
EXPERIÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E 

IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO NOS MINISTÉRIOS EM 

MOÇAMBIQUE



OBJECTIVOS

 Partilhar a experiência da Jembi/mOASIS em matéria de desenvolvimento 

e implementação de sistemas;

Demostração do SIS-MA  e do SI-M&A

 Sensibilizar/ consciencializar o MASA sobre a necessidade fortalecimento 

do Sistema de Informação e de M&A

 Recolher subsídios do MASA sobre a viabilidade de parceria e busca de 

recursos para o fortalecimento do Sistema de Informação do MASA.



QUEM SOMOS 
UEM-mOASIS: Projecto da UEM em colaboração c/ 
a Jembi HS p/apoio na concepção, Desenvolvimento 
e implementação dos SI do sector público.

Jembi: ONG africana, sem fins lucrativos originada a 
partir do Medical Research Council SA especializada 
em SI, mobilização de recursos (fund rising) e gestão 
de fundos e projectos.

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 Politécnica – A Politécnica 
• Universidades: Kwazulu Natal, Cape Town, Zimbabwe, AHIA, UCSF, ITECH, BroadReach, Plan

International, University Bocconi, etc.
• Doadores: CDC, USAID, WHO, Cooperação Italiana, Terre Des Hommes, BAD 

Escritórios em quatro países:

1. Africa do Sul (Cape Town, JHB & 
Durban): 63 funcionários
2. Moçambique (Maputo): 43 
funcionários: 
3. Ruanda (Kigali): 4 funcionários
4. Zâmbia (Lusaca): 6 funcionários



METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO IMPLEMENTAÇÃO DE 
SISTEMAS 

Pode ser uma ou todas acções da sequência



PRINCIPAIS ACÇÕES POR TIPO DE INTERVENÇÃO- Abordagem

Desenvolvimento do Sistema Implementação e M&A

APLICATIVO INFORMÁTICO/SOFTWARE

 Criação de um grupo técnico( equipa de SI/ M&A , 

TIC, sectores programáticos e  JEMBI)

 Definição dos requisitos funcionais e não 

funcionais

 Identificação dos diferentes tipo de futuros 

usuários do SI

 Desenvolvimento participativo do 

aplicativo/Software(Protótipo ou Produto)

 Desenvolvimento dos Manuais de administração e 

de uso do SI

 Teste do software no laboratório

 Realização do Piloto do software

 Adequação/reajustes do Software( Caso seja 

necessário)

 Certificação e Homologação

INSTRUMENTOS EM PAPEL

 Criação de um grupo técnico (equipa de SI/ 

M&A, sectores programáticos e JEMBI)

 “Assessment”/Levantamento sobre o 

actual SI;

 Definição da lista Indicadores, (definições, 

níveis de desagregação, periodicidade de 

reporte e fontes de dados);

 Definição de Fluxo de Informação;

 Desenvolvimento de instrumentos de 

registo e recolha de dados em papel 

incluindo as normas / instruções de 

preenchimento;

 Desenvolvimento de manuais de 

procedimentos.

 Criação de uma equipa mista de 

implementação

 Desenvolvimento dos materiais de 

formação

 Formação de uma equipa de Formadores 

e de usuários

 Adequação da infraestrutura

 Instalação do sistema

 Monitoria e assistência remota de rotina 

 Realização de visitas periódicas de 

assistência técnica e auditoria da 

qualidade dos dados.

 Reuniões periódicas de discussão de 

dados

 Produção periódica da retro informação

 Apoio técnico na análise dos dados.



FERRAMENTAS INTERNAS DE MONITORIA E GESTÃO

Jira

Trello



PRINCIPAIS PROJECTOS, SISTEMAS 
DESENVOLVIDOS E IMPLEMENTADOS EM 

MOÇAMBIQUE



RESUMO SOBRE OS 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/

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

MGCAS

• SI-M&A - http://mgcas.in

MJCR 

• Projecto de interoperabilidade

GITEV

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

TRANSVERSAIS

• Programa de estágios pré- profissional

• Projecto inovador para segurança e transmissão                                                                                        
de dados (SCS)

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


Com o apoio da Jembi/mOASIS
Sistemas Nacionais de M&A Desenvolvidos

SIS-MAMISAU SI-M&A MGCAS
Duração do projecto inicial 5 anos (2012-2016) 4.5 anos (2013-2018)

Orçamento [em milhões de USD] 2,5 1,4

Doador/Financiador CDC USAID

Componentes desenvolvidas Eletrónica/software Papel e Eletrónica/software

Plataforma tecnologica DHIS2- Código aberto (Open- Source) DHIS2- Código aberto (Open- Source)

Modo de Acesso Servidor central- Online Servidor central- Online

Local de Hospedagem MISAU INAGE

Tipo de dados Dados agregados Dados agregados

Abrangência do Sistema Todos Programas de saúde Todos Programas do sector de Género, 
Criança e Acção Social

Fonte de dados: Livros de Registos e formulários em papel em 
uso nas U. Sanitárias

Livros de Registos e formulários em papel em 
uso nas U. Sociais.

Cobertura Geográfica 161 SDSMAS, 11 DPS, OC 18 SDSMAS, 11DPGCAS, OC

Nº de usuários cadastrados no sistema 2301 usuários 2301 usuários 

Solução de Segurança e conectividade 86 SCS implementadas 30 SCS implementadas

Apoio actual da Jembi/mOASIS 
(Manutenção e M&A)

Órgãos centrais e em 6 Províncias (CDC) Órgãos centrais e em 1 Província (TdH)



Com o apoio da Jembi/MOASIS

Sistema Nacional de Seguimento Pacientes

POC – MISAU
Duração do projecto 3 anos ( 2018-2021)

Orçamento [milhões de USD] 10-15

Doador/Financiador CDC

Tipo de intervenção da JEMBI/mOASIS Infra-estruturas, Implementação e M&A

Plataforma tecnológica OpenMRS (Open- Source)

Modo de Acesso Servidor central - Online

Local de Hospedagem MISAU

Tipo de dados Dados Individuais

Abrangência do Sistema 1ª Fase-Progr. de HIV/SIDA

Fonte de dados: Processo clínico

Cobertura Geográfica 1º ano - 52 US + 200US = 250 US em 3 anos

Situação Actual: 

Levantamento das condições das US para a implementação do POC  que resultará num plano de intervenção/adequação (Eletricidade, 
Rede de computadores, segurança, fluxo de pacientes…)
Desenvolvimento do pacote de materiais de Formação e Preparação do Piloto



COBERTURA GEOGRAFICA DE IMPLEMENTAÇÃO

SISMA-MISAU (>150 SDSMAS) SI-MA-MGCAS (18 SDSMAS=30 Locais) Prev-POC -MISAU (52 US + 188= 250)
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EXP: ELEMENTOS DE SISTEMA  DESENVOLVIDOS PELO PROJECTO 
SI-M&A

• Relatório do assessment do Sistema (Recomendações e 
roteiro/roadmap) 

• Doc. de Requisitos do SI-M&A
• Lista de Indicadores oficiais do sector GCAS 
• Instrumentos de reg./rec. de dados em papel
• protocolo de segurança do sistema
• Software e servidor- SI-M&A

Referencia para a expansão funcional futura e 
interoperabilidade

Referencia para a expansão geográfica 
(Implementação)

• SI-M&A- Servidor de testes-formação
• SI-M&A- Servidor central de Produção
• HARDWARE (SIS-COMPACT ou outro)- Internet
• Programa/Agenda padrão da formação

http://mgcas.in/?page_id=359



LIÇÕES APRENDIDAS
 O sucesso de um projecto de desenvolvimento e implementação de um Sistema de Informação do Governo, em 

parte depende do nível de envolvimento e comprometimento da Direcção máxima dessa Instituição.

 A falta de priorização dos SI nos planos orientadores do Governo constitui uma grande barreira para o sucesso 
de implementação de um SI.

 A alta rotatividade do pessoal-chave envolvido no processo tem um grande impacto nos planos de 
desenvolvimento do projecto.

 Para além da formação inicial e durante a implementação, é necessário ter um plano de seguimento de modo a 
emponderar os usuários e garantir o seu uso com sucesso.

 A existência de iniciativas anteriores que falharam constitui uma forte barreira cuja a solução passa por 
compreender com profundidade, fazendo uma análise exaustiva antes de implementar qualquer nova 
intervenção.

 Existência de sistemas de informação não documentados e sem códigos de fonte definidos constitui uma grande 
barreira para a reengenharia obrigando ao desenvolvimento de um novo sistema de raís, menosprezando o 
trabalho desenvolvido no passado.




