. 
Esta sessão vai estabelecer um entendimento comum sobre o termo. 

 
 Indique os objectivos da sessão: 

  Após esta sessão, serão capazes de: 

 Definir o que é a promoção de políticas.     

 Identificar diferentes tipos de mudança de políticas. 

 Diferenciar entre a promoção de políticas e outros conceitos relacionados. 

 

 

PASSO 2.   Definir o que é a promoção de políticas 25 minutos 

            Peça aos participantes para indicarem palavras que lhes venham à mente quando pensam na 
promoção de causas. Anote as respostas no bloco de cavalete, que podem incluir:  

 

 

 

 

 

 
 
              Leia a definição de promoção de políticas apresentada no diapositivo. Indique todas as 

palavras sugeridas que aparecem na definição. 
 

A promoção de políticas é o processo deliberado de informar e influenciar os decisores 
em defesa da mudança de políticas com base em evidências.  
 

              Analise o diapositivo sobre as quatro partes principais da definição. 

 A promoção de políticas é um processo deliberado que exige planeamento e estratégia. 
Não é eficaz se for feita ao acaso.  

 Tem por objectivo informar e influenciar os decisores. A promoção de políticas tenta 
influenciar as pessoas que têm o poder oficial de fazer a mudança. 

 Processo 

 Persuasão 

 Mudança 

 Comunicação 

 Influência 

 Tomada de decisões 

 Lobbying 

 Consciencialização 

 Educação 

 Defesa 

 Decisores políticos 

 Política 

 Organizar 

 Informar 

 Sensibilizar 

DINAMIZAÇÃO DA SESSÃO 
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 A promoção de políticas procura mudanças que se baseiam em evidências. É preciso ter 
experiência em programas ou dados para provar que a questão é importante e que a 
solução sugerida vai ajudar. 

 O objectivo final da promoção de políticas é alcançar a mudança de política pretendida. Não 
basta educar os decisores políticos. Queremos convencê-los a tomar uma acção preferida. A 
mudança de políticas pode acontecer ao nível mundial, nacional ou regional. 

 

              Analise o diapositivo sobre os quatro tipos de mudança de políticas. 

 Eliminar uma política prejudicial. 

 Actualizar ou reformular uma política existente. 

 Desenvolver uma nova política. 

 Financiar uma política. (Isto inclui informar e influenciar 
orçamentos e a atribuição de recursos.)  

 
              Peça aos participantes para pensarem em diferentes tipos de políticas e anote as suas respostas 

no bloco de cavalete. Certifique-se de que incluem: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Transmita os seguintes PONTOS-CHAVE: 

 Muitos destes termos são usados indistintamente em temas comuns (por exemplo, 
"planos, estratégias, agendas, quadros" e "protocolos, directrizes, regulamentos").  

 A promoção de políticas deve centrar-se na alteração de documentos escritos 
publicados pelo governo ou instituições que 
informam/influenciam/financiam/regulam programas de saúde e os 
comportamentos de procura de cuidados de saúde das pessoas. Isto ajuda a garantir 
uma mudança mais duradoura ou permanente. 

 

 

PASSO 3.   Comparar a promoção de políticas com conceitos semelhantes 45 minutos 

 Explique que a promoção de políticas é muitas vezes confundida com outros conceitos que partilham 
elementos semelhantes. Os outros conceitos são informação, educação e comunicação (IEC) e 
actividades de comunicação para a mudança de comportamentos (CMC), iniciativas de angariação de 
fundos, campanhas de sensibilização ou mobilização social e comunitária. Para diferenciar entre estes 
conceitos, pode ser útil considerar os alvos, objectivos e resultados de cada abordagem.  

 

 Leis/legislação 

 Planos 

 Estratégias 

 Ordens de trabalhos 

 Quadros 

 Protocolos 
 

 Procedimentos 

 Directrizes 

 Regulamentos 

 Orçamentos/rubricas 

 Programa de formação 
(mandatado pelo 
governo)  

 Tratados 

 Convenções e 
declarações 
internacionais 

 Circulares 
 

Dica para o dinamizador! 

Disseminar, monitorizar e 
implementar políticas existentes 

são também esforços 
importantes. Se estes tópicos 

surgirem, faça notar que exigem 
estratégias diferentes das que 

iremos abordar neste seminário.  
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            Oriente os participantes de modo a preencherem a tabela como se mostra a seguir.1 Suscite o 
debate com perguntas como:  

 Quando realizam actividades de IEC/CMC, quem é o vosso público-alvo? 

 O que pretendem que façam? Como sabem se o fizeram? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Dinamize um breve debate sobre até que ponto a promoção de políticas é semelhante e diferente 

de outros conceitos. Suscite o debate com perguntas como: 

 Como é que a vossa impressão sobre a promoção de políticas foi alterada? 

 Como é que estas outras abordagens podem ter um papel na promoção de políticas? 
 

 Recapitule com os seguintes PONTOS-CHAVE: 

 Na promoção de políticas, a comunicação social, os membros da comunidade, líderes 
religiosos e prestadores de cuidados de saúde não são o público-alvo final. Mas chegar a 
estes grupos pode ser uma táctica estratégica para influenciar os decisores, que são 
efectivamente o público-alvo final.  

 Obter verbas do governo para a sua organização implementar um determinado 
programa ou acção de formação não é promoção de políticas. É promoção de políticas 
se a sua organização influenciar o governo a melhorar ou a adoptar um programa ou 
acção de formação através de políticas.  

                                                             
1 Adaptado de The Centre for Development and Population Activities (CEDPA). “Advocacy: Building Skills for NGO 
Leaders. The CEDPA Training Manual Series.”  Washington, DC. 1999. 

Conceito Público-alvo Objectivo 
Como é que o sucesso é 

medido? 

IEC/CMC 

Indivíduos ou 
subgrupos da 

população (por 
exemplo, mulheres 

grávidas, homens com 
mais de 50 anos) 

Mudar um 
comportamento ou 

acção específico 

O comportamento 
desejado é adoptado 

Sensibilizar para os 
problemas  

Público em geral 

Sensibilizar e 
educar sobre um 

problema 
específico 

Maior conhecimento do 
problema e/ou 

impressões favoráveis 
sobre o problema 

Angariação de 
fundos 

Doadores 
Angariar fundos 

para a organização 
Recursos recebidos 

Mobilização social e 
comunitária ou 
organização de 
grupos de base 

Membros da 
comunidade 

Aumentar a 
sensibilização e o 

envolvimento 

Mais pessoas estão 
conscientes e 

activamente envolvidas 

Promoção de 
políticas 

Decisores políticos 
Influenciar a 
mudança de 

políticas 

A mudança de políticas 
é alcançada  
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PASSO 4.   
 

 Explique que, depois do intervalo, vamos analisar pela primeira vez as dez partes da estrutura da 
estratégia. 

 

 

 

  

  INTERVALO 11:15–11:30 (15 minutos)

AVANÇAR! 

Dica para o dinamizador! 

Poderão surgir perguntas sobre lobbying neste seminário.  Se surgirem, transmita os 
seguintes PONTOS-CHAVE: 

A maior parte das actividades de promoção de políticas não inclui lobbying. A promoção 
de políticas só é considerada lobbying se envolver chegar às assembleias 
legislativas/parlamentos em relação a legislação/leis específicas e dotações orçamentais. 

Muitos doadores limitam o lobbying com os seus fundos. Por exemplo, nem as fontes de 
financiamento do Governo dos Estados Unidos (incluindo a USAID, HHS e CDC) nem as 
subvenções da Fundação Bill e Melinda Gates podem ser utilizadas para quaisquer 
actividades de lobbying dentro ou fora dos Estados Unidos. Além disso, muitos países 
têm regras especificas que regulam as actividades de lobbying.  

Certifique-se de que compreende as regras da sua organização, doadores e governo local 
relacionadas com o lobbying antes de empreender essas actividades. 
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INTRODUÇÃO ÀS 10 PARTES 
 

 

 

 

 
Materiais 

 Bloco de cavalete, cavalete, marcadores, fita-cola 

 Diapositivos do PowerPoint  

 Caso de estudo 

 Chave de respostas do caso de estudo 
  
 

 

 
 
 

 Escreva as dez partes de uma estratégia de promoção de políticas num bloco de cavalete e 
coloque o cavalete num local visível.  

 
As 10 partes de uma estratégia de promoção de políticas: 

Parte 1 - Matéria de promoção de políticas 

Parte 2 - Meta de promoção de políticas 

Parte 3 - Decisores e personalidades influentes 

Parte 4 - Principais interesses dos decisores 

Parte 5 - Oposição e obstáculos à promoção de políticas 

Parte 6 - Recursos e lacunas da promoção de políticas 

Parte 7 - Parceiros de promoção de políticas 

Parte 8 - Tácticas de promoção de políticas 

Parte 9 - Mensagens da promoção de políticas 

Parte 10 - Plano para medir o sucesso 
 

 Seleccione um caso de estudo a utilizar e faça cópias suficientes para distribuir. 

 

 Carregue os diapositivos.  

 
 

Objectivo da sessão 

Após esta sessão, os participantes serão capazes de: 

 Identificar as componentes críticas de uma estrutura de estratégia 
de promoção de causas. 

 

11:30–12:00 

30 minutos 
 

PREPARAÇÃO 
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PASSO 1.   Apresentar a sessão 5 minutos 

 Lembre os participantes de que a promoção de políticas deve ser um "processo deliberado". 
Uma estratégia formal vai ajudar-vos a antever e a implementar este processo. O PATH 
desenvolveu uma estrutura simples de 10 partes para vos ajudar a desenvolver uma estratégia 
de promoção de políticas de uma forma muito lógica.  

 
 Refira o objectivo da sessão: 

 Após esta sessão, serão capazes de: 

 Identificar as componentes críticas de uma estrutura de estratégia de promoção 
de causas. 

 

 

PASSO 2.   Analisar as 10 partes 5 minutos 

 
         Analise o diapositivo sobre as 10 partes e descreva sucintamente as principais componentes 

de cada parte. 

Parte 1 - Matéria de promoção de políticas 

Parte 2 - Meta de promoção de políticas 

Parte 3 - Decisores e personalidades influentes 

Parte 4 - Principais interesses dos decisores 

Parte 5 - Oposição e obstáculos à promoção de políticas 

Parte 6 - Recursos e lacunas da promoção de políticas 

Parte 7 - Parceiros de promoção de políticas 

Parte 8 - Tácticas de promoção de políticas 

Parte 9 - Mensagens da promoção de políticas 

Parte 10 - Plano para medir o sucesso 
 
 Remeta os participantes para o bloco de cavalete das "10 partes". Explique que este bloco de 

cavalete serve de "lista de verificação" à medida que avançamos no processo.   
 
 Transmita os seguintes PONTOS-CHAVE: 

 Há muitas formas de abordar esta estrutura e a ordem não é rígida. Muitas 
vezes, terão de ajustar as diferentes partes ao ambiente político em mudança à 
medida que vão desenvolvendo a vossa estratégia. Mas cada parte é muito 
importante para uma estratégia de promoção de politicas completa e focada. 

 Alguns passos demorarão mais tempo do que outros. 

DINAMIZAÇÃO DA SESSÃO 
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PASSO 3.             ACTIVIDADE: CASO DE ESTUDO 15 minutos 

 Divida os participantes em três a quatro equipas e distribua as cópias do caso de estudo 
seleccionado.  

 
 Peça voluntários para lerem o caso de estudo em voz alta nas suas equipas.   
 
 Dê instruções a cada equipa para identificar as 10 partes da estrutura de estratégia de 

promoção de políticas no caso de estudo e registá-las no quadro apresentado no outro lado. 
Dê dez minutos para esta tarefa. 

 
 Peça às equipas para partilharem onde encontraram cada parte, a começar pela Parte 1. 

(Consulte a chave de respostas do caso de estudo.) Faça algumas perguntas para dinamizar o 
debate, como: 

 Algumas partes foram mais difíceis de identificar do que outras?  
 

 Transmita o seguinte PONTO-CHAVE: 

 Este caso é apenas um exemplo do que as dez partes podem ser na vida real. Cada 
sessão do seminário vai explorar essas partes em mais pormenor e disponibilizar 
mais exemplos.  

 

 

 

PASSO 4.   Preparar o desenvolvimento de uma estratégia  
de promoção de políticas 5 minutos 

 Transmita os seguintes PONTOS-CHAVE: 

 Antes de passarem ao desenvolvimento da estratégia, devem fazer algum trabalho 
de preparação para ter a certeza de que compreendem o vosso panorama político. 
Antes de iniciar uma estratégica, é útil: 

 Investigar o processo político/de elaboração de políticas. 

 Analisar o ambiente actual em torno das políticas. 

 Identificar as partes interessadas. 
 

 Devem também realizar uma avaliação das necessidades para compreender os 
problemas com que se confronta a população que esperam ajudar. 

 Cada um vós executou alguns destes passos quando realizou o trabalho pré-
seminário. O objectivo desse trabalho era ajudar-vos a recolher informações que 
vão precisar de conhecer antes de começar a delinear uma estratégia.  

 Verão como estas informações de base vão ser úteis à medida que progredimos 
pelas dez partes. 
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PASSO 5.   
 

 Explique que estaremos prontos para passar para a Parte 1 depois do almoço. Na primeira 
parte, vai seleccionar a matéria que quer abordar através da promoção de políticas.   

 
 

 

 

      ALMOÇO12:00–13:00   (1 hora)

AVANÇAR! 
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PARTE 1: MATÉRIA DE PROMOÇÃO DE POLÍTICAS 

 

 
 

 

 
 

Materiais 

 Bloco de cavalete, cavalete, marcadores, fita-cola 

 Diapositivos do PowerPoint 

 Ficha de Trabalho da Parte 1: Identificar potenciais matérias de promoção de políticas 

 Ficha de Trabalho da Parte 1: Escolher uma matéria de promoção de políticas 
  
 
 
 

 
 

 
 

 Decida como dividir os participantes da forma mais lógica para o trabalho prático em grupo 
que decorrerá durante o seminário (por exemplo, por país, projecto, organização, assunto de 
saúde ou numeração aleatória). Os participantes podem também trabalhar individualmente se o 
seu foco for único.  
 
 

 Crie a seguinte tabela em duas folhas do bloco de cavalete e tape-a até ser necessária. 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Critérios da matéria Matéria 1 Matéria 2 

Clareza, especificidade 

Baseada em evidências 

Potencial de parceria 

Vontade política 

Conhecimentos únicos 

Recursos disponíveis 

Pouco ou nenhum risco 

Impacto significativo, se abordada 

Sucesso viável em 3–5 anos 

N.º total de classificações altas,  

médias e baixas 

  

Objectivos da sessão 

Após esta sessão, os participantes serão capazes de: 

 Identificar as qualidades de uma boa matéria para promoção 
de políticas.  

 Avaliar potenciais matérias para promoção de causas. 

 

13:00–14:45 

1 hora, 
45 minutos 

 

PREPARAÇÃO 

1 
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 Desenhe o esquema abaixo em duas folhas do bloco de cavalete e tape-o até ser necessário.  
 

 

 
 
 

 

 Carregue os diapositivos. 

 

 

 

 

 

PASSO 1.   Apresentar a sessão 5 minutos 

 Explique que, para poder começar efectivamente a delinear uma estratégia de promoção de 
políticas, é preciso decidir a matéria que se quer abordar através da promoção de políticas. Esta é 
uma das partes mais complicadas, mas importantes, do desenvolvimento da vossa estratégia! 

 
 Indique os objectivos da sessão: 

  Após esta sessão, serão capazes de: 
 Identificar as qualidades de uma boa matéria para promoção de políticas.  
 Avaliar potenciais matérias para promoção de causas. 

 
 
PASSO 2.   O que faz com que uma matéria seja boa para  
a actividade de promoção de políticas? 10 minutos 

          Pergunte aos participantes: "Que qualidades tornam uma matéria adequada para a 
promoção de políticas?” Anote as respostas no bloco de cavalete. 

 

          Analise o diapositivo sobre matérias boas para a promoção de políticas com os seguintes 
PONTOS-CHAVE: 

 Qualquer matéria que seleccionarem para a promoção de políticas deve contemplar 
estes cinco elementos: 

 Deve ser um objectivo existente ou uma consequência natural do trabalho da 
vossa organização ou programa. Não promovam uma matéria da qual a vossa 
organização não tem experiência, porque isso limita a vossa credibilidade. 

 Deve basear-se em evidências. Tem de haver provas de que a vossa matéria é 
efectivamente um problema.  

DINAMIZAÇÃO DA SESSÃO 
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 Uma mudança de política (por exemplo, criar, alterar, revogar ou financiar uma 
política) deve ajudar a melhorar o problema. 

 Deve ser razoavelmente alcançável num período de três a cinco anos. Esta é a 
duração média de uma estratégia de promoção de políticas.  

 Deve ser adequadamente específica e clara. Assuntos de saúde como o VIH e a 
SIDA são muito gerais.  

 

 Transmita os seguintes PONTOS-CHAVE: 

 Quanto mais específico e claro for a vossa matéria, mais fácil será desenvolver uma 
solução de política concreta que ajudará a melhorar o problema.   

 Uma forma útil de fazer com que a vossa matéria seja adequadamente específica é 
começar com uma breve declaração sobre o problema principal que esperam 
resolver através da actividade de promoção de políticas. Um problema principal é 
geralmente um desafio que tem impacto nas pessoas que pretendem ajudar ou que 
impede o acesso a ou a disponibilização de cuidados eficazes. Depois, identificamos 
a causas de base do problema. 

 

 

PASSO 3.            ACTIVIDADE: EXERCÍCIO DE GRUPO 20 minutos 

Mostre o bloco de cavalete com o esquema abaixo. 

 

 
 

 

 
 

 Peça a um participante para indicar o problema principal que ele 
gostaria de abordar através da promoção de políticas em duas 
frases ou menos. Escreva o problema na caixa superior. 

 
 Em seguida, peça aos participantes para identificarem duas ou três 

causas de base do problema em duas frases ou menos. Escreva as 
causas nos três quadrados inferiores.  

 
 Coloque as seguintes perguntas aos participantes sobre cada uma 

das causas de base:  

 Uma mudança de política pode ajudar a melhorar o problema? 

 A vossa organização tem experiência programática com este problema? 

 

Dica para o dinamizador! 

Os promotores com experiência 
vão provavelmente identificar a 

ausência de uma política ou 
financiamento como o problema 

principal. Nesse caso, incentive-os 
a sustentar e a clarificar o 

problema principal que esperam 
resolver através do financiamento 

ou de uma política. 
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 Têm provas ou evidências de que essa questão é um problema? 

 O problema pode ser razoavelmente (se não totalmente) resolvido em três a cinco anos? 

 
 Explique que, se alguma das respostas às perguntas for "não", a causa de base não constitui 

uma matéria forte para a promoção de políticas. 
 

 Com base nas respostas às perguntas, peça ao participante para 
escolher uma das causas de base para ser a matéria de promoção de 
politicas (mesmo que todas constituam boas matérias). Se nenhuma 
das causas de base for uma matéria eficaz para a promoção de 
políticas, peça ao participante para reflectir sobre outras causas ou 
seleccionar outro problema. 

 
 Repita o exercício com outro participante (se o tempo o permitir). 
 

 

 

PASSO 4.            ACTIVIDADE: TRABALHO EM GRUPOS PEQUENOS 20 minutos 

 Divida os participantes nos respectivos grupos pequenos. Remeta-os para a Ficha de Trabalho 
da Parte 1:Identificar potenciais matérias de promoção de políticas.   

 

Part	1	Worksheet:	Identifying	Potential	Advocacy	Issues	
	
Write	the	main	problem	you	want	to	address	in	the	top	box	and	two	to	three	root	causes	of	that	problem	in	the	boxes	underneath.	Then	answer	
the	four	questions	for	each	root	cause.	Select	one	of	the	root	causes	to	be	a	potential	issue	for	your	advocacy	efforts.	Repeat	the	exercise	with	
another	problem	on	the	other	side	of	the	worksheet.	If	any	of	your	answers	are	“no,”	the	root	cause	does	not	make	a	good	issue	for	advocacy.	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 YES	 NO	 	 YES	 NO	 	 YES	 NO	 	

Can	a	change	in	policy	help	improve	the	problem?	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

Does	your	organization	have	programmatic	
experience	with	this	problem?	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Do	you	have	any	evidence	that	this	is	a	problem?	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

Can	the	problem	be	reasonably	(if	not	completely)	
addressed	in	3	to	5	years?	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

MAIN	PROBLEM	

	

	

ROOT	CAUSES	

POTENTIAL	ISSUE	FOR	ADVOCACY:	

	

Continue	to	other	

side	è	

Dica para o dinamizador! 

Por vezes, o problema 
principal será já 

adequadamente específico. 
Se todas as respostas forem 
"sim" para o problema, não 

é necessário referir as 
causas de base. 
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 Forneça as seguintes instruções: 

 Escrevam o principal problema que gostariam de abordar na caixa superior e duas 
ou três causas de base desse problema na caixas abaixo. Depois, respondam às 
quatro perguntas para cada causa de base. 

 Seleccionem uma das causas de base como potencial matéria para os vossos 
esforços de promoção de políticas. 

 Repitam o exercício com outro problema no outro lado da ficha de trabalho. 

 Se alguma das respostas for "não", a causa de base não é uma boa matéria para 
promoção de políticas. Escolham outra causa ou outro problema. 

 Se não tiverem um segundo problema, seleccionem duas causas de base do 
primeiro problema para constituírem as matérias para a actividade de promoção de 
políticas. Precisarão de pelo menos duas matérias para a promoção de políticas para 
preencher a próxima secção da ficha de trabalho. 

 

 Recapitule pedindo às equipas para descrever brevemente os respectivos resultados, 
conforme o tempo disponível. 

 
 
 
PASSO 5.   Definir prioridades para as matérias de promoção de políticas 15 minutos 

 Transmita o seguinte PONTO-CHAVE: 

 Pode haver muitas matérias válidas para abordar, mas umas podem ser 
melhores do que outras. Ter demasiadas matérias para a promoção de políticas 
pode diluir bastante os vossos esforços. É importante definir prioridades.  

 
           Peça aos participantes para pensarem nos factores que possam levar a escolher uma 

matéria e não outra. Anote as respostas no bloco de cavalete, que poderão incluir: 
 
 
 
 
 

 
 
 Transmita o seguinte PONTO-CHAVE: 

 Muitos problemas que poderão querer abordar não serão viáveis por vários 
motivos. Para vos ajudar a escolher as matérias, pode ser útil classificá-las em 
função de critérios específicos.  

 

 

 Conhecimentos dos 
colaboradores 

 Disponibilidade de verbas 

 Disponibilidade de tempo 

 Clima político 
 

 Outras iniciativas de políticas 
concorrentes 

 Impacto de eleições que se aproximam 

 Probabilidade de sucesso 

 Preferência das partes interessadas 
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             Analise o diapositivo sobre os critérios padrão utilizados para avaliar matérias de 
promoção de políticas. 

 Especificidade e clareza da matéria. 

 Quantidade de evidências para provar o problema. 

 Potencial para parcerias abordarem a matéria. 

 Grau de vontade política para abordar a matéria. 

 A organização possui experiência e conhecimentos únicos para contribuir para a 

abordagem da matéria. 

 Disponibilidade de recursos (tempo, verbas e influência) para abordar a matéria.  

 Risco para a organização ao abordar a matéria. 

 Probabilidade de a mudança de políticas ter um impacto significativo no problema. 

 Viabilidade do sucesso em três a cinco anos. 

 
            Peça a dois participantes para cada um partilhar uma das suas potenciais matérias para 

promoção de políticas. Peça ao grupo para classificar ambas as matérias (classificações alta, média 
ou baixa) em função dos critérios da ficha de trabalho no bloco de cavalete preparado abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Dinamize um breve debate sobre a matéria que seleccionariam com base nas classificações. 
Explique que a matéria com mais classificações altas e médias tem geralmente a maior 
probabilidade de impacto e sucesso. Mas não há verdades absolutas. 

 

(continua na página seguinte)  

Critérios da matéria Matéria 1 Matéria 2 

Clareza, especificidade 

Baseada em evidências 

Potencial de parceria 

Vontade política 

Conhecimentos únicos 

Recursos disponíveis 

Representa pouco ou nenhum risco 

Impacto significativo, se abordada 

Sucesso viável em 3–5 anos 

N.º total de classificações altas,  

médias e baixas 
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PASSO 6.             ACTIVIDADE: TRABALHO EM GRUPOS PEQUENOS 35 minutos 

 Peça aos participantes para utilizarem a Ficha de Trabalho da Parte 1:Escolher uma matéria de 
promoção de políticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Forneça as seguintes instruções: 

 Escrevam as vossas duas matérias da primeira ficha de trabalho na linha superior. 

 Classifiquem cada uma das potenciais matérias de promoção de políticas utilizando os 
critérios na coluna da esquerda. Depois, somem o número de classificações altas, baixas 
e médias. 

 Seleccionem a matéria que seria mais adequada para abordar através da actividade de 
promoção de políticas e escrevam-na na caixa inferior. Esta matéria será a base da 
estratégia que vão desenvolver neste seminário. 

  

Part	1	Worksheet:	Choosing	an	Advocacy	Issue	

	

	

Write	your	two	issues	from	the	first	worksheet	in	the	top	row.	Rate	each	of	your	potential	advocacy	issues	using	the	
criteria	below.	Then	total	the	number	of	highs,	mediums,	and	lows.	Select	which	issue	would	be	better	to	target	
with	policy	advocacy	and	write	it	in	the	bottom	box.	

	
	

Criteria	 Issue	1:	 Issue	2:	

The	selected	issue	is	specific	and	

clear.	

q High	(very	specific/clear)	
q Medium	(fairly	clear/specific)	
q Low	(unclear/unspecific)	

q High	(very,	specific/clear)	
q Medium	(fairly	specific/clear)	
q Low	(unclear/unspecific)	

Qualitative	or	quantitative	data	
exist	to	prove	it	is	an	issue.		

q High	(strong	evidence)	
q Medium	(some	evidence)	
q Low	(none/weak	evidence)	

q High	(strong	evidence)	
q Medium	(some	evidence)	
q Low	(none/weak	evidence)	

Partnership	potential	exists	among	
influential	organizations,	leaders	
and	stakeholders.		

q High	(many	partners)	
q Medium	(some	partners)	

q Low	(no	partners)	

q High	(many	partners)	
q Medium	(some	partners)	

q Low	(no	partners)	

Political	will	exists	to	address	the		
issue.	

q High	(supportive)	
q Medium	(neutral)	
q Low	(opposed)	

q High	(supportive)	
q Medium	(neutral)	
q Low	(opposed)	

Your	organization	has	a	unique	
experience	or	expertise	to	

contribute.		

q High	(very	unique	role)	

q Medium	(fairly	unique	role)	
q Low	(many	others	have	this)	

q High	(very	unique	role)	

q Medium	(fairly	unique	role)	
q Low	(many	others	have	this)	

Your	organization	has	advocacy	
resources	to	address	the	issue.	

q High	(many	resources)	
q Medium	(some	resources)	
q Low	(no	resources)	

q High	(many	resources)	
q Medium	(some	resources)	
q Low	(no	resources)	

The	goal	carries	no	or	little	risk	for	
your	organization.	

q High	(no	risk)	

q Medium	(minimal	risk)	
q Low	(significant	risk)	

q High	(no	risk)	

q Medium	(minimal	risk)	
q Low	(significant	risk)	

Policy	change	is	likely	to	have	
significant	impact	on	the	issue.	

q High	(significant	impact)	
q Medium	(some	impact)	
q Low	(no	impact)	

q High	(significant	impact)	
q Medium	(some	impact)	
q Low	(no	impact)	

Success	is	feasible	in	3–5	years.	

q High	(very	likely)	

q Medium	(possible/maybe)	
q Low	(unlikely)	

q High	(very	likely)	

q Medium	(possible/maybe)	
q Low	(unlikely)	

																																																											
Totals	

#	of	Highs	____	

#	of	Mediums	____	

#	of	Lows	____	

#	of	Highs	____	

#	of	Mediums	____	

#	of	Lows	____	

Final	Advocacy	Issue:	
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 Após 20 minutos, peça às equipas, conforme o tempo permitir, para apresentarem 

sucintamente a matéria que escolheram. Suscite o debate com perguntas como: 

 As classificações surpreenderam-vos? 

 A vossa matéria "favorita" destacou-se?  

 Como é que as classificações tiveram impacto na vossa escolha? 

 
 Se o tempo o permitir, ajude as equipas a aperfeiçoar as matérias, conforme necessário, 

colocando perguntas estratégicas ou oferecendo sugestões para as tornar mais específicas 
e/ou propícias à mudança de políticas. 

 

 

PASSO 7.   
 

 Felicite o grupo pela conclusão da Parte 1. 
 

 Dirija-se ao bloco de cavalete "10 Partes" e coloque um visto na Parte 1. 
 
 Explique que a próxima parte consiste em reflectir sobre a mudança de políticas que ajudará a 

melhorar ou resolver a matéria. A Parte 2 começa depois do intervalo. 
 

 

  INTERVALO14:45–15:00   (15 minutos)

AVANÇAR! 
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PARTE 2: META DE PROMOÇÃO DE POLÍTICAS 

 

 
 

 

 

Materiais 

 Bloco de cavalete, cavalete, marcadores, fita-cola 

 Diapositivos do PowerPoint 

 Ficha de Trabalho da Parte 2: Identificar potenciais metas de promoção de políticas 

 Ficha de Trabalho da Parte 2: Escolher uma meta de promoção de políticas 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 Crie o seguinte esquema em duas folhas do bloco de cavalete e tape-o até ser necessário: 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 Carregue os diapositivos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

META DE PROMOÇÃO DE POLÍTICAS:

Política

(tipo, nome)

O quê Quem

(instituição) Quando

Objectivos da sessão 

Após esta sessão, os participantes serão capazes de: 

 Identificar as componentes essenciais de uma declaração de meta. 

 Desenvolver uma meta de promoção de políticas para a sua 
estratégia. 

 

15:00–17:15 

2 horas 
15 minutos 

 

PREPARAÇÃO 

2 
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PASSO 1.   Apresentar a sessão 5 minutos 

 Explique que a Parte 2 consiste em desenvolver a meta de promoção de políticas para ajudar a 
focar a estratégia. A base para essa meta é primeiro estabelecer a vossa solução de política ou o 
que pretendem que um decisor político faça para abordar a matéria. 

 Indique os objectivos da sessão: 

  Após esta sessão, serão capazes de: 

 Identificar as componentes essenciais de uma declaração de meta. 

 Desenvolver uma meta de promoção de políticas para a sua estratégia. 
 
  
 
 
PASSO 2.   Identificar potenciais soluções de políticas 30 minutos 

 Transmita o seguinte PONTO-CHAVE: 

 Uma solução de política tem normalmente duas partes: o tipo/nome da política que 
quer influenciar e o que pretende especificamente que a política faça. 

 
 Dê instruções aos participantes para escreverem as políticas e os mecanismos de 

financiamento que têm mais impacto na matéria escolhida, escrevendo o nome específico da 
política, se o souberem. Recorde-lhes os vários tipos de políticas que debateram anteriormente. 
(Podem fazê-lo numa folha de papel ou no bloco de cavalete.) 

 
 Depois, diga-lhes para colocarem um círculo à volta das duas ou três políticas que mais 

desejam revogar, alterar ou financiar. Se quiserem desenvolver uma nova política, peça-lhes 
para escreverem o tipo de política que seria e colocarem um círculo à volta da mesma. 

 
 Peça a um participante para partilhar um tipo/nome das políticas nas quais colocou um 

círculo. Depois, peça-lhe para dizer o que pretende que a política faça para abordar a matéria 
em questão, em duas frases ou menos. Coloque perguntas de esclarecimento, se necessário, 
para ajudar a que o participante seja mais específico.  

 
 Explique que estas duas partes — o tipo/nome da política e o que pretende que a política 

faça —compõem a solução de política dos participantes. 
 

 

 

DINAMIZAÇÃO DA SESSÃO 
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PASSO 3.   Converter as soluções de políticas em  
metas de promoção de políticas 15 minutos        

           No bloco de cavalete preparado, transfira o tipo/nome da política para a caixa "Política" e o 
que pretende que a política faça para a caixa "O quê". Explique que uma meta de promoção 
de políticas consiste numa solução de política, mais a instituição responsável pela tomada de 
decisão que fornecerá esta solução e quando o fará.  

 

 

 

 

 
 
 
 Trabalhe com o participante anterior no sentido de preencher as caixas "Quem" e "Quando". 
 
 Combine todas as caixas (por qualquer ordem) numa declaração de meta de política concisa 

no bloco de cavalete.  
 

 Repita o exercício com outro participante, se o tempo o permitir. 
 
 Transmita os seguintes PONTOS-CHAVE: 

 Geralmente, há mais de uma solução para um problema e algumas poderão ser mais 
fáceis de alcançar num determinado momento. É importante definir prioridades.  

 No entanto, é importante possuir várias soluções de políticas para uma matéria. 
Dependendo das mudanças no ambiente político, poderão ter de recuar numa 
determinada altura e aperfeiçoar ou alterar a vossa meta. Lembrem-se de que, se 
alterarem a meta, poderão também ter de alterar outras partes da vossa estratégia.   

 

 

(continua na página seguinte)  

META DE PROMOÇÃO DE POLÍTICAS:

Política

(tipo, nome)

O quê Quem

(instituição) Quando
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PASSO 4.             ACTIVIDADE: TRABALHO EM GRUPOS PEQUENOS 40 minutos 

 Remeta os participantes para a Ficha de Trabalho da Parte 2: Identificar potenciais metas de 
promoção de políticas. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Forneça as seguintes instruções:  

 Utilizando a matéria que identificaram na Parte 1, preencham os diagramas para 
desenvolver duas potenciais metas de promoção de políticas. 

 No balão "tipo/nome da política", escrevam o nome ou tipo específico da política que 
pretendem desenvolver, revogar, alterar ou financiar. No balão "o que a política deve 
fazer", escrevam, em duas frases ou menos, o que quer que essa política específica faça. 
No balão "quem o vai fazer", escrevam o nome da instituição que pode implementar a 
mudança de políticas visada. No balão "até quando", escrevam o prazo dentro do qual 
pretendem ver concretizada a mudança de políticas.  

 Depois, combinem todas as partes numa declaração de meta de promoção de políticas 
concisa. 

 Podem juntar as partes por qualquer ordem para criar a vossa meta de promoção de 
políticas. 
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 Terminada essa tarefa, peça a cada grupo para partilhar as duas possíveis metas de promoção 

de políticas. Coloque perguntas de esclarecimento, como: 

 Pretendem desenvolver, alterar, revogar ou financiar uma política?  

 Qual é o tipo de política que pretendem influenciar? 

 É claro aquilo que pretendem que a política faça? Como podem torná-lo mais específico? 

 Existem outros tipos de políticas que possam não ter considerado e que tenham 
impacto na matéria? 

 

PASSO 5.   Seleccionar a melhor meta de promoção de políticas 10 minutos  

 Analise o diapositivo sobre as características de uma boa meta de promoção de políticas. 
Explique que definimos prioridades para as metas de promoção de políticas utilizando 
critérios semelhantes aos usados para as matérias de promoção de políticas: 

 

 

 

 

 

PASSO 6.             ACTIVIDADE: TRABALHO EM GRUPOS PEQUENOS 35 minutos      

 Explique que vamos agora utilizar a Ficha de Trabalho da Parte 2: Escolher uma meta de 
promoção de políticas para classificar as nossas potenciais metas e escolher uma que seja o 
foco da nossa estratégia de promoção de políticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Clareza, especificidade  Recursos disponíveis 

 Baseada em evidências  Pouco ou nenhum risco 

 Potencial de parceria  Impacto significativo, se abordada 

 Vontade política  Sucesso viável em 3–5 anos 

 Conhecimentos únicos  
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(Página 2 da ficha de trabalho) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Forneça as seguintes instruções:  

 Escrevam as vossas duas possíveis metas de promoção de políticas na linha superior 
e depois classifiquem cada meta segundo os critérios.  

 Somem o número de classificações altas, médias e baixas para determinar que meta 
poderá ter maior probabilidade de sucesso (mais classificações altas e médias).  

 Seleccionem a meta preferida e anotem-na como a vossa meta final na parte 
inferior da ficha de trabalho.  

 

 Peça aos grupos para partilharem a respectiva meta prioritária para a actividade de promoção 
de políticas. Incentive os participantes a fornecerem a sua opinião e a ajudarem a aperfeiçoar as 
metas uns dos outros com perguntas como: 

 Um decisor político compreenderia a direcção ou medida exacta a tomar com base 

na vossa meta? 

 Como é que vão determinar se alcançaram a vossa meta? 

 Se alcançarem esta meta, vão realmente ter um impacto na matéria em questão? 

 
 
 

PASSO 7.   
 
 Dirija-se ao bloco de cavalete "10 Partes" e coloque um visto na Parte 2.  

 
 Felicite os participantes pelo desenvolvimento das suas metas de promoção de políticase por 

terem chegado ao fim de um dia muito preenchido. Amanhã, terá início o trabalho de 
identificação dos alvos da promoção de políticas. 

AVANÇAR! 
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RESUMO DIÁRIO E ENCERRAMENTO 
  
 

 
 
 
 
 

Materiais 
 Fichas 

 

 

 

 

PASSO 1.   Resumir o dia 5 minutos 

 Felicite a agradeça aos participantes o seu entusiasmo e bom trabalho. 
 
 Reveja rapidamente os principais tópicos e realizações dos grupos do dia de hoje.  
 
 Pergunte aos participantes se têm perguntas ou comentários finais sobre o dia.  
 

 

 
PASSO 2.             ACTIVIDADE: OPINIÃO 10 minutos 

 Distribua fichas para os participantes darem a sua opinião sobre o dia. Peça-lhes para 
escreverem um "+" num dos lados e anotarem algo que aprenderam/gostaram hoje. No outro 
lado, deverão escrever um "—" e anotar algo que gostavam que mudasse. 

 Trate de qualquer aspecto logístico pendente e depois encerre o dia.  
 
 

DEPOIS DO DIA: 

1. Analise as opiniões dos participantes. Prepare um resumo para a manhã seguinte. 

2. Analise os progressos do dia e a ordem de trabalhos de amanhã. Ajuste o conteúdo e o tempo, 
conforme necessário, com base na opinião dos participantes.  

3. Recolha os blocos de cavalete que já não são necessários e prepare os blocos de cavalete para o 
dia seguinte. 

 

17:15–17:30 

15 minutos 

 

DINAMIZAÇÃO DA SESSÃO 

Objectivos da sessão 

Após esta sessão, os participantes serão capazes de: 

 Resumir os tópicos e realizações do dia. 

 Dar a sua opinião sobre a forma como o seminário tem decorrido. 
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DIA 2 INSTRUÇÕES DE DINAMIZAÇÃO 

Partes 3 a 7 

 

 

Programa de hoje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Materiais de hoje   

Sessão de abertura 9:00 –9:15 

Parte 3: Decisores e personalidades influentes  9:15–10:30 

Intervalo 10:30–10:45 

Parte 4: Principais interesses dos decisores 10:45–12:00 

Almoço 12:00–13:00 

Parte 5: Oposição e obstáculos à promoção de políticas 13:00–14:15 

Parte 6: Recursos e lacunas da promoção de políticas  14:15–15:15 

Intervalo 15:15–15:30 

Parte 7: Parceiros para a promoção de políticas 15:30–17:15 

Resumo diário e encerramento 17:15–17:30 

 Computador portátil, projector LCD 

 Ecrã, cabos eléctricos 

 Conjunto de diapositivos do 
PowerPoint  

 Blocos de cavalete, cavaletes, fita-cola 

 Marcadores a cores, tesouras 

 Fichas 

 Cartões de identificação e 
identificadores de mesa 

 Registo de presenças  

 Ordem de trabalhos 

 Sinais de organização 

 Caso de estudo 

 Cartões de Associação de Parceiros  
 

 Descrições de percursos de obstáculos 

 Cartões didácticos de Qualidades das Parcerias Eficazes, 
3 conjuntos 

 Cartões didácticos de Tipos de Colaboração 

 Ficha de Trabalho da Parte 3: Identificar decisores e 
personalidades influentes 

 Ficha de Trabalho da Parte 4: Identificar os principais 
interesses dos decisores 

 Ficha de Trabalho da Parte 5: Lidar com a oposição 

 Ficha de Trabalho da Parte 5: Ultrapassar obstáculos 

 Ficha de Trabalho da Parte 6: Inventariar os recursos e 
lacunas  

 Ficha de Trabalho da Parte 7: Seleccionar parceiros para a 
promoção de políticas  
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SESSÃO DE ABERTURA 

 
 
 
 
 

Materiais 

 Bloco de cavalete, cavaletes, marcadores, fita-cola 

 Registo de presenças 

 Ordem de trabalhos  
  
 
 

 
 

 
 

 Coloque o registo de presenças para que os participantes o possam assinar ao chegarem. 

 

 Coloque dois blocos de cavalete em branco à frente da sala.  

 
 
 
 

 

 

 

PASSO 1.   Boas-vindas e opiniões do Dia 1 5 minutos 

          Dê as boas-vindas aos participantes.  
 
 Resuma brevemente as opiniões dos participantes do dia anterior e descreva os ajustes 

planeados para o dia de hoje.  
 
 
 

  

Objectivos da sessão 

Após esta sessão, os participantes serão capazes de: 

 Recordar os pontos-chave do dia anterior. 

 Delinear os objectivos para o dia. 

 

9:00–9:15 
15 minutos 

 

PREPARAÇÃO 

DINAMIZAÇÃO DA SESSÃO 



 

___________________________________________________________________________________ 

Promoção de Políticas para a Saúde DIA 2 
Guia do Dinamizador Sessão de abertura 

50 

 
PASSO 2.              ACTIVIDADE: FRASES-CHAVE 5 minutos  
 Peça aos participantes para recordarem os debates e actividades de ontem.  

 
 Peça-lhes para pensarem numa "frase-chave" curta de ontem que represente algo importante 

que tenham aprendido e que escrevam essa frase-chave nos blocos de cavalete. 
 

 Quando todos tiverem terminado, analise cada frase-chave, refira aspectos comuns e discuta-
os brevemente. 

 
 
 

PASSO 3.   Analisar a ordem de trabalhos de hoje 5 minutos 

 Remeta os participantes para a ordem de trabalhos. 
 
 Analise os principais tópicos e actividades planeados para o dia. Saliente que hoje vamos 

trabalhar com base nos tópicos e resultados de ontem. 
 
 Pergunte se alguém tem dúvidas. 
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PARTE 3: DECISORES E PERSONALIDADES INFLUENTES 
 
 

 

 

 

 

Materiais 

 Bloco de cavalete, cavaletes, marcadores, fita-cola 

 Diapositivos do PowerPoint 

 Ficha de Trabalho da Parte 3: Identificar decisores e personalidades influentes 
  
 
 

 
 

 
     

 Carregue os diapositivos. 
 
 
 
 

 

 

 

PASSO 1.   Apresentar a sessão 5 minutos 

 Lembre aos participantes que ontem identificámos as instituições responsáveis pela tomada de 
decisões como parte das nossas metas de promoção de políticas (a caixa "Quem"). Agora, vamos 
identificar decisores específicos dentro dessas instituições. Esses decisores são importantes porque 
são quem possui o poder de vos proporcionar o que pretendem — as pessoas que podem dizer sim 
ou não à vossa meta. Vão tornar-se os alvos específicos dos seus esforços de promoção de políticas.   

 
 Indique os objectivos da sessão: 

  Após esta sessão, serão capazes de: 

 Identificar os decisores-chave e personalidades influentes  

 Visar os decisores adequados para a vossa meta de promoção de políticas.  

 Identificar vias para chegar aos decisores-alvo.  

3 
Objectivos da sessão 

Após esta sessão, os participantes serão capazes de: 

 Identificar os decisores-chave e personalidades influentes  

 Visar os decisores adequados para cada meta de promoção de políticas.  

 Identificar vias para chegar aos decisores-chave.  

9:15–10:30 
1 hora, 

15 minutos 
 

PREPARAÇÃO 

DINAMIZAÇÃO DA SESSÃO 
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PASSO 2.   Definir e identificar os decisores 15 minutos 
           Leia a definição de decisores do diapositivo: 

Decisores: Pessoas com o poder ou a autoridade oficial para fazer a mudança de 
políticas pretendida e/ou os respectivos assessores ou colaboradores relevantes.  

 
             Peça aos participantes para darem exemplos de decisores que conheçam devido ao seu 

próprio trabalho. Anote as respostas no bloco de cavalete e dê alguns exemplos para 
estimular o seu raciocínio, como:  

 Ministro da Saúde 

 Chefe de Gabinete do departamento 

 Comissão de saúde 

 Um deputado específico 
 
 Transmita os seguintes PONTOS-CHAVE: 

 Se a decisão final sobre a política for tomada por uma comissão ou grupo de 
trabalho, é importante identificar as pessoas específicas que têm mais influência 
no grupo, que definem a agenda do grupo ou que facilitam as reuniões.  

 Normalmente, há uma cadeia na tomada de decisão. Apesar de, em última 
instância, ser apenas uma pessoa a tomar a decisão final, há normalmente 
outros decisores que têm de ser convencidos ao longo do processo. Por 
exemplo, para chegar ao Ministro da Saúde, poderão ter de começar pelos 
colaboradores técnicos do departamento dedicado à vossa matéria específica e 
depois começar a subir na cadeia. 

 
           Peça a uma equipa para partilhar o seu exemplo de meta de promoção de políticas de 

ontem. Peça a todo o grupo para pensar numa lista de decisores-chave com autoridade para 
tomar decisões sobre essa mudança de políticas. Anote as respostas no bloco de cavalete.  

 
 Depois, peça ao grupo alargado para pensar sobre como podem de facto chegar a essas 

pessoas para promover a sua matéria. Suscite o debate com perguntas como: 

 Conseguem agendar uma reunião com essa pessoa sozinhos?  

 Há outros fóruns, para além de uma reunião, que vos possam ajudar a 
transmitir informações ou influenciar os vossos decisores? 

 Se não tiverem acesso directo, quem vos pode ajudar a chegar aos vossos decisores?  

 
 Transmita os seguintes PONTOS-CHAVE: 

 Quanto mais influência directa ou contactos tiverem com os vossos decisores-
chave, mas probabilidades terão de os convencer.  

 Não se limitem apenas aos vossos contactos. Considerem que relações poderão 
existir entre os decisores e colaboradores da vossa organização, membros da 
vossa administração, contactos da comunicação social, colegas ou importantes 
parceiros de programa. 
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PASSO 3.          ACTIVIDADE: TRABALHO EM GRUPOS PEQUENOS 20 minutos 

 Remeta os participantes para a Ficha de Trabalho da Parte 3:Identificar decisores e 
personalidades influentes. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Forneça as seguintes instruções: 

 Começando na coluna B, indiquem os nomes específicos de três ou quatro decisores-
chave para a vossa meta de promoção de políticas. 

 Refiram os nomes e cargos actuais, quando possível. Se não conhecerem o nome ou 
cargo actual, anotem na caixa inferior que têm de pesquisar melhor.  

 Depois, anotem a ligação que vocês ou a vossa organização têm com esses decisores na 
coluna A. 

 Por agora, ignorem as outras colunas. 

 Se houver tempo, peça às equipas para partilharem brevemente a sua lista com todo o grupo. Faça 
perguntas de esclarecimento para que os exemplos sejam o mais específicos possível. 

 

Part	3	Worksheet:	Identifying	Decision-makers	and	Influencers	
	
Starting	in	column	B,	list	the	specific	names	of	three	to	four	key	decision-makers	for	your	advocacy	goal.	If	
you	don’t	have	a	name,	list	the	specific	title/role	and	note	to	do	more	research	below.	Then	record	
connections	you	or	your	organization	have	to	these	decision-makers	in	column	A.	Then	list	one	to	two	key	
influencers	for	each	decision-maker	in	column	C	(names	and	titles/roles	if	possible).	Record	the	connections	

you	or	your	organization	have	to	these	influencers	in	column	D.	
	
	

	
Research	needed:	

	

	

	

	

A.	 B.	 C.	 D.	

CONNECTIONS	TO 

DECISION-MAKER 

KEY	
DECISION-MAKER	

KEY	
INFLUENCERS	

CONNECTIONS	TO	
INFLUENCERS	

1.	

2.	

3.	

4.	
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PASSO 4.   Definir e identificar os decisores-chave 10 minutos 

 Transmita o seguinte PONTO-CHAVE: 

 Mesmo que tenham acesso directo aos decisores ou através do vossos 
contactos próximos, pode ser útil também chegar até aos mesmos através das 
pessoas que eles mais ouvem ou de pessoas ou grupos que tenham acesso ou 
influência especiais.  

 
Leia a definição de personalidades influentes do diapositivo: 

Personalidades influentes relevantes: Pessoas ou grupos que podem ter uma força 
convincente sobre as acções, opiniões ou comportamento dos decisores. 

 
 Dê um minuto aos participantes para pensarem no tipo de pessoas ou grupos que podem ser 

personalidades influentes poderosas junto dos decisores(uma lista geral e não nomes 
específicos). Podem fazê-lo numa folha de papel ou no bloco de cavalete. 

 
 Peça a cada grupo para ler a sua lista em voz alta. Exemplos de personalidades influentes 

relevantes que os participantes poderão incluir: 

 
 Transmita o seguinte PONTO-CHAVE: 

 Sejam sempre o mais específicos possível. Afirmar "o público em geral" ou "a 
comunicação social" é muito vago. É melhor identificar um jornalista específico 
ou um único serviço noticioso (como um que faça reportagens sobre política) ou 
um grupo de acção comunitária a quem o decisor preste uma atenção especial.  

 
         Peça a um participante para partilhar um dos seus decisores. Peça ao grupo alargado para 

ajudar a pensar numa lista de personalidades influentes específicas para o decisor. Anote as 
respostas no bloco de cavalete.  

 

 

 

 

 

 Um empresário importante bem conhecido 

 Associações profissionais 

 Grupos de acção comunitária 

 Jornalistas específicos 

 Grupos religiosos 

 Líderes civis 

 Outras ONGs 

 Associações empresariais 

 Celebridades 

 Um bloco de votação 

 Instituições de investigação 

 Académicos 

 Coligações 
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PASSO 5.           ACTIVIDADE: TRABALHO EM GRUPOS PEQUENOS 25 minutos      

 Peça aos participantes para voltarem à Ficha de Trabalho da Parte 3: Identificar decisores e 
personalidades influentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Forneça as seguintes instruções:    

 Refiram uma ou duas personalidades influentes relevantes para cada decisor na Coluna C.  

 Refiram os nomes e cargos actuais, quando possível. Se não conhecerem o nome ou 
cargo actual, anotem na caixa inferior que têm de pesquisar melhor.  

 Na coluna D, anotem a ligação que vocês ou a vossa organização têm com essas 
personalidades ou organizações influentes. 

 
 
 Se houver tempo, peça aos grupos para partilharem brevemente a sua lista de personalidades 

influentes para um dos seus decisores-chave. Dinamize o debate com perguntas como: 

 Como é que essas pessoas/grupos influenciam o decisor? 

 Como é que vão aceder a essas personalidades influentes? 

 

Part	3	Worksheet:	Identifying	Decision-makers	and	Influencers	
	
Starting	in	column	B,	list	the	specific	names	of	three	to	four	key	decision-makers	for	your	advocacy	goal.	If	
you	don’t	have	a	name,	list	the	specific	title/role	and	note	to	do	more	research	below.	Then	record	
connections	you	or	your	organization	have	to	these	decision-makers	in	column	A.	Then	list	one	to	two	key	
influencers	for	each	decision-maker	in	column	C	(names	and	titles/roles	if	possible).	Record	the	connections	

you	or	your	organization	have	to	these	influencers	in	column	D.	
	
	

	
Research	needed:	

	

	

	

	

A.	 B.	 C.	 D.	

CONNECTIONS	TO 

DECISION-MAKER 

KEY	
DECISION-MAKER	

KEY	
INFLUENCERS	

CONNECTIONS	TO	
INFLUENCERS	

1.	

2.	

3.	

4.	
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PASSO 6.   
 

 Felicite os participantes pela conclusão da Parte 3.  
 
 Dirija-se ao bloco de cavalete "10 Partes" e coloque um visto na Parte 3.  

 
 Explique que o próximo passo será compreender melhor os vossos decisores-alvo e a posição 

deles em relação à vossa matéria política. Vamos começar isso depois do intervalo. 
 
 
 
 

  INTERVALO 10:30–10:45 (15 minutos) 

AVANÇAR! 
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PARTE 4: PRINCIPAIS INTERESSES DOS DECISORES 
 

 

 

 

 

 

Materiais 

 Bloco de cavalete, cavaletes, marcadores, fita-cola 

 Diapositivos do PowerPoint 

 Sinais de organização 

 Ficha de Trabalho da Parte 4: Identificar os principais interesses dos decisores 
  
 
 
 

 
 

 
    

 

 Cole com fita-cola os sinais de Organização sobre a sensibilização numa linha na parede, da 
seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 Coloque os quatro sinais de Organização sobre a posição numa linha no chão, da seguinte forma: 

 

 
 
 
 

 Carregue os diapositivos. 
 

 

  

Não 
sensibilizado 

Sensibilizado, 
mal informado 

Sensibilizado, 
incorrectamente 

informado 

Sensibilizado, 
correctamente 

informado 

Opositor Indeciso Simpatizante Defensor 

4 
Objectivos da sessão 

Após esta sessão, os participantes serão capazes de: 

 Avaliar a sensibilização e a posição dos decisores-chave em relação às 
matérias em causa.  

 Identificar os principais interesses dos decisores como forma de os 
persuadir em relação à matéria em causa.  

 

PREPARAÇÃO 

10:45–12:00 
1 hora, 

15 minutos 
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PASSO 1.   Apresentar a sessão 5 minutos 

 Explique que precisamos de compreender o que os nossos decisores sabem sobre a matéria (o 
seu nível de sensibilização) e como se sentem em relação à matéria (a sua posição), a fim de 
determinar a melhor forma de os convencer. 

 
 Indique os objectivos da sessão: 

  Após esta sessão, serão capazes de: 

 Avaliar a sensibilização e a posição dos vossos decisores.  

 Identificar os principais interesses dos decisores como forma de os persuadir em 
relação à matéria em causa.  

 
 
PASSO 2.   Sensibilização e posição dos decisores 20 minutos 
         Analise o diapositivo sobre a sensibilização em relação a uma matéria. Descreva os vários 

níveis, como se indica a seguir:    

 Não sensibilizado: não conhece a matéria. 

 Sensibilizado para a matéria, mas essencialmente mal informado: ouviu falar da 
vossa matéria, mas poderá não ter muitas informações. 

 Sensibilizado para a matéria, mas incorrectamente informado: ouviu falar da 
matéria, mas poderá ter informações desactualizadas ou não exactas. 

 Correctamente informado sobre a matéria: sensibilizado e correctamente 
informado sobre a matéria. 

 

 Transmita os seguintes PONTOS-CHAVE: 

 Têm de pensar na vossa matéria segundo as perspectivas de cada um dos vossos 
decisores. As estratégias de promoção de políticas mais eficazes são concebidas 
para abordar os vossos decisores na situação em que se encontram e depois 
convencê-los na direcção do vosso ponto de vista. 

 O foco das vossas actividades de divulgação vai variar consoante os níveis de 
sensibilização dos decisores. Relativamente aos decisores que não estão 
sensibilizados ou que estão mal informados, deverão primeiro partilhar informações 
sobre a vossa matéria. As pessoas precisam de conhecimentos básicos sobre uma 
matéria para poderem contemplar alguma acção sobre a mesma. Relativamente 
àqueles que estão sensibilizados e informados sobre a vossa matéria, deverão 
incentivar a sua vontade para agir. Muitas vezes, a vossa tarefa é ilustrar por que é 
que um decisor se deve preocupar com esta matéria. 

  

DINAMIZAÇÃO DA SESSÃO 
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         Analise o diapositivo sobre a posição em relação a uma matéria. Descreva as várias 
posições, como se indica a seguir: 

 Defensor visível e directo: trabalha ou fala activamente em defesa da vossa matéria 
para gerar uma mudança. Não precisam de despender tempo a tentar persuadir 
estas pessoas. 

 Simpatizante: não se oporá à vossa matéria, mas também não será provavelmente 
um promotor visível e activo.   

 Opositor: claramente empenhado contra o vosso ponto de vista. Provavelmente não 
vão conseguir mudar a sua opinião. 

 Indeciso: ainda não tem opinião.  

 
 Transmita o seguinte PONTO-CHAVE: 

 Centrem-se nas pessoas que conseguem persuadir — quer sejam os indecisos ou os 
simpatizantes. Pode parecer óbvio, mas, muitas vezes, os promotores despendem tempo 
a responder aos seus opositores ou a persuadir os seus defensores que já estão 
totalmente convencidos. Em vez disso, deviam visar aqueles que estão indecisos, mas que 
poderiam apoiar a matéria e/ou tornar-se defensores com um pouco mais de divulgação 
ponderada. Há mais potencial para haver alterações no meio do que nas extremidades. 

 Poderão ter de fazer mais investigação para compreender exactamente a verdadeira 
posição de um decisor sobre uma matéria. Podem descobrir essas informações 
através de registos de votação pública (se estiverem disponíveis no país), artigos de 
jornal ou outra cobertura jornalística e reunindo-se e falando com os colegas ou 
colaboradores dos decisores. 

 
 Explique que, depois de analisar o nível de sensibilização e a posição do vosso decisor-alvo, o 

próximo passo é saber o que os pode compelir a aproximarem-e do vosso ponto de vista.   
 

 Transmita o seguinte PONTO-CHAVE: 

 Enquanto promotores, devem explorar os principais interesses do vosso decisor, a 
fim de estabelecer uma ponte com as vossas ideias. Isto vai ajudá-los a encarar a 
vossa matéria como pessoalmente relevante.  

 
         Peça aos participantes para pensarem em interesses ou aspectos que possam interessar aos 

decisores e que poderão dar forma à opinião ou reacção deles à sua matéria. Anote as 
respostas no bloco de cavalete e certifique-se de que os seguintes aspectos são mencionados: 

 As últimas evidências e dados 

 Normas sociais e culturais 

 Historial ou experiência pessoal 

 Relações ou redes 

 Progressos profissionais 

 Posicionamento político 

 Horas 

 

 Opiniões religiosas 

 Considerações financeiras 

 Pontos de vista dos eleitores 

 Cobertura da comunicação social 

 Próximas eleições 

 Normas internacionais 

 Outros problemas de saúde e 

desenvolvimento 
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 Transmita os seguintes PONTOS-CHAVE: 

 As pessoas interessam-se mais por uma questão quando esta está alinhada com os 
seus principais interesses. Compreender aquilo que mais interessa ao vosso decisor 
ajudará a definir tácticas e mensagens de promoção de políticas que sejam mais 
persuasivas e convincentes. O que importa são os interesses deles e não os vossos. 
Não assumam que uma pessoa se possa interessar por uma matéria pelas mesmas 
razões que vocês. Poderão estar motivadas para agir por razões muito diferentes. 

 

 Se o vosso decisor tiver vários interesses, escolham aquele que pensam poder ser o 
mais motivante ou convincente e que se possa legitimamente associar à vossa 
matéria. Se isto for demasiado forçado, repense a sua escolha.  

 
           Peça a um participante para partilhar um dos seus 

decisorese o seu nível de sensibilização e posição em 
relação à problema. Anote as respostas no bloco de cavalete. 

 

           Peça ao grupo mais alargado para pensar numa lista de 
prováveis interesses desse decisor. Anote as respostas no 
bloco de cavalete.  

Coloque perguntas de incitamento, como: 

 Por que razão o vosso decisor poderá não querer agir 
em relação à vossa matéria? 

 
 Repita com outro participante, se o tempo o permitir. 
 

 

 

(continua na página seguinte) 

  

Dica para o dinamizador! 

Se um participante afirmar que 
o seu decisor-chave se opõe 
fortemente à sua matéria, 

sugira que a altura poderá não 
ser a certa para promover a 
matéria junto dessa pessoa. 

Sugira antes que ele identifique 
um decisor diferente ou 

seleccione uma mudança de 
política que não envolva esse 

decisor em particular. 
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PASSO 3.          ACTIVIDADE: TRABALHO EM GRUPOS PEQUENOS 20 minutos 

 Peça aos participantes para localizarem a Ficha de Trabalho da Parte 4:Identificar os principais 
interesses dos decisores. 

   
 Forneça as seguintes instruções:   

 Na coluna sombreada, indiquem os vossos decisores-chave da Parte 3. 

 Classifiquem a sensibilização e a posição de cada decisor em relação à vossa matéria 
utilizando as listas de verificação nas colunas A e B. 

 Depois, identifiquem dois interesses-chave desse decisor e indiquem-nos na coluna 
C. Estes são aspectos que interessam ao decisor e que podem ser utilizados para o 
convencer da vossa posição. 

 
 

PASSO 4.             ACTIVIDADE: ORGANIZAÇÃO 25 minutos  

 Peça aos participantes para se deslocarem para junto dos sinais de Organização da 
sensibilização na parede. Peça a um membro de cada grupo para representar um dos decisores 
da respectiva ficha de trabalho. 

 
 Dê instruções ao "decisor" para se colocar junto do sinal que melhor indica o nível de 

sensibilização desse decisor em relação à matéria em causa.  
 

Part	4	Worksheet:	Identifying	Decision-makers’	Key	Interests	

In	the	shaded	column	list	your	decision-makers	from	Part	3.	Rate	the	awareness	and	position	of	each	decision-maker	on	your	issue,	using	the	
checklists	in	columns	A	and	B.		Then	identify	two	key	interests	of	that	decision-maker	and	list	them	in	column	C.			

	

	

	

	

Key	Decision-Makers	
(from	Part	3)	

A.	

	Awareness	of	Issue	

B.	

		Current	Position	on	Issue	

C.	

				Decision-maker’s	
				key	interests	

	 q Unaware	

q Aware,	uninformed	

q Aware,	inaccurately	informed	

q Aware,	accurately	informed	

q Champion	

q Supportive	

q Opposed	

q Undecided	

1.	

	

2.	

	 q Unaware	

q Aware,	uninformed	

q Aware,	inaccurately	informed	

q Aware,	accurately	informed	

q Champion	

q Supportive	

q Opposed	

q Undecided	

1.	

	

2.	

	 q Unaware	

q Aware,	uninformed	

q Aware,	inaccurately	informed	

q Aware,	accurately	informed	

q Champion	

q Supportive	

q Opposed	

q Undecided	

1.	

	

2.	

	 q Unaware	

q Aware,	uninformed	

q Aware,	inaccurately	informed	

q Aware,	accurately	informed	

q Champion	

q Supportive	

q Opposed	

q Undecided	

1.	

	

2.	
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 Peça a cada "decisor" para explicar brevemente a sua classificação. 
 
 Peça ao "decisor" para se aproximar agora dos sinais no chão e se colocar num ponto da linha 

que melhor represente a sua posição em relação à matéria.  
 
 Peça a cada "decisor" para explicar brevemente a sua classificação. 
 
 Dinamize um breve debate com perguntas como: 

 Por que categorizou desta forma o nível de sensibilização e a posição do decisor em 
relação à vossa matéria? 

 Que informações adicionais poderá necessitar para fazer uma avaliação mais precisa? 
Onde pode obter essas informações? 

 Quais são os principais interesses do vosso decisor? 

 Como é que pode aproveitar os seus principais interesses para lhe mostrar os benefícios 
de tomar medidas? 

 
 Repita isto para outros decisores, se houver tempo. 

 

 

PASSO 5. 
 

 Felicite os participantes pela conclusão da Parte 4. 
 
 Dirija-se ao bloco de cavalete "10 Partes" e coloque um visto na Parte 4.  

 
 Explique que os promotores com sucesso devem identificar as barreias que poderão ter de 

enfrentar para que o seu decisor aja em relação à matéria. Depois do almoço, vamos explorar a 
quinta parte da nossa estratégia de promoção de políticas: antecipar e gerir a oposição e 
potenciais obstáculos aos nossos esforços de promoção de políticas. 

 

 

 

      ALMOÇO   12:00–13:00   (1 hora) 

AVANÇAR! 
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PARTE 5: OPOSIÇÃO E OBSTÁCULOS À PROMOÇÃO DE POLÍTICAS 

 
 
 
 

 

 
Materiais 

 Bloco de cavalete, cavaletes, marcadores, fita-cola 

 Diapositivos do PowerPoint 

 Descrições de percursos de obstáculos 

 Ficha de Trabalho da Parte 5: Lidar com a oposição 

 Ficha de Trabalho da Parte 5: Ultrapassar obstáculos 
  
 
 
 

 
 

 
    

 Desenhe uma tabela com 5 colunas em duas folhas do bloco de cavalete e tape-a até ser necessária.  
Opositores Razão da 

oposição 
Nível de 

influência 
Argumentos e 

tácticas 
Tácticas de 
mitigação 

     



 
 

 Pendure um conjunto de quatro folhas do bloco de cavalete (ou folhas de papel em branco) 
lado a lado, em três lugares diferentes na sala (total de 12 folhas de bloco de cavalete). 
 

 Carregue os diapositivos. 
 
 
 
 
 
 
 

5
4 Objectivo da sessão 

Após esta sessão, os participantes serão capazes de: 

 Identificar mecanismos para abordar a oposição às suas 
metas políticas.   

 

PREPARAÇÃO 

13:00–14:15 
1 hora, 

15 minutos  
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PASSO 1.   Apresentar a sessão 5 minutos      

 Explique que compreender os actores ou as organizações que possam resistir ou opor-se à sua 
mudança de políticas pretendida é tão importante quanto conhecer os seus decisores. Esta 
análise vai ajudar-vos a conceber actividades para reduzir a influência que eles possam ter junto 
dos decisores-chave.   

 
 Refira o objectivo da sessão: 

  Após esta sessão, serão capazes de: 
 Identificar mecanismos para abordar a resistência, oposição e obstáculos às 

suas metas políticas.   

 
 
PASSO 2.   Analisar a oposição  15 minutos 

 Pergunte aos participantes por que acham que alguém se opõe ou resiste aos seus esforços de 
promoção de políticas.   
 

 Explique que os opositores da promoção de políticas são os actores individuais ou 
organizações que representarão um desafio à concretização da sua meta política. Os 
opositores podem ser desde pessoas e organizações que discordam fortemente da sua posição, 
àqueles com prioridades e/ou agendas concorrentes. Podem também ser pessoas ou 
organizações que simplesmente se opõem devido à falta de informação, a um desejo de 
manterem o status quo ou devido a preocupações relativas a financiamento, timing e 
capacidade. Por vezes, poderá não existir oposição, mas antes pessoas ou organizações que são 
simplesmente resistentes à vossa ideia ou matéria. Apesar de muitos esforços de promoção de 
políticas não se depararem com oposição, muito terão de a enfrentar.   

 
           Analise o diapositivo sobre a oposição, referindo os seguintes PONTOS-CHAVE: 

 Conheçam a oposição e os seus motivos. Trabalhem no sentido de tentar 
compreender quem são os vossos opositores e, mais importante, por que razão 
são contra a vossa matéria ou solução de política proposta. 

 Identifiquem as suas tácticas e argumentos. Familiarizem-se com os seus 
principais argumentos e as abordagens que utilizam para promover esses 
argumentos. Depois, podem compilar e apresentar evidências que refutam os 
seus argumentos ou alegações. 

 Avaliem os riscos e os benefícios de os confrontar. Muitas vezes, refutar 
directamente os vossos opositores pode ser contraproducente. Provavelmente, 
obterão melhores resultados com aqueles que podem ser influenciados mais 
facilmente do que com aqueles que são profundamente dedicados à sua oposição. 

DINAMIZAÇÃO DA SESSÃO 
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 Mitiguem a sua influência. Quando anteciparem e avaliarem os vossos 
opositores, podem conceber acções de promoção de políticas para reduzir ou 
contrariar a sua influência junto dos vossos decisores-alvo.  

 Escolham as parcerias certas. Poderá ser útil estabelecer parcerias com 
organizações ou pessoas do mesmo sector que o dos vossos opositores e nas 
quais os vossos decisores confiam em exclusivo. A presença dessas organizações 
ou pessoas pode ajudar a reprimir a autoridade dos vossos opositores.    

 

           Peça a um participante para partilhar uma das suas metas de promoção de políticas com o 
grupo. Encoraje o grupo alargado a pensar numa breve lista de potenciais opositores a essa 
meta, a anotar as razões para se oporem, o seu nível de influência junto dos decisores-chave e 
alguns dos seus argumentos ou tácticas. Por último, anote todas as ideias de eventuais 
tácticas para mitigar a sua influência. Anote as respostas no bloco de cavalete preparado: 

 

 

 

 

 

 Transmita os seguintes PONTOS-CHAVE: 

 Se os vossos opositores não tiverem influência, não se preocupem com eles.  

 De uma forma geral, não se devem envolver com opositores que se opõem 
fortemente à vossa posição. Devem conhecer os seus argumentos a fim de 
refutar o que dizem quando comunicarem com os decisores. Mas não os devem 
contrariar directamente. 

 
 
 

PASSO 3.             ACTIVIDADE: PERCURSO DE OBSTÁCULOS 25 minutos 

 Explique que não são apenas as pessoas e organizações que podem constituir um obstáculo à 
concretização da meta de promoção de políticas. Os desafios e obstáculos podem surgir de 
muitas formas. 
 

 Peça a todo o grupo para partilhar ideias de obstáculos comuns que podem interferir nas suas 
metas de promoção de políticas. Suscite o debate com o seguinte, se necessário: 

 Falta de fundos para levar a cabo actividades de promoção de políticas. 

 Tempo e/ou capacidades limitadas dos colaboradores. 

 Falta de coordenação entre ministérios ou departamentos relevantes. 

 Clima económico. 

Opositores Razão da 
oposição 

Nível de 
influência 

Argumentos e 
tácticas 

Tácticas de 
mitigação 
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 Eleições próximas que reduzem o ritmo dos trabalhos ou que podem alterar os 

decisores-chave. 

 Não está programada a revisão da política em causa por um período de vários anos. 

 Vagas nos principais cargos de tomada de decisões. 

 Falta de evidências específicas do país. 

 Falta de apoio sustentável de longo prazo para a mudança que pretendem implementar. 

 
 Divida os participantes em três equipase peça a cada equipa para se colocar diante de um 

conjunto de blocos de cavalete na parede.  
 
 Dê instruções às equipas para seleccionarem uma meta de promoção de políticas entre as 

suas várias metase escreva essa meta no bloco de cavalete mais à direita. 
 
 Distribua uma descrição de "Percurso de obstáculos" a cada equipa e peça-lhes para escreverem 

os obstáculos em cada bloco de cavalete, conforme se mostra no material distribuído. Cada equipa 
possui um conjunto diferente de obstáculos. 

 
 Explique que estes blocos de cavalete são agora o "percurso de obstáculos" dessa equipa. 

Começando pelo Obstáculo n.º 1 na ponta esquerda, dê instruções às equipas para pensarem em 
três formas diferentes de ultrapassar esse obstáculo e escreva-as nesse bloco de cavalete. Depois, 
devem pensar rapidamente em três ideias para o próximo obstáculo e depois o último obstáculo.  

 
 Incentive as equipas a serem criativas e estratégicas, mas as ideias também devem ser 

realistas para serem concretizadas.  
 
 Quando todas as equipas tiverem terminado, peça a cada equipa para partilhar a sua meta e 

uma das suas ideias para ultrapassar cada obstáculo. Promova uma discussão de recapitulação 
com perguntas como: 

 Que obstáculo constituiu o maior desafio a ultrapassar em relação aos outros?  

 Em que medida estão confiantes de que serão capazes de ultrapassar os 
obstáculos com as vossas ideias? Alguns obstáculos são demasiado grandes para 
serem ultrapassados? 

 Outras pessoas têm ideias diferentes para ultrapassar o obstáculo? 

 Ouvindo as sugestões de cada um, mudariam alguma das vossas estratégias 
para lidar com estes vários obstáculos? 

 

 

(continua na página seguinte) 
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PASSO 4.             ACTIVIDADE: TRABALHO EM GRUPOS PEQUENOS 30 minutos 

 Remeta os participantes para a Ficha de Trabalho da Parte 5: Lidar com a oposição.  

 

 
 

 Forneça as seguintes instruções: 

 Refiram, na coluna A, dois a quatro potenciais opositores à vossa meta de promoção 
de políticas, sejam indivíduos ou grupos. Na coluna B, identifiquem as razões que 
poderão ter para vos fazer oposição.   

 Na coluna C, classifiquem o nível de influência que a vossa potencial oposição possa ter 
nos vossos decisores-chave. Na coluna D, anotem todos os argumentos ou tácticas que 
a oposição possa usar para promover os seus pontos de vista. Anotem onde poderão ter 
de fazer mais investigação para conhecer as abordagens dos vossos opositores. 

 Por último, na coluna E, refiram formas que possam reduzir a influência que os 
vossos opositores têm junto dos decisores-chave.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

__________________________________________________________________________________ 

Promoção de Políticas para a Saúde DIA 2 
Guia do Dinamizador Parte 5: Oposição e obstáculos à promoção de políticas 

68 

 Remeta também os participantes para a Ficha de Trabalho da Parte 5:Ultrapassar obstáculos.  

 

 
 

 Forneça as seguintes instruções: 

 Escrevam a vossa meta de promoção de políticas no balão mais à direita. Depois, 
indiquem dois a três obstáculos que vão provavelmente enfrentar para alcançar 
essa meta.  

 Nos balões abaixo, refiram algumas ideias sobre como poderão ultrapassar cada 
obstáculo.  

 
 Convide um grupo a apresentar brevemente a sua análise de um opositor e de um obstáculo. 

Sonde com perguntas adicionais, como:  

 Em que medida o opositor é visível e directo?  

 Que informações necessitam para compreender melhor esse opositor?  

 O que desejariam fazer para mitigar os seus argumentos e/ou influência junto dos 
vossos decisores? 

 Qual é a dimensão provável do vosso obstáculo? Pode ser ultrapassado de forma 
realista? Podem contorná-lo ou esperar que desapareça? 

 
 Repita com grupos adicionais, se o tempo o permitir. 

 

 

 

Part	5	Worksheet:	Overcoming	Obstacles		

Write	your	policy	advocacy	goal	in	the	far	right	bubble.	Then	list	two	to	three	obstacles	that	you	will	likely	face	in	reaching	that	goal.	In	the	
bubbles	beneath,	list	some	ideas	on	how	you	might	overcome	each	obstacle.		

	

	

	

	 	 	

	

STRATEGIES	TO	OVERCOME	THESE	OBSTACLES:	

	 	 	

POLICY	ADVOCACY	
GOAL:	

	 	 	

OBSTACLE	#1	 OBSTACLE	#2	 OBSTACLE	#3	
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PASSO 5.   
 

 Felicite os participantes por terem chegado a meio do seminário!  
 
 Vá até ao bloco de cavalete "10 Partes" e reveja todas as partes já concluídas. Coloque um 

visto na Parte 5.  
 
 Explique que as últimas sessões exigiram a análise de factores externos. Na próxima sessão, 

vão analisar as suas próprias organizações.   
 

AVANÇAR! 
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PARTE 6: RECURSOS E LACUNAS DA PROMOÇÃO DE POLÍTICAS 
 

 
   

 

 

 

Materiais 

 Bloco de cavalete, cavaletes, marcadores, fita-cola 

 Ficha de Trabalho da Parte 6: Inventariar os recursos e lacunas da promoção de políticas 
  
(Esta sessão não utiliza diapositivos do PowerPoint.) 

  
 
 
 

 
 

 
 
 

 Prepare a seguinte tabela em duas folhas do bloco de cavalete e tape-a até ser necessária.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Colaboradores que vão trabalhar na promoção de políticas   

Colaboradores que podem ser porta-vozes influentes  

Relações dos colaboradores com os decisores  

Relações dos colaboradores com a comunicação social   

Conhecimentos especializados em comunicação e relações com a 
comunicação social  

 

Conhecimentos especializados em formação de coligações  

Conhecimentos especializados em mobilização de grupos de base  

Conhecimentos especializados em comunicações baseadas na Web  

Conhecimentos especializados em análise e/ou desenvolvimento 
de políticas 

 

Conhecimento do processo de elaboração de políticas  

Evidências para apoiar a solução de política   

Financiamento (actual ou provável)  

6
4 Objectivo da sessão 

Após esta sessão, os participantes serão capazes de: 

 Referir os tipos de competências, conhecimentos 
e recursos necessários para os esforços da 
promoção de políticas. 

 

PREPARAÇÃO 

14:15—15:15 
1 hora 
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PASSO 1.   Apresentar a sessão 5 minutos 

 Explique que a promoção de políticas pode envolver várias abordagens e tácticas que exigem 
diferentes competências, conhecimentos ou recursos. Estes são os seus recursos para a 
promoção de políticas. A Parte 6 da nossa estratégia consiste em elaborar um inventário 
completo dos recursos que possuímos ou de quaisquer lacunas que tenhamos de colmatar para 
realizar eficazmente a promoção de políticas. 

 

 Refira o objectivo da sessão: 

  Após esta sessão, serão capazes de: 
 Referir os tipos de competências, conhecimentos e recursos necessários para os 

esforços da promoção de políticas. 
 
 
 
PASSO 2.   Avaliar a capacidade da organização 15 minutos 

           Peça a um participante para sugerir uma competência geral, um tipo de conhecimento ou 
um recurso que seria necessário para promover a mudança de políticas. Anote a resposta no 
bloco de cavalete.  

 
 Repita o mesmo com outro participante. Continue a fazer a lista, participante por participante, 

até não haver mais ideias. As respostas podem incluir: 

 

 Transmita o seguinte PONTO-CHAVE: 

 A vossa organização pode ser realmente forte nalgumas destas áreas, mas fraca noutras. 
De preferência, a vossa estratégia de promoção de políticas deve ser um prolongamento 

 Colaboradores disponíveis 

 Financiamento disponível ou provável 

 Colaboradores que podem servir como 

porta-vozes 

 Relações com a comunicação social 

 Experiência com as redes sociais 

 Conhecimentos especializados em 

investigação sobre políticas 

 Conhecimentos técnicos sobre uma 

matéria 

 Experiência em promoção de políticas 

 Conhecimentos especializados em análise 

de políticas 

 Redes de grupos de base para agir 

 Evidências para apoiar a solução de política 

(dados, histórias, materiais) 

 Conhecimentos especializados em relações com a 

comunicação social e outros tipos de comunicação 

 Conhecimentos especializados em formação de 

coligações e desenvolvimento de parcerias 

 Conhecimentos especializados na elaboração de 

directrizes ou legislação 

 Relações com decisores e personalidades 

influentes  

 Reputação da organização no que toca à 

promoção de políticas 

DINAMIZAÇÃO DA SESSÃO 
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natural daquilo que já sabem ou fazem bem. Por exemplo, se a vossa organização não 
possui conhecimentos especializados no trabalho com a comunicação social ou 
quaisquer ligações estabelecidas com jornalistas, poderá não ser prudente embarcar 
numa estratégia de promoção de políticas relacionada com a comunicação social.  

 
            Utilizando o bloco de cavalete preparado, peça a um participante para classificar o nível de 

cada recursodisponível na sua organização (classificação alta, média, baixa). Coloque 
perguntas de incitamento, como: 

 Qual dos vossos colaboradores possui essa competência?  
 Quantos elementos da equipa estão disponíveis? 
 Que fundos específicos poderia usar? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Repita com outro participante, se o tempo o permitir. 
 
 

 

PASSO 3.           ACTIVIDADE: TRABALHO EM GRUPOS PEQUENOS 40 minutos      

 Peça aos participantes para localizarem a Ficha de Trabalho da Parte 6:Inventariar os recursos 
e lacunas da promoção de políticas. 

 
 Forneça as seguintes instruções: 

 A coluna A refere várias competências, conhecimentos e recursos que são úteis no 
trabalho de promoção de políticas.  

 Na coluna B, indiquem as pessoas ou materiais específicos que existem na vossa 
organização (se existirem). Depois, na coluna C, classifiquem o nível de 
disponibilidade ou em que medida o recurso está disponível para a promoção de 
políticas (alta, média ou baixa).  

 Com base nas vossas classificações, indiquem os vossos três melhores recursos para 
a promoção de políticas e as três maiores lacunas onde vão precisar de apoio.  

Colaboradores que vão trabalhar na promoção de políticas   

Colaboradores que podem ser porta-vozes influentes  

Relações dos colaboradores com os decisores  

Relações dos colaboradores com a comunicação social   

Conhecimentos especializados em comunicação e relações com a 
comunicação social  

 

Conhecimentos especializados em formação de coligações  

Conhecimentos especializados em mobilização de grupos de base  

Conhecimentos especializados em comunicações baseadas na Web  

Conhecimentos especializados em análise e/ou desenvolvimento 
de políticas 

 

Conhecimento do processo de elaboração de políticas  

Evidências para apoiar a solução de política   

Financiamento (actual ou provável)  
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(Página 2 da ficha de trabalho) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Part	6	Worksheet:	Taking	Inventory	of	Advocacy	Assets	and	Gaps	
 
Column	A	lists	a	variety	of	skills,	expertise,	and	resources	that	are	useful	in	policy	advocacy	work.	In	column	B,	list	the	specific	individuals	or	

materials	that	exist	within	your	organization	(if	at	all).	Then	in	column	C	rate	the	level	or	extent	to	which	that	resource	is	available	for	advocacy	
(high,	medium,	or	low).	Based	on	your	ratings,	select	your	3	greatest	assets	for	advocacy	and	your	3	greatest	gaps	where	you	will	need	support.		

	

A.	Skills,	Expertise,	and	Resources	 B.	Specific	individuals	or	materials	
(Names	of	people,	depts.,	etc.)	

C.		How	much	of	this	resource	is	
available	for	advocacy?	

Staff	who	are	available	to	work	on	advocacy		

	
  ☐High	

☐	Medium	

☐	Low	

Staff	who	can	be	influential	spokespeople	

	 ☐High	

☐	Medium	

☐	Low	

Staff	relationships	with	decision-makers	

	 ☐High	

☐	Medium	

☐	Low	

Staff	relationships	with	media		

	 ☐High	

☐	Medium	

☐	Low	

Expertise	in	communications	&	media	
relations	(e.g.,	policy	briefs,	letters	to	the	
editor)	

	 ☐High	

☐	Medium	

☐	Low	

Expertise	in	coalition-building	

	 ☐High	

☐	Medium	

☐	Low	

Expertise	in	grassroots	mobilization	

	 ☐High	

☐	Medium	

☐	Low	

	 	 																									 																				 	 	 	

Continue	to	other	side	è		

Part	6	Worksheet:	Taking	Inventory	of	Advocacy	Assets	and	Gaps	
 
	

	

						 																																		

A.	Skills,	Expertise	and	Resources	 B.	Specific	individuals	or	materials	
(Names	of	people,	depts.,	etc.)	

C.	How	much	of	this	resource	is	
available	for	advocacy?	

Expertise	in	web-based	communications	

	 ☐High	

☐	Medium	

☐	Low	

Expertise	in	policy	analysis	and/or	policy	
development	

	 ☐High	

☐	Medium	

☐	Low	

Familiarity	with	the	policy	process	

	 ☐High	

☐	Medium	

☐	Low	

Evidence	to	support	the	policy	solution		

	 ☐High	

☐	Medium	

☐	Low	

Funding	(current	or	likely)	

	 ☐High	

☐	Medium	

☐	Low	

	

3	greatest	ASSETS:	
	

3	greatest	GAPS:	
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         Peça a cada equipa para partilhar os seus três maiores recursos e lacunas. No bloco de 
cavalete, crie uma lista de cada recurso e lacuna mencionado utilizando um traço para contar 
quando um recurso ou uma lacuna é repetido entre os grupos.  

 
 Analise a lista final para determinar que recursos e lacunas são mais comuns entre o grupo 

alargado. Peça aos participantes para determinarem se existem "correspondências" no grupo de 
equipas que possuem recursos que possam beneficiar as equipas que apresentam lacunas. Isto 
pode ser uma potencial parceria para os vossos esforços de promoção de políticas.  

 
 

 

PASSO 4.   
 

 Felicite os participantes pela conclusão da Parte 6. 
 
 Dirija-se ao bloco de cavalete "10 Partes" e coloque um visto na Parte 6.  

 
 Mencione que, na Parte 7, vão debater o valor das parcerias e como é que estas podem ajudar 

a resolver algumas lacunas na promoção de políticas. 
 
 
 
 
 

   INTERVALO  15:15–15:30  (15 minutos) 

AVANÇAR! 
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PARTE 7: PARCEIROS PARA A PROMOÇÃO DE POLÍTICAS 

  

 

 

 

 

Materiais 

 Bloco de cavalete, cavaletes, marcadores, fita-cola 

 Diapositivos do PowerPoint 

 Caso de estudo 

 Cartões de Associação de Parceiros 

 Cartões didácticos de Qualidades das Parcerias Eficazes, (três conjuntos) 

 Cartões didácticos de Tipos de Colaboração 

 Ficha de Trabalho da Parte 7:  Seleccionar parceiros para a promoção de políticas 
  
 
 

 
 

 
 
 

 Certifique-se de que possui todos os conjuntos de cartões da Parte 7 e um espaço aberto na 
sala para a actividade de associação de parceiros. 
 

 Carregue os diapositivos. 
 

 
 

 

 

PASSO 1.   Apresentar a sessão 5 minutos  

 Explique que a promoção de políticas através de parcerias ou coligações tem quase sempre 
mais sucesso do que os esforços isolados. Contudo, demasiados parceiros pode também 
prejudicar a vossa estratégia de promoção de políticas. Devem ser estratégicos e ponderados 
sobre as vossas parcerias.  

 
 

 Indique os objectivos da sessão: 

  Após esta sessão, serão capazes de: 

Objectivos da sessão 

Após esta sessão, os participantes serão capazes de: 

 Avaliar as qualidades de uma parceria estratégica. 

 Identificar diferentes tipos de colaboração. 

PREPARAÇÃO 

DINAMIZAÇÃO DA SESSÃO 

15:30–17:15 
1 hora, 

45 minutos  

7
4 
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 Avaliar as qualidades de uma parceria estratégica. 

 Identificar diferentes tipos de colaboração. 
 

PASSO 2.             ACTIVIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PARCEIROS 30 minutos  

Em preparação para a actividade do grupo, analise o diapositivo sobre as razões estratégicas 
para o estabelecimento de parcerias.  

 Acrescenta mais organizações que trabalham de forma activa na matéria. 

 Reúne novos eleitores demonstrando apoio em larga escala e diversificado em 
relação à matéria. 

 Demonstra o benefício para vários sectores importantes. 

 Melhora a capacidade de alcançar e persuadir um conjunto mais amplo de decisores 
políticos e personalidades influentes. 

 Ajuda a mitigar a influência da oposição. 

 Produz mais conhecimentos especializados, competências e recursos.  

 Ajuda a preencher as lacunas da organização na actividade de promoção de políticas. 

 

            Pergunte aos participantes se há outras razões convincentes para criar parcerias que não 
estejamna lista. Anote as respostas no bloco de cavalete. 

 
 Distribua um cartão "Associação de Parceiros" a cada participante e explique que vão assumir 

o papel de um representante da organização no seu cartão. Diga-lhes para não mostrarem os 
cartões uns aos outros.  
 

 Remeta os participantes para o caso de estudo que utilizou no Dia 1. 
Explique que o caso de estudo vai proporcionar o contexto para este 
exercício. Cada organização tem um potencial interesse na promoção 
da matéria no caso de estudo e é um possível membro da coligação. 
 

 Dê instruções aos participantes para lerem o caso de estudo e o seu 
cartão e se familiarizarem com a organização que lhes foi atribuída. 
Permita que coloquem perguntas sobre a sua organização antes do início do exercício.  

 
 Reúna os participantes no espaço vazio da sala e explique estas directrizes: 

 O objectivo deste exercício é formar várias redes de quatro parceiros cada. 

 Falem sobre as vossas organizações e discutam se poderão 
existir razões estratégicas para trabalharem juntos. 

 Assim que encontrarem um parceiro, procedam juntos para 
encontrar um terceiro parceiro, e assim por diante. Para 
efeitos do exercício, uma organização não pode pertencer a 
mais de um grupo. (Na realidade, as organizações 
geralmente pertencem a mais de uma rede ou coligação.)  

Dica para o dinamizador! 

Se o grupo for pequeno, 
pode ser melhor pré-

seleccionar determinados 
cartões que possam 

aumentar a probabilidade 
de resultar em parcerias 
criativas e interessantes. 

 

Dica para o 
dinamizador! 

Se o grupo for pequeno, 
reduza as redes para 3 

membros e/ou os 
dinamizadores também 
podem assumir funções. 
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 As conversas devem ser breves (cerca de três minutos) e devem falar com o maior 
número de pessoas possível em 15 minutos.   

 Não há problema se uma conversa não resultar numa parceria viável. Continuem a 
tentar conhecer as outras organizações para encontrar alguém que queira ser vosso 
parceiro! 

 Neste exercício, não existem parcerias pré-determinadas. Todos representam um 
potencial membro de uma rede. Os grupos têm simplesmente de apresentar 
argumentos sobre as razões pelas quais pretendem trabalhar juntos. Sejam criativos 
e determinem o que faz mais sentido estratégico para a vossa organização.  

 

 Dê início ao exercício e observe durante dez minutos. Depois, avise quando faltarem cinco 
minutos termine a sessão de associação após cinco minutos. 

 

 Em grupo, peça a cada rede para descrever como foi formada. Dinamize o debate com o grupo 
todo sobre o exercício com perguntas como: 

 Com quem decidiram estabelecer uma parceria e porquê? 

 Como é que foram convencidos da parceria? 

 Que tipo de parceiro queriam, mas não conseguiram encontrar? 

 Quiseram estabelecer uma parceria com alguém que não queria trabalhar convosco? 

 Que percepções adquiriram sobre as parcerias para a promoção de políticas? 
 

 Agradeça aos participantes e peça-lhes para voltarem aos seus lugares.  
 
 
 
 
PASSO 3.   O que são parcerias de promoção de políticas eficazes? 15 minutos 
   

 Explique como este exercício demonstra a importância de pensar de forma crítica, criativa e 
estratégica sobre potenciais parceiros. 

 

 Transmita o seguinte PONTO-CHAVE: 

 Apesar de a promoção de políticas ter quase sempre mais sucesso quando levada a 
cabo em colaboração com outros, não devem estabelecer parcerias 
indiscriminadamente. Para além dos benefícios, as parcerias podem apresentar riscos 
ou desvantagens. Sejam selectivos com os vossos parceiros. Qualquer potencial parceiro 
deve ter algo de útil a adicionar ao esforço e não deve enfraquecer o vosso impacto.  

 

           Analise o diapositivo sobre as parcerias eficazes, referindo os seguintes PONTOS-CHAVE: 

 Os melhores parceiros geralmente contribuem com recursos para o esforço da 
promoção de políticas, em particular aqueles que preenchem lacunas que possam 
existir na vossa organização. Também é fácil trabalhar com eles, em geral. 
 

 O vosso parceiro ideal deve também estar em sintonia com a vossa meta de promoção 
de políticas. Contudo, se exigirem que o parceiro tem de estar de acordo em todos os 
aspectos da vossa estratégia, poderão reduzir em muito o número e a qualidade dos 
parceiros. Por vezes, têm de "concordar em discordar" nalgumas questões. 
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 Os parceiros fortes geralmente trazem poucos riscos. Os riscos podem incluir uma 
postura ou posição controversa sobre uma questão não relacionada com a matéria 
em causa. Estes riscos podem ter impacto na vossa reputação mais ampla ou no 
vosso potencial para se afastarem da mensagem.   

 
 Os riscos não devem desqualificar imediatamente um parceiro, mas estejam atento 

a eles. Ponderem os seus pontos fortes e os pontos fracos para determinar como é 
que poderão utilizá-los de forma táctica.  

 
 

 

PASSO 4.             ACTIVIDADE: O PARCEIRO PERFEITO2 10 minutos 

 Divida o grupo em três equipas. Distribua um conjunto de cartões didácticos de Qualidade das 
Parcerias Eficazes a cada equipa.  

 
 Explique que cada cartão representa uma característica de uma parceria eficaz.  
 
 Dê instruções aos participantes para lerem os cartões e seleccionarem cinco características 

que julguem ser as mais importantes. Quando terminarem, devem escrever a sua lista final 
num bloco de cavalete e afixá-la. 

 
 Cada grupo deve partilhar as características que escolheu. Promova uma discussão de 

recapitulação com perguntas como: 

 Que características escolheram e porquê? 

 Existe um tema comum nas vossas escolhas? 

 Das características que excluíram, consideram que são importantes ou 
desnecessárias? 

 Falta alguma característica importante? 
 
 
 
PASSO 5.   Tipos de colaboração3 15 minutos 
 Explique que existem diferentes modelos de parcerias. Ou seja, existem níveis ou tipos diferentes 

de colaboração que vão desde pouco rígidas e informais a muitos estruturadas e formais. 
 
         Apresente o diapositivo sobre os tipos de colaboração durante o exercício.  
 
 
 Distribua os cartões didácticos de Tipos de Colaboração entre cinco participantes (um 

cartão/participante). 

                                                             
2 3 Adaptado de “Expanding Access through Policy Advocacy,” Women Thrive Worldwide. 
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 Peça ao participante com o cartão "partilha de informações e dados" para ler a descrição em voz 
alta para o grupo. Pergunte ao grupo se tem exemplos deste tipo de parceria com base nas suas 
experiências concretas. Esteja preparado para fornecer um exemplo, se eles não conseguirem. 

 
 Continue desta forma até ter percorrido todos os tipos de colaboração abaixo: 

 Partilha de informações e de dados. As pessoas e as organizações concordam em 
partilhar livremente informações e dados em função dos seus contactos e daquilo 
que aprendem no seu trabalho. Não existe uma tomada de decisões conjunta ou 
uma exigência para usar as informações de uma determinada forma. 

 Desenvolver mensagens comuns. Os parceiros concordam em partilhar 
informações e depois analisá-las juntos para identificar tendências e desenvolver 
mensagens partilhadas. Cada organização utilizará estas mensagens como 
considerar adequado no âmbito da sua própria actividade de promoção de políticas 
e não necessariamente em coordenação umas com as outras. 

 Consulta mútua. Os parceiros utilizam-se mutuamente como recurso para desenvolver 
os seus próprios planos individuais para alcançarem metas de promoção de políticas. 
Obtêm ideias uns dos outros, mas trabalham separadamente. 

 Planeamento e definição de estratégias conjuntos. Os parceiros identificam 
desafios semelhantes e desenvolvem planos e estratégias para se reforçarem 
mutuamente na sua abordagem. Cada parceiro faz o seu próprio trabalho, mas 
responsabiliza os outros pelas acções acordadas.  

 Coligações e alianças. O tipo de colaboração mais formal, em que as pessoas e 
organizações trabalham juntas num plano de acção partilhado. Estão 
comprometidas em apoiar o plano e em se apoiarem umas às outras. Algumas 
coligações são temporárias e os parceiros separam-se quando atingem a sua meta 
comum. Outras coligações são como uma aliança de longo prazo, com uma 
estrutura e organização permanentes.   

 
 Pergunte aos participantes se algum destes tipos de colaboração lhes pareceu ser o seu 

modelo de parceria preferido e porquê. 
 
 Explique que muitas organizações determinam as coligações como o seu modelo de parceria 

preferido, mas existem muitas questões a considerar antes de formar uma coligação. 
 
           Peça aos participantes para primeiro pensarem numa lista de vantagens em trabalhar numa 

coligação e depois asdesvantagens em trabalhar em coligação. Anote as respostas no bloco 
de cavalete. 

 
         Analise o diapositivo sobre as vantagens das coligações. Destaque qualquer sobreposição 

que tenha surgido ao pensar a lista. As vantagens incluem: 

 Aumenta de forma significativa a base de apoio. 

 Faz a matéria parecer mais legítima quando existe uma massa de interesse. 

 Encoraja os parceiros (força nos números). 
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 Maximiza os recursos agrupando-os e delegando o trabalho durante a coligação.   

 Fomenta um ponto de vista holístico e integrado sobre a matéria. 
 

Analise o diapositivo sobre as desvantagens das coligações. Destaque qualquer 
sobreposição que tenha surgido ao pensar a lista. As desvantagens incluem: 

 É mais difícil chegar a um consenso sobre a estratégia e sobre como avançar.  

 O trabalho para chegar a um consenso pode atrasar a adopção e a 
implementação da estratégia de promoção de políticas. 

 Tentar satisfazer todos os membros da parceria pode diluir o impacto da 
promoção de políticas. 

 Nem sempre obterá reconhecimento pelo seu trabalho árduo — enquanto 
outros poderão ser reconhecidos e não trabalharem. 

 O poder nem sempre é distribuído de forma igual. As organizações maiores e 
com mais meios monetários poderão ter uma voz mais forte nas decisões. 

 

PASSO 6.              ACTIVIDADE: TRABALHO EM GRUPOS PEQUENOS 30 minutos      

 Peça aos participantes para localizarem a Ficha de Trabalho da Parte 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part	7	Worksheet:		Selecting	Advocacy	Partners	
 
List	three	to	five	potential	advocacy	partners	across	the	first	row.	These	are	organizations,	individuals,	alliances,	and	coalitions	that	have	needed	
expertise,	resources	or	influence	on	decision-makers.	Starting	with	the	first	partner	and	working	downwards,	provide	two	to	three	strategic	
reasons	for	selecting	that	partner	and	any	potential	risks	of	that	partner.	Finally,	note	the	optimal	type	of	collaboration	with	that	partner.	Repeat	
this	analysis	with	all	potential	partners	in	the	top	row.	

	

*Remember	that	types	of	collaboration	include:	Information	and	data	sharing,	Developing	common	messages,	Mutual	consultation,	Joint	

planning	and	strategizing,	and	Coalition/alliance.	

	
Potential	Partner:	 Potential	Partner:	 Potential	Partner:	 Potential	Partner:	 Potential	Partner:	

Strategic	

Reasons	to	
Partner	

	 	
	

	

	 	 	

Potential		
Risks	

	 	 	 	 	
	

Type	of		
Collaboration*	
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 Forneça as seguintes instruções: 

 Indiquem, na primeira linha, três a cinco potencias parceiros para a promoção de 
políticas. Devem ser organizações, indivíduos, alianças e coligações que possuem os 
conhecimentos e recursos necessários ou que influenciam os decisores.  

 Começando pelo primeiro parceiro e continuando com o seguinte, forneçam duas ou 
três razões estratégicas para seleccionar esse parceiro e eventuais riscos do mesmo.  

 Por último, anotem o tipo de colaboração mais eficaz com esse parceiro. Repitam 
esta análise para todos os potenciais parceiros na linha superior. 

 
 Peça às equipas para apresentarem brevemente alguns dos seus potenciais parceiros e as 

razões estratégicas para os seleccionar, assim como os seus tipos de colaboração ideais. 
Reitere os pontos-chave anteriores à medida que os grupos partilham as suas ideias (por 
exemplo, diversidade dos parceiros, seleccionar parceiros para preencher lacunas).  

 

PASSO 7.   
 

 Felicite os participantes pela conclusão da Parte 7. 
 

 Dirija-se ao bloco de cavalete "10 Partes" e coloque um visto na Parte 7.  
 
 Mencione que os participantes têm agora todas as informações de que necessitam para criar 

os seus planos de trabalho concretos para a promoção de políticas, assunto que é abordado 
na Parte 8.  

 

AVANÇAR! 
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RESUMO DIÁRIO E ENCERRAMENTO 

 

 

  
 
 

Materiais 

 Fichas 
 

 

 

 

 
PASSO 1.   Resumir o dia 5 minutos 

 Felicite a agradeça aos participantes o seu entusiasmo e bom trabalho. 

 Reveja rapidamente os principais tópicos e realizações dos grupos do dia de hoje.  

 Pergunte aos participantes se têm perguntas ou comentários finais sobre o dia.  

 
 

PASSO 2.             ACTIVIDADE: OPINIÃO 10 minutos      

 Distribua fichas para os participantes darem a sua opinião sobre o dia. Peça-lhes para 
escreverem um "+" num dos lados e anotarem algo que aprenderam/gostaram hoje. No outro 
lado, deverão escrever um "—" e anotar algo que gostavam que mudasse. 

 
 Trate de qualquer aspecto logístico pendente e depois encerre o dia.  
 
 
DEPOIS DO DIA: 
 
1. Analise as opiniões dos participantes. Prepare um resumo para a manhã seguinte. 

2. Analise os progressos do dia e a ordem de trabalhos de amanhã. Ajuste o conteúdo e o tempo, 
conforme necessário, com base na opinião dos participantes.  

3. Recolha os blocos de cavalete que já não são necessários e prepare os blocos de cavalete para o 

dia seguinte. 

 

17:15–17:30 
15 minutos 

 

DINAMIZAÇÃO DA SESSÃO 

Objectivos da sessão 

Após esta sessão, os participantes serão capazes de: 

 Resumir os tópicos e realizações do dia. 

 Dar a sua opinião sobre a forma como o seminário 
tem decorrido. 
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DIA 3 INSTRUÇÕES DE DINAMIZAÇÃO 

Partes 8 a 10 
Sessão de encerramento 

 

 

Programa de hoje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Materiais de hoje 

 

 
 
 

Sessão de abertura 9:00–9:15 

Parte 8: Tácticas da promoção de políticas  9:15–10:15 

Intervalo 10:15–10:30 

Parte 8: Tácticas da promoção de políticas  10:30–12:30 

Almoço 12:30–13:30 

Parte 9: Mensagens da promoção de políticas 13:30–15:00 

Intervalo 15:00–15:15 

Parte 9: Mensagens da promoção de políticas 15:15–16:00 

Parte 10: Plano para medir o sucesso 16:00–17:00 

Sessão de encerramento 17:00–17:30 

 Computador portátil, projector LCD 

 Ecrã, cabos eléctricos 

 Conjunto de diapositivos do 
PowerPoint  

 Blocos de cavalete, cavaletes, fita-cola 

 Marcadores a cores, tesouras 

 Registo de presenças  

 Ordem de trabalhos 

 Bola pequena 
 

 Cartões didácticos de Qualidades de Uma Mensagem 
Convincente 

 Avaliações finais 

 Certificados de conclusão  

 Ficha de Trabalho da Parte 8: Desenvolver objectivos  

 Ficha de Trabalho da Parte 8: Desenvolver um plano de 
trabalho 

 Ficha de Trabalho da Parte 9: Formular mensagens de 
promoção de políticas  

 Ficha de Trabalho da Parte 9: Identificar emissários para a 
promoção de políticas 

 Ficha de Trabalho da Parte 10: Planear a medição do 
sucesso 
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SESSÃO DE ABERTURA 
 

 
 
 
 
 

 

Materiais 

 Bloco de cavalete, cavaletes, marcadores, fita-cola 

 Registo de presenças 

 Bola pequena  

 Ordem de trabalhos  
  
 

 
 

 
 
 

 Coloque o registo de presenças para que os participantes o possam assinar ao chegarem. 

 

 Carregue os diapositivos. 

 
 
 
 

 

 

 

PASSO 1.   Boas-vindas e opiniões do Dia 2 5 minutos 

           Dê as boas-vindas aos participantes ao Dia 3.  
 
 Resuma brevemente as opiniões dos participantes do dia anterior e descreva os ajustes 

planeados para o dia de hoje. 
  
 
 
 

Objectivos da sessão 

Após esta sessão, os participantes serão capazes de: 

 Recordar os pontos-chave do dia anterior. 

 Delinear os objectivos para o dia. 

 

9:00–9:15 
15 minutos 

 

PREPARAÇÃO 

DINAMIZAÇÃO DA SESSÃO 
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PASSO 2.             ACTIVIDADE: ATIRAR A BOLA 5 minutos  
 
 Peça aos participantes para se porem de pé e formarem um círculo apertado.  
 
 Peça-lhes para pensarem nos debates e actividades de ontem.  
 
 Explique que vai atirar a bola a alguém. Essa pessoa deve apanhar a bola e rapidamente dizer 

uma palavra, frase ou conceito que tenha aprendido ontem.  
 
 Essa pessoa depois atira a bola para outra pessoa que deve repetir o exercício. 
 
 Continue a actividade até que cada participantes tenha a oportunidade de partilhar duas vezes.  
 
 

PASSO 3.    Analisar a ordem de trabalhos de hoje 5 minutos 

 Remeta todos para a ordem de trabalhos. 
 
 Analise os principais tópicos e actividades planeados para o dia. Saliente que hoje vamos 

trabalhar com base nos tópicos e resultados de ontem. 
 
 Pergunte se alguém tem dúvidas. 
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PARTE 8: TÁCTICAS DA PROMOÇÃO DE POLÍTICAS 
 
 

 
 

  
   

 

Materiais 

 Bloco de cavalete, cavaletes, marcadores, fita-cola 

 Diapositivos do PowerPoint 

 Ficha de Trabalho da Parte 8: Desenvolver objectivos 

 Ficha de Trabalho da Parte 8: Desenvolver um plano de trabalho 
 
 
 

 
 

 
     

 Coloque os seguintes títulos em 4 blocos de cavalete (um título/bloco de cavalete). Pendure-
os nos cavaletes ou na parede até serem necessários para a actividade Carrossel.   

Comunicação social/comunicação Eventos/reuniões  

Materiais/publicações Gerar dados/evidências para a promoção 
de políticas 

 
 

 Escreva o seguinte objectivo num bloco de cavalete e tape-o até ser necessário. 

"Criar um grupo de trabalho governamental para compilar e analisar os dados do orçamento 
nacional para a saúde." 

 
 
 

 Desenhe a tabela abaixo em duas folhas do bloco de cavalete e tape-a até ser necessária. 
 

 
 
 
 
 

 Carregue os diapositivos. 
   

Actividade Colaboradores Parceiros Custo Prazo 

     

     

Objectivos da sessão 

Após esta sessão, os participantes serão capazes de: 

 Definir objectivos para alcançar uma meta de promoção de políticas. 

 Determinar actividades e tácticas para a promoção de políticas.  

 Desenvolver um plano de trabalho para a promoção de políticas. 

 

9:15–12:30 
3 horas 

(mais intervalo) 

PREPARAÇÃO 

8 
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PASSO 1.   Apresentar a sessão 5 minutos 

 Explique que, na Parte 8, vão utilizar todas as informações das Partes 1 a 7 para desenvolver 
um plano de trabalho concreto para alcançar a meta de promoção de políticas definida. 
Muitos de vocês já têm experiência no desenvolvimento de planos de trabalho. Criar um plano 
de trabalho para a vossa estratégia de promoção de políticas não será muito diferente.   

 

 Indique os objectivos da sessão: 

  Após esta sessão, serão capazes de: 
 Definir objectivos para alcançar uma meta de promoção de políticas. 
 Determinar actividades e tácticas para a promoção de políticas. 
 Desenvolver um plano de trabalho para a promoção de políticas. 

 
 
 

PASSO 2.   Criar objectivos para a promoção de políticas 25 minutos      

         Peça aos participantes para identificarem o tipo de informações geralmente incluídas num 
plano de trabalho. Anote as respostas no bloco de cavalete, que podem incluir: 

 Metas e objectivos do projecto 
 Actividades 
 Prazo 
 Orçamento 
 Partes responsáveis 

 Explique que muitas destas mesmas componentes farão parte de um plano de trabalho para a 
promoção de políticas, começando com as metas e os objectivos. Lembre aos participantes de 
que já desenvolveram a sua meta de promoção de políticas na Parte 2.  

 

          Leia a definição de objectivo do diapositivo. 

Objectivo: Concretização ou resultado desejável que contribuirá para a meta global. 
Um passo em frente para a sua meta de promoção de políticas. 

 

 Transmita os seguintes PONTOS-CHAVE: 

 Os objectivos são os passos de curto e médio prazo para a concretização da sua 
meta global. Não devem ser mais difíceis de alcançar do que a meta!  

 Em relação à mudança de políticas, pense nos objectivos como passos ao longo do 
processo político ou acções que os vossos decisores, personalidades influentes ou 
partes interessadas podem tomar para demonstrar o seu empenho na mudança. 
Por exemplo, a vossa meta de promoção de políticas pode ser promulgar uma nova 
peça de legislação no parlamento. Os objectivos para alcançar essa meta podem 
incluir: um deputado importante aceita apresentar a legislação; a legislação é 
redigida; o parlamento promove uma sessão sobre a legislação. Por isso, conhecer 
os passos do processo de aprovação de políticas é muito importante. 

DINAMIZAÇÃO DA SESSÃO 
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 Os objectivos são as acções que pretendem que outra pessoa realize. As acções que 
VOCÊS vão realizar serão as vossas actividades de promoção de políticas.  

 
           Analise o diapositivo sobre os três elementos específicos de um objectivo de promoção de 

políticas. À semelhança da vossa meta de promoção de políticas, os vossos objectivos devem 
descrever QUEM, O QUÊ e QUANDO.   

 QUEM: Que decisor ou parte interessada importante pretende que tome medidas.  

 O QUÊ: Que medida deve ser tomada pelo decisor. 

 QUANDO: Um período de tempo para a medida ocorrer (normalmente, entre seis 
meses e três anos, consoante o esforço de promoção de políticas em causa). 

 
           Analise o diapositivo sobre os objectivos SMART (acrónimo inglês). Normalmente, se o vosso 

objectivo de promoção de políticas incluir O QUÊ, QUEM e QUANDO, já será SMART. 

 Específico   

 Mensurável 

 Atingível  

 Relevante 

 Temporizável 
 

Mostre o bloco de cavalete com o objectivo de exemplo. 

"Criar um grupo de trabalho governamental para compilar e analisar os dados do orçamento 
nacional para a saúde." 

 
 
 Pergunte aos participantes se este objectivo contém todos os elementos necessários a um 

bom objectivo de promoção de políticas. Trabalhe com eles na revisão do objectivo de modo a 
incluir QUEM, O QUÊ e QUANDO e as componentes SMART. Anote as revisões dos 
participantes no bloco de cavalete. Suscite o debate com perguntas como: 

 Qual é a acção política? 

 Quem deve realizar essa acção? 

 Quando é que a acção deve ser realizada? 

(Um objectivo melhorado pode ser:  O Director do Departamento de VIH/SIDA do Ministério da 
Saúde vai formar um grupo de trabalho para compilar e analisar os dados do orçamento nacional 
para a saúde até ao fim de 2013.) 

 

 Quando os participantes tiverem um objectivo revisto, incite-os a criticarem o objectivo com 
perguntas como: 

 Conseguem medir a acção política que indicaram? 

 Conseguem identificar o decisor ou parte interessada? 

 É temporizável? 

 Vai realmente ajudar-vos a alcançar a vossa meta? É relevante? 

 É mais fácil de alcançar do que a vossa meta? 
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           Peça a um participante para partilhar a sua meta de promoção de políticas e trabalhe com 
ele na resolução de um bom objectivo depromoção de políticas. Anote a resposta do 
participante no bloco de cavalete. 

 
 Repita o processo com outros participantes até o grupo se sentir confortável com o conceito. 
 

 

PASSO 3.            ACTIVIDADE: TRABALHO EM GRUPOS PEQUENOS 30 minutos 

 Remeta os participantes para a Ficha de Trabalho da Parte 8: Desenvolver objectivos.  

 

 
 Instrua as equipas a transferirem a sua meta de promoção de políticas da Parte 2 para a 

primeira caixa. Em seguida, desenvolva pelo menos três objectivos para essa meta, que 
cumpram os requisitos de um bom objectivo de promoção de políticas.  

 
 Depois, peça a cada grupo que partilhe sucintamente a respectiva meta e um objectivo. Se os 

objectivos não incluírem as três componentes e não forem SMART, peça ao grupo alargado que 
sugira melhorias.  

 
 Mencione que chegou o momento de identificar as actividades específicas necessárias para 

alcançar estes objectivos e avançar para a meta global.  
 
 
 

   INTERVALO    10:15–10:30   (15 minutos) 
 

* Durante o intervalo, posicione os 4 blocos de cavalete preparados num espaço aberto da sala. 

Part	8	Worksheet:	Developing	Objectives	

Insert	your	advocacy	goal	from	Part	2	into	the	box	on	the	left.	Develop	at	least	three	advocacy	objectives	for	that	goal.			

Remember,	a	good	advocacy	objective	includes:	WHAT	(what	action	you	want	the	decision-maker	to	take),	WHO	(which	specific	decision-maker	
you	want	to	take	that	action),	and	WHEN	(a	timeframe	for	the	action	to	occur,	often	six	months	to	three	years	depending	on	the	particular	
advocacy	effort).	Objectives	should	also	be	SMART:	Specific,	Measurable,	Achievable,	Relevant,	and	Time-bound.	

	

	

	Your	Advocacy	Goal	
(Part	2)	

Your	Advocacy	Objectives	

1	

2	

3	
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PASSO 4.             ACTIVIDADE: CARROSSEL DE ACTIVIDADES  
DE PROMOÇÃO DE POLÍTICAS 30 minutos     

 Peça aos participantes que se dividam em 4 grupos. Atribua um bloco de cavalete a cada grupo.  
 
 Explique que cada bloco de cavalete representa uma categoria diferente de actividades de 

promoção de políticas:  

1. Comunicação social/comunicação 
2. Eventos/reuniões 
3. Materiais/publicações 
4. Gerar dados/evidências para a promoção de políticas 

 
 Instrua cada equipa a escrever o máximo de tipos gerais de actividades de promoção de 

políticas, na sua categoria, que conseguirem em 30 segundos. Os exemplos não são específicos 
das suas próprias metas de promoção de políticas, mas servem para qualquer meta de 
promoção de políticas.  

 
 Inicie o cronómetro e peça às equipas que comecem a escrever.  
 
 Após 30 segundos, faça sinal aos grupos para rodarem no sentido 

dos ponteiros do relógio para o bloco de cavalete seguinte e 
adicionarem o que conseguirem à lista existente. Conceda, 
novamente, 30 segundos. Continue assim até todos os grupos 
terem tido a oportunidade de contribuir para cada bloco de 
cavalete. Pode decidir rodar as equipas repetidamente por cada 
bloco de cavalete se as listas forem muito pequenas.  

 
 Reúna os participantes diante de um bloco de cavalete e discuta a lista. Incite as equipas a 

elaborarem as suas ideias com perguntas como:  

 Como utilizariam esta actividade para a promoção de políticas? 

 Quais são as vantagens e desvantagens de utilizar esta actividade? 

 O que teriam de considerar ao planear esta actividade? 

 De que modo um decisor responderia a este tipo de actividade? 

 Se houver muitas actividades de promoção de políticas tradicionais, que 

actividades novas e invulgares poderiam obter o interesse dos decisores? 

 
 Repita esta discussão para cada bloco de cavalete. Se faltarem ideias importantes, consulte a 

caixa a seguir com ideias para cada categoria.   
 
 
 
 
 
 
 

Dica para o dinamizador! 

Pode utilizar um sino ou um 
cronómetro para assinalar 

que está na altura de 
avançar para o bloco de 

cavalete seguinte. Também 
convém dar às equipas um 

aviso ou contagem 
decrescente de 5 segundos. 

 



 

__________________________________________________________________________________ 

Promoção de Políticas para a Saúde                              DIA 3 
Guia do Dinamizador Parte 8: Tácticas da promoção de políticas 

92 

Materiais/publicações 
Relatório 
Ficha informativa 
Artigo sobre políticas 
Brochura 
Caso de estudo 

Publicação em blogue 
Infográfico 
Livro branco 
Pontos de debate 
Artigo 

Artigo de revista da especialidade 
Diapositivos do PowerPoint 
Boletim informativo 
Biblioteca de fotografias/vídeos 
 

Comunicação social/comunicação 
Colunas de opinião assinadas (Op-ed) 
Comunicado de imprensa 
Sessão informativa de imprensa 
Twitter 
Facebook 
Transmissão pela Internet 

Entrevista 
Assessoria de imprensa 
Web site 
Canal do YouTube 
Programa de rádio 
Flickr 

Conferência de imprensa 
Conversa individual com jornalista 
Arte de instalação 
Ponto de encontro do Google 
Carta ao editor 
Programa de entrevistas na televisão 

Reuniões/eventos 
Exposição de fotografia 
Debate de políticas 
Jantar privado 
Festival de cinema 
Exposição 
Viagem de estudo 
Manifestação 

Emissão de relatório 
Painel de especialistas 
Simpósio 
Feira de ciências 
Visita de campo 
Gala 
Cimeira 

Reunião de grupo de 
trabalho/coligação 
Cocktail de recepção 
Briefings parlamentares 
Reunião de pequeno-almoço/almoço 
Reunião com decisores 
Briefing com partes interessadas 
 

Gerar dados/evidências para a promoção de políticas 
Modelo de transmissão de doença 
Modelo de impacto do orçamento 

Previsão de dados 
 

Projecto piloto de demonstração  
Modelo de custo/eficácia 

 
 Transmita o seguinte PONTO-CHAVE: 

 Estas não são as únicas ideias para actividades de promoção de políticas. Oferecem 
apenas um "menu" de opções para escolher ou inspirar novas ideias criativas 
quando estiverem a desenvolver os vossos planos de trabalho e a escolher as 
melhores actividades para cumprir objectivos de promoção de políticas. 

 

 

PASSO 5.  Definir prioridades para as actividades de promoção de políticas 15 minutos      

 Explique que é bom limitar o número de actividades estratégicas. Não conseguem nem devem 
tentar realizar todas estas actividades. As melhores actividades são as que têm mais probabilidade de 
ter um impacto imediato e directo nos vossos decisores-alvo ou personalidades influentes relevantes.  

 
Analise o diapositivo sobre a selecção de actividades para um plano de trabalho de promoção 
de políticas.  

Ao determinar as vossas actividades de promoção de políticas, utilizem estas perguntas para ajudar 
a assegurar que os vossos esforços são estratégicos e direccionados. 

 A actividade vai abordar os principais interesses dos nossos decisores?   

 As actividades vão despertar o interesse das nossas personalidades influentes 

e/ou decisores? 
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 A actividade vai reduzir a influência de grupos opositores ou refutar as suas 

mensagens?  

 Temos os conhecimentos e recursos necessários para realizar a actividade?  

 Que eventos iminentes, datas significativas ou decisões governamentais podem 

constituir oportunidades de mobilização e promoção de políticas? 

 A actividade representa algum risco para a nossa organização?  

 

          Convide um participante a partilhar a sua meta de promoção de políticas e um objectivo. 
Incentive o grupo alargado a pensar em várias actividades que possam contribuir para estes 
objectivos. Anote as bloco de cavalete.   

 
 Faça algumas das perguntas do diapositivo para assegurar que as actividades são específicas e 

podem contribuir para alcançar o objectivo e a meta abrangente.  
 
 Repita com outro participante, se o tempo o permitir. 
 

 

PASSO 6.            ACTIVIDADE: TRABALHO EM GRUPOS PEQUENOS 30 minutos      

 Remeta os participantes para a Ficha de Trabalho da Parte 8:Desenvolver um plano de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Forneça as seguintes instruções: 

 Na linha superior de cada tabela, indiquem um dos vossos objectivos da ficha de 
trabalho anterior.  

Part	8	Worksheet:	Developing	a	Work	Plan	

In	the	top	row	of	each	table	list	one	of	your	objectives	from	the	previous	worksheet.	For	each	objective	list	two	to	four	activities	you	will	conduct	
to	achieve	that	objective	in	column	A.	In	columns	B	and	C	indicate	the	specific	staff	and	partners	who	will	carry	out	each	activity.	In	columns	D	
and	E	estimate	the	approximate	cost	and	timeline	for	each	activity.	

	

																																													 	 	 	 	 	 	 	 	 								

OBJECTIVE	#1	
	
	

A.		
Activity	

B.		
Responsible	staff	

C.		
Partner(s)	

D.		
Cost	

E.		
Timeline	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

Continue	to	other	side	è	
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 Na coluna A de cada tabela, indiquem duas a quatro actividades que vão realizar 
para ajudar a alcançar o objectivo correspondente. 

 Por agora, ignorem as restantes colunas.  

 
 
 
PASSO 7.   Planeamento de recursos 15 minutos  

 Transmita o seguinte PONTO-CHAVE: 

 Agora que identificámos actividades, temos de identificar recursos específicos de 
que precisamos para realizar as actividades. Isto é diferente da Parte 6, onde 
fizemos o inventário de recursos e lacunas. Trata-se de definir os custos específicos, 
as funções dos colaboradores e o prazo para concluir cada actividade específica. 

 
Analise o diapositivo sobre recursos de promoção de políticas e descreva sucintamente 
cada categoria, conforme indicado a seguir: 

 Colaboradores  Que tipo de conhecimentos especializados têm de ter os 
colaboradores e quanto tempo precisam para realizar as actividades pretendidas? 

 Parceiros  Vão precisar de dos conhecimentos especializados ou recursos de 
parceiros para implementar uma actividade com sucesso? 

 Custos  Quais são os custos associados a estas actividades? 

 Prazo  Quando é que as actividades devem ser realizadas? Quanto tempo vão 
demorar? Existe uma altura específica em que devam ser realizadas? (Por 
exemplo, para coincidirem com um feriado ou processo político.) 

 
          Peça a um participante para partilhar um objectivo e duas actividades correspondentes. 

Incentive o grupo alargado a preencher o plano de trabalho do bloco de cavalete com os 
recursos necessários para cada actividade.  

 
Actividade Colaboradores Parceiros Custo Prazo 

     

     

 

 Se o tempo o permitir, repita com outro participante. 
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PASSO 8.            ACTIVIDADE: TRABALHO EM GRUPOS PEQUENOS 30 minutos      

 Remeta os grupos para a Ficha de Trabalho da Parte 8: Desenvolver um plano de trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 

 Forneça as seguintes instruções: 

 Nas colunas B e C, indiquem os colaboradores e parceiros específicos que vão 

realizar cada actividade. 

 Nas colunas D e E, façam uma estimativa do custo aproximado e prazo para cada 

actividade. 

 
 Após 20 minutos, peça a vários grupos para partilharem os seus planos de trabalho para um 

objectivo. Coloque perguntas de reflexão, como:  

 Como é que esta actividade vos vai ajudar a alcançar o vosso público-alvo? 

 Há riscos associados a essa actividade?  

 Como é que esta actividade vos vai ajudar a alcançar os vossos objectivos e meta 

global?  

 Alguém reconsiderou uma actividade tendo em conta os desafios associados aos 

recursos? 

 
 
 

Part	8	Worksheet:	Developing	a	Work	Plan	

In	the	top	row	of	each	table	list	one	of	your	objectives	from	the	previous	worksheet.	For	each	objective	list	two	to	four	activities	you	will	conduct	
to	achieve	that	objective	in	column	A.	In	columns	B	and	C	indicate	the	specific	staff	and	partners	who	will	carry	out	each	activity.	In	columns	D	
and	E	estimate	the	approximate	cost	and	timeline	for	each	activity.	

	

																																													 	 	 	 	 	 	 	 	 								

OBJECTIVE	#1	
	
	

A.		
Activity	

B.		
Responsible	staff	

C.		
Partner(s)	

D.		
Cost	

E.		
Timeline	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

Continue	to	other	side	è	
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PASSO 9.   

 
 Felicite os participantes por terem concluído os seus planos de trabalho para a promoção 

de políticas. 
 
 Dirija-se ao bloco de cavalete "10 Partes" e coloque um visto na Parte 8.  
 
 Explique que as estratégias de promoção de políticas deles estão quase concluídas. Agora, o 

foco vai deslocar-se das actividades de promoção de políticas para as mensagens de promoção 
de políticas. 

 

 

      ALMOÇO12:30–13:30   (1 hora) 

AVANÇAR! 
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PARTE 9: MENSAGENS DA PROMOÇÃO DE POLÍTICAS 
Objectivos da sessão 

Após esta sessão, os participantes serão capazes de: 

 Formular mensagens de promoção de políticas eficazes e 
direccionadas para influenciar os decisores. 

 Avaliar potenciais emissários para comunicações de promoção de 
políticas.   

 
Materiais 

 Bloco de cavalete, cavaletes, marcadores, fita-cola 

 Diapositivos do PowerPoint 

 Cartões didácticos de Qualidades de Uma Mensagem Convincente 

 Ficha de Trabalho da Parte 9: Formular mensagens de promoção de políticas 

 Ficha de Trabalho da Parte 9: Identificar emissários para a promoção de políticas 
 
 

 
 

 
     

 Crie a seguinte tabela num bloco de cavalete e tape-a até ser necessária:  
 
 

 

 
 
 
 

 Desenhe o seguinte gráfico num bloco de cavalete e tape-o até ser necessário:     

           
     Alto 

 

 

 

 

    Baixo        Alto 

 

 

 Carregue os diapositivos. 

Decisor: Principal interesse: 

Qual é a matéria? 
 
 

Por que motivo o decisor se deve 
preocupar? 

Qual é a solução e respectivo 
impacto no problema? 

O que deve o decisor fazer 
especificamente? 

 

9
4 

13:30–16:00 
2 horas 

15 minutos 
(mais intervalo) 

PREPARAÇÃO 

Influência junto do decisor 
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PASSO 1.   Apresentar a sessão       5 minutos      

 Explique que, na Parte 9, vão desenvolver uma mensagem concisa e convincente sobre as 
metas de promoção de políticas e identificar pessoas que possam transmitir essa mensagem 
de forma eficaz aos decisores-alvo ou personalidades influentes relevantes. 

 
 Indique os objectivos da sessão: 

  Após esta sessão, serão capazes de: 

 Formular mensagens de promoção de políticas eficazes e direccionadas para 
influenciar os decisores. 

 Avaliar potenciais emissários para comunicações de promoção de políticas.   
 
 
 

 

PASSO 2.              ACTIVIDADE: A MENSAGEM PERFEITA 15 minutos  

 Explique que uma mensagem de promoção de políticas traduz o objectivo de promoção de 
políticas num caso conciso e convincente que levará o decisor a agir.  

 
        Projecte o diapositivo sobre as qualidades de uma mensagem convincente durante o exercício. 

 
 Divida o grupo em três equipas e distribua um conjunto de cartões didácticos de "Qualidades 

de Uma mensagem de Promoção de Políticas Convincente”a cada equipa. 
 
 Explique que cada cartão representa uma característica de uma mensagem de promoção de 

políticas convincente.  
 
 Instrua os participantes a lerem os cartões e a seleccionarem as 3 características que consideram 

mais importantes para as mensagens que utilizam no seus esforços de promoção de políticas. 
Quando terminarem, devem escrever a sua lista final num bloco de cavalete e afixá-la. 

 
 Peça a cada grupo que partilhe as três qualidades que escolheu. Promova uma discussão de 

recapitulação com perguntas como: 

 Que características escolheram e porquê? 

 Existe um tema comum nas vossas escolhas? 

 As características que não seleccionaram também eram importantes ou eram 

desnecessárias? 

DINAMIZAÇÃO DA SESSÃO 
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PASSO 3.   Formular mensagens de promoção de políticas            20 minutos      

Analise o diapositivo sobre as quatro partes de uma mensagem de promoção de políticas: 

 Qual é a matéria? 

 Por que motivo o decisor se deve preocupar com a matéria?  

 Qual é a solução proposta e de que modo vai ter impacto no problema?   

 O que pretendem que o decisor faça especificamente no seguimento da vossa 

interacção? 

 
 Transmita os seguintes PONTOS-CHAVE: 

 Estas quatro partes da vossa mensagem de promoção de políticas não devem ter 
mais de cinco a oito frases nem demorar mais de três minutos a transmitir.  

 Guardem todos os factos, imagens, citações, histórias e análises que apoiem a vossa 
mensagem para uma discussão de seguimento posterior. Comecem por captar a 
atenção do decisor. 

 Concentrem-se na parte da mensagem "por que se deve preocupar" para reflectir os 
principais interesses do decisor em questão que têm à vossa frente. 

 

 Terminem sempre a vossa mensagem de promoção de políticas pedindo que o 
decisor realize uma acção muito clara e específica que favoreça a vossa meta de 
promoção de políticas. Provavelmente, a maioria dos decisores políticos não 
satisfarão a totalidade da vossa meta como resultado de uma reunião. Portanto, 
solicitem um passo intermédio exequível. Não se esqueçam de agradecer ao decisor 
o tempo dispensado. Sejam sempre respeitosos e nunca entrem em confrontos. 

 
            Mostre o bloco de cavalete preparado. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Peça a um participante que indique um decisor para quem gostaria de criar uma mensagem e 
o seu principal interesse. Escrevam o nome do decisor e os seus principais interesses na parte 
de cima da caixa. 
 

 Conduza o participante através das quatro perguntas, escrevendo as respostas nas caixas 
apropriadas. Certifique-se de que as respostas são específicas e pertinentes para o decisor.  

Decisor: Principal interesse: 

Qual é a matéria? 
 
 

Por que motivo o decisor se deve 
preocupar? 

Qual é a solução e respectivo 
impacto no problema? 

O que deve o decisor fazer 
especificamente? 
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 Incentive o participante a combinar verbalmente as quatro partes numa única mensagem para 

um decisor político. 
 
 Em seguida, cronometre o participante para ver se ele consegue transmitir a sua mensagem 

em menos de três minutos. 
 
 Transmita o seguinte PONTO-CHAVE: 

 Na maioria das vezes, não conseguirão transmitir a vossa mensagem sem interrupções. 
Conhecer as quatro partes vai ajudar-vos a manterem-se concentrados na mensagem, a 
não se distraírem e a permanecerem concisos e convincentes. 

 
 Pergunte ao participante de que forma poderá alterar a mensagem para um dos seus outros 

decisores que pode ter um interesse principal diferente.    
 

 Convide o grupo a comentar a mensagem. Coloque perguntas de incitamento, como: 

 A mensagem satisfaz todas as qualidades de uma mensagem de promoção de 
políticas convincente (por exemplo, é breve, focada, orientada para soluções, 
baseada em evidências, direccionada para o interesse principal do decisor, não 
técnica, com um pedido claro e optimista)? 

 De que forma melhoraria a mensagem para se ajustar melhor às qualidades de uma 
mensagem convincente?  

 
 Repita o exercício com outro exemplo, se o tempo o permitir. 
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PASSO 4.             ACTIVIDADE: TRABALHO EM GRUPOS PEQUENOS 20 minutos 

 Remeta os participantes para a Ficha de Trabalho da Parte 9: Formular mensagens de 
promoção de políticas. 

 
 

 Forneça as seguintes instruções: 

 Nas caixas superiores, refiram o nome de um dos vossos decisores-chave e um dos 
seus principais interesses. Respondam às quatro perguntas em cada balão na 
medida em que se relacionarem com o decisor seleccionado.  

 Depois, reúnam as respostas numa mensagem convincente e concisa na caixa inferior.  

 Poderão necessitar de várias cópias desta ficha de trabalho de modo a preencher 
uma tabela para cada decisor. Se cada decisor possuir um interesse semelhante, não 
têm de preencher várias tabelas.  

 
 

PASSO 5.             ACTIVIDADE: DRAMATIZAÇÃO    30 minutos 

 Explique aos participantes que agora vão praticar a transmissão das suas mensagens. 
 
 Peça aos participantes que disponham as cadeiras num círculo grande com duas cadeiras 

vazias no meio, uma diante da outra.  
 

Part	9	Worksheet:	Crafting	Advocacy	Messages	
 
In	the	top	boxes	list	the	name	of	one	of	your	key	decision-makers	and	one	of	their	key	interests.	Answer	the	four	questions	in	each	bubble	as	it	
relates	to	the	selected	decision-maker.	Then	combine	the	answers	into	a	compelling	and	concise	message	in	the	bottom	box.	You	may	need	
multiple	copies	of	this	worksheet	in	order	to	complete	a	table	for	each	decision-maker.	If	each	decision-maker	has	a	similar	key	interest,	you	do	
not	need	to	complete	multiple	tables.		

Decision-maker:	 Key	interest:	

	 	

	 	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.	What	is	the	issue?	
	

2.	Why	should	the	decision-maker	care		
about	this	issue?	

	

4.	What	do	you	want	the	decision-maker		
to	specifically	do?	

	

3.	What	is	the	proposed	solution	and	its	likely	impact	
on	the	problem?	

5.	Combine	the	four	parts	into	a	compelling	and	concise	advocacy	message:	

Continue	to	other	side	è	
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 Sente-se numa das cadeiras e desempenhe o papel de decisor. Convide um participante a 
sentar-se na outra cadeira e a transmitir-lhe a si uma das suas mensagens. Faça perguntas e 
interaja com o participante como se fosse efectivamente o decisor. Peça a outro participante ou 
a um co-dinamizador para cronometrar a interacção para três minutos. 

 
 Repita este exercício com o actual participante a desempenhar agora o papel de decisor e com 

um novo participante a transmitir uma mensagem de promoção de políticas. 
 

 Continue a rodar até todos os participantes terem transmitido uma das suas mensagens. 
 
 Recapitule fazendo perguntas como: 

 Qual foi para vocês o aspecto mais desafiante? 

 De que forma o facto de ter uma mensagem preparada vos ajudou ou atrapalhou? 

 O que não tiveram oportunidade de dizer e que queriam ter dito? 

 Alteraram a vossa mensagem depois de terem ouvido os outros participantes a 

transmitir as mensagens deles? 

 Há alguma mensagem que vos tenha impressionado particularmente, e porquê? 

 

 

 

 

   INTERVALO    15:00–15:15  (15 minutos) 
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PASSO 6.   Quem pode ser um emissário? 10 minutos 

         Escreva “EMISSÁRIOS PARA PROMOÇÃO DE POLÍTICAS”na parte de cima do bloco de 
cavalete. Peça aos participantes para pensarem no tipo de pessoas ou organizações a quem 
podem pedir para servir de emissários da sua problema. Anote as respostas no bloco de 
cavalete, certificando-se de que incluem:  

 Directores executivos 

 Celebridades 

 Profissionais de saúde 

 Representantes de associações profissionais 

 Peritos técnicos da vossa organização 

 Membros do conselho de administração 

 Promotores 

 Cientistas/investigadores/académicos 

 Presidente de uma grande coligação 

 Beneficiários de programas 

 Doentes 

 Jornalistas 

 Doadores 

 Eleitores/cidadãos 

 Líderes empresariais 

 Funcionários públicos 

 Políticos 

 Pais ou cônjuges de pessoas que 
sofreram de um determinada doença 

 Vocês!!! 

 

 Transmita os seguintes PONTOS-CHAVE: 

 A pessoa que transmite a vossa mensagem é tão importante quanto a própria 
mensagem. A mensagem certa transmitida pelo mensageiro errado não será 
convincente. 

 Os emissários podem ser indivíduos, grupos ou organizações. Tal como acontece 
com a vossa mensagem, o vosso emissário pode mudar consoante o vosso decisor-
alvo e os principais interesses do mesmo. 

 
Analise o diapositivo sobre os emissários ideais.  

 Os emissários devem ser diversificados. Seleccionem um número de emissários que 
representem uma variedade de contextos profissionais e pessoais. 

 Os emissários devem representar um nível hierárquico apropriado. Recrutem 
emissários que representem um nível hierárquico correspondente ao nível 
hierárquico do decisor-alvo.  

 Os emissários devem ser oradores públicos eficazes. Os vossos emissários devem ser 
capazes de falar de forma confiante, simples e fácil para os decisores 
compreenderem. 

 Os emissários devem apoiar a vossa meta de promoção de políticas. Os vossos 
emissários devem ser pessoas que já concordam convosco e que não precisam de 
ser convencidos a transmitir a vossa mensagem.  
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PASSO 7.   Escolher os melhores emissários 15 minutos  

Destape o bloco de cavalete com o seguinte gráfico: 

 

     Alto 

 

 

 

 

     Baixo  Alto 

 

 
 Explique que os melhores emissários têm duas grandes qualidades: 

 Influência junto do vosso decisor: O vosso emissário tem acesso a e goza de 
credibilidade junto do vosso decisor. É alguém que o vosso decisor vai 
provavelmente escutar. 

 Conhecimentos da matéria: O vosso emissário está informado sobre a matéria e 
consegue falar facilmente sobre a questão. 

 
 Explique que podem utilizar um gráfico para representar o nível de influência e 

conhecimentos de diferentes emissários para os ajudar a decidir entre eles. Devem seleccionar 
os emissários que se situem no canto superior direito (nível alto de influência e conhecimentos).  

 
 Peça a um participante para indicar três emissários diferentes que considere que seriam 

eficazes para o decisor-alvo. Indiquem pessoas específicas, se possível. Escrevam esses nomes 
na margem do bloco de cavalete.  

 
 Trabalhe com o participante para posicionar cada um dos decisores no bloco. 
 
 Relembre aos participantes que os seus emissários ideais devem situar-se no canto superior 

direito. Recapitule com o participante fazendo perguntas como:  

 O facto de posicionarem os emissários no gráfico alterou a vossa opinião sobre 
quem poderiam utilizar? 
 

 Repita com outros participantes, conforme o tempo permitir. 
 
 

 

 

Influência junto do decisor 
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PASSO 8.             ACTIVIDADE: TRABALHO EM GRUPOS PEQUENOS 20 minutos 

 Remeta os participantes para a Ficha de Trabalho da Parte 9: Identificar emissários para a 
promoção de políticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Forneça as seguintes instruções: 

 Escrevam o nome de um dos vossos principais decisores no círculo à esquerda.  

 Refiram três potenciais emissários para esse decisor. Sejam específicos.  

 Coloquem os potenciais emissários no gráfico com base nos seus conhecimentos e 
influência. Em seguida, utilizem os resultados para seleccionar um emissário prioritário.  

 Se nenhum dos vossos emissários se situar no canto superior direito, seleccionem 
outros emissários. Poderão necessitar de várias cópias desta ficha de trabalho para 
preencher um gráfico e grelha para cada decisor. 

 

 Dinamize um breve debate com perguntas de incitamento como: 

 Quem escolheram como vosso emissário principal e porquê? 

 Esse emissário apoia a vossa meta de promoção de políticas? 

 É um orador convincente?  

 Removeram alguns emissários depois de os terem posicionado no gráfico? 

 

 

Part	9	Worksheet:	Identifying	Advocacy	Messengers	
 
Write	the	name	of	one	of	your	key-decision	makers	in	the	circle	on	the	left.	List	three	potential	messengers	for	that	decision-maker.	Be	specific.	
Plot	potential	messengers	on	the	grid	based	on	their	expertise	and	influence.	Use	the	results	to	select	one	priority	messenger.	If	none	of	your	
messengers	fall	in	the	upper	right-hand	corner,	select	new	messengers.	You	may	need	multiple	copies	of	this	worksheet	in	order	to	complete	a	
chart	and	grid	for	each	of	your	decision-makers.	

	

	

	

	

					 High	

	

	

	

	 	 	

	

	

								Low	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 High	

	

	

	
	
	
	
	

Influence	with	the	target	decision-maker	

	

POTENTIAL	MESSENGERS:	

1.	

2.	

3.	
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PRIORITY	MESSENGER:	
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PASSO 9.   
 

 Felicite os participantes pela conclusão da Parte 9.  
 
 Dirija-se ao bloco de cavalete "10 Partes" e coloque um visto na Parte 9.  

 
 Explique que a última parte consiste na elaboração de um plano para medir o progresso e 

avaliar a eficácia das estratégias. 

AVANÇAR! 
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PARTE 10: PLANO PARA MEDIR O SUCESSO 

 

 

 

 

Materiais 

 Bloco de cavalete, cavaletes, marcadores, fita-cola 

 Diapositivos do PowerPoint 

 Ficha de Trabalho da Parte 10: Planear a medição do sucesso 
 
 

 
 

 
     

 

 Carregue os diapositivos. 
 

 

       
 

 

 

PASSO 1.   Apresentar a sessão 5 minutos 

 Explique que, muitas vezes, os promotores de políticas apenas se concentram num único sucesso 
dos seus esforços: alcançar a mudança de políticas pretendida (a sua meta de promoção). No 
entanto, as mudanças nas políticas podem demorar muito tempo a concretizarem-se. A parte final 
de uma estratégia é um plano para medir o progresso ao longo do percurso até à meta final. 

 
 Indique os objectivos da sessão: 

  Após esta sessão, serão capazes de: 

 Distinguir os indicadores de realizações dos indicadores de resultados. 

 Desenvolver indicadores para ajudar a medir o progresso da concretização de 
uma meta de promoção de políticas.  

 

10 
Objectivos da sessão 

Após esta sessão, os participantes serão capazes de: 

 Distinguir os indicadores de realizações dos indicadores de resultados. 

 Desenvolver indicadores para ajudar a medir o progresso da 
concretização de uma meta de promoção de políticas.  

 

16:00–17:00 
1 hora 

PREPARAÇÃO 

DINAMIZAÇÃO DA SESSÃO 
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PASSO 2.   O papel da medição 10 minutos 

 Peça aos participantes para se reunirem em pequenos grupos e reflectirem, cinco minutos, 
sobre as principais razões para medir o trabalho de promoção de políticas. 

 
          Anote uma resposta por equipa no bloco de cavalete até todas as ideias terem sido 

partilhadas. Saliente as seguintes razões durante a discussão: 
 

 Ajudar a ajustar as estratégias de promoção de políticas durante a implementação.   

 Reagir às alterações no contexto mais amplo. 

 Demonstrar o valor que o trabalho de promoção de políticas pode acrescentar a 

uma matéria ou a uma causa.  

 Ajustar o planeamento do futuro trabalho de promoção de políticas. 

 Mobilizar recursos adicionais. 

 Justificar o financiamento e demonstrar resultados. 

 Motivar a continuar os esforços. 

 
 
 

PASSO 3.   Realizações e resultados 15 minutos 
 Explique que, a fim de demonstrar o sucesso e o progresso da sua meta de promoção de 

políticas, é útil definir e registar "realizações" e "resultados". 

 
Analise o diapositivo sobre realizações.   

Realizações:  

 Evidência de que as actividades que planearam efectivamente ocorreram.  

 Normalmente, representadas por um valor quantitativo. (Um número mais alto nem 
sempre é melhor. Por exemplo, uma reunião pode ser suficiente para chegar ao 
decisor-chave.)  

 Medida de produtividade. Por exemplo: 

 Reuniões com decisores. 

 Comunicados de imprensa emitidos. 

 Parceiros que assistem a reuniões de coligação. 
 

 Analise o diapositivo sobre resultados.   

Resultados:  

 Efeitos ou alterações observados como resultado da actividade.  

 Acções empreendidas por decisores ou outros. 

 Quantitativos ou qualitativos. 

 Medida de eficácia.  
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 Transmita o seguinte PONTO-CHAVE: 

 As realizações e os resultados são respostas a duas perguntas diferentes: 

 Realizámos a actividade? (realizações) 

 Que efeitos produziram essas actividades? (resultados) 
 
          Peça a um participante para fazer uma lista de possíveis realizações para a sua estratégia de 

promoção de políticas e anote as respostas nobloco de cavalete. Relembre os participantes 
de que as realizações devem cobrir as actividades de promoção de políticas planeadas. As 
vossas realizações devem medir aquilo que disseram que iam fazer. As possíveis respostas 
podem incluir: 

 Número de reuniões realizadas. 

 Número de publicações criadas. 

 Número de comunicados de imprensa emitidos. 

 

           Peça a um participante para fazer uma lista de possíveis resultados para a sua estratégia de 
promoção de políticas e anote as respostas no bloco de cavalete. As possíveis respostas 
podem incluir: 

 Aumento dos fundos governamentais atribuídos. 

 Alterações nas leis, regulamentos, políticas e planos. 

 Declarações públicas de apoio por parte dos decisores. 

 Referências à matéria nos meios de comunicação social. 

 
 Se necessário, faça perguntas de incitamento, como: 

 Que alterações ou efeitos puderam observar como resultado das vossas 

actividades? 

 De que modo um decisor poderia mostrar empenho na vossa meta de 

promoção de políticas?  

 

 Transmita o seguinte PONTO-CHAVE: 

 Pode ser um desafio associar os resultados às actividades de promoção de políticas 
específicas, uma vez que, muitas vezes, são necessárias acções e esforços colectivos 
para convencer um decisor a agir. Nem sempre saberá directamente de que forma a 
sua actividade específica contribuiu para a acção do decisor.  

 
 

(continua na página seguinte) 
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PASSO 4.            ACTIVIDADE: TRABALHO EM GRUPOS PEQUENOS 30 minutos 

 Remeta os participantes para a Ficha de Trabalho da Parte 10: Planear a medição do sucesso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part	10	Worksheet:	Planning	to	Measure	Success	

Write	your	objectives	in	the	top	row	of	each	chart	below.	Then	list	three	to	five	outputs	and	three	to	

five	outcomes	in	the	areas	beneath.		

	

	

		
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 	 	 	 	 	 	 					

1.	

2.	

3.	

4.	

5.	

	

1.	

2.	

3.	

4.	

5.	

OUTPUTS	 OUTCOMES	

OBJECTIVE	#1:	

1.	

2.	

3.	

4.	

5.	

	

1.	

2.	

3.	

4.	

5.	

	

OUTPUTS	 OUTCOMES	

OBJECTIVE	#2:	

Continue	on	the	other	side	è	

Part	10	Worksheet:	Plan	to	Measure	Success	

	

	 	 	
	

1.	

2.	

3.	

4.	

5.	

	

1.	

2.	

3.	

4.	

5.	

	

OUTPUTS	 OUTCOMES	

OBJECTIVE	#3:	
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 Forneça as seguintes instruções: 

 Escrevam os objectivos do vosso plano de trabalho na linha superior de cada 
esquema abaixo.  

 Depois, refiram três a cinco realizações e três a cinco resultados nas áreas abaixo.  

 Peça a cada grupo para escrever, num bloco de cavalete, as suas realizações e resultados para 
a estratégia em causa e para partilhar com o grupo alargado. Discuta sucintamente as suas 
observações sobre as listas. 

 
 

PASSO 5.   
 

 Dirija-se ao bloco de cavalete "10 Partes" e coloque um visto na Parte 10.  
 

           Felicite todos os participantes por terem concluído as 10 partes das suas estratégias de 
promoção de políticas e pela sua participação activa no seminário. 

 

 

 

 

 

 

 

AVANÇAR! 
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SESSÃO DE ENCERRAMENTO 
 

 
 

 

 

 
Materiais 

 Bloco de cavalete, cavaletes, marcadores, fita-cola 
 Avaliações finais 
 Certificados de conclusão 

  
       

 

 
 

 Assine os certificados de conclusão. 

 
 

 

 

 

PASSO 1.   Próximos passos 15 minutos 

 Convide todos os participantes a reflectir sobre o trabalho que realizaram durante o seminário 
e escreva três acções que planeiam levar a cabo quando regressarem ao trabalho, para que a 
sua estratégia de promoção de políticas se converta em realidade. Quando terminarem, peça 
aos participantes para partilharem os seus próximos passos. 

 
 Faça uma lista de outros recursos disponíveis para formação em promoção de políticas ou 

assistência técnica. 

 

PASSO 2.   Avaliação final e encerramento 15 minutos 

 Distribua cópias da Avaliação Final. Dê tempo aos participantes para preencherem.  
 
 Entregue um certificado de conclusão a cada participante do seminário.  
 
 Convide os participantes, dinamizadores ou outros elementos a tecer comentários finais e 

conclua o seminário.  

Objectivos da sessão 

Após esta sessão, os participantes serão capazes de: 

 Determinar os próximos passos que vão tomar para 
implementar as suas estratégias de promoção de políticas.  

 Avaliar o seminário. 

 

17:00–17:30 
30 minutos 

 

PREPARAÇÃO 

DINAMIZAÇÃO DA SESSÃO 



 

__________________________________________________________________________________ 

Promoção de Políticas para a Saúde               DIA 3 
Guia do Dinamizador Sessão de encerramento 

113 

 
 Agradeça aos participantes pela sua comparência e participação activa e deseje-lhes sorte nos 

seus esforços de promoção de políticas.  

FIM DO SEMINÁRIO  
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FICHAS DE TRABALHO 
 

 Ficha de Trabalho da Parte 1: Identificar potenciais matérias de promoção de políticas 

 Ficha de Trabalho da Parte 1: Escolher uma matéria de promoção de políticas 

 Ficha de Trabalho da Parte 2: Identificar potenciais metas de promoção de políticas 

 Ficha de Trabalho da Parte 2: Escolher uma meta de promoção de políticas 

 Ficha de Trabalho da Parte 3: Identificar decisores e personalidades influentes 

 Ficha de Trabalho da Parte 4: Identificar os principais interesses dos decisores 

 Ficha de Trabalho da Parte 5: Lidar com a oposição 

 Ficha de Trabalho da Parte 5: Ultrapassar obstáculos 

 Ficha de Trabalho da Parte 6: Inventariar os recursos e lacunas da promoção de políticas 

 Ficha de Trabalho da Parte 7: Seleccionar parceiros para a promoção de políticas 

 Ficha de Trabalho da Parte 8: Desenvolver objectivos 

 Ficha de Trabalho da Parte 8: Desenvolver um plano de trabalho 

 Ficha de Trabalho da Parte 9: Formular mensagens de promoção de políticas 

 Ficha de Trabalho da Parte 9: Identificar emissários para a promoção de políticas 

 Ficha de Trabalho da Parte 10: Planear a medição do sucesso 
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Ficha de Trabalho da Parte 1: Identificar potenciais matérias de promoção de políticas 
 
Escrevam o principal problema que gostariam de abordar na caixa superior e duas ou três causas de base desse problema nas caixas abaixo. 
Depois, respondam às quatro perguntas para cada causa de base. Seleccionem uma das causas de base como potencial matéria para os vossos 
esforços de promoção de políticas. Repitam o exercício com outro problema no outro lado da ficha de trabalho. Se alguma das respostas for 
"não", a causa de base não é uma boa matéria para promoção de políticas. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 SIM NÃO  SIM NÃO  SIM NÃO  

Uma mudança de política pode ajudar a melhorar o problema? 
         

A vossa organização tem experiência programática com 
este problema?          

Têm provas ou evidências de que essa questão é 
um problema?          

O problema pode ser razoavelmente (se não totalmente) 
resolvido em 3 a 5 anos?          

PRINCIPAL PROBLEMA 

 

 

CAUSAS DE BASE 

POTENCIAL MATÉRIA DE PROMOÇÃO DE POLÍTICAS: 

 

Continua na página 

seguinte 



Ficha de Trabalho da Parte 1: Identificar potenciais matérias de promoção de políticas 
 
Escrevam o principal problema que gostariam de abordar na caixa superior e duas ou três causas de base desse problema nas caixas abaixo. 
Depois, respondam às quatro perguntas para cada causa de base. Seleccionem uma das causas de base como potencial matéria para os vossos 
esforços de promoção de políticas. Repitam o exercício com outro problema no outro lado da ficha de trabalho. Se alguma das respostas for 
"não", a causa de base não é uma boa matéria para promoção de políticas. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SIM NÃO  SIM NÃO  SIM NÃO  

Uma mudança de política pode ajudar a melhorar o problema? 
         

A vossa organização tem experiência programática com 
este problema?          

Têm provas ou evidências de que essa questão é um problema?          

O problema pode ser razoavelmente (se não totalmente) 
resolvido em 3 a 5 anos?          

POTENCIAL MATÉRIA DE PROMOÇÃO DE POLÍTICAS: 

 

PRINCIPAL PROBLEMA 

 

 

CAUSAS DE BASE 



Ficha de Trabalho da Parte 1: Escolher uma matéria de promoção de políticas 
 

 

Escrevam as vossas duas matérias da primeira ficha de trabalho na linha superior. Classifiquem cada uma das 
potenciais matérias de promoção de políticas utilizando os critérios abaixo. Depois, somem o número de 
classificações altas, baixas e médias. Seleccionem a matéria que seria mais adequada para abordar através da 
actividade de promoção de políticas e escrevam-na na caixa inferior. 

 

Critérios Matéria 1: Matéria 2: 

A matéria seleccionada é específica e 
clara. 

 Alta (muito específica/clara) 
 Média (razoavelmente 

clara/específica) 
 Baixa (pouco clara/específica) 

 Alto (muito específica/clara) 
 Média (razoavelmente 

específica/clara) 
 Baixa (pouco clara/específica) 

Existem dados qualitativos ou 
quantitativos que provam que se 
trata de um problema real.  

 Alta (fortes evidências) 
 Média (algumas evidências) 
 Baixa (nenhuma evidência/fracas 

evidências) 

 Alta (fortes evidências) 
 Média (algumas evidências) 
 Baixa (nenhuma evidência/fracas 

evidências) 

Existe potencial para o 
estabelecimento de parcerias entre 
organizações, líderes e partes 
interessadas.  

 Alta (muitas parcerias) 
 Média (algumas parcerias) 
 Baixa (nenhuma parceria) 

 Alta (muitas parcerias) 
 Média (algumas parcerias) 
 Baixa (nenhuma parceria) 

Existe vontade política para resolver o  
problema. 

 Alta (apoio) 
 Média (neutro) 
 Baixa (oposição) 

 Alta (apoio) 
 Média (neutro) 
 Baixa (oposição) 

A vossa organização dispõe de uma 
experiência ou conhecimentos 
incomparáveis para contribuir.  

 Alta (incomparáveis) 
 Média (razoavelmente 

incomparáveis) 
 Baixa (muitos outros têm o mesmo) 

 Alta (incomparáveis) 
 Média (razoavelmente 

incomparáveis) 
 Baixa (muitos outros têm o mesmo) 

A vossa organização dispõe de 
recursos de promoção de políticas 
para resolver o problema. 

 Alta (muitos recursos) 
 Média (alguns recursos) 
 Baixa (nenhum recurso) 

 Alta (muitos recursos) 
 Média (alguns recursos) 
 Baixa (nenhum recurso) 

A meta não representa qualquer risco 
ou representa pouco risco para a 
vossa organização. 

 Alta (nenhum risco) 
 Média (risco mínimo) 
 Baixa (risco significativo) 

 Alta (nenhum risco) 
 Média (risco mínimo) 
 Baixa (risco significativo) 

É provável que a mudança de políticas 
tenha um impacto significativo no 
problema. 

 Alta (impacto significativo) 
 Média (algum impacto) 
 Baixa (nenhum impacto) 

 Alta (impacto significativo) 
 Média (algum impacto) 
 Baixa (nenhum impacto) 

O sucesso é viável em 3 a 5 anos.– 

 Alta (muito provável) 
 Média (possível/talvez) 
 Baixa (pouco provável) 

 Alta (muito provável) 
 Média (possível/talvez) 
 Baixa (pouco provável) 

Totais 

N.º de classificações altas ____ 

N.º de classificações médias ____ 

N.º de classificações baixas ____ 

N.º de classificações altas ____ 

N.º de classificações médias ____ 

N.º de classificações baixas ____ 

Matéria de promoção de políticas final: 

 



 

 



Ficha de Trabalho da Parte 2: Identificar potenciais metas de promoção de políticas 
 

  

Utilizando a matéria que identificaram na Parte 1, preencham os diagramas abaixo para desenvolver 
duas potenciais metas de promoção de políticas. No balão "tipo/nome da política", escrevam o nome 
ou tipo específico da política que pretendem desenvolver, revogar, alterar ou financiar. No balão "o que 
a política deve fazer", escrevam, em duas frases ou menos, o que quer que essa política específica faça. 
No balão "quem o vai fazer", escrevam o nome da instituição que pode implementar a mudança de 
políticas visada. No balão "até quando", escrevam o prazo dentro do qual pretendem ver concretizada 
a mudança de políticas. Depois, combinem todas as partes (por qualquer ordem) numa declaração de 
meta de promoção de políticas concisa.  

 

META DE PROMOÇÃO DE POLÍTICAS N.º 1:

Tipo/nome da 
política

O que a política deve fazer Quem irá fazê-lo 

(a instituição)

Até quando

META DE PROMOÇÃO DE POLÍTICAS N.º 1:

Tipo/nome da 
política

O que a política deve fazer Quem irá fazê-lo 

(a instituição)

Até quando



 

  

 

 
 



Ficha de Trabalho da Parte 2: Escolher uma meta de promoção de políticas 
 
Escrevam as vossas duas possíveis metas de promoção de políticas na linha superior e depois classifiquem cada meta segundo os critérios. 
Somem o número de classificações altas, médias e baixas para determinar que meta poderá ter maior probabilidade de sucesso (mais 
classificações altas e médias). Seleccionem a melhor meta e anotem-na como a vossa meta final na parte inferior da ficha de trabalho.  

 

 

 

Critérios Meta 1: Meta 2: 

A meta é específica e clara. 

 Alta (muito específica/clara) 

 Média (razoavelmente 
específica/clara) 

 Baixa (pouco específica/clara) 

 Alta (muito específica/clara) 

 Média (razoavelmente 
específica/clara) 

 Baixa (pouco específica/clara) 

Existem dados qualitativos ou quantitativos que 
provam que a meta vai ajudar a resolver o problema.  

 Alta (fortes evidências) 

 Média (algumas evidências) 

 Baixa (nenhuma evidência/fracas 
evidências) 

 Alta (fortes evidências) 

 Média (algumas evidências) 

 Baixa (nenhuma evidência/fracas 
evidências) 

Existe potencial para o estabelecimento de parcerias 
entre organizações, líderes e partes interessadas.  

 Alta (muitas parcerias) 

 Média (algumas parcerias) 

 Baixa (nenhuma parceria) 

 Alta (muitas parcerias) 

 Média (algumas parcerias) 

 Baixa (nenhuma parceria) 

Existe vontade política para resolver o problema 
através desta meta. 

 Alta (apoio) 

 Média (neutro) 

 Baixa (oposição) 

 Alta (apoio) 

 Média (neutro) 

 Baixa (oposição) 

A vossa organização dispõe de uma experiência ou 
conhecimentos incomparáveis para contribuir. 

 Alta (incomparáveis) 

 Média (algo incomparáveis) 

 Baixa (muitos outros têm o mesmo) 

 Alta (incomparáveis) 

 Média (algo incomparáveis) 

 Baixa (muitos outros têm o 
mesmo) 

A meta não representa qualquer risco ou representa 
pouco risco para a vossa organização. 

 Alta (nenhum risco) 

 Média (risco mínimo) 

 Baixa (risco significativo) 

 Alta (nenhum risco) 

 Média (risco mínimo) 

 Baixa (risco significativo) 

É provável que a meta de políticas tenha um impacto 
significativo no problema. 

 Alta (impacto significativo) 

 Média (algum impacto) 

 Baixa (nenhum impacto) 

 Alta (impacto significativo) 

 Média (algum impacto) 

 Baixa (nenhum impacto) 



Ficha de Trabalho da Parte 2: Escolher uma meta de promoção de políticas 
 
Escrevam as vossas duas possíveis metas de promoção de políticas na linha superior e depois classifiquem cada meta segundo os critérios. 
Somem o número de classificações altas, médias e baixas para determinar que meta poderá ter maior probabilidade de sucesso (mais 
classificações altas e médias). Seleccionem a melhor meta e anotem-na como a vossa meta final na parte inferior da ficha de trabalho.  

 

 

Critérios Meta 1: Meta 2: 

O sucesso é viável em 3 a 5 anos.– 
 Alta (muito provável) 

 Média (possível/talvez) 

 Baixa (pouco provável) 

 Alta (muito provável) 

 Média (possível/talvez) 

 Baixa (pouco provável) 

Totais 

N.º de classificações altas ____ 

N.º de classificações médias ____ 

N.º de classificações baixas ____ 

N.º de classificações altas ____ 

N.º de classificações médias ____ 

N.º de classificações baixas ____ 

 

Meta-alvo de promoção de políticas:  
 



Ficha de Trabalho da Parte 3: Identificar decisores e personalidades influentes 
 
Começando na coluna B, indiquem os nomes específicos de três a quatro decisores-chave para a vossa 
meta de promoção de políticas. Se não tiverem um nome, indiquem o cargo específico e façam uma 
nota abaixo para fazer mais pesquisa. Depois, anotem a ligação que vocês ou a vossa organização têm 
com esses decisores na coluna A. De seguida, na coluna C, refiram uma a duas personalidades 
influentes para cada decisor (nomes e cargos, se possível). Anotem a ligação que vocês ou a vossa 
organização têm com essas personalidades influentes na coluna D. 

 

A. B. C. D. 

LIGAÇÕES AO 

CHAVE 

DECISOR- 
CHAVE 

DECISOR- 
PERSONALIDADES 

INFLUENTES 

LIGAÇÕES A 
PERSONALIDADES 

INFLUENTES 

 

 

 

 

Pesquisa necessária: 



 

 

 

 

 



Ficha de Trabalho da Parte 4: Identificar os principais interesses dos decisores 

Na coluna sombreada, indiquem os vossos decisores da Parte 3. Classifiquem a sensibilização e a posição de cada decisor em relação à sua matéria 
utilizando as listas de verificação nas colunas A e B. Depois, identifiquem dois interesses principais desse decisor e refiram-nos na coluna C.   
 

  

Decisores-chave 
(da Parte 3) 

A. 
Consciência da matéria 

B. 
Posição actual sobre a matéria 

C. 
Principais interesses 

do decisor 

  Não sensibilizado 

 Sensibilizado, mal informado 

 Sensibilizado, incorrectamente 

informado 

 Sensibilizado, correctamente 

informado 

 Defensor 

 Simpatizante 

 Opositor 

 Indeciso 

1. 

 

2. 

  Não sensibilizado 

 Sensibilizado, mal informado 

 Sensibilizado, incorrectamente 

informado 

 Sensibilizado, correctamente 

informado 

 Defensor 

 Simpatizante 

 Opositor 

 Indeciso 

1. 

 

2. 

  Não sensibilizado 

 Sensibilizado, mal informado 

 Sensibilizado, incorrectamente 

informado 

 Sensibilizado, correctamente 

informado 

 Defensor 

 Simpatizante 

 Opositor 

 Indeciso 

1. 

 

2. 

  Não sensibilizado 

 Sensibilizado, mal informado 

 Sensibilizado, incorrectamente 

informado 

 Sensibilizado, correctamente 

informado 

 Defensor 

 Simpatizante 

 Opositor 

 Indeciso 

1. 

 

2. 

 



 

  

 

 



Ficha de Trabalho da Parte 5: Lidar com a oposição  
 
Refiram, na coluna A, dois a quatro potenciais opositores à vossa meta de promoção de políticas, sejam indivíduos ou grupos. Na coluna B, 
identifiquem as razões que poderão ter para vos fazer oposição. Na coluna C, classifiquem o nível de influência que a vossa potencial oposição 
possa ter nos vossos decisores-chave. Na coluna D, anotem todos os argumentos ou tácticas que a oposição possa usar para promover os seus 
pontos de vista. Por último, na coluna E, refiram formas que possam reduzir a influência que os vossos opositores têm junto dos decisores-
chave. Anotem onde poderão ter de fazer mais investigação para conhecer as abordagens dos vossos opositores. 
 

 
  

A.    
Opositores 

 

B.  
Razão da  
oposição 

C.    
Influência junto 

dos decisores 

D.    
Argumentos conhecidos e 

tácticas de oposição 

E.  
Formas de reduzir  

a sua influência 

  
 Alto 
 Média 
 Baixa, nenhuma 

  
 
 

 

  

 Alto 
 Média 
 Baixa, nenhuma 

  

  
 Alto 
 Média 
 Baixa, nenhuma 

  

  

 Alto 
 Média 
 Baixa, nenhuma 

  

Pesquisa necessária: 

 



 

 
  

 



Ficha de Trabalho da Parte 5: Ultrapassar obstáculos  

Escrevam a vossa meta de promoção de políticas no balão mais à direita. Depois, indiquem dois a três obstáculos que vão provavelmente 
enfrentar para alcançar essa meta. Nos balões abaixo, refiram algumas ideias sobre como poderão ultrapassar cada obstáculo. 
 

   

 

   

 

ESTRATÉGIAS PARA ULTRAPASSAR ESTES OBSTÁCULOS: 

   

   

META DE PROMOÇÃO 
DE POLÍTICAS: 

OBSTÁCULO N.º 1 OBSTÁCULO N.º 2 OBSTÁCULO N.º 3 



 

   

 
 

 



Ficha de Trabalho da Parte 6: Inventariar os recursos e lacunas da promoção de políticas 
 
A coluna A refere várias competências, conhecimentos e recursos que são úteis no trabalho de promoção de políticas. Na coluna B, indiquem as 
pessoas ou materiais específicos que existem na vossa organização (se existirem). Depois, na coluna C, classifiquem o nível de disponibilidade ou 
em que medida o recurso está disponível para a promoção de políticas (alta, média ou baixa). Com base nas vossas classificações, seleccionem 
os vossos 3 melhores recursos para a promoção de políticas e as 3 maiores lacunas onde vão precisar de apoio.  

   

A. Competências, conhecimentos 
e recursos 

B. Indivíduos ou materiais específicos 
(Nomes de pessoas, departamentos, etc.) 

C. Qual a disponibilidade deste recurso 
para acções de promoção de políticas? 

Colaboradores que estão disponíveis para 
trabalhar em acções de promoção de 
políticas  

 ☐ Alta 

☐ Média 

☐ Baixa 

Colaboradores que podem ser porta-vozes 
influentes 

 ☐ Alta 

☐ Média 

☐ Baixa 

Relações dos colaboradores com os decisores 

 ☐ Alta 

☐ Média 

☐ Baixa 

Relações dos colaboradores com a 
comunicação social  

 ☐ Alta 

☐ Média 

☐ Baixa 

Competência em comunicações e relações 
com a comunicação social (por exemplo, 
artigos sobre políticas, cartas ao editor) 

 ☐ Alta 

☐ Média 

☐ Baixa 

Conhecimentos especializados em 
formação de coligações 

 ☐ Alta 

☐ Média 

☐ Baixa 

Conhecimentos especializados em 
mobilização de grupos de base 

 ☐ Alta 

☐ Média 

☐ Baixa 

 

Continua na página  
seguinte 



Ficha de Trabalho da Parte 6: Inventariar os recursos e lacunas da promoção de políticas 
 
Página 2 

 
    

A. Competências, conhecimentos e 
recursos 

B. Indivíduos ou materiais específicos 
(Nomes de pessoas, departamentos, etc.) 

Qual a disponibilidade deste recurso 
para acções de promoção de políticas? 

Conhecimentos especializados em 
comunicações baseadas na Web 

 ☐ Alta 

☐ Média 

☐ Baixa 

Conhecimentos especializados em análise 
e/ou desenvolvimento de políticas 

 ☐ Alta 

☐ Média 

☐ Baixa 

Conhecimento do processo de elaboração 
de políticas 

 ☐ Alta 

☐ Média 

☐ Baixa 

Evidências para apoiar a solução de política  

 ☐ Alta 

☐ Média 

☐ Baixa 

Financiamento (actual ou provável) 

 ☐ Alta 

☐ Média 

☐ Baixa 

 

 

 

 

 

3 maiores RECURSOS: 
 

3 maiores LACUNAS: 
 



Ficha de Trabalho da Parte 7: Seleccionar parceiros para a promoção de políticas 
 
Indiquem, na primeira linha, três a cinco potencias parceiros para a promoção de políticas. Devem ser organizações, indivíduos, alianças e 
coligações que possuem os conhecimentos e recursos necessários ou que influenciam os decisores. Começando pelo primeiro parceiro e 
continuando com o seguinte, forneçam duas ou três razões estratégicas para seleccionar esse parceiro e eventuais riscos do mesmo. Por último, 
anotem o tipo ideal de colaboração com esse parceiro. Repitam esta análise para todos os potenciais parceiros na linha superior. 

    

 

Potencial parceiro: Potencial parceiro: Potencial parceiro: Potencial parceiro: Potencial parceiro: 

Razões 
estratégicas para 

a parceria 

  
 
 

   

Potenciais  
riscos 

     
 

Tipo de  
colaboração* 

 

     

* Lembre-se de que os tipos de colaboração incluem: Partilha de informações e de dados, desenvolvimento de mensagens comuns, consulta mútua, planeamento 
e definição de estratégias conjuntos e coligações e alianças. 



 

    

 



 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

A sua meta de 
promoção de políticas 

(Parte 2) 

Os seus objectivos de promoção de 
políticas 

1 

2 

3 



 

    

 

 

 

 

 

  



 

    

 



Ficha de Trabalho da Parte 8: Desenvolver um plano de trabalho 

Na linha superior de cada tabela, indiquem um dos vossos objectivos da ficha de trabalho anterior.Para cada objectivo, indiquem, na coluna A, 
duas a quatro actividades que vão levar a cabo para alcançar esse objectivo. Nas colunas B e C, indiquem os colaboradores e parceiros 
específicos que vão executar cada actividade. Nas colunas D e E, façam uma estimativa do custo aproximado e prazo para cada actividade. 

 

OBSTÁCULO N.º 1 
 
 

A. 
Actividade 

B. 
Colaboradores 
responsáveis 

C. 
Parceiros 

D. 
Custo 

E. 
Prazo 

     

     

     

     

Continua na página 
seguinte  
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OBSTÁCULO N.º 2 
 
 

A. 
Actividade 

B. 
Colaboradores 
responsáveis 

C. 
Parceiros 

D. 
Custo 

E. 
Prazo 

     

     

     

     

Continua na página seguinte 



Ficha de Trabalho da Parte 8: Desenvolver um plano de trabalho 

Página 3 

 

 

OBSTÁCULO N.º 3 
 
 

A. 
Actividade 

B. 
Colaboradores 
responsáveis 

C. 
Parceiros 

D. 
Custo 

E. 
Prazo 

     

     

     

     



 

 

 

 



Ficha de Trabalho da Parte 9: Formular mensagens de promoção de políticas 
 
Nas caixas superiores, refiram o nome de um dos vossos decisores-chave e um dos seus principais interesses. Respondam às quatro perguntas 
em cada balão na medida em que se relacionarem com o decisor seleccionado. Depois, reúnam as respostas numa mensagem convincente e 
concisa na caixa inferior. Poderão necessitar de várias cópias desta ficha de trabalho de modo a preencher uma tabela para cada decisor. Se cada 
decisor possuir um interesse semelhante, não têm de preencher várias tabelas.  

 

Decisor: Principal interesse: 

  

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

1. Qual é a matéria? 
 

2. Por que motivo o decisor se deve preocupar  
com esta matéria? 

 

4. O que pretende que o decisor faça especificamente? 
 

3.Qual é a solução proposta e o provável impacto 
no problema? 

5. Combine as quatro partes numa mensagem de promoção de políticas 
concisa e convincente: 
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Decisor: Principal interesse: 

  

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

1. Qual é a matéria? 
 

2. Por que motivo o decisor se deve preocupar  
com esta matéria? 

 

4. O que pretende que o decisor faça especificamente? 
 

3.Qual é a solução proposta e o provável impacto 
no problema? 

5. Combine as quatro partes numa mensagem de promoção de políticas 
concisa e convincente: 



Ficha de Trabalho da Parte 9: Identificar emissários para a promoção de políticas 
 
Escrevam o nome de um dos vossos principais decisores no círculo à esquerda. Refiram três potenciais emissários para esse decisor. Sejam 
específicos. Coloquem os potenciais emissários no gráfico com base nos seus conhecimentos e influência. Utilizem os resultados para seleccionar 
um emissário prioritário. Se nenhum dos vossos emissários se situar no canto superior direito, seleccionem outros emissários. Poderão 
necessitar de várias cópias desta ficha de trabalho para preencher um gráfico e grelha para cada decisor. 
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POTENCIAIS EMISSÁRIOS: 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

PRIORITÁRIO:EMISSÁRI

O PRIORITÁRIO: 



Ficha de Trabalho da Parte 9: Identificar emissários para a promoção de políticas 
 
Página 2  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTENCIAIS EMISSÁRIOS: 

1. 

2. 

3. 
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Ficha de Trabalho da Parte 10: Planear a medição do sucesso 
 
Escrevam os vossos objectivos na linha superior de cada esquema abaixo. Depois, refiram três a 
cinco realizações e três a cinco resultados nas áreas abaixo.  
 

    

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

REALIZAÇÕES RESULTADOS 

OBJECTIVO N.º 1: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

REALIZAÇÕES RESULTADOS 

OBJECTIVO N.º 2: 

Continua na página seguinte  



Ficha de Trabalho da Parte 10: Planear a medição do sucesso 
 
Página 2 
 

    

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

REALIZAÇÕES RESULTADOS 

OBJECTIVO N.º 3: 



 

_________________________________________________________________________________ 

Promoção de Políticas para a Saúde Materiais de actividades 
Guia do Dinamizador 

150 

MATERIAIS PARA A ACTIVIDADE 
 

 Casos de estudo com chave de respostas (Parte 1) 

 Sinais de organização (Parte 4) 

 Percursos de obstáculos (Parte 5) 

 Cartões de Associação de Parceiros (Parte 7) 

 Cartões didácticos de Qualidades das Parcerias Eficazes (Parte 7) 

 Cartões didácticos de Tipos de Colaboração (Parte 7) 

 Cartões didácticos de Qualidades de Uma Mensagem Convincente (Parte 8) 

 Diapositivos do PowerPoint 
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Caso de estudo Acção para a Saúde Reprodutiva dos Adolescentes* 
 

 

Os jovens do país X dispõem de poucos recursos para aprender sobre saúde sexual e reprodutiva. O 

Ministério da Educação (ME) financia programas gerais de educação para a saúde nas escolas, mas 

nenhum dos fundos foi atribuído à saúde reprodutiva dos adolescentes. Para abordar esta matéria, um 

grupo local de promotores de políticas de saúde formou a rede Action for Adolescent Reproductive 

Health (AARH) (Acção para a Saúde Reprodutiva dos Adolescentes) para influenciar o governo do país 

X a incluir a educação sobre saúde reprodutiva e sexual no programa de saúde nacional.  

Os professores apoiavam o ensino da saúde reprodutiva e sexual aos adolescentes, contudo o ME — 

que teria de tomar providências — não tinha priorizado estes tópicos como parte do programa 

nacional de educação sobre saúde. Para saber porquê, a AARH promoveu reuniões com 

responsáveis governamentais ao nível provincial, distrital e regional. Através destas reuniões, 

tornou-se claro que os líderes do ME não tinham consciência da necessidade desses programas e 

que o seu principal interesse era assegurar que as suas acções apoiavam as necessidades dos 

estudantes. Além disso, os três ministérios envolvidos num programa deste tipo — o Ministério da 

Educação, o Ministério da Saúde e o Ministério do Género, Cultura e Serviços Sociais — não tinham 

um método para abordar com regularidade matérias inter-ministeriais.  

A AARH estabeleceu uma parceria com os três ministérios para formar uma rede de ministérios e 

promover o diálogo entre ministérios. A AARH também promoveu a criação de novos comités inter-

ministeriais a nível nacional, provincial e distrital, servindo de secretariado, onde o pessoal do ME 

podia partilhar desafios e sucessos. Durante todas estas acções, a AARH assegurou que a mensagem 

comunicada aos ministérios era consistente: transmitir aos jovens mensagens correctas sobre saúde 

sexual e reprodutiva ajuda-os a tomar decisões mais esclarecidas.  

Embora membros individuais da AARH tivessem contactos com representantes oficiais dos 

ministérios e capacidade para promover reuniões estruturadas com responsáveis governamentais, 

não tinham experiência no desenvolvimento de um programa educativo para os estudantes, que 

seria fundamental para aumentar a sensibilização e alterar as atitudes dos decisores relativamente à 

educação sobre saúde reprodutiva. Por conseguinte, a AARH também se associou, a nível local, a 

professores de educação para a saúde, a especialistas em acções de formação e ao pessoal técnico 

dos ministérios para desenvolver um programa de formação sobre saúde sexual e reprodutiva.  

No fim, estas tácticas foram bem-sucedidas e favoreceram um aumento do empenho do governo e 

do financiamento para programas de promoção da saúde sexual e reprodutiva entre os jovens no 

país X. O ME anunciou publicamente a criação de um comité inter-ministerial permanente para 

abordar com regularidade matérias inter-ministeriais. O ME também atribuiu dinheiro para 

programas educativos no âmbito da saúde sexual e reprodutiva e incluiu o programa de formação 

sobre saúde sexual e reprodutiva na sua estratégia de educação nacional para a saúde, uma acção 

que a AARH encarou como o indicador de sucesso definitivo. 

 

* Este caso de estudo baseia-se em acontecimentos reais. Foi adaptado para ilustrar de que forma 

o processo de 10 partes pode ser aplicado para desenvolver estratégias de promoção de políticas 

públicas para melhorar a saúde.  



Caso de estudo Acção para a Saúde Reprodutiva dos Adolescentes* 
 

 

 

Exemplos das 10 partes no caso de estudo: 

Parte 1  
Matéria de promoção 
de políticas 

 

Parte 2   
Meta de promoção de 
políticas 

 

Parte 3   
Decisores e 
personalidades 
influentes 

 

Parte 4   
Principais interesses 
dos decisores 

 

Parte 5  
Oposição e obstáculos 
à promoção de 
políticas 

 

Parte 6  
Recursos e lacunas da 
promoção de políticas 

 

Parte 7   
Parceiros para a 
promoção de políticas 

 

Parte 8   
Tácticas da promoção 
de políticas 

 

Parte 9   
Mensagens da 
promoção de políticas 

 

Parte 10   
Plano para medir o 
sucesso 

 



Cado de estudo Acção para a Saúde Reprodutiva dos Adolescentes: 
chave de respostas 
 

    

 

Os jovens do país X dispõem de poucos recursos para aprender sobre saúde sexual e reprodutiva. O 
Ministério da Educação (ME) financia programas gerais de educação para a saúde nas escolas, mas 
nenhum dos fundos foi atribuído à saúde reprodutiva dos adolescentes. Para abordar esta matéria, um 

Exemplos das 10 partes no caso de estudo: 

Parte 1   
Matéria de promoção 
de políticas 

Os jovens dispõem de poucos recursos para aprender sobre saúde sexual e 
reprodutiva e não há nenhum financiamento do Ministério da Educação atribuído 
para a educação dos adolescentes sobre saúde reprodutiva. 

Parte 2   
Meta de promoção de 
políticas 

Influenciar o governo a incluir programas educativos no âmbito da saúde sexual e 
reprodutiva no seu programa nacional de educação para a saúde.  

Parte 3   
Decisores e 
personalidades 
influentes 

O decisor-chave é o Ministério da Educação. As personalidades influentes são o 
Ministro da Saúde e o Ministro do Género, Cultura e Serviços Sociais. 

Parte 4   
Principais interesses 
dos decisores 

O seu principal interesse era assegurar que as suas acções apoiavam as 
necessidades dos estudantes. 

Parte 5  
Oposição e obstáculos 
à promoção de 
políticas 

Obstáculo: Nenhum método para abordar com regularidade as matérias inter-
ministeriais entre o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e o Ministério 
do Género, Cultura e Serviços Sociais. 

Parte 6  
Recursos e lacunas da 
promoção de políticas 

Recursos: contactos com funcionários dos ministérios e capacidade para promover 
reuniões estruturadas com responsáveis governamentais. 
Lacuna: falta de experiência no desenvolvimento de um programa educativo para 
os estudantes. 

Parte 7   
Parceiros para a 
promoção de políticas 

Funcionários dos três Ministérios, professores locais da área da educação para a 
saúde, especialistas em formação e pessoal técnico. 

Parte 8   
Tácticas da promoção 
de políticas 

Estabelecer uma rede de ministérios para fomentar o diálogo entre ministérios. 
Promover a criação e servir de secretariado para novos comités inter-ministeriais a 
nível nacional, provincial e distrital.  
Desenvolver um programa de formação sobre saúde sexual e reprodutiva para 
aumentar a sensibilização e alterar as atitudes dos responsáveis governamentais.  

Parte 9   
Mensagens da 
promoção de políticas 

Transmitir aos jovens mensagens correctas sobre saúde sexual e reprodutiva 
ajuda-os a tomar decisões mais esclarecidas.  

Parte 10   
Plano para medir o 
sucesso 

Aumento do empenho do governo e do financiamento para programas de 
promoção da saúde sexual e reprodutiva entre os jovens. 
O ME atribuiu dinheiro para programas educativos no âmbito da saúde sexual e 
reprodutiva e incluiu o programa de formação sobre saúde sexual e reprodutiva 
na sua estratégia de educação nacional para a saúde. O ME também anunciou 
publicamente a criação de um comité inter-ministerial permanente para abordar 
com regularidade matérias inter-ministeriais. 



Cado de estudo Acção para a Saúde Reprodutiva dos Adolescentes: 
chave de respostas 
 

    

grupo local de promotores de políticas de saúde formou a rede Action for Adolescent Reproductive 
Health (AARH) (Acção para a Saúde Reprodutiva dos Adolescentes) para influenciar o governo do país X a 
incluir a educação sobre saúde reprodutiva e sexual no programa de saúde nacional.  
 
Os professores apoiavam o ensino da saúde reprodutiva e sexual aos adolescentes, contudo o ME — 
que teria de tomar providências — não tinha priorizado estes tópicos como parte do programa 
nacional de educação sobre saúde. Para saber porquê, a AARH promoveu reuniões com 
responsáveis governamentais ao nível provincial, distrital e regional. Através destas reuniões, 
tornou-se claro que os líderes do ME não tinham consciência da necessidade desses programas e 
que o seu principal interesse era assegurar que as suas acções apoiavam as necessidades dos 
estudantes. Além disso, os três ministérios envolvidos num programa deste tipo — o Ministério da 
Educação, o Ministério da Saúde e o Ministério do Género, Cultura e Serviços Sociais — não tinham 
um método para abordar com regularidade matérias inter-ministeriais.  
 
A AARH estabeleceu uma parceria com os três ministérios para formar uma rede de ministérios e 
promover o diálogo entre ministérios. A AARH também promoveu a criação de novos comités inter-
ministeriais a nível nacional, provincial e distrital, servindo de secretariado, onde o pessoal do ME 
podia partilhar desafios e sucessos. Durante todas estas acções, a AARH assegurou que a mensagem 
comunicada aos ministérios era consistente: transmitir aos jovens mensagens correctas sobre saúde 
sexual e reprodutiva ajuda-os a tomar decisões mais esclarecidas.  
 
Embora membros individuais da AARH tivessem contactos com representantes oficiais dos 
ministérios e capacidade para promover reuniões estruturadas com responsáveis governamentais, 
não tinham experiência no desenvolvimento de um programa educativo para os estudantes, que 
seria fundamental para aumentar a sensibilização e alterar as atitudes dos decisores relativamente à 
educação sobre saúde reprodutiva. Por conseguinte, a AARH também se associou, a nível local, a 
professores de educação para a saúde, a especialistas em acções de formação e ao pessoal técnico 
dos ministérios para desenvolver um programa de formação sobre saúde sexual e reprodutiva.  
 
No fim, estas tácticas foram bem-sucedidas e favoreceram um aumento do empenho do governo e 
do financiamento para programas de promoção da saúde sexual e reprodutiva entre os jovens no 
país X. O ME anunciou publicamente a criação de um comité inter-ministerial permanente para 
abordar com regularidade matérias inter-ministeriais. O ME também atribuiu dinheiro para 
programas educativos no âmbito da saúde sexual e reprodutiva e incluiu o programa de formação 
sobre saúde sexual e reprodutiva na sua estratégia de educação nacional para a saúde, uma acção 
que a AARH encarou como o indicador de sucesso definitivo. 

 



Caso de estudo Coligação para a Expansão da GATETP* 
 

   

No país X, tal como em muitos países em desenvolvimento, um grande número de mulheres morre de 
hemorragia pós-parto (HPP) ou sangramento excessivo após dar à luz. A gestão activa na terceira etapa do 
parto (GATEP), que inclui a administração do medicamento oxitocina, consiste numa intervenção exequível, 
de baixo custo e baseada em evidências, que pode prevenir a HPP e aumentar bastante a sobrevivência das 
mulheres e dos bebés. Em 2007, o Departamento Nacional de Saúde definiu prioridades para a realização de 
acções de formação sobre GATEP a nível nacional para todos os obstetras qualificados. No entanto, os 
assistentes de obstetrícia (que realizam a maioria dos partos vaginais normais nas instituições de saúde do 
país X) estavam proibidos de praticar a GATEP ou administrar oxitocina por não serem considerados 
obstetras especializados. Para resolver esta restrição, a Coligação para a Expansão da GATEP (AMSTL.EC), 
uma coligação de organizações não lucrativas para a saúde materna, desenvolveu uma estratégia de 
promoção de políticas para influenciar o governo do país X a rever a política nacional que regulava o uso da 
GATEP, por forma a incluir os assistentes de obstetrícia e a integrá-los no plano de formação a nível nacional.  
 

A AMSTL.EC sabia que, para conseguir a revisão da política nacional, o Ministro da Saúde do país X teria de 
agir. A AMSTL.EC sabia que o próprio Ministro da Saúde apoiava a formação em GATEP para todos os 
obstetras especializados, mas receava que o governo não dispusesse de provas de que os assistentes de 
obstetrícia podiam usar correctamente a GATEP. O pessoal técnico que trabalha para o Departamento 
Nacional de Saúde opunha-se a isto porque receava que os assistentes de obstetrícia pudessem usar a 
oxitocina para outros fins. Também receavam que os financiadores transferissem o seu apoio para a formação 
de profissionais de saúde menos qualificados antes de todos os obstetras especializados receberem formação.  
 

Para construir uma base de evidências local sobre a segurança e viabilidade de os assistentes de obstetrícia 
aplicarem a GATEP e administrarem oxitocina, a AMSTL.EC associou-se a organizações comunitárias e ao 
Departamento Nacional de Saúde para dar formação a assistentes de obstetrícia no âmbito de um projecto 
piloto de demonstração. A AMSTL.EC sabia que tinha boas relações com o Ministro da Saúde e que lhe 
conseguiria comunicar eficazmente as provas, mas não possuía experiência na realização de projectos de 
demonstração para reunir essas provas. Assim, solicitaram os serviços de uma agência de desenvolvimento 
internacional que forneceu assistência técnica e proporcionou credibilidade ao estudo. 
 

O estudo de demonstração mostrou que os assistentes de obstetrícia podiam aplicar a GATEP com o 
mesmo grau de competência que os obstetras especializados sem qualquer aumento das complicações 
relacionadas com o parto. Ao realizar este projecto piloto a nível nacional, a AMSTL.EC construiu uma 
base de evidências para contrapor os argumentos do pessoal técnico contra a expansão da política 
nacional que regula o uso da GATEP com vista a incluir os assistentes de obstetrícia. Para angariar o 
apoio e convencer o Ministro da Saúde a rever a política da GATEP, a AMSTL.EC redigiu um relatório de 
orientação política que explicava em pormenor os resultados positivos do projecto piloto e exortava o 
governo a agir em conformidade. A AMSTL.EC divulgou o relatório de orientação política numa reunião 
à qual compareceu o pessoal técnico do governo. Os principais meios de comunicação social fizeram a 
cobertura da reunião, o que exerceu pressão adicional sobre o Ministro da Saúde para agir. Em todas 
estas acções, a mensagem era consistente: os assistentes de obstetrícia podem administrar oxitocina 
de forma segura e realizar correctamente a GATEP, com vista a reduzir eficazmente a mortalidade 
materna decorrente de hemorragia pós-parto.  
 

Como resultado destes esforços, o Departamento Nacional de Saúde reviu a sua política para incluir 
assistentes de obstetrícia na formação e aplicação da GATEP. O Ministro da Saúde reconheceu 
publicamente o papel que a AMSTL.EC desempenhou na expansão da prática da GATEP a mais de 95% 
dos centros do projecto do país X, o que os promotores de políticas encararam como um indicador de 
sucesso. Em última instância, a incidência de HPP diminuiu significativamente a nível nacional. A 
estratégia de promoção da AMSTL.EC é vista, em termos gerais, como um grande sucesso e está a ser 
reproduzida noutros países.  
 

* Este caso de estudo baseia-se em acontecimentos reais. Foi adaptado para ilustrar de que forma o 
processo de 10 partes pode ser aplicado para desenvolver estratégias de promoção de políticas 
públicas para melhorar a saúde.   



Caso de estudo Coligação para a Expansão da GATETP* 
 

   

 

 

Exemplos das 10 partes no caso de estudo: 

Parte 1   
Matéria de promoção 
de políticas 

 

Parte 2   
Meta de promoção de 
políticas 

 

Parte 3   
Decisores e 
personalidades 
influentes 

 

Parte 4   
Principais interesses 
dos decisores 

 

Parte 5  
Oposição e obstáculos 
à promoção de 
políticas 

 

Parte 6  
Recursos e lacunas da 
promoção de políticas 

 

Parte 7   
Parceiros para a 
promoção de políticas 

 

Parte 8   
Tácticas da promoção 
de políticas 

 

Parte 9   
Mensagens da 
promoção de políticas 

 

Parte 10   
Plano para medir o 
sucesso 

 



Caso de estudo Coligação para a Expansão da GATETP: chave de respostas 
 

   

 

No país X, tal como em muitos países em desenvolvimento, um grande número de mulheres morre de 
hemorragia pós-parto (HPP) ou sangramento excessivo após dar à luz. A gestão activa na terceira 
etapa do parto (GATEP), que inclui a administração do medicamento oxitocina, consiste numa 
intervenção exequível, de baixo custo e baseada em evidências, que pode prevenir a HPP e aumentar 
bastante a sobrevivência das mulheres e dos bebés. Em 2007, o Departamento Nacional de Saúde 

Exemplos das 10 partes no caso de estudo: 

Parte 1   
Matéria de promoção 
de políticas 

Assistentes de obstetrícia proibidos de praticar a GATEP ou administrar oxitocina. 

Parte 2   
Meta de promoção de 
políticas 

Influenciar o governo a rever a política nacional de GATEP para incluir os assistentes 
de obstetrícia e integrá-los no plano de formação nacional.  

Parte 3   
Decisores e 
personalidades 
influentes 

Decisor: Ministra da Saúde. 
Personalidades influentes:  Pessoal técnico que trabalha para o Departamento 
Nacional de Saúde, os principais meios de comunicação social. 

Parte 4   
Principais interesses dos 
decisores 

O governo não tinha provas de que os assistentes de obstetrícia podiam usar 
correctamente a GATEP. 

Parte 5  
Oposição e obstáculos à 
promoção de políticas 

Oposição: O pessoal técnico que trabalha para o Departamento Nacional de Saúde, 
que receava que os assistentes de obstetrícia pudessem usar a oxitocina para outros 
fins e que os financiadores transferissem o seu apoio para a formação de 
profissionais de saúde menos qualificados antes de todos os obstetras especializados 
receberem formação.  

Parte 6  
Recursos e lacunas da 
promoção de políticas 

Recursos:  Boas relações com o Ministro da Saúde e capacidade para lhe comunicar 
eficazmente as provas. 
Lacunas:  Falta de experiência na realização de projectos de demonstração para 
reunir essas provas. 

Parte 7   
Parceiros para a 
promoção de políticas 

Organizações comunitárias, Departamento Nacional de Saúde, agência de 
desenvolvimento internacional. 

Parte 8   
Tácticas da promoção 
de políticas 

Projecto piloto de demonstração. 
Relatório de orientação política sobre os resultados positivos do projecto piloto 
divulgado numa reunião a que compareceu o pessoal técnico do governo e que foi 
coberta pelos principais meios de comunicação social. 

Parte 9   
Mensagens da 
promoção de políticas 

os assistentes de obstetrícia podem administrar oxitocina de forma segura e realizar 
correctamente a GATEP, com vista a reduzir eficazmente a mortalidade materna 
decorrente de hemorragia pós-parto.  

Parte 10   
Plano para medir o 
sucesso 

O Departamento Nacional de Saúde reviu a sua política para incluir assistentes de 
obstetrícia na formação e aplicação da GATEP. O Ministro da Saúde reconheceu 
publicamente o papel que a AMSTL.EC desempenhou na expansão da prática da 
GATEP a mais de 95% dos centros do projecto do país X. 
Em última instância, a incidência de HPP diminuiu significativamente a nível nacional. 
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definiu prioridades para a realização de acções de formação sobre GATEP a nível nacional para todos 
os obstetras qualificados. No entanto, os assistentes de obstetrícia (que realizam a maioria dos partos 
vaginais normais nas instituições de saúde do país X) estavam proibidos de praticar a GATEP ou 
administrar oxitocina por não serem considerados obstetras especializados. Para resolver esta 
restrição, a Coligação para a Expansão da GATEP (AMSTL.EC), uma coligação de organizações não 
lucrativas para a saúde materna, desenvolveu uma estratégia de promoção de políticas para 
influenciar o governo do país X a rever a política nacional que regulava o uso da GATEP, por forma a 
incluir os assistentes de obstetrícia e a integrá-los no plano de formação a nível nacional.  
 

A AMSTL.EC sabia que, para conseguir a revisão da política nacional, o Ministro da Saúde do país X 
teria de agir. A AMSTL.EC sabia que o próprio Ministro da Saúde apoiava a formação em GATEP para 
todos os obstetras especializados, mas receava que o governo não dispusesse de provas de que os 
assistentes de obstetrícia podiam usar correctamente a GATEP. O pessoal técnico que trabalha para o 
Departamento Nacional de Saúde opunha-se a isto porque receava que os assistentes de obstetrícia 
pudessem usar a oxitocina para outros fins. Também receavam que os financiadores transferissem o 
seu apoio para a formação de profissionais de saúde menos qualificados antes de todos os obstetras 
especializados receberem formação.  
 

Para construir uma base de evidências local sobre a segurança e viabilidade de os assistentes de 
obstetrícia aplicarem a GATEP e administrarem oxitocina, a AMSTL.EC associou-se a organizações 
comunitárias e ao Departamento Nacional de Saúde para dar formação a assistentes de obstetrícia no 
âmbito de um projecto piloto de demonstração. A AMSTL.EC sabia que tinha boas relações com o 
Ministro da Saúde e que lhe conseguiria comunicar eficazmente as provas, mas não possuía 
experiência na realização de projectos de demonstração para reunir essas provas. Assim, solicitaram 
os serviços de uma agência de desenvolvimento internacional que forneceu assistência técnica e 
proporcionou credibilidade ao estudo. 
 

O estudo de demonstração mostrou que os assistentes de obstetrícia podiam aplicar a GATEP com o 
mesmo grau de competência que os obstetras especializados sem qualquer aumento das complicações 
relacionadas com o parto. Ao realizar este projecto piloto a nível nacional, a AMSTL.EC construiu uma 
base de evidências para contrapor os argumentos do pessoal técnico contra a expansão da política 
nacional que regula o uso da GATEP com vista a incluir os assistentes de obstetrícia. Para angariar o 
apoio e convencer o Ministro da Saúde a rever a política da GATEP, a AMSTL.EC redigiu um relatório de 
orientação política que explicava em pormenor os resultados positivos do projecto piloto e exortava o 
governo a agir em conformidade. A AMSTL.EC divulgou o relatório de orientação política numa reunião 
à qual compareceu o pessoal técnico do governo. Os principais meios de comunicação social fizeram a 
cobertura da reunião, o que exerceu pressão adicional sobre o Ministro da Saúde para agir. Em todas 
estas acções, a mensagem era consistente: os assistentes de obstetrícia podem administrar oxitocina 
de forma segura e realizar correctamente a GATEP, com vista a reduzir eficazmente a mortalidade 
materna decorrente de hemorragia pós-parto.  
 

Como resultado destes esforços, o Departamento Nacional de Saúde reviu a sua política para incluir 
assistentes de obstetrícia na formação e aplicação da GATEP. O Ministro da Saúde reconheceu 
publicamente o papel que a AMSTL.EC desempenhou na expansão da prática da GATEP a mais de 95% 
dos centros do projecto do país X, o que os promotores de políticas encararam como um indicador de 
sucesso. Em última instância, a incidência de HPP diminuiu significativamente a nível nacional.  A 
estratégia de promoção da AMSTL.EC é vista, em termos gerais, como um grande sucesso e está a ser 
reproduzida noutros países.  
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A nevirapina é o principal medicamento que previne a transmissão do VIH da mãe para o bebé. É 
administrada à mãe durante o parto e ao bebé após o nascimento. Embora a nevirapina estivesse 
autorizada para utilização no país X pelo Conselho de Controlo de Medicamentos (CCM) em 2001, o 
medicamento não estava disponível nem era usado de forma consistente nos centros de saúde 
públicos. Pouco depois de o CCM ter aprovado a utilização da nevirapina, a Coligação de Acção para o 
Acesso à Nevirapina (ANAC) começou a desenvolver uma estratégia de promoção de políticas com 
vista a influenciar o governo do país X a introduzir uma política nacional para estender e uniformizar o 
uso da nevirapina no sector da saúde pública.     
 
A ANAC sabia que, para implementar uma política nacional, a Ministra da Saúde do país X teria de agir. 
A ANAC sabia que a própria Ministra da Saúde apoiava uma política para a provisão nacional de 
nevirapina, mas estava preocupada quanto aos custos do programa. No entanto, a ANAC também 
sabia que muitos outros responsáveis governamentais proeminentes defendiam vigorosamente que os 
custos para implementar um programa deste género estavam muito para além do alcance do governo 
e que eles não apoiariam tal esforço. 
 
A ANAC também identificou os principais meios de comunicação social como mecanismo para ajudar a 
exercer pressão adicional sobre a Ministra da Saúde para esta agir. A parceria com os meios de 
comunicação visados, como o jornal diário nacional e programas de notícias diários populares, foi uma 
importante componente dos esforços da ANAC para chegar à Ministra da Saúde. A ANAC forneceu 
histórias de pessoas reais e da sua luta pela vida, e planeou eventos para captar e maximizar a 
cobertura da comunicação social sobre a transmissão do VIH da mãe para o bebé e da falta de 
medicamentos eficazes em hospitais locais. Quando necessário, a ANAC recrutou personalidades 
importantes para levar adiante a mensagem. Através destas actividades, foram capazes de angariar 
um núcleo de "amigos" na comunicação social para espalhar a sua mensagem e exortar à acção. Em 
todas estas acções, a mensagem era consistente: pagar a nevirapina agora poupa dinheiro mais tarde.  
 
A ANAC sabia que um dos seus verdadeiros pontos fortes era a capacidade para estabelecer contactos, 
quer a nível nacional quer a nível internacional, com activistas da luta contra o VIH e até com governos 
financiadores. Mas não tinha experiência com orçamentos nacionais complicados para a saúde e com 
análises de custos da saúde. A ANAC associou-se a especialistas de economia na área da saúde e a 
profissionais médicos para reunir informações orçamentais disponíveis ao público da Análise Fiscal do 
Governo de 2001 do país X. Ao criar uma base de evidências, a ANAC foi capaz de contrapor o 
argumento do governo do país X relativamente à acessibilidade. 
 
Hoje, o governo do país X tem um dos planos de acesso à nevirapina mais abrangentes da região e 
distribui medicamentos contra o VIH, que salvam vidas, a mais de um milhão de pessoas, um 
verdadeiro indicador do sucesso dos esforços de promoção de políticas da ANAC. A estratégia de 
promoção de políticas da ANAC é vista globalmente como um grande sucesso e a Ministra da Saúde 
reconheceu o mérito da ANAC, em várias declarações públicas, como um modelo para o envolvimento 
da sociedade civil na saúde pública. A estratégia de promoção de políticas da ANAC teve um impacto 
significativo na mudança de políticas do governo do país X.   
 
 

* Este caso de estudo baseia-se em acontecimentos reais. Foi adaptado para ilustrar de que forma o 
processo de 10 partes pode ser aplicado para desenvolver estratégias de promoção de políticas 
públicas para melhorar a saúde.   
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Exemplos das 10 partes no caso de estudo: 

Parte 1   
Matéria de promoção 
de políticas 

 

Parte 2   
Meta de promoção de 
políticas 

 

Parte 3   
Decisores e 
personalidades 
influentes 

 

Parte 4   
Principais interesses 
dos decisores 

 

Parte 5  
Oposição e obstáculos 

 

Parte 6  
Recursos e lacunas da 
promoção de políticas 

 

Parte 7   
Parceiros para a 
promoção de políticas 

 

Parte 8   
Tácticas da promoção 
de políticas 

 

Parte 9   
Mensagens da 
promoção de políticas 

 

Parte 10   
Plano para medir o 
sucesso 
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A nevirapina é o principal medicamento que previne a transmissão do VIH da mãe para o bebé. É 
administrada à mãe durante o parto e ao bebé após o nascimento. Embora a nevirapina estivesse 
autorizada para utilização no país X pelo Conselho de Controlo de Medicamentos (CCM) em 2001, o 
medicamento não estava disponível nem era usado de forma consistente nos centros de saúde 
públicos. Pouco depois de o CCM ter aprovado a utilização da nevirapina, a Coligação de Acção para o 
Acesso à Nevirapina (ANAC) começou a desenvolver uma estratégia de promoção de políticas com 

Exemplos das 10 partes no caso de estudo: 

Parte 1   
Matéria de promoção 
de políticas 

A nevirapina foi autorizada para uso, mas não está disponível nem é usada de 
forma consistente em centros de saúde públicos. 

Parte 2   
Meta de promoção de 
políticas 

Influenciar o governo do país X a introduzir uma política nacional para 
estender e uniformizar o uso da nevirapina no sector da saúde pública.     

Parte 3   
Decisores e 
personalidades 
influentes 

Decisor: Ministro da Saúde do país X 
Personalidades influentes: Outros representantes governamentais, jornal 
nacional, programas de notícias diários. 

Parte 4   
Principais interesses 
dos decisores 

Custo 

Parte 5  
Oposição e obstáculos 

Outros representantes governamentais que estão preocupados com os custos. 

Parte 6  
Recursos e lacunas da 
promoção de políticas 

Recursos: Capacidade para estabelecer contactos, quer a nível nacional quer a 
nível internacional, com activistas da luta contra o VIH e com governos 
financiadores. 
Lacunas: Falta de experiência com orçamentos nacionais para a saúde e com 
análises de custos da saúde. 

Parte 7   
Parceiros para a 
promoção de políticas 

Especialistas de economia na área da saúde e profissionais médicos. 

Parte 8   
Tácticas da promoção 
de políticas 

Reunir informações orçamentais da Análise Fiscal do Governo de 2001. 
Chamar a atenção dos meios de comunicação com eventos planeados e 
histórias de pessoas reais e da sua luta pela vida. 

Parte 9   
Mensagens da 
promoção de políticas 

Pagar a nevirapina agora poupa dinheiro mais tarde. 

Parte 10   
Plano para medir o 
sucesso 

O governo do país X tem presentemente um dos planos de acesso à 
nevirapina mais abrangentes da região e distribui medicamentos contra o VIH 
a mais de um milhão de pessoas. A Ministra da Saúde reconheceu o mérito da 
ANAC, em várias declarações públicas, como um modelo para o envolvimento 
da sociedade civil na saúde pública. 



Caso de estudo Coligação da Acção para Acesso à Nevirapina: chave 
de respostas 
 

 

vista a influenciar o governo do país X a introduzir uma política nacional para estender e uniformizar o 
uso da nevirapina no sector da saúde pública.     
 
A ANAC sabia que, para implementar uma política nacional, a Ministra da Saúde do país X teria de agir. 
A ANAC sabia que a própria Ministra da Saúde apoiava uma política para a provisão nacional de 
nevirapina, mas estava preocupada quanto aos custos do programa. No entanto, a ANAC também 
sabia que muitos outros responsáveis governamentais proeminentes defendiam vigorosamente que os 
custos para implementar um programa deste género estavam muito para além do alcance do governo 
e que eles não apoiariam tal esforço. 
 
A ANAC também identificou os principais meios de comunicação social como mecanismo para ajudar a 
exercer pressão adicional sobre a Ministra da Saúde para esta agir. A parceria com os meios de 
comunicação visados, como o jornal diário nacional e programas de notícias diários populares, foi uma 
importante componente dos esforços da ANAC para chegar à Ministra da Saúde. A ANAC forneceu 
histórias de pessoas reais e da sua luta pela vida, e planeou eventos para captar e maximizar a 
cobertura da comunicação social sobre a transmissão do VIH da mãe para o bebé e da falta de 
medicamentos eficazes em hospitais locais. Quando necessário, a ANAC recrutou personalidades 
importantes para levar adiante a mensagem. Através destas actividades, foram capazes de angariar 
um núcleo de "amigos" na comunicação social para espalhar a sua mensagem e exortar à acção. Em 
todas estas acções, a mensagem era consistente: pagar a nevirapina agora poupa dinheiro mais tarde.  
 
A ANAC sabia que um dos seus verdadeiros pontos fortes era a capacidade para estabelecer contactos, 
quer a nível nacional quer a nível internacional, com activistas da luta contra o VIH e até com governos 
financiadores. Mas não tinha experiência com orçamentos nacionais complicados para a saúde e com 
análises de custos da saúde. A ANAC associou-se a especialistas de economia na área da saúde e a 
profissionais médicos para reunir informações orçamentais disponíveis ao público da Análise Fiscal do 
Governo de 2001 do país X. Ao criar uma base de evidências, a ANAC foi capaz de contrapor o 
argumento do governo do país X relativamente à acessibilidade. 
 
Hoje, o governo do país X tem um dos planos de acesso à nevirapina mais abrangentes da região e 
distribui medicamentos contra o VIH, que salvam vidas, a mais de um milhão de pessoas, um 
verdadeiro indicador do sucesso dos esforços de promoção de políticas da ANAC. A estratégia de 
promoção de políticas da ANAC é vista globalmente como um grande sucesso e a Ministra da Saúde 
reconheceu o mérito da ANAC, em várias declarações públicas, como um modelo para o envolvimento 
da sociedade civil na saúde pública. A estratégia de promoção de políticas da ANAC teve um impacto 
significativo na mudança de políticas do governo do país X.   
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No país X, milhares de crianças morrem todos os anos devido à doença diarreica. Uma nova vacina 
contra o rotavírus, que protege as crianças pequenas contra a doença diarreica grave, tinha acabado 
de ser lançada, mas ainda não tinha sido introduzida em nenhum país. O governo do país X financiou 
sempre estratégias tradicionais, como a terapia da reidratação oral e os suplementos de zinco, no seu 
plano de prevenção nacional da doença diarreica. No entanto, manteve-se céptico quanto à integração 
da vacina do rotavírus no plano. Para resolver essa lacuna a Coligação para o Controlo da Doença 
Diarreica (CCDD) desenvolveu uma estratégia de promoção de políticas para influenciar o governo do 
país X a introduzir a vacina contra o rotavírus no seu plano de prevenção nacional da doença diarreica.  

Para conseguir isso, a CCDD sabia que teria de convencer o Ministro da Saúde.  O Ministro da Saúde estava 
muito interessado em obter dados locais para apoiar novas políticas ou estratégias. Além disso, nenhum 
pessoal técnico do Ministério da Saúde dispunha de conhecimentos suficientes sobre a evidência científica 
por trás da vacina do rotavírus para apoiar rigorosamente a sua inclusão no plano de prevenção da doença 
diarreica. Em geral, eram também conservadores quanto a adoptarem novas tecnologias de saúde.  

A CCDD sabia que os seus pontos fortes eram os seus conhecimentos especializados no tratamento da 
doença diarreica, parcerias com as partes interessadas nacionais e internacionais influentes e fortes 
ligações com o pessoal do Ministério da Saúde. No entanto, a CCDD não dispunha de financiamento 
nem de ligações comunitárias necessários para introduzir a vacina com sucesso. Por conseguinte, a 
CCDD associou-se a um financiador internacional da vacina e a uma rede nacional de organizações não 
governamentais para garantir que todas as componentes da sua estratégia de promoção de políticas 
podiam ser implementadas. 

A CCDD redigiu primeiro uma ficha de informação que explicava claramente as evidências científicas 
mais recentes sobre a vacina do rotavírus e abordagens integradas para controlar a doença diarreica. A 
CCDD e os seus parceiros usaram a ficha de informação durante reuniões individuais com 
intervenientes importantes no Ministério da Saúde. A CCDD e os seus parceiros também atraíram a 
atenção da comunicação social para o problema, para ajudar a exercer pressão adicional sobre o 
Ministério da Saúde para este agir. Redigiram editoriais em jornais e realizaram entrevistas com os 
principais serviços noticiosos, recrutando personalidades importantes, quando necessário, para levar 
adiante a mensagem. Em todas estas acções, a mensagem era consistente: os programas integrados 
da doença diarreica que incluem a vacina do rotavírus salvam a vida de crianças.  

Finalmente, este trabalho levou o Ministério da Saúde a criar uma comissão de peritos para aconselhar 
o governo sobre as políticas, formação dos profissionais de saúde e educação pública necessárias para 
introduzir a vacina do rotavírus. Também foi solicitado à comissão que realizasse uma análise 
custo/benefício da introdução da vacina contra o rotavírus e avaliasse o impacto local da vacina na 
incidência da doença diarreica. Quer o financiador internacional da vacina quer o Ministério da Saúde 
concordaram em atribuir financiamento a este esforço.  

Como resultado disso, o país X incluiu a vacina do rotavírus no seu plano de prevenção nacional da 
doença diarreica e introduziu a vacina em 2006. Este evento assinalou um momento importante na 
história: a primeira vez que uma vacina chegou ao sector público num dos países mais pobres do 
mundo no mesmo ano em que foi introduzida no mundo industrializado. Actualmente, mais de 80% 
dos recém-nascidos no país X recebem a vacina contra o rotavírus e o país preparou o caminho para 
outros países em desenvolvimento introduzirem a vacina — o indicador de sucesso da CCDD.  

* Este caso de estudo baseia-se em acontecimentos reais. Foi adaptado para ilustrar de que forma o 
processo de 10 partes pode ser aplicado para desenvolver estratégias de promoção de políticas 
públicas para melhorar a saúde.   
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Exemplos das 10 partes no caso de estudo: 
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Exemplos das 10 partes no caso de estudo: 

Parte 1   
Matéria de 
promoção de 
políticas 

O governo do país X financiou a terapia de reidratação oral e os suplementos de 
zinco no seu plano de prevenção nacional da doença diarreica, mas não a introdução 
da vacina contra o rotavírus, uma acção que iria assegurar uma abordagem 
integrada ao controlo da doença diarreica no país X. 

Parte 2   
Meta de promoção 
de políticas 

Influenciar o governo a introduzir a vacina rotavírus e a incluí-la no seu plano de 
prevenção nacional da doença diarreica.  

Parte 3   
Decisores e 
personalidades 
influentes 

Decisor: Ministra da Saúde. 
Personalidades influentes: Pessoal técnico do Ministério da Saúde, meios de 
comunicação social. 

Parte 4   
Principais interesses 
dos decisores 

O Ministro da Saúde estava muito interessado em obter dados locais para apoiar 
novas políticas ou estratégias. 

Parte 5  
Oposição e 
obstáculos à 
promoção de 
políticas 

Obstáculos: Nenhum pessoal técnico do Ministério da Saúde dispunha de 
conhecimentos suficientes sobre a vacina para apoiar rigorosamente a sua inclusão 
no plano de prevenção da doença diarreica. Em geral, eram também conservadores 
quanto a adoptarem novas tecnologias de saúde.  

Parte 6  
Recursos e lacunas 
da promoção de 
políticas 

Recursos:  Conhecimentos especializados no tratamento da doença diarreica, 
parcerias com as partes interessadas nacionais e internacionais influentes e fortes 
ligações com o pessoal do Ministério da Saúde.  
Lacunas: Falta de financiamento e ligações comunitárias necessários para introduzir 
a vacina. 

Parte 7   
Parceiros para a 
promoção de 
políticas 

Financiador internacional da vacina, rede nacional de organizações não 
governamentais.  

Parte 8   
Tácticas da 
promoção de 
políticas 

Ficha de informação com as evidências científicas sobre a vacina do rotavírus e 
abordagens integradas para controlar a doença diarreica, reuniões individuais com 
intervenientes importantes no Ministério da Saúde, editoriais em jornais e 
entrevistas com os principais serviços noticiosos, recrutamento de personalidades 
importantes para servirem de emissários.   

Parte 9   
Mensagens da 
promoção de 
políticas 

Os programas integrados da doença diarreica que incluem a vacina do rotavírus 
salvam a vida de crianças.  

Parte 10   
Plano para medir o 
sucesso 

O Ministério da Saúde criou uma comissão de peritos para realizar uma análise 
custo/benefício e de impacto e para aconselhar sobre as políticas, formação dos 
profissionais de saúde e educação pública necessárias para introduzir a vacina do 
rotavírus. O Ministério da Saúde incluiu a vacina do rotavírus no seu plano de 
prevenção nacional da doença diarreica e introduziu a vacina em 2006. 



Caso de estudo Coligação para Controlar as Doenças Diarreicas: chave 
de respostas 
 
 

   

No país X, milhares de crianças morrem todos os anos devido à doença diarreica. Uma nova vacina 
contra o rotavírus, que protege as crianças pequenas contra a doença diarreica grave, tinha acabado 
de ser lançada, mas ainda não tinha sido introduzida em nenhum país. O governo do país X financiou 
sempre estratégias tradicionais, como a terapia da reidratação oral e os suplementos de zinco, no seu 
plano de prevenção nacional da doença diarreica. No entanto, manteve-se céptico quanto à integração 
da vacina do rotavírus no plano. Para resolver essa lacuna a Coligação para o Controlo da Doença 
Diarreica (CCDD) desenvolveu uma estratégia de promoção de políticas para influenciar o governo do 
país X a introduzir a vacina contra o rotavírus no seu plano de prevenção nacional da doença diarreica.  

Para conseguir isso, a CCDD sabia que teria de convencer o Ministro da Saúde.  O Ministro da Saúde estava 
muito interessado em obter dados locais para apoiar novas políticas ou estratégias. Além disso, nenhum 
pessoal técnico do Ministério da Saúde dispunha de conhecimentos suficientes sobre a evidência científica 
por trás da vacina do rotavírus para apoiar rigorosamente a sua inclusão no plano de prevenção da doença 
diarreica. Em geral, eram também conservadores quanto a adoptarem novas tecnologias de saúde.  

A CCDD sabia que os seus pontos fortes eram os seus conhecimentos especializados no tratamento da 
doença diarreica, parcerias com as partes interessadas nacionais e internacionais influentes e fortes 
ligações com o pessoal do Ministério da Saúde. No entanto, a CCDD não dispunha de financiamento 
nem de ligações comunitárias necessários para introduzir a vacina com sucesso. Por conseguinte, a 
CCDD associou-se a um financiador internacional da vacina e a uma rede nacional de organizações não 
governamentais para garantir que todas as componentes da sua estratégia de promoção de políticas 
podiam ser implementadas. 

A CCDD redigiu primeiro uma ficha de informação que explicava claramente as evidências científicas 
mais recentes sobre a vacina do rotavírus e abordagens integradas para controlar a doença diarreica. A 
CCDD e os seus parceiros usaram a ficha de informação durante reuniões individuais com 
intervenientes importantes no Ministério da Saúde. A CCDD e os seus parceiros também atraíram a 
atenção da comunicação social para o problema, para ajudar a exercer pressão adicional sobre o 
Ministério da Saúde para este agir. Redigiram editoriais em jornais e realizaram entrevistas com os 
principais serviços noticiosos, recrutando personalidades importantes, quando necessário, para levar 
adiante a mensagem. Em todas estas acções, a mensagem era consistente: os programas integrados 
da doença diarreica que incluem a vacina do rotavírus salvam a vida de crianças.  

Finalmente, este trabalho levou o Ministério da Saúde a criar uma comissão de peritos para aconselhar 
o governo sobre as políticas, formação dos profissionais de saúde e educação pública necessárias para 
introduzir a vacina do rotavírus. Também foi solicitado à comissão que realizasse uma análise 
custo/benefício da introdução da vacina contra o rotavírus e avaliasse o impacto local da vacina na 
incidência da doença diarreica. Quer o financiador internacional da vacina quer o Ministério da Saúde 
concordaram em atribuir financiamento a este esforço.  

Como resultado disso, o país X incluiu a vacina do rotavírus no seu plano de prevenção nacional da 
doença diarreica e introduziu a vacina em 2006. Este evento assinalou um momento importante na 
história: a primeira vez que uma vacina chegou ao sector público num dos países mais pobres do 
mundo no mesmo ano em que foi introduzida no mundo industrializado. Actualmente, mais de 80% 
dos recém-nascidos no país X recebem a vacina contra o rotavírus e o país preparou o caminho para 
outros países em desenvolvimento introduzirem a vacina — o indicador de sucesso da CCDD.  

  



Caso de estudo Expandir o Acesso ao Planeamento Familiar* 
 
 

   

Embora exista uma escassez significativa de agentes de saúde comunitários no país X, especialmente ao 
nível da comunidade e nas zonas rurais, os agentes de saúde comunitários desempenham um papel 
preponderante no fornecimento de serviços de saúde básicos, incluindo o planeamento familiar. Um 
estudo demográfico, realizado no ano passado no país X, mostrou que a contracepção injectável é o 
método de planeamento familiar utilizado com mais frequência e mais conhecido no país X. No entanto, 
segundo as directivas da Política Nacional para a Saúde Sexual e Reprodutiva, apenas os enfermeiros e os 
médicos podem administrar contraceptivos injectáveis. Dado que o número de enfermeiros e médicos é 
bastante baixo e, normalmente, estes não trabalham em comunidades rurais, a partilha de tarefas é 
essencial para expandir o acesso aos serviços de planeamento familiar e reduzir a elevada necessidade não 
colmatada ao nível da contracepção. Para resolver este problema, um grupo chamado Coligação para 
Expandir o Acesso ao Planeamento Familiar (EAFPC) coordenou um esforço de promoção de políticas para 
exortar o Ministério da Saúde do país X a alterar as directivas da Política Nacional a fim de permitir que os 
agentes de saúde comunitários administrassem contraceptivos injectáveis.  

Para conseguir isso, a EAFPC sabia que teria de convencer o Ministro da Saúde. No entanto, o 
Ministério da Saúde estava muito interessado em obter evidências locais que apoiassem a ideia de ter 
os agentes de saúde comunitários a administrar contraceptivos injectáveis, antes de efectuar 
quaisquer alterações políticas. Além disso, o pessoal técnico que trabalha para o Ministério da Saúde 
estava hesitante em adicionar uma tarefa adicional, que exigiria formação e recursos adicionais, às 
responsabilidades dos agentes de saúde comunitários.  

A EAFPC sabia que tinha boas relações com o Ministério da Saúde e que conseguiria comunicar eficazmente 
o pedido de alteração da política ao mesmo. No entanto, não tinha experiência na realização de estudos 
piloto locais para produzir as evidências necessárias. Portanto, a EAFPC associou-se a uma organização não 
governamental local e a representantes do governo local que conduziram um estudo piloto sobre esta 
matéria numa comunidade rural do país X. A EAFPC reuniu-se com a organização não governamental local 
e os representantes do governo local para conhecer os resultados de sucesso do estudo. Em conjunto, 
elaboraram um documento sucinto de duas páginas que realçava as evidências locais e fornecia a base para 
solicitar a alteração das directivas da Política Nacional. Em seguida, a EAFPC financiou uma visita de um dia 
à comunidade rural, o que permitiu ao Ministro da Saúde e ao seu pessoal técnico avaliar a capacidade dos 
agentes de saúde comunitários para administrarem contraceptivos injectáveis e testemunharem a 
necessidade crucial deste serviço. Durante todas estas acções, a EAFPC assegurou que a sua mensagem era 
consistente: Expandir o acesso a métodos de planeamento familiar preferenciais reduz a necessidade não 
colmatada de contracepção.  

Estes esforços convenceram o Ministro da Saúde e o seu pessoal técnico de que a partilha de tarefas de 
modo a permitir a administração de contraceptivos injectáveis por agentes de saúde comunitários era 
crucial para resolver a necessidade não colmatada de contracepção no país X. O Ministro da Saúde alterou 
as directivas da Política Nacional para a Saúde Sexual e Reprodutiva e reconheceu publicamente o trabalho 
da EAFPC. O Ministro da Saúde também distribuiu fundos para serem utilizados pelos governos distritais na 
formação de agentes de saúde comunitários para administrarem contraceptivos injectáveis, o que a EAFPC 
encarou como o indicador de sucesso definitivo dos seus esforços de promoção de políticas. 

* Este caso de estudo baseia-se em acontecimentos reais. Foi adaptado para ilustrar de que forma o 
processo de 10 partes pode ser aplicado para desenvolver estratégias de promoção de políticas 
públicas para melhorar a saúde.   



Caso de estudo Expandir o Acesso ao Planeamento Familiar* 
 
 

   

 

Exemplos das 10 partes no caso de estudo: 

Parte 1   
Matéria de 
promoção de 
políticas 

 

Parte 2   
Meta de promoção 
de políticas 

 

Parte 3   
Decisores e 
personalidades 
influentes 

 

Parte 4   
Principais 
interesses dos 
decisores 

 

Parte 5  
Oposição e 
obstáculos à 
promoção de 
políticas 

 

Parte 6  
Recursos e lacunas 
da promoção de 
políticas 

 

Parte 7   
Parceiros para a 
promoção de 
políticas 

 

Parte 8   
Tácticas da 
promoção de 
políticas 

 

Parte 9   
Mensagens da 
promoção de 
políticas 

 

Parte 10   
Plano para medir o 
sucesso 

 



Caso de estudo Expandir o Acesso ao Planeamento Familiar:  
chave de respostas 
 

   

Exemplos das 10 partes no caso de estudo: 

Parte 1   
Matéria de 
promoção de 
políticas 

Segundo as actuais directivas da Política Nacional para a Saúde Sexual e Reprodutiva, 
apenas os enfermeiros e os médicos podem administrar contraceptivos injectáveis. 
Dado que o número de enfermeiros e médicos é bastante baixo e, normalmente, 
estes não trabalham em comunidades rurais, a partilha de tarefas com agentes de 
saúde comunitários é essencial para expandir o acesso aos serviços de planeamento 
familiar e reduzir a elevada necessidade não colmatada ao nível da contracepção. 

Parte 2   
Meta de promoção 
de políticas 

Alteração por parte do Ministério da Saúde do país X das directivas da Política 
Nacional para permitir aos agentes de saúde comunitários administrar 
contraceptivos injectáveis. 

Parte 3   
Decisores e 
personalidades 
influentes 

Decisor:  Ministério da Saúde do país X.   
Personalidades influentes:  Pessoal técnico que trabalha para o Ministério da Saúde. 

Parte 4   
Principais interesses 
dos decisores 

O Ministério da Saúde estava muito interessado em obter evidências locais que 
apoiassem a ideia de ter os agentes de saúde comunitários a administrar 
contraceptivos injectáveis, antes de efectuar quaisquer alterações políticas. 

Parte 5  
Oposição e 
obstáculos à 
promoção de 
políticas 

Oposição:  O pessoal técnico que trabalha para o Ministério da Saúde estava 
hesitante em adicionar uma tarefa adicional, que exigiria formação e recursos 
adicionais, às responsabilidades dos agentes de saúde comunitários. 

Parte 6  
Recursos e lacunas 
da promoção de 
políticas 

Recursos:  A EAFPC tinha boas relações com o Ministério da Saúde e conseguiria 
comunicar-lhe eficazmente o pedido de alteração da política.  
Lacunas:  Falta de experiência na realização de estudos piloto locais para produzir as 
evidências necessárias. 

Parte 7   
Parceiros para a 
promoção de 
políticas 

Organização não governamental local e representantes do governo local numa 
comunidade rural. 

Parte 8   
Tácticas da 
promoção de 
políticas 

Com base num estudo piloto bem-sucedido, foi elaborado um documento resumido 
de duas páginas que realçou as evidências locais. Visita de um dia à comunidade 
rural, o que permitiu ao Ministro da Saúde e ao seu pessoal técnico avaliar a 
capacidade dos agentes de saúde comunitários para administrarem contraceptivos 
injectáveis e testemunharem a necessidade crucial deste serviço.  

Parte 9   
Mensagens da 
promoção de 
políticas 

Expandir o acesso a métodos de planeamento familiar preferenciais reduz a 
necessidade não colmatada de contracepção. 

Parte 10   
Plano para medir o 
sucesso 

Alteração das directivas da Política Nacional para a Saúde Sexual e Reprodutiva. 
Reconhecimento público por parte do Ministério da Saúde. Distribuição de fundos a 
serem utilizados pelos governos distritais na formação de agentes de saúde 
comunitários para administrarem contraceptivos injectáveis  

 



Caso de estudo Expandir o Acesso ao Planeamento Familiar:  
chave de respostas 
 

   

Embora exista uma escassez significativa de agentes de saúde comunitários no país X, especialmente ao 
nível da comunidade e nas zonas rurais, os agentes de saúde comunitários desempenham um papel 
preponderante no fornecimento de serviços de saúde básicos, incluindo o planeamento familiar. Um 
estudo demográfico, realizado no ano passado no país X, mostrou que a contracepção injectável é o 
método de planeamento familiar utilizado com mais frequência e mais conhecido no país X. No entanto, 
segundo as directivas da Política Nacional para a Saúde Sexual e Reprodutiva, apenas os enfermeiros e os 
médicos podem administrar contraceptivos injectáveis. Dado que o número de enfermeiros e médicos é 
bastante baixo e, normalmente, estes não trabalham em comunidades rurais, a partilha de tarefas é 
essencial para expandir o acesso aos serviços de planeamento familiar e reduzir a elevada necessidade não 
colmatada ao nível da contracepção. Para resolver este problema, um grupo chamado Coligação para 
Expandir o Acesso ao Planeamento Familiar (EAFPC) coordenou um esforço de promoção de políticas para 
exortar o Ministério da Saúde do país X a alterar as directivas da Política Nacional a fim de permitir que os 
agentes de saúde comunitários administrassem contraceptivos injectáveis.  

Para conseguir isso, a EAFPC sabia que teria de convencer o Ministro da Saúde. No entanto, o 
Ministério da Saúde estava muito interessado em obter evidências locais que apoiassem a ideia de ter 
os agentes de saúde comunitários a administrar contraceptivos injectáveis, antes de efectuar 
quaisquer alterações políticas. Além disso, o pessoal técnico que trabalha para o Ministério da Saúde 
estava hesitante em adicionar uma tarefa adicional, que exigiria formação e recursos adicionais, às 
responsabilidades dos agentes de saúde comunitários.  

A EAFPC sabia que tinha boas relações com o Ministério da Saúde e que conseguiria comunicar eficazmente 
o pedido de alteração da política ao mesmo. No entanto, não tinha experiência na realização de estudos 
piloto locais para produzir as evidências necessárias. Portanto, a EAFPC associou-se a uma organização não 
governamental local e a representantes do governo local que conduziram um estudo piloto sobre esta 
matéria numa comunidade rural do país X. A EAFPC reuniu-se com a organização não governamental local 
e os representantes do governo local para conhecer os resultados de sucesso do estudo. Em conjunto, 
elaboraram um documento sucinto de duas páginas que realçava as evidências locais e fornecia a base para 
solicitar a alteração das directivas da Política Nacional. Em seguida, a EAFPC financiou uma visita de um dia 
à comunidade rural, o que permitiu ao Ministro da Saúde e ao seu pessoal técnico avaliar a capacidade dos 
agentes de saúde comunitários para administrarem contraceptivos injectáveis e testemunharem a 
necessidade crucial deste serviço. Durante todas estas acções, a EAFPC assegurou que a sua mensagem era 
consistente: Expandir o acesso a métodos de planeamento familiar preferenciais reduz a necessidade não 
colmatada de contracepção.  

Estes esforços convenceram o Ministro da Saúde e o seu pessoal técnico de que a partilha de tarefas de 
modo a permitir a administração de contraceptivos injectáveis por agentes de saúde comunitários era 
crucial para resolver a necessidade não colmatada de contracepção no país X. O Ministro da Saúde alterou 
as directivas da Política Nacional para a Saúde Sexual e Reprodutiva e reconheceu publicamente o trabalho 
da EAFPC. O Ministro da Saúde também distribuiu fundos para serem utilizados pelos governos distritais na 
formação de agentes de saúde comunitários para administrarem contraceptivos injectáveis, o que a EAFPC 
encarou como o indicador de sucesso definitivo dos seus esforços de promoção de políticas.    

 

  



Caso de estudo Cientistas Apoiam Vacina Contra a Malária* 
 

 
    

No país X, milhares de crianças e grávidas morrem todos os anos devido à malária. O governo do país X 
tinha atribuído fundos para o controlo da malária e para actividades de eliminação, como redes 
mosquiteiras para camas e testes e tratamento da malária. No entanto, apesar dos recentes avanços 
científicos e do desenvolvimento de uma vacina contra a malária, o governo não tinha incluído a vacina da 
malária nos seus Programas Expandidos de Imunização (PEI), a política de programa de vacinação do país. A 
inclusão da vacina da malária nos PEI permitiria a introdução atempada e coordenada da vacina logo que 
ela fosse sido clinicamente testada e aprovada, permitindo ao país X reduzir mais rapidamente a incidência 
de malária. Para resolver este problema, o grupo Scientists Supporting Malaria Vaccines (SSMV) (Cientistas 
que Apoiam as Vacinas contra a Malária), um grupo de cientistas de investigação e desenvolvimento que 
trabalha na vacina da malária, desenvolveu uma estratégia de promoção de políticas para influenciar o 
governo do país X a incluir a vacina da malária nos seus PEI.  

O SSMV sabia que, para incluir a vacina da malária nos PEI do país, a Ministra da Saúde do país X teria de 
agir. A própria Ministra apoiava os programas actuais para controlar a malária a nível nacional. No entanto, 
estava preocupada com o facto de o custo de introduzir uma nova vacina poder desviar fundos de outras 
vacinas importantes. Além disso, o pessoal técnico que trabalha no Ministério da Saúde argumentou que 
era um desperdício de fundos do governo preparar a difusão de uma vacina que ainda não estava 
aprovada. Era evidente que o Ministério da Saúde não compreendia totalmente a actual investigação e 
desenvolvimento da vacina da malária e as implicações de aguardar para incluir a vacina nos PEI.  

O SSMV inquiriu os seus membros cientistas para avaliar o seu interesse, competências e contactos 
influentes para acções de promoção da vacina da malária. Esta sondagem revelou que os cientistas tinham 
um interesse significativo em promover esta matéria através dos seus contactos com personalidades 
importantes, como directores de programas de imunização, que podiam influenciar a mudança política. No 
entanto, embora tivessem muita experiência na apresentação de dados de investigação aos colegas, 
tinham pouca experiência em transmitir mensagens aos decisores políticos. Para resolver esta lacuna 
crítica, o SSMV associou-se a organizações de promoção de políticas e de comunicação para organizar um 
seminário de desenvolvimento de competências para cientistas, com a duração de três dias, financiado por 
uma empresa do sector privado. Os cientistas aprenderam tácticas para captar a atenção dos decisores 
políticos e traduzir as suas descobertas de investigação em mensagens simplificadas.   

No seguimento do seminário, os cientistas elaboraram editoriais em jornais, realizaram entrevistas com 
serviços noticiosos e reuniram-se com a Ministra e a sua equipa técnica. Estas actividades acabaram por 
conduzir à criação de um grupo de consultoria técnica pelo Ministério da Saúde, que levou adiante a 
inclusão de uma vacina da malária nos PEI do país. Durante todas estas acções, os cientistas asseguraram 
que a sua mensagem era consistente: preparar a introdução de uma vacina da malária agora vai salvar 
vidas mais tarde. 

Como resultado destes esforços, o Ministério da Saúde foi persuadido a incluir a vacina da malária nos 
PEI do país X. O Ministério da Saúde reconheceu publicamente o trabalho do SSMV e anunciou a 
alteração nos PEI do governo, o que os cientistas encararam como o indicador de sucesso definitivo. A 
estratégia de promoção do SSMV é também vista, em termos gerais, como um grande sucesso e está a 
ser reproduzida noutros países.  

* Este caso de estudo baseia-se em acontecimentos reais. Foi adaptado para ilustrar de que forma o 
processo de 10 partes pode ser aplicado para desenvolver estratégias de promoção de políticas 
públicas para melhorar a saúde.   



Caso de estudo Cientistas Apoiam Vacina Contra a Malária* 
 

 
    

 

 

Exemplos das 10 partes no caso de estudo: 

Parte 1   
Matéria de promoção 
de políticas 

 

Parte 2   
Meta de promoção de 
políticas 

 

Parte 3   
Decisores e 
personalidades 
influentes 

 

Parte 4   
Principais interesses 
dos decisores 

 

Parte 5  
Oposição e obstáculos 

 

Parte 6  
Recursos e lacunas da 
promoção de políticas 

 

Parte 7   
Parceiros para a 
promoção de políticas 

 

Parte 8   
Tácticas da promoção 
de políticas 

 

Parte 9   
Mensagens da 
promoção de políticas 

 

Parte 10   
Plano para medir o 
sucesso 

 



Caso de estudo Cientistas Apoiam Vacina Contra a Malária:  
chave de respostas 
 
 

 
    

Exemplos das 10 partes no caso de estudo: 

Parte 1   
Matéria de 
promoção de 
políticas 

Apesar dos recentes avanços científicos no sentido da criação de uma vacina contra 
a malária, o governo não tinha incluído a vacina da malária nos seus Programas 
Expandidos de Imunização. Isto iria atrasar a introdução coordenada da vacina da 
malária logo que esta fosse clinicamente testada e aprovada. 

Parte 2   
Meta de promoção 
de políticas 

Influenciar o governo a incluir a vacina da malária nos seus PEI. 

Parte 3   
Decisores e 
personalidades 
influentes 

Decisor: Ministra da Saúde.   
Personalidades influentes:  Pessoal técnico que trabalha para o Ministério da Saúde. 

Parte 4   
Principais interesses 
dos decisores 

O custo de introduzir uma nova vacina poderia desviar fundos de outras vacinas 
importantes. 

Parte 5  
Oposição e 
obstáculos à 
promoção de 
políticas 

Oposição: Pessoal técnico que trabalha no Ministério da Saúde e que argumentou 
que era um desperdício de fundos do governo preparar a difusão de uma vacina que 
ainda não estava aprovada.  
Obstáculos: O Ministério da Saúde não compreendia totalmente a actual 
investigação e desenvolvimento da vacina da malária e as implicações da sua 
inclusão tardia nos PEI.  

Parte 6  
Recursos e lacunas 
da promoção de 
políticas 

Recursos: Os cientistas tinham um interesse significativo em promover esta matéria, 
tinham contactos com personalidades importantes que poderiam influenciar a 
mudança política e experiência na apresentação de dados de investigação aos 
colegas. 
Lacunas:  Falta de experiência na transmissão de mensagens aos decisores políticos.  

Parte 7   
Parceiros para a 
promoção de 
políticas 

Organizações de promoção de políticas e de comunicação, empresa do sector 
privado. 

Parte 8   
Tácticas da 
promoção de 
políticas 

Seminário de desenvolvimento de competências para cientistas, com a duração de 
três dias, editoriais de jornais, entrevistas com serviços noticiosos, reuniões com a 
Ministra e a sua equipa técnica.  

Parte 9   
Mensagens da 
promoção de 
políticas 

Preparar a introdução de uma vacina da malária agora vai salvar vidas mais tarde. 

Parte 10   
Plano para medir o 
sucesso 

A criação de um grupo de consultoria técnica pelo Ministério da Saúde, que levou 
adiante a inclusão de uma vacina da malária nos PEI do país. O Ministério da Saúde 
acabou por ser persuadido a incluir a vacina da malária nos PEI do país X e 
reconheceu publicamente o trabalho do SSMV. 



Caso de estudo Cientistas Apoiam Vacina Contra a Malária:  
chave de respostas 
 
 

 
    

No país X, milhares de crianças e grávidas morrem todos os anos devido à malária. O governo do país X 
tinha atribuído fundos para o controlo da malária e para actividades de eliminação, como redes 
mosquiteiras para camas e testes e tratamento da malária. No entanto, apesar dos recentes avanços 
científicos e do desenvolvimento de uma vacina contra a malária, o governo não tinha incluído a vacina da 
malária nos seus Programas Expandidos de Imunização (PEI), a política de programa de vacinação do país. A 
inclusão da vacina da malária nos PEI permitiria a introdução atempada e coordenada da vacina logo que 
ela fosse sido clinicamente testada e aprovada, permitindo ao país X reduzir mais rapidamente a incidência 
de malária. Para resolver este problema, o grupo Scientists Supporting Malaria Vaccines (SSMV) (Cientistas 
que Apoiam as Vacinas contra a Malária), um grupo de cientistas de investigação e desenvolvimento que 
trabalha na vacina da malária, desenvolveu uma estratégia de promoção de políticas para influenciar o 
governo do país X a incluir a vacina da malária nos seus PEI.  

O SSMV sabia que, para incluir a vacina da malária nos PEI do país, a Ministra da Saúde do país X teria de 
agir. A própria Ministra apoiava os programas actuais para controlar a malária a nível nacional. No entanto, 
estava preocupada com o facto de o custo de introduzir uma nova vacina poder desviar fundos de outras 
vacinas importantes. Além disso, o pessoal técnico que trabalha no Ministério da Saúde argumentou que 
era um desperdício de fundos do governo preparar a difusão de uma vacina que ainda não estava 
aprovada. Era evidente que o Ministério da Saúde não compreendia totalmente a actual investigação e 
desenvolvimento da vacina da malária e as implicações de aguardar para incluir a vacina nos PEI.  

O SSMV inquiriu os seus membros cientistas para avaliar o seu interesse, competências e contactos 
influentes para acções de promoção da vacina da malária. Esta sondagem revelou que os cientistas tinham 
um interesse significativo em promover esta matéria através dos seus contactos com personalidades 
importantes, como directores de programas de imunização, que podiam influenciar a mudança política. No 
entanto, embora tivessem muita experiência na apresentação de dados de investigação aos colegas, 
tinham pouca experiência em transmitir mensagens aos decisores políticos. Para resolver esta lacuna 
crítica, o SSMV associou-se a organizações de promoção de políticas e de comunicação para organizar um 
seminário de desenvolvimento de competências para cientistas, com a duração de três dias, financiado por 
uma empresa do sector privado. Os cientistas aprenderam tácticas para captar a atenção dos decisores 
políticos e traduzir as suas descobertas de investigação em mensagens simplificadas.   

No seguimento do seminário, os cientistas elaboraram editoriais em jornais, realizaram entrevistas 
com serviços noticiosos e reuniram-se com a Ministra e a sua equipa técnica. Estas actividades 
acabaram por conduzir à criação de um grupo de consultoria técnica pelo Ministério da Saúde, que 
levou adiante a inclusão de uma vacina da malária nos PEI do país. Durante todas estas acções, os 
cientistas asseguraram que a sua mensagem era consistente: preparar a introdução de uma vacina da 
malária agora vai salvar vidas mais tarde. 

Como resultado destes esforços, o Ministério da Saúde foi persuadido a incluir a vacina da malária nos 
PEI do país X. O Ministério da Saúde reconheceu publicamente o trabalho do SSMV e anunciou a 
alteração nos PEI do governo, o que os cientistas encararam como o indicador de sucesso definitivo. A 
estratégia de promoção do SSMV é também vista, em termos gerais, como um grande sucesso e está a 
ser reproduzida noutros países.  
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Falta de evidências 
específicas do país 

para a solução 
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OBSTÁCULO N.º 3 
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Percurso de obstáculos  EQUIPA B 
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Falta de coordenação 

entre ministérios ou 
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Percurso de obstáculos  EQUIPA C 
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OBSTÁCULO N.º 1 

 

 

 

Eleições próximas 
que reduzem o ritmo 

dos trabalhos ou 
conduzem a 

mudanças na política 
de decisores-chave  

 

OBSTÁCULO N.º 2 

 

 

O governo mostra-se 
resistente à 

promoção de 
políticas e/ou não 

envolve as 
organizações da 

sociedade civil na 
tomada de decisões 

 

OBSTÁCULO N.º 3 

 

 

 

Falta de fundos para 
levar a cabo 

actividades de 
promoção de 

políticas 
 

META DE 
PROMOÇÃO 

DE POLÍTICAS: 
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Representa uma ONG de peso na área 
da saúde que equipa instalações de 

cuidados de saúde comunitárias. O seu 
público-alvo é o Ministério da Saúde e as 
instituições de cuidados de saúde locais. 

A sua ONG goza de uma reputação 
sólida na realização de programas de 

alta qualidade. 

Faz parte de uma coligação de grupos 
da sociedade civil local. A sua função é 

assegurar que os serviços de saúde 
estão disponíveis para a comunidade. O 

seu público-alvo são os membros e 
líderes da comunidade. É conhecido 

pelas suas redes de contactos e boas 
ligações com a comunidade. 

Representa uma fábrica local que 
fabrica pneus. O seu público-alvo são os 

seus funcionários e a comunidade 
empresarial. A sua fábrica é encarada 

como um bom contribuinte respeitado na 
comunidade e como um importante 

empregador de membros da 
comunidade. 

Representa uma universidade nacional 
que realiza investigação na área do 
acesso à saúde e da economia da 
saúde. O seu público-alvo são os 

académicos e investigadores. É bastante 
conhecido pela investigação e obtenção 

de dados de alta qualidade. 

Faz parte da Associação Nacional de 
Enfermeiros que desenvolve directivas e 
normas profissionais. O seu público-alvo 
é o Ministério da Saúde, enfermeiros e 

outros profissionais de saúde. Dispõe de 
uma rede nacional de enfermeiros e de 
uma forte representação da profissão. 

Trabalha numa instituição de 
investigação que estuda as barreiras à 
utilização dos serviços de saúde. O seu 

público-alvo são os académicos e 
investigadores. A sua instituição é 

conhecida como líder de pensamento 
imparcial. 

Representa uma agência das Nações 
Unidas que presta assistência técnica ao 
Ministério da Saúde. O seu público-alvo 
são os funcionários e representantes do 

Ministério. Goza de reputação global, 
experiência global e financiamento 

disponível. 

Faz parte de uma instituição financeira 
que serve de mediador entre mulheres 

com VIH e os serviços financeiros. O seu 
público-alvo são as mulheres e líderes 
comunitários locais. É conhecido pela 

sua perspectiva quanto ao 
desenvolvimento da comunidade, forte 

rede de contactos na comunidade e 
ligações a grandes instituições 

financeiras e a grupos de consultoria 
financeira global. 
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Representa a Comissão de Saúde 
Comunitária que gere os fundos 

comunitários para a saúde e fiscaliza as 
instituições de cuidados de saúde. O seu 
público-alvo são os membros e líderes da 
comunidade. A CSC tem fortes vínculos 

comunitários e a capacidade de 
mobilizar. 

Representa uma organização de 
promoção de políticas da juventude 
que defende esforços para ajudar os 
jovens a tomar decisões informadas e 

responsáveis sobre a sua saúde. O seu 
público-alvo são os jovens e os líderes 

da comunidade. 

Trabalha com um centro demeios de 
comunicação de interesse público que 

ajuda entidades sem fins lucrativos a 
usar os meios de comunicação e as 
novas tecnologias para educação do 

público e mudança de políticas. O seu 
público-alvo são os meios de 

comunicação social, decisores políticos e 
o público em geral. O centro é conhecido 

pelas suas competências técnicas e 
experiência em comunicações e meios 

de comunicação inovadores. 

Representa uma organização política 
regional que faz investigação política e 

promoção de políticas com base em 
evidências em matéria de boa 

governação. A organização tem 
conhecimentos multidisciplinares com 

sólidas competências em análise política 
e investigação. O seu público-alvo são as 

organizações regionais e os decisores 
políticos. 

Trabalha com uma filial local de uma 
rede internacional de serviços 

comunitários. A sua missão é promover 
a boa vontade, serviço e paz mundiais 

através das suas associações de líderes 
empresariais, profissionais e 

comunitários. É bastante respeitado nas 
comunidades com quem trabalha. 

Representa uma ONG para os direitos 
das mulheres que trabalha em prol dos 

direitos de justiça social de mulheres, 
jovens e crianças. Tem uma longa 

história de colaboração e activismo, 
frequentemente com personalidades 

bastante conhecidas. O seu público-alvo 
é o governo nacional e as empresas 

locais. 

Representa a Fundação Nacional da 
Saúde, uma fundação na vanguarda da 
promoção de políticas e da investigação 
na saúde do país. Dispõe de fundos e 
conhecimentos em análise de políticas 

de saúde e desenvolvimento de políticas 
estratégicas. O seu público-alvo são os 

decisores políticos e instituições 
governamentais.  

Faz parte da Liga Nacional de Agentes 
de Saúde Comunitários. Proporciona 
serviços de vanguarda e educação e 

interage com associações de 
profissionais de saúde e com o Ministério 

da Saúde. Tem bastante visibilidade e 
influência ao nível da comunidade. 
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Representa uma coligação de grupos 
de saúde ligados pela fé que promove 

saúde holística de uma perspectiva 
religiosa, através do diálogo, partilha de 

informações, estabelecimento de 
contactos e promoção de políticas entre 
organizações religiosas e indivíduos que 

trabalham na área da saúde. O seu 
público-alvo são os líderes religiosos e as 

comunidades. 

Faz parte da delegação de uma 
organização da sociedade civil (OSC) 

para comissões multilaterais (UNAIDS, 
ONU, Fundo Mundial). Estabelece 

contactos visíveis com doadores 
multilaterais ao nível mais elevado da 
tomada de decisão estratégica. O seu 

público-alvo são os elementos da OSC, 
doadores multilaterais e países. 

Faz parte de uma rede regional de 
ONGs ligadas ao desenvolvimento e à 

saúde. Coordena as respostas a 
problemas de saúde importantes, 

estabelece contactos com doadores e 
responsabiliza os governos pelos seus 
compromissos. O seu público-alvo são 

os ministros, doadores e organizações da 
sociedade civil. Tem uma grande 

visibilidade na comunicação social. 

Faz parte de um fórum de comércio 
local formado por proprietários de 

empresas para promover políticas junto 
da comunidade empresarial e apoiar os 
seus interesses. O seu público-alvo são 

os líderes empresariais, decisores 
políticos e funcionários. Os seus pontos 

fortes incluem a representação de 
diversos negócios e membros influentes 

e bem relacionados. 

Faz parte de um grupo activista de 
direitos humanos que conduz 

investigações sobre abusos de direitos 
humanos em vários países da região. O 
seu público-alvo são os parlamentos e 
outras entidades governamentais. Tem 

bastante visibilidade e uma forte 
presença na comunicação social. 

 

Representa a Rede de Deputados 
Regionais para a Saúde. Promove o 

diálogo e a partilha das melhores práticas 
entre membros regionais do Parlamento, 
que também são o seu público-alvo. A 

sua organização tem um estatuto 
influente, de alto nível. 
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Trabalha com um grupo de assistência 
social que fornece serviços de saúde 

mental e bem-estar social a populações 
marginalizadas. Também trabalha em 
iniciativas para melhorar a política de 

saúde mental. O seu público-alvo são os 
membros e líderes da comunidade, bem 

como os decisores políticos. 

Faz parte de uma organização de 
saúde que sensibiliza os membros da 

comunidade para os problemas de saúde 
das mulheres através de informação, 
educação, comunicação/comunicação 
para a mudança de comportamentos 
IEC/CMC. O seu público-alvo são os 

membros e líderes da comunidade. Esta 
organização tem boas relações com 

representantes do Ministério, comissões 
de saúde locais e comunidades. 

Representa uma empresa farmacêutica 
internacional de grandes dimensões. 

Desenvolve e fornece medicamentos 
inovadores para resolver necessidades 
não colmatadas de pessoas em todo o 
mundo. É um grande empregador no 

país. O seu público-alvo são as 
empresas locais, os prestadores de 
serviços de saúde e os ministérios. 

Representa a missão no país de um 
importante doador bilateral na área da 
saúde e do desenvolvimento. Financia 

projectos de saúde de larga escala e 
presta assistência técnica aos ministérios 

locais. Tem contactos importantes e 
influência aos mais altos níveis do 

governo. 
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Atenção imediata  
aos problemas 

 
Os parceiros lidam rapidamente com os 

problemas.  As diferenças são resolvidas em 
benefício de todos os parceiros. 

Poder partilhado 
 
 

Os parceiros partilham o poder da forma 
mais igualitária possível e estão todos 

envolvidos na tomada de decisão.  

Expectativas 
claras 

 
Os parceiros sabem o que esperar uns dos 
outros de modo a evitar mal-entendidos. 

Responsabilidade 
mútua 

 
Os parceiros partilham responsabilidades na 
participação e contribuição em actividades e 

são responsáveis perante os outros 
parceiros. 

Amplo 
reconhecimento, 
agradecimento e 

elogio 
 

Os parceiros incentivam-se e motivam-se 
entre si através de elogios, declarações e 

gratidão pelas contribuições de cada um aos 
outros parceiros. 

Inspiração e 
celebração 

 
Os parceiros celebram vitórias, grandes e 

pequenas, para manterem o estímulo 
quando o trabalho de promoção de políticas 

é exigente e a mudança é lenta.  
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Pensamento  
estratégico 

 
O planeamento estratégico é um aspecto 

importante do estabelecimento de parcerias 
e do planeamento de actividades. Reflectir e 
trabalhar em conjunto de forma estratégica 

poupa recursos, energia e tempo.  

Processo de tomada 
de decisão claro 

 
O processo de tomada de decisão é 

transparente e compreendido mutuamente, 
o que minimiza o surgimento de confusões 

ou conflitos. 
 
 
 

Persistência 
 
 

O trabalho de promoção de políticas pode 
ser lento e requer um esforço sustentado. 

Os parceiros compreendem o valor do 
trabalho árduo para alcançarem as suas 

metas.  

Contacto pessoal e 
regular 

 
O relacionamento entre os parceiros é 

fortalecido pelo contacto regular através de 
telefonemas, envio de e-mails ou reuniões 

do grupo. 

Fluxo regular 
de informações 

 
Os parceiros partilham e recebem 

informações facilmente. Os parceiros 
sentem-se envolvidos e investidos de 

autoridade quando recebem actualizações 
regulares sobre as actividades e o progresso.  

Focada 
de metas com 

enfoque 
 

As parcerias sólidas centram-se em metas 
claras e exequíveis e cumprem-nas! 
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Partilha de  

informações e dados 

 

As pessoas e as organizações concordam em 
partilhar livremente informações e dados 

em função dos seus contactos e daquilo que 
aprendem no seu trabalho. Não existe uma 

tomada de decisões conjunta ou uma 
exigência para usar as informações de uma 

determinada forma. 

Desenvolvimento de 
mensagens comuns 

 

Os parceiros concordam em partilhar 
informações e depois analisá-las juntos para 

identificar tendências e desenvolver uma 
mensagem partilhada. Cada organização 

utiliza as mensagens como considerar 
adequado no âmbito da sua própria 

actividade de promoção de políticas e não 
necessariamente em coordenação umas 

com as outras. 

 

Consulta mútua 

 

 

Os parceiros utilizam-se mutuamente como 
recurso para desenvolver os seus próprios 

planos individuais para alcançarem metas de 
promoção de políticas. Obtêm ideias uns dos 

outros, mas trabalham separadamente. 

 

Planeamento e 
definição de 

estratégias conjuntos 

 

Os parceiros identificam desafios 
semelhantes e desenvolvem planos e 

estratégias para se reforçarem mutuamente 
na sua abordagem. Cada parceiro faz o seu 

próprio trabalho, mas responsabiliza os 
outros pelas acções acordadas. 

 

Coligações e alianças 

 

O nível de colaboração mais formal. Os 
parceiros colaboram num plano de acção 

conjunto e comprometem-se a apoiar-se uns 
aos outros. As coligações podem ser 

temporárias (os parceiros dispersam-se após 
terem alcançado a sua meta comum) ou de 
longa duração (estrutura e organização de 

aliança permanente). 
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Sucinta 
 

Os decisores estão muito ocupados e são 
puxados em muitas direcções. Esteja pronto 
para transmitir a sua mensagem completa 

entre 3 a 5 minutos. 

Focada 
 

Não sobrecarregue o decisor com demasiada 
informação. Apresente apenas uma matéria de 

cada vez. Se tiver demasiados "pedidos", 
o decisor não saberá qual é que é mais 

importante para si. 

Orientada para as 
soluções 

 
 

Apresente o problema, mas avance 
rapidamente para a solução, de modo a não 

cansar o decisor. 

Apoiada por  
evidências 

 
É importante ter dados e resultados de 

investigações para sustentar os seus pontos de 
vista. No entanto, os dados e os resultados das 

investigações podem não ser sempre 
suficientes para convencer o decisor. 

Concentrada nos 
principais interesses 

do decisor 
 

Isto ajuda a que o decisor se associe 
pessoalmente ao problema e se preocupe mais 
com ele. Portanto, decisores diferentes podem 

necessitar de mensagens diferentes. 

Utiliza linguagem  
não técnica 

 
Mantenha uma linguagem simples ou o decisor 

poderá não entender totalmente o seu 
raciocínio e desinteressar-se. 
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Optimista e 
esperançosa 

 
Assim é mais provável que capacite e motive o 

seu público a agir. 

Tem um pedido claro 
 
 

O decisor político deve saber exactamente 
aquilo que você pretende que ele faça no 

seguimento da vossa interacção. 
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MATERIAIS DE PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO 
 

 Ordem de trabalhos do dinamizador 

 Ordem de trabalhos do participante  

 Inquérito ao participante pré-seminário 

 Trabalho pré-seminário 

 Avaliação final 
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Ordem de trabalhos do dinamizador 
 

 

Promoção de Políticas para a Saúde: um seminário sobre o desenvolvimento de estratégias 

de promoção de políticas 

 

 

 

 

DIA 1: Introdução à promoção de políticas, Partes 1–2 

Horas Sessão Dinamizador 

8:30–9:00 Registo  

9:00–10:00 Boas-vindas e apresentações  

10:00–11:15 O que é a promoção de políticas?  

11:15–11:30                                                                           Intervalo  

11:30–12:00 Introdução às 10 partes   

12:00–13:00                                                                           Almoço  

13:00–14:45 Parte 1: Matéria de promoção de políticas  

14:45–15:00                                                                           Intervalo  

15:00–17:15 Parte 2: Meta de promoção de políticas  

17:15–17:30 Resumo diário e encerramento  

DIA 2: Partes 3–7 

Horas Sessão Dinamizador 

9:00–9:15 Sessão de abertura  

9:15–10:30 Parte 3: Decisores e personalidades influentes   

10:30–10:45                                                                             Intervalo  

10:45–12:00 Parte 4: Principais interesses dos decisores  

12:00–13:00                                                                             Almoço  

13:00–14:15 Parte 5: Oposição e obstáculos à promoção de políticas  

14:15–15:15 Parte 6: Recursos e lacunas da promoção de políticas   

15:15–15:30                                                                             Intervalo  

15:30–17:15 Parte 7: Parceiros para a promoção de políticas  

17:15–17:30 Resumo diário e encerramento  

Após este seminário, os participantes serão capazes de: 

 Diferenciar entre a promoção de políticas e outros tipos de promoção de causas. 

 Identificar as componentes críticas de uma estratégia de promoção de políticas. 

 Identificar soluções de mudança de políticas para abordar os desafios da saúde global. 

 Conceber tácticas para influenciar os decisores. 

 Desenvolver uma estratégia de promoção de políticas com 10 partes.  



Ordem de trabalhos do dinamizador 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIA 3: Partes 8–10 

Horas Sessão Dinamizador 

9:00–9:15 Sessão de abertura  

9:15–10:15 Parte 8: Tácticas da promoção de políticas   

10:15–10:30                                                                          Intervalo  

10:30–12:30 Parte 8: Tácticas da promoção de políticas  

12:30–13:30                                                                          Almoço  

13:30–15:00 Parte 9: Mensagens da promoção de políticas  

15:00–15:15                                                                          Intervalo  

15:15–16:00 Parte 9: Mensagens da promoção de políticas  

16:00–17:00 Parte 10: Plano para medir o sucesso  

17:00–17:30 Sessão de encerramento  



Ordem de trabalhos do participante do seminário 
 

 

Promoção de Políticas para a Saúde: 
Um seminário sobre o desenvolvimento de estratégias de promoção de políticas 

 
 

 

 

 

 

DIA 1: Introdução à promoção de políticas, Partes 1–2 

Título da sessão Descrição 

Sessão de abertura 
Boas-vindas, apresentações, objectivos do seminário, 
ordem de trabalhos, materiais e logística. 

O que é a promoção de políticas?  
Definição da promoção de políticas e como esta difere de 
outros conceitos semelhantes.  

Intervalo  

Introdução às 10 partes 
Descrição geral da estrutura de 10 partes para se 
desenvolver uma estratégia de promoção de políticas. 

Almoço 

Parte 1: Matéria de promoção de políticas 
Seleccionar a matéria certa como foco dos esforços de 
promoção. 

Intervalo 

Parte 2: Meta de promoção de políticas 
Escolher a solução correcta de mudança de políticas para 
resolver a matéria da promoção de políticas. 

Resumo diário e encerramento Resumo dos pontos-chave do dia.  
 

 
 

 

 

 

DIA 2: Partes 3–7 
 

Título da sessão Descrição 

Sessão de abertura 
Revisão dos pontos-chave do Dia 1 e ordem de trabalhos 
para o Dia 2. 

Parte 3: Decisores e personalidades 
influentes 

Identificar pessoas ou entidades importantes que tenham 
autoridade ou influência sobre a matéria em questão. 

Intervalo 
Parte 4: Principais preocupações dos 
decisores 

Analisar a sensibilização e posicionamento dos decisores 
em relação à matéria de promoção de políticas em causa. 

Almoço 

Parte 5: Oposição e obstáculos à 
promoção de políticas 

Identificar os opositores à matéria de promoção de 
políticas em causa e analisar o respectivo nível de 
influência. 

Parte 6: Recursos e lacunas da promoção 
de políticas 

Inventariar os pontos fortes e limitações da organização 
para o trabalho de promoção de políticas. 

Intervalo 
Parte 7: Parceiros para a promoção de 
políticas 

Escolher parceiros criativos e estratégicos para se 
associarem aos esforços de promoção de políticas. 

Resumo diário e encerramento Resumo dos pontos-chave do dia. 

O objectivo deste seminário é aumentar a compreensão e as competências para 
planear e implementar estrategicamente actividades de promoção de políticas que 

resultem em mudanças nas políticas. 
 

 



Ordem de trabalhos do participante do seminário 
 

 

DIA 3: Partes 8–10 

Título da sessão Descrição 

Sessão de abertura 
Revisão dos pontos-chave do Dia 2 e ordem de trabalhos 
para o Dia 3. 

Parte 8: Tácticas da promoção de políticas 
Desenvolver objectivos e actividades específicos para 
concretizar a mudança de políticas. 

Intervalo 

Parte 8: Tácticas da promoção de políticas 

Almoço 

Parte 9: Mensagens da promoção de políticas 

Criar "apelos à acção" concisos e convincentes. Intervalo 

Parte 9: Mensagens da promoção de políticas 

Parte 10: Plano para medir o sucesso 
Planear a medição dos resultados de curto e médio 
prazo. 

Conclusão do seminário Avaliação final e encerramento.  

 
 
 
 



Inquérito ao participante pré-seminário 
 

 

1. Dados do participante: 
 

__________________________________  ________________________________ 
(Nome)       (Organização) 
 
_____________________________   _____________________________ 
(Cargo/Posição)      (Endereço de e-mail) 

 
2. Descreva a sua posição: 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
3. Como define, nas suas próprias palavras, a promoção de políticas? 

 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 

 
4. Participou em seminários ou acções de formação anteriores sobre a promoção de políticas? 

 Sim     Não 
 
5. Em caso afirmativo, indique os nomes e datas de seminários/acções de formação 

anteriores: 
 

_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
6. Esteve envolvido ou está actualmente envolvido em actividades de promoção de políticas?

 Sim     Não 
 

7. Indique três coisas que espera aprender no seminário de promoção de políticas: 
 

a. _______________________________________________________________________ 
 

b. _______________________________________________________________________ 
 

c. _______________________________________________________________________ 
 

8. Descreva como espera aplicar o que aprender neste seminário no seu trabalho actual: 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
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[Enter Date] 

Dear Participant:         

 

Thanks, and we look forward to seeing you soon! 

Best regards,  

[Enter names of trainers] 
 
  

Thank you for registering for the Policy Advocacy for Health workshop. Our three days 
together will be action-packed and we are glad you will take part! 
  
During the workshop you will develop a policy advocacy strategy for a specific policy issue of 
your choice. To use our time efficiently, we ask that you select an issue area relevant to your 
program or project work before you come to the workshop and take some time to survey the 
current policy “landscape” around this issue. The work you do prior to the workshop will help 
you develop a more relevant and well-informed strategy.  
 
You should be able to answer most of the following questions through desk research and/or 
discussions with your colleagues. Informal interviews with key stakeholders and partners may 
also help fill in any gaps.  
 
 

PLEASE REMEMBER TO BRING THIS COMPLETED HANDOUT TO THE WORKSHOP! 
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DEFINA A SUA MATÉRIA 

ÁREA DA MATÉRIA  

Reflicta sobre o programa ou projecto em que está a trabalhar. Descreva um problema na área 
da saúde que o seu programa esteja a tentar resolver e algumas causas desse problema que 
possam ser mitigadas através da promoção de políticas. 

 
 
 
 
 
 
 

 

DESCREVA E AVALIE O CONTEXTO POLÍTICO 

A. POLÍTICAS 

Indique as três políticas mais pertinentes que têm impacto no problema/matéria que identificou acima. Descreva, 
em duas ou três frases, de que modo essas políticas são pertinentes para o problema/matéria. Se possível, traga 
a hiperligação de referência ou a cópia em papel do documento ou texto de origem para o seminário. 
 

Nota: As políticas podem incluir leis, protocolos de tratamento padrão, orientações para prestadores de 
cuidados de saúde, estratégias governamentais, etc. 

Nome da política Pertinência para o seu problema/matéria 
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Descreva, nas suas próprias palavras, o processo de desenvolvimento político e a forma como você ou a 
sua organização pode contribuir para ou influenciar esse processo.  
 

Nota: Concentre-se no processo de desenvolvimento político que está associado às políticas pertinentes que 
indicou acima. Por exemplo, se for uma lei, concentre-se no processo de desenvolvimento político 
parlamentar. Se a política for desenvolvida por um Ministério, mencione o processo que o Ministério usa 
para adoptar novas políticas.   

 

 

B.  ENTIDADES E PESSOAS ENVOLVIDAS NA TOMADA DE DECISÕES 

Quem são os principais decisores com autoridade ou competência sobre políticas que têm impacto na área 
da matéria que seleccionou? Indique o nível de apoio que prevê obter deles para a área da sua matéria. 
 

Nota: Quando possível, indique o respectivo nome, cargo e gabinete ou divisão. 

Decisores Nível de apoio para a 
área do seu 
problema 

 
  Simpatizante 

 Neutro 
Opositor 

 

  Simpatizante 
 Neutro 
Opositor 

 

  Simpatizante 
 Neutro 
Opositor 
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  Simpatizante 
 Neutro 
Opositor 

 

  Simpatizante 
 Neutro 
Opositor 

C.  PRINCIPAIS INTERVENIENTES  

Indique os três principais intervenientes ou vozes de destaque nesta matéria.  Pense em organizações, 
grupos de interesse, ONGs, entidades do sector privado, indivíduos ou coligações que estejam 
actualmente a trabalhar nessa matéria.  
 

Nota: Seja o mais específico possível. Quando possível, indique o respectivo nome, cargo e 
organização ou grupo. 
 
 

 
 

 
 

D. BASE DE EVIDÊNCIAS/RECURSOS ÚTEIS 

Indique documentos programáticos ou técnicos fundamentais ou investigação que possa apoiar a sua 
posição em relação à matéria. 
 

Nota: Isto pode incluir documentos que a sua organização tenha elaborado ou uma extensa pesquisa 
na literatura sobre a matéria. 

Tipo de documento ou evidência Fonte 
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E. OUTROS 

Inclua qualquer outra informação que considere pertinente para a sua matéria e para o 
desenvolvimento da sua estratégia de promoção de políticas que ainda não tenha sido mencionada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Promoção de Políticas para a Saúde: um seminário sobre o desenvolvimento de estratégias 
de promoção de políticas 
Data: ______________ 

 
 
 
1. Classifique a qualidade dos seguintes pontos: 

 

 
Fraca Razoável Boa Muito 

boa 
Excelente 

Conteúdo geral do curso      

Recursos visuais      

Fichas de trabalho      

Discussões do grupo alargado e exercícios de 
aprendizagem 

     

 
Comentários: 

 
 
 
 
2. Indique uma coisa que o dinamizador fez bem e uma coisa que o dinamizador podia melhorar. 
 
 
 
 
 
 
3. Indique três ideias ou lições que aprendeu neste seminário que levará para o seu trabalho.   

a.  

b.  

c.  

 
4. Que parte deste seminário foi mais útil para o seu trabalho? 
 
 
 
 
 
5. Que parte deste seminário foi menos útil para o seu trabalho? 
 
 
 
 



 

 

6. Indique até que ponto concorda ou discorda com as seguintes afirmações: 

 Concordo 
absolutamente 

Concordo Neutro Discordo Discordo 
absoluta
mente 

Com o que aprendi no seminário, sinto-me 
mais capacitado para planear as minhas 
actividades de promoção de políticas. 

     

Vou usar a estrutura de 10 partes para me 
ajudar a pensar estrategicamente na 
promoção de políticas na minha 
organização. 

     

Tenho as competências para implementar a 
estratégia de promoção de políticas que 
preparei. 

     

 
 
7. Pensa que terá oportunidade de usar as competências que aprendeu durante este seminário 

nos próximos 3 meses?  
Sim     Não   

 
Em caso afirmativo, descreva sucintamente quando e como poderá aplicar essas competências. 
Em caso negativo, explique por que não poderá usar essas competências nos próximos 3 meses.  

 
 
 
 
 
 
8. Que tipo de apoio necessitaria para implementar a estratégia que desenvolveu neste seminário? 
 
 
 
 
 

 
9. De que forma poderíamos melhorar este seminário? 
 
 
 
 
 
 
10. Outros comentários: 
 
 
 

Obrigado pelos seus comentários! 
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