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Breve histórico ações da BVS Moçambique no
contexto da Rede ePORTUGUÊSe e BVS
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Inicio das
atividades da
BVS
Moçambique

Lançamento da
Rede ePORTUGUÊSe
durante o CRICS7, em
Salvador

2011
Moçambique logrou
hospedar sua BVS
em servidor próprio

Capacitação sobre o
modelo da BVS em São
Paulo para os PALOPs
Realizada I reunião do
Comitê Consultivo da BVS
Moçambique

Oficinas de
trabalho sobre
o Modelo BVS
com apoio da
FIOCRUZ

Retomada das
atividades e reativação
da BVS Moçambique

Logros da BVS Moçambique
Estabelecimento do portal da BVS Moçambique

Capacitação de técnicos no modelo da Biblioteca Virtual em Saúde

Aquisição do equipamento informático

Constituição e formalização das instâncias de Governança da BVS Moçambique
Comité Executivo - Centro de documentação do INS/MISAU, Centro de Documentação
da OMS, Biblioteca da Faculdade de Medicina – UEM e Biblioteca do ISCISA
Secretaria Executiva - INS (Centro de Documentação)
Comitê Consultivo - INS, UEM-Faculdade de Medicina, Hospitais Gerais e Central, MCT,
Instituições de Formação de Saúde, Associação Médica de Moçambique, Ordem dos Médicos
e Associação dos Enfermeiros de Moçambique

Logros da BVS Moçambique
Base de Dados da Biblioteca Nacional de Saúde de Moçambique - Denominada RDSM é uma
base de dados do acervo da Biblioteca Nacional de Saúde do INS/MISAU composto, por
documentos da coleção Moçambicana e da literatura internacional (113 registros).
MOZDOC - Centro de Documentação da OMS é uma base de dados da OMS Representação em Moçambique constituída, pelas publicações da OMS e dos parceiros
(712 registros).
Moçambique logrou hospedar sua BVS em servidor próprio, mas devido à dificuldades
técnicas foi hospedada novamente na BIREME.

Atualização da base de dados e do portal da BVS foram atividades realizadas pela equipe.

País sede da II Reunião de Coordenação da Rede ePORTUGUÊSe e elaboração da Declaração de
Maputo - Compromisso com a Democratização da Informação e Conhecimento Científico nos
Países de Língua Portuguesa.

ePORTUGUÊSe

Avanços da rede ePORTUGUÊSe desde a II
reunião de coordenação da rede BVS
Relembrando os compromissos da
DECLARAÇÃO DE MAPUTO

Os países assumiram o compromisso de:

1. Realizar a advocacia e defesa da equidade
de acesso, intercâmbio, publicação e
apropriação da informação e conhecimento
científico em todos os países de língua
portuguesa como condição essencial para
melhorar a saúde coletiva e individual;
2. Promover junto aos governos nacionais a
formulação e implantação de políticas
nacionais específicas para a superação das
barreiras e provisão do acesso equitativo à
informação, conhecimento e evidência
científica relevante para a pesquisa, ensino,
promoção e atenção à saúde;

3. Continuar o avanço e a ampliação do
impacto das redes nacionais cooperativas de
informação científica e técnica em saúde em
todos os países de língua portuguesa por meio
da BVS no âmbito da rede ePORTUGUÊSe;

Os países assumiram o compromisso de:
4. Fortalecer a governança coletiva e operação
cooperativa das redes nacionais da BVS, sob a
orientação estratégica de um Comitê
Consultivo nacional representativo das
principais instituições nacionais de saúde e
outras, assim como a coordenação operacional
de uma instituição de saúde na execução do
plano de ação nacional da BVS;
5. Fortalecer e ampliar as capacidades e
infraestruturas nacionais para ter acesso à
informação científica de qualidade, relevante e
atualizada combinando soluções baseadas em
tecnologias de informação e comunicação
online, com o uso de dispositivos de acesso
fixos e móveis assim como de soluções offline
com suporte digital e papel, como é o caso as
bibliotecas azuis;
6. Aumentar e sustentar a coleta, indexação,
visibilidade, acessibilidade aos textos
completos da literatura científica e técnica
nacional;

Os países assumiram o compromisso de:
7. Ampliar a cobertura e disseminação dos
produtos, serviços e eventos nacionais de
informação científica, técnica e factual em
saúde e promover sua inserção internacional
por meio da rede de conteúdos da BVS
ePORTUGUÊSe;
8. Realizar a cada dois anos uma reunião da
Rede BVS ePORTUGUÊSe em um dos países
para avaliar em conjunto o estado de avanço
da rede e compartilhar informação, ideias,
experiências e recomendar ações futuras. São
Tomé e Príncipe acolherá a III Reunião de
Coordenação da Rede BVS ePORTUGUÊSe.

Novembro 2009
Compromisso com a Democratização da Informação e
Conhecimento Científico nos Países de Língua Portuguesa

Logros da BVS Moçambique por
Alfredo José

https://www.youtube.com/watch?v=Geb4ZMao6gc
Vídeo Publicado em 25 de maio de 2016 gravado pela participação das redes BVS, SciELO e ePortuguêse
no Fórum sobre Soluções Sul-Sul para a Saúde Global, realizado no dia 16 de dezembro de 2009,
promovido por Organização Pan-Americana da Saúde / Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS).

Retomada em 2017
Ações e próximos passos
•
•
•
•
•

Atualização regular do portal da BVS
Definição do coordenador da BVS e da Rede
Elaboração da matriz de responsabilidades
Atualização das bases de dados
Desenvolvimento de um plano de trabalho para organização e
continuidade das atividades

Nosso muito obrigado ao
amigo
Alfredo José
por todo seu empenho e
dedicação à
Rede ePORTUGUÊSe e
Rede BVS

Obrigada!

Juliana Sousa
modelo.bvs@bireme.org
Bibliotecária e Arquiteta de Informação
Monitoramento de Instâncias e Projetos BVS
BIREME/OPAS/OMS

