Boas Práticas
para os Centros
Colaboradores
(CCs) da
OPAS/OMS

Pl an os de t ra balh o
• Trabalhe em estreita colaboração com o(a) Oficial
Responsável (OR) da OPAS/OMS desenvolvendo
o plano de trabalho para garantir que ele esteja
alinhado com as metas e mandatos da
OPAS/OMS.

• Implemente o plano de trabalho acordado
utilizando padrões de alta qualidade.

• Informe ao(à) OR sobre mudanças que podem
afetar a implementação do plano de trabalho,
bem como mudanças na diretoria do CC.

• Preencha o formulário de Perfil Institucional no

Us e rec u rs os
di s poníve is
•

30 dias após recebimento do e-mail da WHOCC).

Fornece informações para entender
melhor como o mecanismo CC funciona.

Conhe cimento
e Compree nsã o

Sitio web de CC

º
•

• Submeta os relatórios anuais a tempo (dentro de

Guia para os CCs da OMS

º
•

eCC o mais rápido possível com anexos em inglês
(documento constitutivo e organograma).

Contém informações sobre o mecanismo
CC e como os CC têm apoiado a
OPAS/OMS.

• Familiarize-se com os mandatos e metas da
OPAS/OMS e identifique como a expertise do
CC pode estar alinhada com o plano estratégico
da OPAS e outros documentos estratégicos da
Organização

Relatório Atualizado para CCS da
OPAS/OMS (em inglês)

º

º

Contém uma visão geral da colaboração
da OPAS com os CCs e uma lista
dos CCs da OPAS/OMS, organizada
por Estado Membro.
A entidade técnica correspondente dos
CCs da OPAS e as datas de designação
podem ser encontradas aqui.

• Entenda as responsabilidades de um(a) diretor(a)
de CC e como funciona o mecanismo dos CC.

• Certifique-se de que o(a) OR é o principal
ponto de contato do CC.

• Compreenda e atente-se aos Termos e Condições
da CC da OMS, com especial atenção ao uso do
nome & emblema da OMS.

• CCs da OPAS/OMS por Resultado

do Plano Estratégico (em inglês)

º
•

Base de dados e portal dos CCs da
OMS (em inglês)

º

º
•

• Mantenha uma comunicação consistente com o
(a) OR e convide-o(a) a visitar o CC, se possível.

Contém informações sobre os CCs da
OMS em todo o mundo, incluindo
informações de contato e links para o
website.

•

Participe das reuniões técnicas da OPAS,
quando convidado(a).

•

Considere pedir orientação e mentoria a um
CC mais experiente.

Os usuários podem procurar por CCs
usando vários filtros, como país, número
de referência, região e área técnica.

•

Junte-se às redes relevantes de CC para:

Página da rede CC

º
•

Intera çã o

Contém uma lista de CC da OPAS/OMS,
organizada pelo Plano Estratégico da OPAS
(2020-2025) Resultados.

Contém informações sobre as redes
CC regionais e globais.

Biblioteca de entregas CC

º

Contém links para os produtos a serem
entregues realizados pela OPAS/OMS CCs
para apoiar as metas e mandatos da
Organização a partir de 2015 até o
presente.

•

º

aumentar o impacto regional/global
das atividades do CC.

º
º

criar sinergias com outros CCs.
construir capacidade dentro de sua
instituição.

Identifique conexões similares ou transversais
com outros CCs e sugira novas colaborações.

Opor tunid ad e
para o Futuro
• Reflita sobre o efeito que a pandemia

COVID-19 teve em seu trabalho com a
OPAS/OMS para identificar e manter quaisquer
processos/procedimentos melhorados e
prepare-se melhor para futuras crises de saúde.

9 de Dezembro de 2021

Departamento de Evidência e
Inteligência para a Ação em Saúde

