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QUEM SOMOS 

Jembi Health Systems: ONG africana, sem fins lucrativos originada a 

partir do Medical Research Council SA especializada em Sistemas de 

Informação, mobilização de recursos (fundraising) e gestão de fundos.

UEM-mOASIS: Projecto da UEM em colaboração c/ a Jembi HS p/apoio 

na concepção, desenvolvimento e implementação dos Sistemas de 

Informação do sector público.

Escritórios em quatro países:

1. Africa do Sul (Cape Town, JHB & Durban): 63 funcionários

2. Moçambique (Maputo): 83 funcionários: 

3. Ruanda (Kigali): 4 funcionários

4. Zâmbia (Lusaca): 6 funcionários



COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL EM 

MOÇAMBIQUE 

Memorandos de Entendimento: 

• Ministério da Saúde (2 OC e 6 DPS)

• Ministério do Género, Criança e Acção Social

• Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos

• Grupo Inter-Institucional de Trabalho sobre Estatísticas Vitais

• Instituto Nacional do Emprego (Ministério do Trabalho, Emprego e 

Segurança Social)

• Universidade Eduardo Mondlane

• Universidade Politécnica – A Politécnica

• Outras Universidades: Kwazulu Natal, Cape Town, Zimbabwe,  

UCSF, University Bocconi, etc.

• Doadores: CDC, USAID, WHO, Cooperação Italiana, Terre Des 

Hommes, BAD, AIHA 



A NOSSA MISSÃO 

▶ Desenvolver soluções inovadoras, sustentáveis e escalonáveis 

para países e ambientes de recursos limitados 

▶ Prestar apoio técnico na concepção, desenvolvimento e 

implementação de sistemas de informação nas áreas da saúde, 

acção social e justiça

▶ Contribuir para melhoria da situação de saúde global através da 
disponibilização de informações atempadas e fiáveis para a 
tomada de decisão 

▶ Criar capacidades locais (moçambicanas) no âmbito do sistemas de 
informação  para garantir a sustentabilidade dos mesmos nos 
sectores público, privado e académico.

▶ Promover sistemas de código aberto, interoperabilidade e padrões de 

sistemas de informação

▶ Partilhar experiências e conhecimentos no âmbito dos sistemas de 

informação e TICs (pesquisa, artigos, workshops, conferências)

▶ Investimos em quadros jovens e capacitamos para as áreas de 

sistemas de informação

,



PRINCIPAIS PROJECTOS DA JEMBI

MISAU

• SISMA - http://sis-ma.in/

• Sistema de mortalidade ( SISROH e CID 10)

• Sistema de seguimento de pacientes (POC) - http://pocmoz.in/

• Desenvolvimento do software

• Implementação e infraestrutura do projecto em 52 US

• Sistema retrospectivo de seguimento de pacientes (EPTS – OpenMRS)

• Manutenção da plataforma OpenMRS

• Desenvolvimento dos relatórios do PEPFAR e MISAU

• Harmonização e Centralização da arquitetura do OpenMRS

• Helpdesk de apoio aos sistemas de informação do PEPFAR/MISAU

• Apoio ao Curso Médio de Estatísticas Sanitárias no CRDS (33 técnicos/ 3 anos)

• Apoio nas formações continuas em informática e sistemas de informação

http://sis-ma.in/
http://pocmoz.in/


PRINCIPAIS PROJECTOS DA JEMBI

MGCAS

• SI-M&A - http://mgcas.in

MJCR 

• Projecto de interoperabilidade

• Projecto de CRVS

GITEV

• Assessoria técnica para o fortalecimento do RCEV (Mortalidade e Interoperabilidade)

E-VET

TRANSVERSAIS

• Programa de estágios pré- profissional

• Projecto inovador para segurança e transmissão
de dados (SIS-Compact Station)

http://mgcas.in/


Programa de Estágios da Jembi

▶ A Jembi tem uma vasta experiência na aceitação de estagiários desde 2008 

em áreas tais como: Informática, gestão de projectos, monitoria e avaliação, 

estatística, marketing e comunicação, saúde, entre outros.

▶ A primeira equipa técnica do projecto mOASIS foi composta por estagiários

da UEM que são hoje quadros séniores da Jembi

▶ Em moçambique a Jembi firmou o MdE com o MITESS em 2017

▶ A Jembi foi atribuida o Diploma de Honra em reconhecimento da sua

contribuição na promoção de estágios Pré-Profissionais na cidade de Maputo

▶ A Jembi participou na 54ª 

▶ No total a Jembi já recebeu 12 estagiários sendo que 4 deles cumpriram duas

rondas de estágio, por um período total de 6 meses.

▶ Dois dos estagiários foram absorvidos como quadros da Jembi na posição

de Programador Junior e de M&E



Estagiários (2015-2018) 

 Vania da Mira Afonso (Estátistica) - contratada

 Yixuan Jing (Gestão de Projectos)

 Matteo Mancuso (Gestão de Projectos) 

 Antonieta Rebelo (Gestão e Análise de dados)

 Inês das Neves (Pesquisa e Gestão de Projectos)

 Sebastião Libombo (Monitoria e Avaliação

 Simão Gabriel Mazive (Desenvolvimente de Software) - contratado

 Sheyla Regina José Mussane (Web design)

 Lézimo Alexandro Notisso (Marketing e Comunicação)



Estagiário Simão Gabriel Mazive




