
Desenvolvimento da 
Comunidade

Etapas fundamentais



Entrada na Comunidade

u A primeira entrada é de apresentação do grupo. 

u O que é que nos queremos fazer – discussão aberto.

u Quais são as preocupações da comunidade?

u Se possível fazer uma parceria com a comunidade.

u Qual é a estrutura da comunidade que dirige o envolvimento da comunidade.

u Falar sobre a experiência de outros comunidades na formação de Núcleos de 
Saúde.

u Desenvolver com a comunidade um plano de actividades ligado às prioridades 
de comunidade – quer dizer – programas de educação e de doenças – SIDA, 
Malaria, Boa Sanidade, desenvolvimento económico e social etc... 



Análise da Comunidade – O que é Bem 
Estar na Comunidade?

u Emprego – auto emprego

u Boa produção de alimentação

u Segurança da comunidade 

u Famílias fortes

u Comunidade bem organizada

u Boa saúde

u Educação 



Agora há lacunas (saídas) na comunidade –
Como solucionar as lacunas na comunidade?

Jovens 

Recursos 

Dinheiro Os 
homens 

Vontade 



Sonho - visão

Desenvolvimento 
de Grupos de 
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Comunidade –boa 

iniciativa da 
comunidade  –

Núcleo de Saúde

Plano social para 
desenvolvimento 
da comunidade

Reflecção, analise 
das necessidades e 

dos recursos

Roda de desenvolvimento de 
comunidade para boa saúde:

LIDERANCA



Boa Liderança Colectiva –
ponto chave
uA capacidade de realizar coisas por 

meio de outras pessoas, 
transformando a estrutura mental 
delas e energizados/estimulados para 
acção. Uma liderança de sucesso 
realiza-se através de ideias e valores.



Aspectos de Boa Liderança Colectiva 

uVontade de enfrentar e resolver conflitos
uLiderança partilhada
uReceptividade das ideias dos outros
uRelações de confiança
uParticipação e envolvimento



uApoio mútuo entre membros da equipe 
– encorajamento e elogio

uPartilha de responsabilidades e 
prestação de contas 

uProdutivo
uCoesão – estamos juntos 

Aspectos de Boa Liderança Colectiva 
(cont.) 



Etapas de
Plano comercial para uma micro empresa

u Primeira Etapa – O que é iniciativa – quais são os produtos 
ou serviços que vão oferecer?  Os objectivos? Esta 
iniciativa vai dar um serviço ou produto que a comunidade 
precisa e ligada com os determinantes sociais e 
económicos da boa saúde e do bem estar comunitário?

u Segunda Etapa – Há um mercado para os produtos ou 
serviços que gostariam de fazer? Como fazer a publicidade 
para o produto ou  o serviço?

u Terceira Etapa – Definir a matéria prima que precisa. 
Definir as fontes principais onde obter materiais do que 
precisa? Considerar o custo, a qualidade, o acesso, o 
equipamento etc.



Um exemplo (cont.)
Plano comercial para um micro empresa
u Quarta Etapa – Quantas pessoas precisam para começar? Quem 

vai fazer o quê? Como criar descrições de trabalho? Quantas 
pessoas querem formar o grupo e quais são as habilidades das 
pessoas no grupo? Há planos para o treinamento das pessoas 
(por exemplo – na fabricação das latrinas melhoradas)? Qual 
seria a divisão de tarefas e de responsabilidades? 

u Quinta Etapa – Arranjar orçamento para iniciar a micro 
empresa. Definir as fontes de apoio e os fundos de comunidade. 
Criar analise sobre os custos e  o rendimento da iniciativa. 

u Sexta Etapa – Criar um sistema de contabilidade e controle –
com livro de registo de dinheiro que sai e dinheiro que entra. 
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O Núcleo de Saúde da comunidade 
precisa uma organização forte para avançar!


