UNIVERSIDADE ZAMBEZE
CENTRO DE ESTUDOS, INOVACAO E FORMAÇÃO AVANÇADA

Workshop on-line sobre COVID-19
Termos de Referência

1. Introdução
Moçambique registou, a 22 de Março passado, o primeiro caso de COVID-19, um caso
importado. No dia seguinte, entraram em vigor medidas restritivas para conter o alastramento da
pandemia, as quais foram agravadas com a decretação do Estado de Emergência, na semana
seguinte. Inerente ao Estado de Emergência, um conjunto de restrições foi determinado, e que
vem impactando negativamente nos indicadores de desenvolvimento económico e social do país.
Dentro desta conjuntura, o CEIFA pretende organizar uma reflexão em quatro perspectivas,
nomeadamente: (i) os impactos sociais decorrentes da aplicação das medidas de prevenção; (ii)
a importância da estratégia de comunicação assertiva no combate contra a pandemia; (iii) a
análise da pandemia a partir dos pressupostos da saúde pública; e (iv) pacote de medidas
tomadas a nível da zona da União Europeia no âmbito do processo de retoma a vida social e
económica, como reflexão para redimensioná-las à realidade Moçambicana. A reflexão terá
duas dimensões: a análise presente (contextual) e a perspectiva do período pós-pandemia.

2. Objectivos
O objectivo geral do workshop é analisar as dinâmicas do contexto actual da pandemia e reflectir
sobre as estratégias presentes e futuras para mitigação, adaptação e combate à pandemia. Os
objectivos específicos são:
1. Analisar os impactos sociais decorrentes da aplicação das medidas de prevenção;
2. Reflectir sobre a eficácia da estratégia de comunicação adoptada no âmbito da mobilização
da população;
3. Analisar os diferentes indicadores estatísticos relativos a pandemia e variáveis
epidemiológicas a eles inerentes;
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4. Analisar o processo de medidas adoptadas pelos países da união europeia no âmbito do
processo de retoma e o seu redimensionamento à realidade Moçambicana; e
5. Perspectivar estratégias de mitigação e combate à pandemia.

3. Resultados Esperados
Como resultado do workshop, espera-se:
1. Maior entendimento das dinâmicas multidimensionais actuais da pandemia;
2. Proposta de soluções para melhorar o processo de mitigação e combate contra a pandemia; e
3. Publicação dos resultados e disponibilização às partes interessadas, particularmente os órgãos
governamentais, na forma de propostas para mitigação, adaptação e combate à COVID-19.
4. Público-alvo
O público-alvo é comunidade Moçambicana em geral, que poderá acessar directamente através
do link www.ceifa.ac.mz/facebooklive, ou através da rede de amizade do Facebook dos
oradores, moderadores, colaboradores do CEIFA e outros intervenientes. Igualmente será
atingido através de processos de compartilhamentos das redes de amizades.

5. Comissão Organizadora
A organização do workshop está a cargo do CEIFA - Centro de Estudos, Inovação e Formação
Avançada da Universidade Zambeze, representado pelo Moderador e Coordenador do workshop
– Mestre Tomás de Azevedo Júlio, sob supervisão do director do CEIFA, Prof. Doutor Pedro
Massinga Jr.

6. Programa
O workshop irá decorrer na sexta-feira, 26 de Junho corrente, das 10h00 às 11h00, segundo o
programa apresentado na Tabela 1.

Tabela 1. Programa do Workshop
HORA
10.00H –
10.10H

ACTIVIDADE
ABERTURA
Notas de abertura do Workshop

INTERVINIENTE
Director
do
CEIFAUniZambeze: Prof. Doutor
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Pedro Massinga Jr
10.00H –
10.15H
10.15H –
10.20H
10.20H –
10.25H
10.25H –
10.30H
10.30H –
10.35H
10.35H –
10.50H
10.50H –
10.55H

I PARTE
Contextualização da abordagem do Workshop
Reflexão sobre os impactos sociais
decorrentes da aplicação das medidas de
prevenção
Reflexão sobre a análise da pandemia a partir
dos pressupostos da saúde pública
Reflexão sobre os pacotes de medidas
tomadas a nível da zona da União Europeia no
âmbito do processo de retoma a vida normal,
como reflexão para redimensioná-las à
realidade Moçambicana
A importância da estratégia de comunicação
assertiva no combate contra a pandemia
II PARTE
Perguntas, Opiniões, Esclarecimentos e
Insistências
Síntese do Workhop

Moderador
Prof. Doutor Pedrito Carlos
Chiposse Cambrão
Msc. Alex Enoque Mulhanga

Msc. Ivan do Carmo Lameque

Msc. Fidélio Nelson Rafael
Tembe
Todos
ordenadamente

Oradores

Moderador

ENCERRAMENTO
10.55H –
11.00H

Notas de Encerramento

Director
do
CEIFAUniZambeze: Prof. Doutor
Pedro Massinga Jr

Beira, 22 de Junho de 2020

O Director

Prof. Doutor Pedro Massinga Jr.
(Professor Auxiliar)
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