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QUEM SOMOS 
UEM-MOASIS: Projecto das UEM em colaboração c/ Jembi 
p/apoio aos SI do sector público.

Jembi: ONG africana especializada em SI, mobilização de 
recursos e gestão de 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 (92 no total na 
região) empenhados em projectos de SI 
para o sistema público

 mais de 20 projectos de envergadura 
nacional em 6 anos;

 Financiamento: CDC, USAID, UE, OMS, Twinning

 Gestão de cerca de $1,5 milhão em 
projectos em Moçambique 



METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO E 

IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS 



APOIO DA UEM-MOASIS/JEMBI

AO RCEV EM MOÇAMBIQUE E 
REGIÃO



APOIO AO RCEV EM MOÇAMBIQUE e na REGIÃO

 Apoio aos planos iniciais p/ 
melhoria do RCEV (MOVE-IT) e 
p/ atrair recursos neste âmbito;

 Desenvolvimento e 
implementação do sistema 
nacional de registo de óbitos –
SIS-ROH (Financiamento: 
PEPFAR-CDC & OMS)

 Apoio na criação e 
funcionamento do GITEV; Conferência OMS Cape Town



APOIO AO RCEV EM MOÇAMBIQUE e na REGIÃO 
(cont.)

 Levantamento (geral e 
mortalidade);

 Produção do relatório do 
levantamento: componente de 
mortalidade

 Apoio na planificação e 
produção do relatório que 
serviu de base p/a definição de 
acções atinentes à melhoria do 
RCEV Moçambicano;

 Participação na realização do 
plano de trabalho do GITEV;

2 Técnicos séniores da UEM-MOASIS/JEMBI junto da equipa do 
GITEV – Formação para o assessment oo RCEV



APOIO AO RCEV EM MOÇAMBIQUE e na REGIÃO

Organização de visitas de trabalho a outros 
RCEV 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, ONU, 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 Guia de 

digitalização do CRVS



PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DO 
SIS-ROH 



PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DO SIS-ROH 

 Implementado e operacional
em 58 locais em todas as 
provincias

(HC, HP, HG, HD/HR, CS, DPS 
e DIS) 

 Apoio técnico na formação
de mais de do sector da500 
funcionários saúde no uso
do sistema, análise, 
interpretação e uso de 
dados, produção de 
relatórios e em matéria da
CID-10

 Apoio na produção de 3 Relatórios 
Nacionais de Análise de dados de 
Mortalidade

 5 Relatórios de Análise de dados 
de Mortalidade produzidos 
independentemente pelo Hospital 
Rural de Cuamba como resultado 
da capacitação (sustentabilidade & 
ownership)

 Acima de 180,000 óbitos 
registrados no sistema



PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DO SIS-ROH: Estatísticas e Relatórios de Mortalidade



PROPOSTAS PARA O FUTURO 

DO RCEV EM MOÇAMBIQUE 



PROPOSTAS PARA O FUTURO DO RCEV 

1) Atingir uma coordenação eficiente das 
iniciativas;

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

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

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

5) Possível implementação do Guia de 
Digitalização do RCEV em Moçambique

Coordernação 

Quadro legal, 
Planos, 

Estratégias, 
RH, Actores

Infraestrutura
(TIC)

Comunidade

4 Pilares Essenciais para o sistema RCEV 



PROPOSTAS PARA O FUTURO DO RCEV 

 Coordenação do GITEV:

1. Elaboração de um projecto único e integrado p/o desenvolvimento d que seja guia 
para todos os actores;

2. Elaboração de 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 Guia de Digitalização p/ o CRVS (UNECA- Jembi, Plan Itl);

 Analisar todas as iniciativas de apoio ao RCEV  e enquadrar as julgadas úteis  
no plano único/integrado;

 Analisar as oportunidades de apoio.



PROPOSTAS PARA O FUTURO DO RCEV

Procurar inspiração/países exemplares;

Promover e privilegiar o envolvimento de instituições locais no 
desenvolvimento do RCEV;

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 



PROPOSTA DE APOIO DA UEM/MOASIS 

PARA O FUTURO DO RCEV

● Apoio nas estatísticas de mortalidade
● Assistência na gestão e coordenação do RCEV
● Apoio técnico para garantir comunicação entre sistemas
● Desenvolver padrões de troca de dados entre sistemas
● Configuração de softwares de código aberto: troca de dados, 

registros, normas, relatórios agregados
● Enquadramento do RCEV com outras Iniciativas de eGoverno
● Enquadramento do RCEV com práticas do Guia de 

digitalização
● Apoio na mobilização de recursos


