
Termos de Referência 

Formação dos Activistas e monitores comunitários e assistência técnica em cuidados 

primários de Oftalmologia. 

 

Objetivos  

 

A formação dos Activistas e Monitores comunitários tem como objetivo: prestarem 

assistência e cuidados primários de qualidade na área de Oftalmologia para as pessoas 

idosas de forma a maximizar a sua saúde. No final da formação espera-se que os 

activistas e monitores comunitários sejam capazes de mapear e assistir as pessoas 

idosas com cataratas e outros problemas de oftalmologia que afectam as pessoas 

idosas e apoiar nas transferências dos mesmos nas Unidades Sanitárias. Com o 

projecto, espera-se que seja alocado alocação de um(a)Oftalmologista com seguinte 

quadro de funções e responsabilidades: 

i) Realizar consultas médicas de oftalmologia. 
ii) Treinar activistas e monitores comunitários em cuidados primários de 

oftalmologia. 
iii) Monitorar e supervisionar o trabalho comunitário de prestação de serviços 

de oftalmologia. 
 

 

Destinatários da formação 

 25 Activistas e Monitores Comunitários de saúde; 

 3 Técnicos de saúde afectos no Centro de Saúde de Beluluane e Centro de 

Saúde de Boane e 2 convidados do Governo. 

A divisão dos formandos em diferentes turmas deverá ser da responsabilidade do 

especialista e do que este considera ser o número máximo de formandosna turma. 

 

Conteúdos e Metodologia 

 

Com uma duração total de 15 aulas (Três semanas), o curso deverá apenas abranger a 

saúde ocular com maior enfase para as doenças como a catarata.  

Em termos metodológicos, deverá privilegiar uma formação teórico-prática, 

combinando metodologias expositivas e participativas, recorrendo quer a exemplos 

através de casos práticos na clinica, quer através de imagens e simulações. É 

importante que os conteúdos sejam abordados utilizando uma linguagem simples e 

muitos exemplos.  

 



Os conteúdos a abordar deverão ser os transversais a qualquer curso de oftalmologia, 

uma vez que os conhecimentos na área são bastante reduzidos.  

 

O programa do curso deverá ser construído participativamente, propondo-se ao 

especialista que apresente um programa.  

 

A formação será realizada no Centro aberto de Beleluane- distrito de Boane – Província 

de Maputo- Posto Administrativo da Matola Rio, local escolhido para implementação 

do projecto. 

O projecto consistirá num modelo comunitário de prestação integrada de serviços da 

oftalmologia: Formação, Prevenção, consultas médicas, identificação, aconselhamento 

e referência de casos de cataratas e outras complicações de vista, facilitação e apoio 

no acesso aos óculos de vistas e serviços afins. 

 

Duração e organização das Actividades 

A formação deverá contemplar um total de 90 horas, organizadas em sessões diárias 

de quatro horas, num total de três semanas nos meses ainda por identificar. A 

formação deverá decorrer durante o período da manhã, entre as 8h00 e as 12h00. As 

consulta serão realizadas apos o término da formação com o apoio dos formandos 

(activistas, monitores comunitários e técnicos de saúde) num período de xxxxxxxxxxxx 

semanas  

 

Avaliação e certificação da formação 

De forma a responsabilizar os formandos e a garantir o seu compromisso ao longo de 

todo o processo de aprendizagem, deverá ser efetuada uma avaliação dos 

conhecimentos adquiridos. Recomenda-se também a realização de um teste 

diagnóstico para aferir o grau de conhecimentos inicial e adaptar a programação das 

sessões ao nível da turma.  

Não sendo possível certificar cientificamente a formação, deverá ser emitido um 

Certificado de Presença, que reconheça o esforço e compromisso empreendidos pelos 

formandos. A frequência em 80% das aulas é obrigatória.  

 

Responsabilidade e encargos das instituições parceiras 

 

Responsabilidade e encargos assumidos pela Associação (pró-idoso) Associação 

Moçambicana para o idoso 

 

 

- Organização dos formandos para formação 



- Cedência de um espaço no Centro aberto de Beleluane- distrito de Boane 

- Alojamento para um formador 

- Apoio à deslocação. 

- Subsídio de alimentação 

 

Responsabilidade e encargos a assumir pela Associação Ser Mais Valia 

 

 Selecção de voluntário especialista em Oftalmologia 

 Custo da viagem internacional 

 Seguro internacional 

 Produção e distribuição material informativa de suporte à formação 

 Certificação dos formandos que tiveram assiduidade acima de 80%; 

 

Contactos 

 

Coordenadora da Associação PRO IDOSO, Sra. Especiosa Muianga: 
Correio electrónico: pro-idoso@yahoo.com.br; Cel:+258 848855909; 
Coordenador de Programa de Protecção Social e Meios de Vida da HelpAge 

Moçambique, Sr. Álvaro João Zimba.Email: alvaro.zimba@helpage.org; Cell- +258 

824440380 ou 848408839 

Coordenador de Programa de Saúde da HelpAge Moçambique, Sra. Rosalia Mutisse. 

Email: rosalia.mutisse@helpage.org; Cell- +258 823883563  ou 843883563. 
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