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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA REDE IBERO-AMERICANA DE EDUCAÇÃO DE 

TÉCNICOS EM SAÚDE – ANEXO V 

 

PLANO DE TRABALHO DA RIETS 2021-2022 

 

APRESENTAÇÃO 

Este Plano de Trabalho tem por finalidade orientar, em linhas gerais, as atividades da recém-

criada Rede Ibero-Americana de Educação de Técnicos em Saúde1 (RIETS), constituída como 

uma sub-rede da Rede Internacional de Educação de Técnicos em Saúde (RETS).  As estratégias 

e atividades estão propostas para um período extraordinário de dois anos (2021-2022), tendo 

como pressupostos a integração e a articulação, no âmbito da rede, das instituições de ensino 

voltadas para formação de técnicos em saúde, de modo a produzir, sistematizar e divulgar 

conhecimentos que venham a subsidiar a elaboração de políticas, programas, planos e 

projetos de cooperação internacional e fortalecer os sistemas de saúde dos países membros.  

Este plano de trabalho busca estabelecer atividades que contribuam para a consecução dos 

objetivos estabelecidos no II Plano de Ação Quadrienal da Cooperação Ibero-Americana 2019-

20222, especialmente no que se refere ao objetivo geral – ‘Contribuir para o fortalecimento 

da Comunidade Ibero-Americana e para o desenvolvimento sustentável da Região no contexto 

da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável’ – e ao seu eixo estratégico 1 – 

‘Fortalecer o Sistema da Cooperação Ibero-Americana’. É importante destacar o papel que a 

Cooperação Sul-Sul e a Cooperação Triangular desempenham no âmbito da Cooperação Ibero-

Americana, bem como o estímulo ao trabalho em rede.  

Este Plano de Trabalho visa apontar ações e estratégias que permitam a consolidação da 

RIETS em seus dois primeiros anos, fortalecendo sua capacidade de articular instituições e 

organismos de governo vinculados direta ou indiretamente à formação de trabalhadores 

técnicos da saúde, a fim de ampliar a cooperação técnica entre eles e potencializar os 

esforços realizados por cada um deles de forma independente.   

                                                           
1 No âmbito da RETS, trabalhadores técnicos em saúde são todos aqueles que exercem atividades técnico-

científicas no setor, incluindo desde os auxiliares e agentes comunitários de saúde até os técnicos de nível 

superior. Leia mais em: http://www.rets.epsjv.fiocruz.br/node/621 > A Educação Técnica em Saúde. 

2 Disponível em: https://www.segib.org/wp-content/uploads/II-PACCI-ESP-PORT-Baja-OK.pdf  
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Objetivo 1 - Fortalecer, ampliar e difundir a RIETS. 

Ações  Estratégias/Atividades  Responsáveis  

1.1. Ampliar e fortalecer a 
RIETS na Região 
Ibero-Americana 

1.1.1. Aprimorar, com base no Plano 
de Comunicação 2019-2022 da RETS, 
os mecanismos de comunicação 
interna, externa e de gestão da Rede. 

Secretaria Executiva  
 
Membros da Rede 

1.1.2. Construir a página da RIETS no 
website da RETS.  

1.1.3. Promover, com a cooperação 
dos atuais membros da 
Rede, a incorporação de outras 
instituições e países à RIETS. 

1.1.4. Fortalecer a interação com a 
SEGIB e com outras redes ibero-
americanas de forma contribuir para 
os objetivos comuns.  

 

Objetivo 2: Divulgar e promover a produção e o intercâmbio de conhecimentos na área de 

educação e trabalho dos técnicos em saúde. 

Ações  Estratégias/Atividades  Responsáveis  

2.1.  Promover/divulgar 
eventos, presenciais 
ou virtuais, sobres 
temas pertinentes à 
formação e 
qualificação dos 
técnicos de saúde. 

2.1.1. Divulgar, com base no Plano de 
Comunicação 2019-2022 da RETS, 
publicações sobre temas de interesse 
da RIETS e de seus membros. 

Secretaria Executiva  
 
Membros da Rede 

2.1.2. Divulgar eventos técnicos e 
científicos organizados pelas 
instituições membros ou por 
organismos multilaterais e outras 
instituições. 

2.1.3. Realizar, ao menos, um 
Seminário Virtual por ano sobre temas 
relevantes para as áreas de formação 
de trabalhadores técnicos em saúde, 
saúde global e cooperação técnica em 
saúde. 

2.2. Construir 
conhecimentos que 
propiciem/facilitem a 
cooperação técnica 
entre os membros da 
Rede.  

2.2.1. Organizar uma publicação 
eletrônica sobre a formação de 
técnicos em saúde nos países da Rede. 

Secretaria Executiva 
 
Membros da Rede 
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