Súmario Técnico

A Prova Está no
Planeamento,
Supervisão e
Monitoria
AIRS traz Eficiência e
Eficácia às Operações
da Pulverização

A pulverização residual intra-domiciliar é uma operação
complexa que requer uma planificação, supervisão e monitoria
rigorosa.

encontros com o governo e as partes interessadas, para apoiar
o trabalho de planeamento a nível nacional, e contribuir para
os esforços de planeamento anual da pulverização.

O projecto de Pulverização Residual Intra-domiciliar em
África (AIRS), financiado pela Iniciativa Presidencial Contra
a Malaria (PMI), desenvolveu um quadro de ferramentas
de planificação, apoio de trabalho e listas de verificação de
supervisão e monitoria para garantir eficiência, qualidade e
eficácia a nível nacional e provincial, para ajudar os governos
dos países anfitriões a efectuar campanhas de pulverização.

Uma vez que as quantidades totais são decididas, encontros
de micro-planificação são tidas a nível –provincial e
municipal com todas as partes interessadas relevantes,
incluindo chefes técnicos, líderes políticos, e outros
influenciadores chaves, para determinar onde e como
serão alocados os recursos. Uma Ferramenta de MicroPlanificação, desenvolvida sob o programa da PRI, orienta
o processo. Esta ferramenta é mais detalhada do que a
Ferramenta de Quantificação, já que calcula as quantidades
de cada recurso necessário em cada local de operação
de pulverização, por província. A ferramenta de MicroPlanificação também determina o número de trabalhadores
eventuais necessários para realizar a campanha – operadores,
chefes de equipa, supervisores, chefes de armazém,
lavadeiras, guardas, técnicos de reparação de pulverizadores,
etc.

Ferramentas de Planeamento

Determinar quantidade de recursos e onde distribui-los exige
esforços significativos no planeamento.
Para este fim, o AIRS desenvolveu a Ferramenta de
Quantificação para calcular quantidades de todos recursos, tais
como, pulverizadores, insecticida, e Equipamento de Protecção
Individual (EPI); macacão, luvas, mascara, capacetes, e botas,
requeridos para a implementação da pulverização residual
intra-domiciliar bem-sucedida. Esta ferramenta é utilizada nos

Á medida que a data de lançamento da campanha se
aproxima, a preparação logística intensifica-se. Para apoiar

as equipas nacionais, o programa da PRI desenvolveu a
Ferramenta de Corrida a Linha de Partida, que lista quais
são as etapas críticas que devem ser alcançadas nas últimas
oito semanas antes do início da campanha de pulverização,
para garantir que esta começa a tempo.
O AIRS também desenvolveu um Calendário da
Pulverização para reduzir a duração das campanhas da
pulverização. O aluguer de veículos é um dos maiores
factores de custo das operações da PRI em todos os países. Os
Calendários da Pulverização permitem às equipas planificar
o aluguer de veículos para garantir que estes só são alugados
para os dias em que são absolutamente necessários. Quando
possível, as equipas da pulverização caminham a pé até às
comunidades para poupar nas despesas.

Supervisão

O programa da PRI forma e apoia os oficiais provinciais
e outras partes interessadas relevantes, na supervisão
das campanhas da pulverização nas comunidades. As
Listas de Verificações de Supervisão foram criadas
para os supervisores das campanhas da pulverização. Os
supervisores incluem o pessoal do projecto e oficiais do
Governo/Província/município. Estas listas de verificação,
de fácil utilização, cobrem todos os aspectos chave das
operações da pulverização, tais como a observância de
directrizes de segurança, conduta do pessoal da pulverização
na comunidade e técnicas de aplicação de insecticida. As
listas, que vêm em formato de papel e digital para uso com
telemóveis, incluem:
1. Mobilização Matinal do operador & Inspecção do
Veículo de Transporte
2. Desempenho do oficial do Armazém
3. Preparação do Proprietário da casa e Desempenho do
operador
4. Limpeza do Fim do dia

Padronização

Com 400-900 operadores no terreno durante a campanha,
são essenciais procedimentos padronizados para garantir
o sucesso. O programa da Pulverização Residual Intra
Domiciliar em Africa (AIRS) desenvolveu materiais de apoio
para as diferentes cargos assumidas pelos trabalhadores
temporários das campanhas da pulverização, para alcançar
um nível maior de padronização no desempenho operacional.

O Guia de Bolso do Operador e Guia de Bolso do Fiel de
Armazém podem ser consultados rapidamente no terreno no
caso de surgir alguma questão operacional ou de segurança,
e ajudar o pessoal a efectuar o seu trabalho correctamente.
Também está a ser desenvolvido um Guia de Chefe de
Equipa. Cada um dos materiais de apoio é traduzido para
Português, Francês e Malagasy. Serão também traduzidos
para outras línguas nacionais, tal como Kinyarwanda, e são
distribuídos em todos os 13 países, nos quais a PMI efectua o
AIRS..

Monitoria de Desempenho

Programa da PRI requer uma supervisão e monitoria rigorosa
para garantir que as actividades da pulverização são realizadas
de maneira segura, eficiente e correcta. A Pulverização
Residual Intra Domiciliar em Africa (AIRS) introduziu uma
cultura de desempenho na implementação das operações
da PRI, entre o pessoal da pulverização, para garantir que
os objectivos da campanha sejam alcançados. A introdução
desta cultura de desempenho tem resultado em um aumento
da eficiência operacional, tal como na redução global da
duração das campanhas da pulverização, (o que por sua vez
tem resultados na redução do custo global de itens, tais como
aluguer de veículos e armazéns).
A ficha de Controlo de Desempenho da Pulverização
foi elaborada para permitir aos supervisores e equipas da
pulverização medir o seu desempenho em comparação com
as metas estabelecidas diariamente. A ferramenta permite que
todos os quadros de supervisores da pulverização, incluindo
chefes de equipa, tenham acesso aos dados de desempenho em
tempo real. Isto permite-lhes rapidamente resolver qualquer
questão que possa surgir no curso de um dia da pulverização
e tomar as acções correctivas necessárias para garantir o
sucesso da campanha da pulverização.
A Ficha de Controlo do Desempenho da Pulverização mede o
desempenho contra dois indicadores operacionais críticos:
1. O número de estruturas pulverizadas por cada operador
cada dia, e
2. O número de estruturas pulverizadas por unidade
(pacote ou garrafa) de insecticida.
Através da simplificação dos processos e o fornecimento das
ferramentas e orientação necessária aos planificadores e às
equipas de pulverização, o AIRS está a trazer eficiência e
eficácia de alta qualidade às suas operações de pulverização.

O AIRS protege milhões de pessoas contra a malária
apoiando a PRI e a monitoria entomológica em África.
www.africairs.net • info@africairs.com

