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que vivíamos e sol ic itando 

abertura de um fontanário no 

Hospital. 

Felizmente, o Governo escutou a 

nossa voz e, em resposta, em 

Dezembro de 2017 abriu um 

fontanário no Hospital. A água do 

fontanário não só é utilizado no 

Hospital, mas também beneficia 

cerca de 90 famílias, cujo acesso 

depende de uma contribuição no 

valor de 10,00MT mensal.

do rio Pitamaganha.    

Por alguns anos a situação 

permaneceu assim, até que em 

Abril de 2017, tivemos um 

encontro com a Facilidade - ICDS 

onde conversamos sobre a 

ferramenta de monitoria da 

qualidade dos serviços, chamada 

Cartão de Pontuação Comunitária 

(CPC). Dada a importância desta 

ferramenta, nós, concordamos 

que fosse implementada no nosso 

Hospital.

No inicio da implementação, a 

comunidade, os funcionários e 

nós, de forma separada, fomos 

sensibilizados sobre os direitos e 

deveres em relação ao serviços 

prestados no  Hospital. A partir 

desse processo, todos envolvidos 

tivemos o conhecimento que 

dentre outros direitos, temos o 

direito a receber informação sobre 

a promoção da Saúde e cuidados 

preventivos. Consciente sobre os 

direitos e deveres, a comunidade 

ficou motivada e participou dando 

a sua opinião em relação a 

qualidade dos serviços prestados 

no Hospital.    

No mês de Agosto do mesmo ano, 

Sou Alberto Anastácio membro do 

C o m i t é  d e  C o - G e s t ã o  e 

Humanização do Hospital de 

Muatua, distrito de Mogovolas. 

Fazem pa r te  do  CCGH 12 

membros (9 representam a 

comunidade e 3 funcionários).

Quando fomos constituídos em 

2012, o Hospital não tinha um 

fontanário, o que era triste. Para a 

higiene dos doentes e do Hospital 

(banho, lavagem de roupa, 

limpeza, etc.) os acompanhantes 

e funcionários, sobretudo na 

maternidade, buscavam água no 

rio Pitamaganha. Para além da 

água ser imprópria para o 

consumo humano, as pessoas 

percorriam 3.5km para chegar ao 

rio. Por exemplo, nos casos em 

que o doente tivesse que tomar do 

medicamento ainda no Hospital, a 

água disponível era a do rio. 

Preocupados com a situação, com 

a colaboração da comunidade 

abrimos um poço tradicional. 

Durante o período que forneceu 

água foi um alívio. Entretanto, 

para nossa tristeza, pouco tempo 

d e p o i s  o  p o ç o  s e c o u  e 

seguidamente destruiu-se, o que 

obrigou voltar a depender da água 

“Comunidade que participa, 

assuntos que se resolvem”
pe la  pr ime i ra  vez ,  nós ,  a 

comunidade (grupos de mulheres, 

h omens ,  j o ven s ,  d oen t e s 

crónicos) e funcionários reunimos 

e discutimos sobre a qualidade 

dos serviços prestados no nosso 

Hosp i ta l .  De  ent re  out ros 

assuntos, a falta de um fontanário 

no Hospital foi uma questão 

apresentada por todos, visto que, 

a água usada era proveniente do 

rio Pitamaganha. 

Depois do encontro, nós, a 

comunidade e funcionár ios 

ficamos satisfeitos, visto que, 

houve uma aproximação entre as 

partes; o que antes era difícil, se 

não mesmo “impossível”, devido à 

pouca abertura, à falta de 

informação e fraco domínio dos 

direitos e deveres das partes.

 

A preocupação era extrema, que 

exigia de nós, da comunidade e 

dos funcionários o seguimento 

com vista a soluciona-la. Dai que 

no dia 20 de Agosto do mesmo 

ano, escrevemos uma carta 

dirigida ao Governo do distrito 

com o conhecimento do Chefe do 

Posto Administrativo de Muatua, 

explicando sobre a triste situação 
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