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O programa Research for Health Africa (R4HA) é uma parceria que tem 
por objetivo reforçar a governação nacional da investigação nos países 
africanos, através do suporte e desenvolvimento de sistemas de 
investigação eficazes para a promoção da saúde, ciência, tecnologia e 
inovação. 
	  

Tratando-se de um programa de desenvolvimento de capacidades a longo 
prazo, o R4HA oferece aos países a oportunidade de trabalhar em 
conjunto, partilhar experiências e criar uma dinâmica própria, à medida 
que desenvolvem sistemas nacionais para a gestão da investigação e 
inovação. 
	  

Trabalhando inicialmente com Moçambique, Senegal e Tanzânia, o 
programa pretende crescer para além destes três países, para que 
possam ser estabelecidas as condições regionais para o intercâmbio de 
competências sobre o reforço da governação da investigação e inovação. 
	  
	  
	  

JUNTE-SE AO R4HA PARA 
REFORÇAR O SISTEMA NACIONAL 
DE INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO 
PARA A SAÚDE. 

	  
Uma governação eficaz reforça capacidades 
	  

O desenvolvimento dos sistemas nacionais 
de investigação para a saúde e inovação 
enfrentam, frequentemente, obstáculos 
relacionados com deficiências 
regulamentares, financeiras, de gestão e de 
capacidade. A falta de recursos, o pouco ou 
nenhum controlo para definir as prioridades 
nacionais de investigação, o desadequado 
enquadramento de políticas de investigação, 
as fracas opções de progressão na carreira 
para os investigadores e a imprevisibilidade 
do financiamento disponibilizado para a 
investigação são problemas que afetam a 
maioria dos países de médio e baixo 
rendimento. O reforço da capacidade 
nacional para a governação da investigação 
vai ajudar os países a alcançarem maior 
autonomia, desenvolvimento e equidade. 

Suporte prático do programa 
	  

O programa Research for Health Africa 
está focado na criação de métodos e 
ferramentas práticas que os países 
podem utilizar para otimizar a 
governação da investigação, o que inclui 
o mapeamento institucional, o 
estabelecimento de políticas e 
prioridades nacionais e o 
desenvolvimento de sistemas de 
informação para a gestão da investigação 
com base na Web. 
Estes métodos e ferramentas podem ser 
personalizados para melhor se 
adaptarem às necessidades dos vários 
países. 
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Vantagens para os países 
participantes: 

	  
•   Atividades de suporte técnico para 

reforçar os sistemas de 
investigação para a saúde e 
inovação. 

•   Acesso a um sistema de informação 
avançado para a gestão da 
investigação, que pode ser 
personalizado para corresponder às 
necessidades específicas de cada 
país. 

•   Acesso a métodos e ferramentas 
práticas que permitem desenvolver um 
sistema de investigação abrangente e 
eficaz. 

•   Uma plataforma africana para o 
intercâmbio de competências na área 
da governação da investigação. 

•   Reunião de esforços e recursos para 
aumentar o compromisso político 
relativamente à investigação para a 
saúde e inovação. 

	  
	  
R4HA EM 
EXPANSÃO 
O PROGRAMA R4HA ESTÁ EM 
PROCESSO DE EXPANSÃO A 
OUTROS PAÍSES SE A SUA 
INSTITUIÇÃO ESTIVER 
ENVOLVIDA EM PROCESSOS DE 
GOVERNAÇÃO NACIONAL DA 
INVESTIGAÇÃO, CONTACTE A 
EQUIPA DO R4HA PARA OBTER 
MAIS INFORMAÇÕES SOBRE AS 
OPÇÕES DE FILIAÇÂO 
DISPONÍVEIS. 

	  
«Com o apoio da R4HA, foi-nos apresentada a possibilidade de 

definir um plano de investigação trans-sectorial, que nos ajudou a 
decidir onde investir, futuramente, os nossos recursos nacionais». 

Dr. Hassan Mshinda, 
COSTECH (Comissão Tanzaniana de Ciência e Tecnologia) 

	  

«O R4HA ajudou-nos a perceber as nossas prioridades, para 
podermos reforçar os nossos sistemas de investigação. Desta forma, 
apercebemo-nos da necessidade de criar um Conselho de Investigação 
para a Saúde, para ajudar a coordenar os esforços de investigação no 
Senegal. Além disso, o R4HA ajudou-nos a estabelecer um sistema de 
informação para a gestão da investigação para a saúde». 

Dr. Samba Cor Sarr, 
Ministro da Saúde, Senegal 
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O programa Research for Health Africa é gerido conjuntamente pelo COHRED e 
a agência NEPAD (New Partnership for Africa’s Development - Nova Parceria 
para o Desenvolvimento de África) da União Africana. Em conjunto, e com o 
financiamento inicial do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Holanda, têm 
como objetivo consolidar a capacidade nacional para a governação da 
investigação e inovação em países africanos. 

	  
	  
	  

The COHRED Group 

	  
C  O  H  R  E  D 
Council on Health Research for Development 

	  
Supporting research and innovation systems for health,equity and development 

	  

	  
O COHRED disponibiliza suporte 
técnico a países de médio e baixo 
rendimento, ajudando-os a consolidar 
os sistemas de governação nacionais 
da investigação e inovação. Com mais 
de 15 anos de experiência em países 
da África, Ásia e América Latina, já 
implementou várias ferramentas e 
abordagens de governação, 
tornando-se um dos maiores 
especialistas na facilitação do 
intercâmbio de competências entre 
países. O COHRED faz parte do The 
COHRED Group. 

A agência NEPAD disponibiliza um 
suporte estratégico para a 
transformação política e 
socioeconómica de África, garantindo 
o crescimento e o desenvolvimento de 
países africanos, bem como a sua 
participação na economia mundial. 
Promove uma governação, 
desenvolvimento, saúde, ciência e 
tecnologia de qualidade por todo o 
território africano, abordando as 
necessidades dos países africanos e 
das comunidades económicas 
regionais. 

	  

Para mais informações e detalhes sobre como aderir a este programa, contacte: 
	  

Kathy Douglas, douglas@cohred.org 
Sylvia de Haan, dehaan@cohred.org 

	  

The COHRED Group 
+41 22 591 89 00 

	  
Bruno Kubata, bkkubata@nepadst.org 
	  
The NEPAD Agency 
+254 733 665210 


