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SINOPSE 

Moçambique atrai a atenção da Cooperação Internacional e das empresas privadas. 

Todos eles predicam com honrosas intenções para melhorar a saúde da população. “A 

Luta continua” revisa os avances, os desafíos, e as dificuldades existentes para 

construir um sistema de saúde para todos num país cada dia mais desigual, e no qual, 

por vezes, as estratégias de ajuda não caminham na mesma direção. 

 

FICHA TÉCNICA  

Título original: A luta continua 

Pais produção: Espanha 

Ano produção: 2014 

Duração: 40 minutos 

Formato original: HD / 16:9 

Formatos de projeção: Bluray e DVD 

Som: Estéreo 

Idiomas na versão original: Português, Espanhol, Inglês.  

Legendas: Português, Espanhol, Inglês. 

Direcção: Raúl de la Fuente 

Producção: Amaia RemÍrez y medicusmundi 

Fotografia, direção e montagem: Raúl de la Fuente 

Música: Mikel Salas 

Correcção de cor: Axel O’Mill 

Pós produção de som: Ernesto Santana 

Grafismo e pós produção: Natxo Leuza 

Legendado: Iker Esteibarla 

 

TRAILER EM YOUTUBE 

Português: https://www.youtube.com/watch?v=10W9sXEXWXc&feature=youtu.be 

Inglês: http://www.youtube.com/watch?v=l_G3SLBQypA  

Espanhol: http://www.youtube.com/watch?v=Ui6px8B0Rls 

https://www.youtube.com/watch?v=10W9sXEXWXc&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=l_G3SLBQypA
http://www.youtube.com/watch?v=Ui6px8B0Rls


ESTREIA EM MAPUTO 

Depois da estreia de “A luta continua” no dia 5 de Junho em Barcelona, é chegada a 

vez deste documentário ser projectado em  Moçambique. Em Maputo, a estreia será 

no próximo dia 4 de Julho, pelas 19 horas, no CCFM – Centro Cultural Franco 

Moçambicano. 

 

Moçambique, desde a sua independência em 1975, é um país em permanente 

mudança. Dinâmico, vibrante e cativante, atrai a atenção mundial, convertendo-se 

num destino prioritário para as acções de cooperação internacional e, mais 

recentemente, para centenas de empresas que procuram benefícios pelo seu grande 

potencial na exploração de recursos naturais. Neste cenário, governos, fundações, 

ONG´s e empresas predicam nobres intenções para melhorar a precária saúde de 

grande parte da população. 

 

“A Luta Continua” passa em revista os progressos, desafios e dificuldades em 

construir um sistema de saúde para todos num país cada dia mais desigual e 

onde, algumas vezes, as estratégias de ajuda não caminham sempre na mesma 

direção. 

 

Da parte da medicusmundi desejamos que este documentário possa contribuir para 

uma reflexão acerca da necessidade de construir uma visão comum entre governo, 

sociedade civil e doadores sobre o modelo de saúde que Moçambique necessita, de 

maneira a assegurar que o sonho de Alma Ata de “saúde para todos” se cumpre. 

 

“A Luta Continua” foi produzido pela Medicus Mundi e Kanaki Films, com o 

financiamento da AECID, e realizado por Raúl de la Fuente, recentemente galardoado 

com o prémio Goya 2014, da Academia de Cinema Espanhol, de melhor documentário 

em curta-metragem, por “Minerita”. 

 

Não percas esta estreia! A entrada é gratuita, com lotação limitada. Esperamos por ti! 

4 de julio 2014 – 19h 
 

Centro Cultural Franco-Moçambicano (CCFM) 

Avenida Samora Machel, nº468 

Praça da Independência - Maputo 

 

 

 

 

 

http://www.salutdretsaccio.org/peliculas/59/a-luta-continua/?lang=es
https://www.facebook.com/pages/Kanaki-Films/200814240001058
http://www.aecid.es/ES


MAIS INFORMAÇÕES 

Estreia do documentário “A Luta Continua” em imágenes (em África, Moçambique) 

http://www.medicusmundi.cat/pt/lestrena-africana-de-a-luta-continua-en-imatges/  

Estreia do documentário “A Luta Continua” em Maputo no dia 4 de Julho: 

http://www.medicusmundi.cat/pt/estrena-del-documental-a-luta-continua-a-maputo-el-

4-de-juliol/ 

“A luta continua”, o trailer do filme: http://www.medicusmundi.cat/pt/a-luta-continua-el-

trailer-de-la-pel%C2%B7licula/  

Reta final do documentário sobre o Sistema de Saúde em Moçambique: 

http://www.medicusmundi.cat/pt/recta-final-del-documental-sobre-el-sistema-sanitari-a-

mocambic/  

Cuidados de Saúde Primários em Moçambique: o documentário: 

http://www.medicusmundi.cat/pt/aps-a-mocambic-el-documental/  

 

         

        

 

Contacto: Neus Peracaula - Representante País - Tel. 21 32 29 53 // +258 843026347 

Email: representacion.maputo@medicusmundi.es Blog: www.medicusmundi.cat    

Web: www.medicusmundi.es/catalunya  
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