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Considerando que o português é o sexto idioma mais falado do mundo, o ePORTUGUÊSe visa
estabelecer e manter uma aliança entre as instituições de saúde destes países para promover
a melhoria da saúde.
A iniciativa ePORTUGUÊSe é um projeto coordenado pela equipe eHealth da OMS com a
missão de apoiar, gerar, gerenciar, compartilhar e usar o conhecimento por meio da aplicação
de tecnologias de comunicação e informação para fortalecer os sistemas de saúde nos oito
países de língua portuguesa do mundo: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste.

Missão:
Fortalecer a colaboração entre os países de língua portuguesa, promover a
capacitação de recursos humanos em saúde e facilitar o acesso às fontes de informação em
português.

Objetivos:

- Promover e melhorar o acesso à informação em saúde disponível em português, utilizando o
modelo da Biblioteca Virtual em Saúde desenvolvida pela BIREME/OPAS/OMS .

- Promover o acesso e a disseminação da informação em saúde em nível local, regional,
nacional e internacional.

- Dar visibilidade e apoio à produção local de conhecimento, fortalecendo a pesquisa em
português.
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- Facilitar a transformação do conhecimento em ações e políticas de saúde.

- Promover o acesso e a disseminação da informação em saúde disponível em português,
utilizando o modelo da Biblioteca Azul. ( saiba mais sobre esta iniciativa )

- Facilitar a capacitação e treinamento de recursos humanos em saúde em diversas áreas do
conhecimento.

- Dar ênfase ao conhecimento nacional e regional contribuindo para o desenvolvimento da
capacitação local, institucional e nacional.

- Promover o desenvolvimento de Comunidades de Práticas (CoP), BLOGs, espaços
colaborativos e grupos de discussão.

- Contribuir para a Biblioteca Global em Sa&uacute;de (GHL) .

- Promover capacitação e treinamento no uso do portal HINARI (Acesso eletrônico à pesquisa
em saúde).

A Rede ePORTUGUESe tem gerado muitas experiências exitosas e refletem os desafios, as
necessidades e as potencialidades dos países respectivas à democratização do acesso à
informação de saúde com qualidade e a partir também do uso das novas tecnologias de
informação e comunicação.

Confira as principais reuniãos da rede ePORTUGUESe:

- I Reunião de Avaliação da Rede ePORTUGUESe, 2007:
http://eportuguese.blogspot.com/2007/07/recomendaes-do-seminrio-eportuguse.html

2/3

ePORTUGUESe

Última atualização Sáb, 05 de Junho de 2010 12:55

- II Reunião de Avaliação da Rede ePORTUGUESe, 2009:
http://eportuguese.bvsalud.org/agendas/iireuniaoregional/program.php?lang=pt
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