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NOTA de IMPRENSA 

 

Jembi/MOASIS realiza a sua primeira Reunião de âmbito nacional em Maputo para reflexão sobre as suas 

actividades em Moçambique  

Maputo, 16 de Junho de 2015 - De 15 a 16 de Junho de 2015 teve lugar, na Cidade de Maputo, a primeira Reunião Nacional 

dos profissionais da Jembi/MOASIS para reflexão sobre as actividades que têm vindo a realizar em Moçambique, 

dificuldades, avanços, desafios e oportunidades. 

O encontro passou em revista as actividades desenvolvidas pelas duas organizações em apoio aos seus parceiros em 

Moçambique nos últimos 2 anos e desenhou novas estratégias de intervenção para o futuro próximo nas áreas de Sistemas 

de Informação, Monitoria e Avaliação quer para o sector da Saúde como para o de Género, Criança e Acção Social. 

Durante os trabalhos os representantes da organização procedentes das diferentes províncias relataram as suas 

experiências na realização das suas actividades em interessantes testemunhos que contribuíram para a compreensão 

holística, aprofundamento e identificação dos desafios e oportunidades tendo sido ainda discutidos alguns temas técnicos 

para actualização e melhoria do desempenho dos participantes tais como o SIS-ROH (Sistema de Informação para Registo 

de Óbitos Hospitalares) na sua versão 2.0.0 (aplicação informática 

de código aberto (open source) que permite acesso às funcionalidades 

através de plataforma Web com finalidade de colectar dados 

quantitativos e qualitativos sobre causas de óbitos em Moçambique). 

Foi enfatizada a necessidade de utilização e melhoramentos das 

ferramentas de gestão, monitoria e avaliação do desempenho 

da organização aos diferentes níveis bem como sublinhada a 

importância e necessidade de melhoramento dos mecanismos 

de planificação, comunicação e articulação no seio da 

organização bem como entre esta e os seus parceiros aos 

diferentes níveis. Os participantes sublinharam igualmente a 

necessidade de incrementar as acções de formação dirigidas 

sobretudo ao pessoal do nível distrital nas unidades sanitárias e 

outras unidades sociais tendo igualmente apelado para um incremento das visitas de apoio técnico à periferia. 

Os representantes das províncias instaram a direcção a intensificar o seu apoio e supervisão e apelaram para que esta 

amplie e consolide os mecanismos de diálogo, articulação e comunicação com as autoridades e responsáveis dos sectores 

ao nível provincial. Por seu turno, a direcção instou os participantes a uma maior colaboração e participação na vida da 

organização e na execução dos diferentes projectos de apoio. 

Participaram neste evento todos os técnicos da organização colocados nos escritórios em Maputo bem como aqueles que 

se encontram colocados no sector saúde ao nível provincial nomeadamente nas províncias de Cabo Delgado, Zambézia, 

Tete, Gaza, Maputo Província e Maputo Cidade. O representante da Província de Inhambane não se fez presente ao 

encontro devido à sobreposição de agendas. 

O encontro decorreu num ambiente de franca camaradagem, abertura e franqueza com os participantes a reconhecerem a 

importância do evento e a apelarem para que estes eventos sejam realizados com regularidade! 

 

 


