VENCEDORES DOS PRÉMIOS DE RECONHECIMENTO “BOAS PRÁTICAS ANGOLA 2008”
Entregues na 1ª Conferência Internacional Sinase, em 27 de Março 2008, Hotel Trópico-Luanda

PRÉMIO PREVENÇÃO DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS
“Assistência Psicológica e Social Na Prevenção das Doenças Transmissíveis”
Direcção dos Serviços de Saúde do Estado-Maior das FAA
Este Projecto nasce com base no quadro da Parceria com a Drew University da Califórnia, Estados Unidos
da América, na área do VIH/SIDA, no qual alguns médicos dos Serviços de Saúde das FAA cumpriram um
Programa de capacitação na Universidade da Califórnia Los Angeles, que culminou com a realização de
inquéritos sobre as Atitudes e Comportamentos em relação ao VIH/SIDA, com a participação de
quarenta estudantes do ICRA/Educadores Sociais, de ambos os sexos. Os conhecimentos adquiridos
reforçaram a convicção de que o tratamento dos doentes passa pelo apoio às famílias, factor que
influencia decisivamente na melhoria da Saúde e a reintegração do Doente na Família. Assim, à
formação militar, passa a ser associada uma formação cívica no âmbito do VIH/SIDA.

PRÉMIO EDUCAÇÃO
“A Importância da Formação em Saúde no HPDBL”
Hospital Pediátrico de Luanda
No Hospital Pediátrico de Luanda, o diagnóstico de meningite foi, durante mais de duas décadas, apenas
clínico. Pela necessidade de se conhecerem os agentes bacterianos de meningite foi desenvolvido um
estudo, com a realização sistemática de exames citobacteriológicos de amostras de líquido
cefaloraquidiano de crianças consideradas potencialmente infectadas. A organização dos serviços e a
formação do pessoal local permitiu, pela primeira vez desde a independência, exames culturais e
antibiogramas e o conhecimento dos principais agentes de infecções graves e predominantes, como a
meningite e os empiemas pleurais. O HPDBL estabeleceu um acordo de colaboração com a Cooperação
Portuguesa através do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge de Portugal que visa principalmente
a implementação de técnicas laboratoriais de diagnóstico e metodologias necessárias ao
desenvolvimento de competências na área da Microbiologia. De destacar a redução significativa da
mortalidade infantil.

PRÉMIO INOVAÇÃO
“A Internet ao Serviço do Cidadão Angolano”
Ministério das Finanças de Angola
Considerando as novas tecnologias de informação e a sua utilidade e conforto no dia-a-dia do Cidadão,
foi criado o Portal do Ministério das Finanças de Angola (MinFin). Este portal é parte do esforço contínuo
do Ministério das Finanças em oferecer serviços ao cidadão, de forma rápida e eficiente, mantendo o
público em geral informado sobre as diferentes actividades, temas e acontecimentos relacionados com o
Ministério e com o País. Este portal do Ministério das Finanças disponibiliza ao cidadão de Angola,
avaliações e críticas que contribuam para moldar o seu espaço às efectivas necessidades dos utentes,
através de sugestões que podem ser enviadas através deste Sítio. Em “www.minfin.gov.ao”, o cidadão
de Angola, para além de História da Instituição, do Estatuto Orgânico, da Missão, Valores, Organograma
e Quadro de Pessoal, pode aceder a um conjunto de informações fiscais úteis e necessárias.

PRÉMIO PARCERIAS INTERNACIONAIS
“CSE / IMAGIMED – Parceria em Serviços de Radiologia”
Clínica Sagrada Esperança
A digitalização do Serviço de Radiologia da Clínica Sagrada Esperança baseia-se na criação e
desenvolvimento de um sistema PACS (Picture Archiving and Communication System), que consiste na
digitalização de todas as imagens radiográficas produzidas no Serviço, de modo a estarem disponíveis
para serem arquivadas, tratadas, impressas, distribuídas para vários locais dentro da Clínica e enviadas
e/ou recebidas de outras Unidades de Saúde (Províncias). Esta parceria entre a CSE e a Imagimed, criada
há mais de 12 anos e reforçada em 2007, teve por objectivo a criação de sinergias, com entidades e
especialistas da área, habilitadas a administrar serviços com estas características no sentido de criar
novos caminhos na área das Novas Tecnologias com Aplicação Médica.

PRÉMIO RESPONSABILIDADE SOCIAL
“Responsabilidade Social na Coca Cola Bottling (Luanda)”
Coca Cola Bottling (Luanda)
A Coca Cola Bottling foi uma das primeiras indústrias a instalar-se em Bom Jesus e privilegia os
trabalhadores que sejam originários desta Comunidade. A Coca Cola Bottling (Luanda) apresenta um
Projecto de Responsabilidade Social que assenta em várias acções desenvolvidas neste sector,
nomeadamente, a reabilitação da Escola de Bom Jesus, a criação de Campos Polivalentes na
Comunidade do Bom Jesus, a implementação do Projecto Jovens Empreendedores “Junior
Achievement”, em parceria com o Ministério da Educação, a doação de 66.000 mosquiteiros à
Comunidade de Viana para combate à Malária, a reabilitação do Hospital de Bom Jesus e a construção
de 14 fontenários para as Comunidades de Viana e Kilamba Kilaxi.

PRÉMIO MICROCRÉDITO
“O Microcrédito como Perspectiva de Futuro para Mulheres Angolanas”
Obra de Caridade da Criança de Santa Isabel
Este Projecto de Microcrédito disponibiliza 500 dólares a várias mulheres e famílias angolanas
fragilizadas, de forma a poderem ter uma melhor perspectiva de futuro e condição de vida. As grandes
dificuldades destas pessoas encontram-se na total ausência de recursos para início duma actividade seja
ela comercial ou de formação, designadamente vendedoras ambulantes, com benefícios a longo prazo.
Este factor de desesperança obriga a que outras sejam as prioridades e não a obtenção de um futuro
melhor, pois o futuro é só um dia de cada vez. Importa referir de que forma o trabalho desenvolvido
influiu directamente na sustentabilidade económica, social e profissional das famílias abrangidas.

PRÉMIO QUALIDADE
“O SIAC e a Qualidade em Serviços Prestados ao Cidadão”
SIAC – Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão
O Projecto apresentado pelo SIAC pretendeu dar a conhecer a missão e os objectivos do SIAC.

A necessidade de concentrar num único espaço físico a prestação de diversos serviços prestados pelo
sector administrativo ou pelo sector empresarial, simplificando os procedimentos administrativos e
melhorando a consciência e a postura de bem servir com eficiência, rigor e qualidade, levaram à
constituição do SIAC, como um dos pilares estruturantes de que se pretende venha a ser uma nova
atitude para vencer a falta de desempenho no atendimento nos órgãos da Administração Pública do
Estado. Para além de toda a inovação que representa este Serviço, a que mais se destaca é a eficiência e
rapidez na utilização dos serviços disponibilizados e na obtenção, pelo cidadão, de toda a documentação
legal necessária bem como mais facilidade no cumprimento das obrigações fiscais.

PRÉMIO INVESTIMENTO
“Construção da Universidade Metodista de Angola – UMA”
Universidade Metodista de Angola
A Universidade Metodista de Angola tem, actualmente, 2.000 alunos, em diferentes cursos, esperandose que nos próximos três anos haja um acréscimo de 4.000 alunos. Por esta razão, a UMA ampliou as
suas instalações, construindo um edifício de raiz, com instalações amplas e funcionais, preparadas para
ministrarem cursos superiores. Neste edifício, está ainda inserida uma Clínica que permitirá o estágio
dos vários profissionais da área da Saúde e minimizará as necessidades da população envolvente, em
termos de cuidados de Saúde. O investimento realizado foi de cerca de 15 milhões de dólares.

PRÉMIO REGRESSO E INTEGRAÇÃO DE QUADROS
“A Integração de Quadros Angolanos na TAAG”
TAAG – Linhas Aéreas Angolanas
Este Projecto baseou-se no facto da TAAG proceder, preferencialmente, à integração de Quadros
Médios e Superiores de cidadãos angolanos em todos os locais onde a TAAG opera, designadamente,
Europa, América e África, proporcionando a formação específica associada a cada categoria profissional.
Esta integração incide, particularmente, nos Pilotos, Técnicos com formação no estrangeiro altamente
especializada e no Pessoal Navegante de Cabine, bem como Pessoal de Terra especializado. Em 2007, a
TAAG integrou mais de duas centenas de colaboradores nas condições acima referidas. No último
triénio, a TAAG integrou cerca de 300 quadros angolanos em várias áreas, nomeadamente, Pessoal
Navegante de Cabine, Pilotos e Técnicos de Manutenção, sendo certamente o maior empregador de
Quadros no exterior de Angola.

PRÉMIO GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
“Programa de Desenvolvimento e Liderança”
ENSA
A ENSA, para acompanhar o crescimento e o desenvolvimento da economia, optou por uma estratégia
de formação, de forma a dotar os seus quadros com conhecimentos e técnicas que lhes irão permitir
enfrentar um mercado que se apresenta cada vez mais competitivo. Assim, no âmbito do Programa de
Reestruturação da empresa, organizou-se um programa de “Desenvolvimento de Liderança ENSA”. Este
programa permite a implementação efectiva da missão estratégica da ENSA, que envolve a preparação
de todos para enfrentar desafios profissionais que o mercado exige, ou seja, uma Organização orientada
para os processos de negócios e especialização das actividades.

PRÉMIO SECTOR SOCIAL
“Biblioteca LWINI”
Fundo de Solidariedade Social LWINI
Com o projecto “Biblioteca Lwini”, a Fundação pretende proporcionar o prazer da leitura ao maior
número de crianças, tornando o Livro acessível a todos, através da Escola. Numa primeira fase, o livro
será utilizado pelo professor que deverá escolher um dia da semana para criar nas crianças, o saudável
hábito da leitura. Estas Bibliotecas serão rotativas nas Escolas, sendo que cada turma poderá ler dois
livros por semana. Este Projecto permite o estimular o gosto e o prazer da leitura, às crianças e
adolescentes, independentemente da Região onde se encontrem e do seu estatuto social. Este Projecto
pretendeu dar a conhecer o Fundo, a sua missão e os seus projectos com base nos seus objectivos
específicos. Ao melhorar a qualidade da formação escolar das crianças e adolescentes, o Fundo acredita
estar a contribuir para o desenvolvimento sócio-cultural de todo um país em franca expansão.

