
APOIO DA UEM-MOASIS/JEMBI AO 

FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE 

REGISTO CIVIL E ESTATÍSTICAS 

VITAIS EM MOÇAMBIQUE
REUNIÃO COM S.Exa  o SR. SECRETÁRIO PERMANENTE DO MINISTÉRIO 

DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS



QUEM SOMOS 
UEM-MOASIS: Projecto das UEM em colaboração c/ 

Jembi p/apoio aos SI do sector público.

Jembi: ONG africana originada do Medical Research 

Council SA especializada em SI, mobilização de 

recursos (fund raising) e gestão grant/projectos.

Objectivos:

 Referência institucional e académica sem 

interesses comerciais p/apoiar o desenvolvimento 

dos SI e TIC associada;

 Fortalecer capacidades locais nos sectores público, 

privado e académico e sustentabilidade;

 Apoiar a integração dos SI entre os sectores do 

governo (Saúde, Justiça, Género, Criança e Acção Social, 

INE, etc.) e parceiros públicos/privados;

 CIÊNCIA E TECNOLOGIA = INFRA-ESTRUTURA IT

 UEM = ESTRUTURA DA INFORMAÇÃO

Recursos:

 Equipa de 25 especialistas 

Moçambicanos em Maputo e províncias 

(60 no total na região) empenhados em 

projectos de SI para o sistema público

 mais de 20 projectos de envergadura 

nacional em 6 anos;

 orçamento médio anual de 1,5 milhões 

de US$ (CDC, USAID, UE, OMS, etc.): > de 

7 milhões USD em Mozambique.



METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO 

IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS

Pode ser uma ou todas das acções da sequência e 

integrada com todos os sistemas do governo





PRINCIPAIS SISTEMAS 

DESENVOLVIDOS E 

IMPLEMENTADOS EM MOÇAMBIQUE
UEM-MOASIS/JEMBI EM APOIO AO GOVERNO MOÇAMBICANO



DESENHO E IMPLEMENTAÇÃO DA ARQUITECTURA E DO SISTEMA 

INTEGRADO/INTEROPERÁVEL PARA O MISAU E PARA O MGCAS

Fase 1 Arquitectura – integração de dados e 

criação de relatórios através de sistemas

baseados no individuo

Fase 2 Arquitectura – integração de 

dados e criação de relatórios à partir

de sistemas relacionados (Lab, 

farmácia, etc.)

Fase 3 Arquitectura – continuidade dos 

cuidados

Mesmo trabalho foi feito para 

AFRICA DO SUL, BOTSWANA, 

ZIMBABWE RUANDA E NAMÍBIA



SIS-MA (SISTEMA NACIONAL DE MONITORIA E AVALIAÇÃO)

 Realizadas todas as fases do projecto em conjunto c/ MISAU

Anteprojecto e desenho da arquitectura e quadro de interoperabilidade,

Requisitos,

Busca de recursos,

Concurso internacional,

Gestão do projecto e desenvolvimento sistema,

Teste, piloto e instalação em todo o país,

Formação, documentação e manutenção,

• IMPACTO:

• implementado em 125 sítios ao nível distrital, provincial 

e central,`

• > 850 utilizadores/administradores/developers

formados,

• Técnicos da MOASIS nas províncias capacitados e 

disponíveis para manutenção e apoio técnico

• documentação completa incluindo todos tipo de manuais



SIS-ROH (Sistema de Registo de Óbitos Hospitalares) 

 Desenvolvido pela UEM-MOASIS.JEMBI 

 Implementado em 44 locais (36 US) –

todas as provincias; nivel distrital, 

provincial e central 

 Materiais de formação elaborados pela 

UEM-MOASIS/JEMBI 

 Uso de códigos da CID-10 para causas de 

morte (lista reduzida)

 >400 quadros formados

Aumento de 

registo de 

óbitos de 

2009-2013

Formação

SIS-ROH

IMPACTO

• Antes de 2006, dados de mortalidade eram adquiridos 

através do censo e pesquisas 

• 2009: Moçambique produziu primeiro relatório nacional de 

análise de dados de mortalidade HOSPITALAR (extraidos 

do SIS-ROH)

• 3 Relatórios Nacionais foram produzidos até hoje (último 

recentemente públicado cobrindo dados 2009-2013)

• >100.000 casos de morte registados (com respectivas 

causas de morte baseados em padrões internacionais CID-

10)



SIBI (Sistema de Informação p/a saúde Baseado no 

Indivíduo) 

 Sistema baseado em dados individuais p/o 

acompanhamento de pacientes portadores de 

doenças crónicas;

 Baseado no ciclo de projecto (projecto aprovado 

MISAU, requisitos, desenvolvimento, piloto, formação, 

instalação, manutenção e suporte contínuo) e c/ 

princípio de apropriação/ liderança local 

(ownership) e sustentabilidade;

 Com tecnologia inovadora de fonte aberta e uso 

de códigos de barras;

 Base para funcionamento de Idientificação Única 

dos pacientes;

 Implementado em Centros de Saúde.



Suporte ao desenvolvimento da lista nacional das 

infra-estruturas e serviços

2007: O primeiro

levantamento nacional

de infra-estrutura, 

recursos e serviços

Lista incluida no Módulo Básico e 

actualizações no SIS-MA, procedimentos

desenvolvidos e módulos para 

actualizações de rotina (IEESS)

2014: Grupo de trabalho liderado

pelo CDC para um master facility 

list integrado entre sistemas e 

instituições

MINISTRY OF HEALTH

MINISTRY OF JUSTICEMINISTRY OF INTERIOR

NATIONAL INSTITUTE OF 

STATISTIC

UNIVERSITY EDUARDO 
MONDLANE (UEM)

NGO AND PRIVATE 
SECTOR

mOASIS

National 

NGO/ORG

InternationalNG
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Sistema de Informação do MGCAS 

Projecto de 3 anos financiado pela USAID p/ o 
fortalecimento de todo o Sistema de M&A do sector.

MdE assinado entre UEM-MOASIS/Jembi e MGCAS sendo o 
único projecto de apoio p/este Ministério;

 Plano de trabalho único concordado e aprovado;

 Levantamento detalhado do SI p/ M&A do MGCAS, 
recomendações e roadmap;

 Desenho da arquitectura geral;

 Ciclo do projecto (projecto aprovado, requisitos, 
desenvolvimento, piloto, documentação, formação, 
instalação, manutençãoo e suporte contínuo) e c/princípio 
de ownership e sustentabilidade;

 Revisão e desenvolvimento dos Sistemas electrónicos e 
baseados no papel implementados baseada no 
levantamento;

 Implementação, formação e manutenção.



SISTEMAS INOVADORES PARA SEGURANÇA E 

TRANSMISSÃO DE DADOS

KIOSK HARDWARE (SIS COMPACT STATION)

• Seguro e confidencial;

• Ligado ao WiFi/cabo ou 3G;

• Dedicado aos SI, sem virus;

• Standard hardware;

• Produzidas e instaladas c/ sucesso

mais de 80 máquinas no SNS em 3 

anos (todas as províncias).

KIOSK SOFTWARE

• Só permite uso de sistemas do governo

• Conexão internet dedicada e exlusiva

• Supporte à distância



UEM-MOASIS/JEMBI E CRVS EM MOÇAMBIQUE e na

REGIÃO: PASSADO E PRESENTE

 Apoio aos planos iniciais p/ melhoria do 

CRVS (MOVE-IT) e p/ atrair recursos neste 

âmbito;

 Apoio na criação e funcionamento do GITEV;

 Levantamento (geral e mortalidade); 

 Apoio à planificação e produção do 

relatório que serviu de base p/a definição 

de acções atinentes à melhoria do CRVS 

Moçambicano;

 Participação na realizacao do plano de 

trabalho do GITEV;

Visita à África do Sul

Conferência OMS Cape Town



UEM-MOASIS/JEMBI E CRVS EM MOÇAMBIQUE e na

REGIÃO: PASSADO E PRESENTE

Organização de visitas de trabalho a 

outros CRVS e conferências OMS;

Apoio ao MoU integrovernamental (UEM 

é membro);

Busca de recursos e advocacia 

internacional(CDC, WHO, MOVE-IT, Twinning 

etc.) e investimentos próprios em visitas 

a parceiros (WHO, Canadá, UM, etc.)

Elaboração por conta da UNECA do 

guião p/ digitalização CRVS p/ África.

Visita ao Registo Civil Zimbabwe e 

Namibia 

Workshop UNECA e BAD sobre o Guião

de digitalização do CRVS



Iniciativas relacionadas c/ CRVS do Governo

e outras Organizações
ACTORES

 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (coordenador);

 INE;

 MISAU (nascimentos e mortes SNS);

 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA;

 OUTROS MINISTÉRIOS (MIN. DO INTERIOR, 

MIN. ADMINSITRAÇÃO ESTATAL, MGCAS; Etc.);

 GITEV;

 UEM – MOASIS;

 PARCEIROS (WHO, UE, CANADÁ, UNICEF, 

COMUNIDADE S. EGÍDIO, SUÉCIA , ??)

PRODUTOS do GOVERNO

 eGIF - Governo Electrónico de Moçambique e GovNET;

 SINAREC – Sistema de Registro Civil;

 Registo Criminal - Aplicação de troca de dados que 
reduz o tempo de envio de pedidos de Certificado de 
Registo Criminal entre delegações SINAREC (Sistema 
Nacional de Registo Civil);

 eCRVS – Desenvolvido pela UNICEF em fase de teste –
sistema de gestão de dados usando USSD, SMS e 
interface web para simplificar e descentralizar os 
serviços de Registos Vitais;

 eNUIC – Número Único de Identidade  Ministério da 
Ciência e Tecnologia;

 SIS-ROH – Sistema de mortalidade intra-hospitalar;

 SISTAFE, REGISTRO VEÍCULOS MOTORIZADOS, 
SISTEMA DE ID E PASSAPORTE.



Solução de Base de Governo Electrónico em 

Moçambique eGIF– 2013





Arquitectura, interoperabilidade e NUIC

 Arquitectura geral e detalhada eGOV existe mas não do CRVS;

 Quadro e normas de Interoperabilidade eGOV existe mas não para 
o CRVS;

 NUIC: Decreto n.°44/2010 de 2 de Novembro existe mas não para 
CRVS ??: 

 Estabelece a criação e implementação do Nº Único de Identificação do Cidadão 
(NUIC)

 Gestão da Base de Dados do Cidadão nacional e estrangeiro residente

 Integração de documentos de identificação civil baseados em elementos 
biométricos num só número

A identificação e emissão dos doc.s do cidadão são feitas c/ base nos 
dados expedidos pelo registo civil no quadro das atribuições e 
responsabilidades do Min. que superintende a área do Registo Civil,



Schemi miei di architettura



PROPOSTA PARA O FUTURO 

UEM-MOASIS/JEMBI

EM APOIO AO GOVERNO MOÇAMBICANO



Recomendações da UEM-MOASIS/JEMBI para 

o futuro do CRVS

 Objectivos: 

1) Atingir uma coordenação eficiente das 
iniciativas;

2) Planificar e desenvolver um projecto único e 
aprovado pelos órgãos de governo;

3) Desenvolver um sistema Integrado p/o CRVS
baseado numa arquitectura definida, 
interoperabilidade e padrões comuns; 

4) Envolver e priviliegiar instituições locais e 
olhar para as boas práticas na região.

Arquitectura detalhada do Sistema integrado do CRVS 



ACTIVIDADES

 Reactivar veementemente a acção de coordenação do GITEV:

1. Elaboraraum projecto único e integrado p/o desenvolvimento do CRVS que 

seja guia para todos os actores;

2. Elaborar um plano único inclusivo (governo, instituições nacionais, 

organizações/agências internacionais);

3. Elaborar o desenho da Arquitectura e infra-estrutura padronizada e 

integrada usando possivelmente o Guião de Digitalização p/ o CRVS 

(UNECA- Jmebi);

 Analisar todas as iniciativas de apoio ao CRVS e enquadrar as 

julgadas positivas no plano único/integrado;

 Analisar as oportunidades de aopio.



ESTRATÉGIA

Procurar inspiração/países exemplares;

Promover e privilegiar o envolvimento de instituições locais 

no desenvolvimento do CRVS;

Garantir a criação de capacidades locais para 

sustentabilidade;

Desenvolver de imediato uma Infra-estrutura informatica 

integrada simples utilizando o que existe que possa dar 

resultados impactantes em tempos breves (DEMO)



PROPOSTA IMEDIATA DE APOIO DA UEM-MOASIS/JEMBI
Os recursos são limitados e são provenientes das reservas da Jembi não tendo 

nenhum financiador neste momento

 Apoio Técnico e de Coordenação no GITEV;

 Advocacia e capacitação de quadros p/ entender o complexo quadro tecnológico e ajudar na elaboração 

do Projecto eCRVS e na planificação e escolha de soluções;

 Análise das propostas e sistemas existentes e relatórios p/ ajudar a compreender e tomar decisões 

informadas;

 Suportar o conhecimento de boas práticas e possibilidade de usar sistemas de sucesso, padrões regionais 

e internacionais no âmbito do CRVS (visitas à Namíbia/Resultados do Workshop Zimbabwe); 

 Apoiar na elaboração da Arquitectura para integração e interoperabilidade dos Sistemas aprovados pelo 

GITEV para produção de estatísticas vitais;

 Criar um Protótipo Sistema CRVS integrado p/ conhecer concretamente o significado de sistema 

integrado e interoperáveis;

 Apoio na elaboração dos documentos técnicos, estratégicos e de projectos.

SE EXISTEM RECURSOS O APOIO PODE SER MUITO MAIS ABRANGENTE ATÉ 

CHEGAR AO DESENVOLVIMENTO E INSTALAÇÃO NACIONAL DO SISTEMA CRVS



Recursos ?

 GOVERNO

 CANADÁ

 CDC e USAID

 UNICEF

 UE

 OMS

 SUÉCIA

 BLOOMBERG

 FRAUNHOFER

 ???

METODOLOGIA E ESTRATÉGIA  PARA USO DOS RECURSOS:

 PLANIFICAÇÃO ÚNICA E COORDENADA ENTRE ENTIDADES 

PÚBLICAS E PRIVADAS.

 PROMOÇÃO DE TODAS AS INICIATIVAS DESDE QUE 

PERFEITAMENTE ALINHADAS NA ARQUITECTURA E PLANOS E 

QUE POSSAM SER MONITORADAS COM TRANSPARÊNCIA.

 PROMOÇÃO DO ENVOLVIMENTO PREFERENCIAL DOS ACTORES 

NACIONAIS PÚBLICOS, PRIVADOS E ACADÉMICOS.

 GARANTIR OWNERSHIP, CAPACITAÇÃO LOCAL E 

SUSTENTABILIDADE

 FAZER REFERENCIA AO MoU INTERGOVERNAMENTAL DO GITEV

GITEV COM AUTORIDADE E PODER: 

ESTRUTURA FÍSICA, HUMANA, 

ORGANIZACIONAL



DEMO

UEM-MOASIS/JEMBI 

EM APOIO AO GOVERNO MOÇAMBICANO



Demo

 Registo do nascimentos sem NUIC (verbete)

 Registo de nascimentos e atribuição do NUIC tardia

 Registo do casamento com ou sem NUIC

 Visualização dos eventos vitais

 Registo do divórcio

 Registo da morte

 Impressão do verbete

 Visualização dos eventos vitais

 Visualização do registo do indivíduo (todos os dados)

 Visualização das estatísticas vitais



UEM-MOASIS/JEMBI E CRVS EM MOÇAMBIQUE: 

FUTURO (DEMO DO PROTÓTIPO)



Escopo da Demo
 A intenção é mostrar que deve existir acima de tudo uma arquitectura única integradora e um 

sistema informático que possa gerir a informação dos diferentes sub-sistemas de forma a 

padronizar e permitir a interoperabilidade a partir da gestão do identificador único do cidadão 

NUIC.

 Podem e sempre vão existir sistemas diferentes, a DEMO mostra que e possível e necessário iniciar 

a criar uma interoperabilidade e integração dos mesmos p/ que se falem e intercambiem dados.

 E necessário trabalhar de imediato p/ uma arquitectura única definida p/ que todos os actores se 

conformem e criar uma plataforma única inicial que possa garantir a interoperabilidade entre 

diversos sistemas existentes e futuros.

 A demo é um produto real e muito complexo, alojado num servidor, construído com diferentes 

sistemas open source profissionais, especializados na gestão de dados e mensagens de diferente 

origem, baseado em tecnologia em uso no sector da saúde na África do Sul, no Rwanda, na Namibia

e em outros países.

 A demo serve para compreender o conceito e não deve necessariamente ser vista como o produto 

de escolha. Existem outros exemplos muito válidos Open Source ou Proprietários, porém é 

necessário iniciar sendo que é sempre possível mudar no futuro. 

 É necessário obter resultados imediatos mesmo se simples (registro de nacimento integrado e 

NUIC ? Outros ?).



Funcionamento da demo e funções do sistema
FUNCIONAMENTO:

 Usa as BASES DE DADOS/sistemas de registo dos cidadão já presentes ou podem ser criados 

especificamente ad hoc (SINAREC, REGISTO CRIMINAL, eCRVS, NUIC, SIS-ROH,  outros);

 Integra dados de diferentes sistemas aplicando normas internacionais de padronização dos dados;

 Cria um record ÚNICO pessoal do cidadão com os eventos (nacimento, etc.) e, se possível, atribui de 

imediato o NUIC;

 Se não for possível, o sistema atribui um número único interno temporário;

 quando o mesmo cidadão entra em contacto com CRVS p/ outro evento (casamento) e tem NUIC o sistema 

através de operações complexas busca nos records (nacimento, etc.) os dados que correspondem ao 

cidadão e, se encontra, atribui o NUIC a todos os eventos passados e futuros até à morte.

O QUE FAZ ?

• INTEGRA DADOS DE DIFERENTES FONTES E CONSEGUE A INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS

• PADRONIZA DADOS DE DIFERENTES FONTES (MENSAGEM)

• ARMAZENA DADOS PADRONIZADOS E DISPONIBILIZA AOS DIFERENTES SISTEMAS QUANDO NECESSÁRIO (NUIC)

• REGISTA OS EVENTOS VITAIS

• ENVIA DADOS INDIVIDUAIS OU AGREGADOS AOS DIFERENTES SISTEMAS PARA GESTÃO DAS OPERAÇÕES DOS 

CIDADÃOS OU PARA ESTATÍSTICAS.



eCRVS Systems in Mozambique are still in a preliminary phase, 

lack an architectural design, planning and coordination of 

efforts

SINAREC
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SIBI
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eCRVS Systems in Mozambique in our vision

SINAREC
SIS-ROH, 

SIBI

SI-RH AND OTHERS 

INDIVIDUAL and 

AGGREGATE BASED  

GOV SYSTEM

registro 

criminal

CRVS &

verbetes

certificaca

o de obito, 

dados dos 

pacientes

Registo 

eventos 

criminosos

servicio ao 

cidadao, 

governo

eCRVS ?

CV 

nascimento 

e morte

DEFINED ARCHITECTURE, STANDARDS AND DATA FLOW AND A CENTRALIZED SOFTWARE 

INFRASTRUCTURE (OPENHIE OR SIMILAR) FOR THE INTEGRATION OF DIFFERENT EXISTING 

SYSTEMS THAT CAN SHARE UNIQUE IDENTIFICATION AND DATA, AVOID DUPLICATION OF EFFORT, 
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Arquitectura Geral do Sistema CRVS de Moçambique





The role of UEM-MOASIS (Jembi Funds)

● Implement the CRVS Information Exchange

● Provide and configure open source software
o Data Exchange, Master Index, Registries, Aggregate 

reporting, data exchange standards

● Work with other partners to use the system

● Develop data exchange standards for CRVS

● Link with other eGovernment Initiatives

● Link with the CRVS Guidebook practices

● Seek funding for a model implementation



Infra-estrutura actual do Sistema do Registo Civil e 

Estatísticas Vitais



Infra-estrutura para um Sistema do Registo Civil e 

Estatísticais Vitais (futuro)



Integrated System (current)



Integrated System (future)




