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OBJECTIVO DA APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 Partilhar o Plano Nacional de Desenvolvimento de Recursos 

Humanos da Saúde (PNDRHS) 2016 – 2025 e o Estatuto Orgânico 

do Ministério da Saúde, aprovado pela Resolução nº 4/2017, de 26 de 

Maio com os participantes do Encontro Conjunto de Parceiros do 

MISAU/PEPFAR Moçambique 
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INTRODUÇÃO 

 

 O Ministério da Saúde aprovou em 2016 o Plano Nacional de 

Desenvolvimento de RHS 2016 – 2025  

 O PNDRHS 2016-2025 está estruturado em 4 pilares, desagregado em 4 

objectivos estratégicos, 12 objectivos específicos e 48 iniciativas 

estratégicas (IE) 

 A implementação do plano conta com o envolvimento e coordenação 

com várias unidades orgânicas do MISAU, do Governo e Parcerias 

Público-Privadas 

 Foi aprovado, o Estatuto Orgânico do Ministério da Saúde, atravês da 

Resolução nº 4/2017, de 26 de Maio, que revoga o Diploma Ministerial nº 

94/97 de 22 de Outubro. 

 
 

 

 

 



“O nosso maior valor é a vida” 

MISAU 

CONTEXTO ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

 

 

 O Plano Estratégico do Sector Saúde 2014-2019 define 5 prioridades 
de saúde a considerar no PNDRH: 

• Acelerar os progressos na redução da mortalidade materna e 
neonatal 

• Acelerar os progressos na redução da malnutrição crónica 

• Reduzir o peso das doenças endémicas, nomeadamente a 
Malária, HIV, TB e Doenças Tropicais Negligenciadas 

• Sustentar os ganhos na redução da mortalidade em menores de 
cinco anos 

• Suster ou reduzir a tendência progressiva das Doenças Não 
Transmissíveis e o trauma 

 

 O Programa Quinquenal do Governo 2015-2019 define a meta de 113 
Profissionais de Saúde por 100 mil habitantes em 2019 

 

 A Estratégia da Reforma e Desenvolvimento da Administração 
Pública 2012-2025 (ERDAP) enfoca na qualidade dos profissionais e 
dos serviços, na organização da Administração, no reforço da 
utilização dos Sistemas e Tecnologia de Informação 
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ANÁLISE SITUACIONAL 

 A Situação dos RHS pode ser caracterizada nas seguintes variáveis: 

Pressão na 
quantidade 

Fragilidade nos 
referenciais 

Estratégicos e 
Operacionais 

Disponibilidade 

Aceitabilidade 

Acessibilidade 

Qualidade 

Elevadas Restrições 
Orçamentais 

Fraca retenção na 
área ocupacional 
e no nível médio Frágil capacidade 

de gestão a nível 
local 



“O nosso maior valor é a vida” 

MISAU 

ANALISE SITUACIONAL: CONCLUSÕES 

 
 Antes de iniciar um processo de aumento expenencial dos 

rácios por 100.000 habitantes, urge reverter actual cenário... 
 

 . . . da Fraca qualidade dos Técnicos de Saúde (seja real ou percebida) 
 . . . de Insatisfação latente nos Profissionais de Saúde de nível básico 

e médio 
 . . . de Iniquidade entre províncias, entre distritos, entre zonas rurais 

e urbanas 
 . . . de Desproporção entre profissionais do Regime Especial e do 

Regime Geral 
 . . . da Frágil capacidade de gestão, especialmente no nível provincial 

e local 
 . . . da Fragilidade nos referenciais estratégicos e operacionais 
 . . . da Formação (aparentemente descontrolada) para o nível Superior 
 . . . da Escassez orçamental para os RHS 
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QUADRO ESTRATÉGICO 

Objectivo 

Central do 

PQG 2015-

2019 

Melhorar as condições de vida do Povo 

Moçambicano 

Visão do PESS 

2014-2019 

Contribuir para que todos os Moçambicanos, em 

especial os grupos mais vulneráveis, possam 

desfrutar de melhor saúde possível a um custo 

acessível ou comportável (para o País e cidadãos) 

contribuindo, assim, para a combate a pobreza e 

promoção do desenvolvimento 

Visão para 

os RHS  

2015-2030 

Recursos Humanos para a Saúde 

competentes, disponíveis, distribuídos de 

forma equitativa a prestar serviços de 

qualidade à comunidade 
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COMPARAÇÃO DOS RÁCIOS COM OUTROS 

PAÍSES 

 O rácio de Médicos, enfermeiros  e ESMI foi de 54.8 por 100.000 

habitantes em 2015, que estava muito abaixo do “starndard’’ de 230 

por 100.000 habitantes recomendado pela OMS. 

 Em comparação com outros países e a título ilustrativo, Quénia e 

Zimbabwe têm respectivamente o dobro e o tripo dos enfermeiros e 

ESMI por 100.000 Hab. E Africa do Sul tem dez vezes mais Médicos 

por 100.000 Hab.   

 Este cenário revela um défice na disponibilidade de profissionais de 

saúde 
 

Rácio
Tanzânia 

(2012)

Zimbabwe 

(2011)

Quénia 

(2013)

África do 

Sul 

(2013)

Brasil 

(2013)

Portugal 

(2012)

Médicos por 100.000 hab 5 8,3 19,8 77,6 189,1 410

Enfermeiros por 100.000 hab 26,8

ESMI por 100.000 hab 20
511,4 760,1 611,3

Moçambique 

(2015)

7,7

46,8 49 133,5 86,3
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PILARES 

Resultados Esperados 

Pilares do 
PNDRH 

Objectivo Estratégico 
Subsistema de 

GRH no SS 
Objectivos Específicos 

Disponi
bilidade 

Acessibil
idade 

Aceita-
bilidade 

Quali-
dade 

1 Atrair 

1. Aumentar a 
disponibilidade e 
equidade de 
profissionais de 
Saúde competentes 
e com vocação 

Planeamento 
Garantir equidade na 
distribuição dos RHS 

local 

Formação Inicial 
Garantir excelência na 
oferta de quadros para  o 
Sector de Saúde 

global 
Ética e 
Deonto
-logia 

Público 
e 

Privado 

Recrutamento e 
Selecção 

Absorver mais e melhores 
profissionais de acordo 
com as necessidades 
planificadas 

global 
Concur-

sos 
locais 

“filtra-
gem” 

2 Reter 

2. Reter os 
profissionais de 
Saúde na sua área 
ocupacional, no 
nível médio e na 
rede primária 

Carreiras e 
remunerações 

Garantir a evolução dos 
profissionais de saúde na 
sua área ocupacional 

Reter os profissionais de 
saúde no nível médio 

Reter os profissionais de 
saúde no nível primário de 
atenção 
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QUADRO ESTRATÉGICO 

Resultados Esperados 

Pilares do 
PNDRH 

Objectivo Estratégico 
Subsistema de 

GRH no SS 
Objectivos Específicos 

Disponi
bilidade 

Acessibi
-lidade 

Aceita-
bilidade 

Quali-
dade 

3 
Desenvolver 
e Motivar 

3. Elevar o nível de 
satisfação, 
competência e 
vocação dos 
profissionais de 
Saúde para a 
prestação de 
serviços 
humanizados e de 
qualidade 

Avaliação de 
Desempenho 

Reforçar a meritocracia e 
reconhecer o desempenho 

Compensações 
Fortalecer a ligação entre 
compensação e 
desempenho  

Liderança e 
gestão de 
pessoas no 
Sector 

Desenvolver competências 
de liderança e gestão de 
pessoas nos gestores do 
Sector da Saúde 

Desenvolvimen-
to Profissional 
Contínuo 

Melhorar o nível de 
competências (incluindo 
Ética) dos funcionários para 
prestação de serviços 

4 
Dar Suporte 
a todos os 
níveis 

4. Dar suporte à 
implementação de 
um renovado 
enquadramento 
legal, institucional e 
de gestão de RHS do 
Sector 

Reformas com 
impacto nos 
RHS 

Desenhar e implementar 
reformas com impacto na 
gestão dos RHS 

Sistemas de 
Informação de 
RHS 

Garantir o uso de 
informação de RH pelos 
gestores do Sector de 
Saúde para a tomada de 
decisões 
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INDICADORES E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

(1) 

Indicadores de Outcome 
2015 

(Baseline) 

Meta 

2020 2025 

RHS 
Quantidade 48.733 57.765 64.657 
por 100.000 hab 189,4 197,1 195,0 

Técnicos de saúde 
Quantidade 25.791 34.391 42.105 
por 100.000 hab 100,2 117,3 127,0 

Médicos 
Quantidade 1.991 2.691 3.239 
por 100.000 hab 7,7 9,2 9,8 

Enfermeiros 
Quantidade 6.943 8.998 11.153 
por 100.000 hab 27,0 30,7 33,6 

ESMI 

Quantidade 5.159 6.488 7.543 
Por 100.000 mulheres de 15-
49 anos e crianças de 0-5 
anos 

48,3 54,1 56,3 

Médicos, enfermeiros e ESMI 
Quantidade 14.093 18.177 21.935 
por 100.000 hab 54,8 62,0 66,1 

Técnicos da área de 
medicina, enfermeiros e 
ESMI 

Quantidade 19.682 24.885 29.378 

por 100.000 hab 76,5 84,9 88,6 

Pessoal das áreas prioritárias 
Quantidade 23.638 30.424 36.243 
por 100.000 hab 91,9 103,8 109,3 

OBJECTIVO ESTRATÉGICO 1: Aumentar a disponibilidade e 
equidade de profissionais de saúde competentes e com vocação 
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INDICADORES E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

(2) 

OBJECTIVO ESTRATÉGICO 1: Aumentar a disponibilidade e 
equidade de profissionais de saúde competentes e com vocação 

Objectivos 

Específicos 
Iniciativas estratégicas 

Garantir 

equidade na 

distribuição dos 

RHS 

• Quadro Tipo de Pessoal 

• Estrutura orgânica e quadros de pessoal 

• Programa Nacional de Capacitação dos Gestores da Saúde e 

Gestores de RHS 

• Aceleração da Absorção do Pessoal Contratado 

Garantir 

excelência na 

oferta de 

quadros para  o 

Sector de 

Saúde 

• Sistema de Acreditação de Instituições de Formação, dos cursos e 

dos formandos 

• Estratégia de Parceria com o Sector Privado para Formação para a 

Saúde 

• Comportamento ético e deontológico dos técnicos de saúde 

• Estratégia de Garantia da Qualidade de Formação das IdF’s do 

MISAU 

• Procedimentos de selecção de candidatos para elevar exigência à 

entrada 

• Estratégia de introdução gradual de Gestão Privada das IdF do MISAU 

• Especialização técnica e pedagógica para os docentes das IdF do 

MISAU 
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INDICADORES E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

(3) 

OBJECTIVO ESTRATÉGICO 1: Aumentar a disponibilidade e 
equidade de profissionais de saúde competentes e com vocação 

Objectivos 

Específicos 
Iniciativas estratégicas 

Absorver mais e 

melhores 

profissionais 

de acordo com 

as necessidades 

planificadas 

• Concurso Público para o Regime Especial de Saúde (exames 

práticos) 

• Integração / acolhimento dos recém-colocados 

• Programa de Capacitação da planificação baseada em Quadro-Tipo 

e Quadro de Pessoal 

• Alteração gradual do mecanismo de contratação de médicos 

estrangeiros para contratos individuais 
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PRESSUPOSTOS PARA PROJECÇÃO DE RHS E 

DE FORMAÇÃO 
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PROJECÇÃO DE RHS E DE FORMAÇÃO (1) 

• Crescimento de 63% nos técnicos de saúde 

• Manutenção do número dos técnicos de suporte 

Regime 
Efectivo 

2015 

Plano Cresci

-

ment

o 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Especial  -

Técnicos de 

saúde 

Quanti-

dade 
25.791 

27.39

4 

30.23

3 

32.36

5 

32.84

9 

34.39

1 

35.39

1 

36.91

3 

38.65

8 

40.16

4 

42.10

5 
63% 

%  53% 55% 57% 58% 58% 60% 61% 62% 63% 64% 65%   

Outros – 

Profissionai

s de suporte 

Quanti-

dade 
22.942 

22.86

2 

23.27

5 

23.87

2 

23.56

0 

23.37

4 

22.97

2 

22.78

9 

22.73

4 

22.50

9 

22.55

2 
-2% 

%  47% 45% 43% 42% 42% 40% 39% 38% 37% 36% 35%   

Total 48.733 50.257 53.508 56.238 56.409 57.765 58.363 59.702 61.392 62.673 64.657 33% 
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PROJECÇÃO DE RHS E DE FORMAÇÃO (2) 

Cadre 

Necessidades % de cumprimento 
Efectivo 

2015 

Plano Cres-

cime

n-to 2015 2020 2025 2015 2020 2025 2020 2025 

Técnicos de saúde 49.662 61.400 74.049 52% 56% 57% 25.792 34.391 42.105 63% 

Médicos 3.528 4.500 5.274 56% 60% 61% 1.991 2.691 3.239 63% 

Enfermeiros 10.988 14.487 18.302 63% 62% 61% 6.943 8.998 11.153 61% 

Enfermeiros de SMI 7.993 9.852 11.934 65% 66% 63% 5.159 6.488 7.543 46% 

Técnicos da área de 

medicina 
13.414 15.667 17.715 57% 60% 60% 7.580 9.399 10.682 41% 
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PROJECÇÃO DE RHS E DE FORMAÇÃO (3) 

• Aumento da disponibilidade de médicos especialistas, com maior 

proporção para moçambicanos (gradualmente) 
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EXPRESSÃO FINANCEIRA DO PDRHS 2016-2025 

Cenário médio evolutivo 

Que / quantos 

RHS precisamos? 

Quantos recursos 

financeiros 

precisamos? 

Projecções 

de RHS e 

Formação 

Que / quantos 

RHS que 

podemos ter? 

Desafio 

incluído no 

PNDRH 

Quanto recursos 

financeiros 

teremos? 
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EXPRESSÃO FINANCEIRA DO PDRHS 2016 - 

2025 

Expressão Financeira do PNDRHS (106 Meticais) Tipologia de Despesa 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Remune-

rações 

Despesas com Pessoal 

nacional no cenário 

médio evolutivo 

6.846 7.428 8.230 9.173 10.098 11.173 11.979 12.953 13.982 15.104 

Descompressão 

salarial adicional nos 

técnicos de saúde de 

nível médio 

0 0 0 490 1.257 2.422 4.524 5.077 5.673 6.221 

Médicos especialistas 379 429 511 614 725 829 903 957 1.005 1.053 

Formação 

Instituições de 

Formação do MISAU 
541 566 591 616 641 675 710 745 779 814 

Especialização médica 

no País 
25 37 55 68 77 86 81 102 112 123 

Especialização médica 

fora do País 
21 32 68 91 114 133 125 163 183 203 

Desenvol-

vimento 

Estratégico 

Assistência Técnica 71 78 86 95 66 72 80 88 81 89 

Total 
Meticais (106) 7.883 8.569 9.541 11.146 12.977 15.391 18.401 20.085 21.816 23.607 

USD (106) 130,3 128,8 130,3 138,4 146,5 158,0 171,7 170,4 168,2 165,5 
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ESTATUTO ORGÂNICO 

 

 No Diploma Ministerial nº 94/97 de 22 de Outubro ora revogado, a 

Direcção de recursos Humanos tinha como atribuições, assegurar a 

execução da legislação e politicas relativas a gestão e formação de 

profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde 

 

 Este dispositivo legal é regovado pela Resolução nº 4/2017 de 26 de 

Maio, que cria novas unidades orgânicas no Ministério da Saúde 

(conforme ilustra o organograma) 

 

 Dentre as novas unidades unidades orgânicas criadas, esta 

apresentação focar-se-á na separação de atribuições nas áreas de 

gestão e formação de recursos humanos da saúde. 
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ORGANOGRAMA DO MISAU 
 
 

MINISTRO DA SAÚDE 

 
 

 

VICE-MINISTRO 

  
INSPECÇÃO GERAL 

  
 

ORGÃOS COLECTIVOS 

 
 
 

CORPO DE 

ASSESSORES 

 

 
 

GABINETE DO 

MINISTRO 

 

 
Gabinete Jurĺdico 

  
 

Dept. de Infra-Estruturas e 

Equipamento Hospitalar 

 
Dept. das Juntas de Saúde 

 
 

Dept.Tecnologias   de 

Informação e Comunicação 

 
 

 

 

Dept. de Aquisições 

 
Dept. de Comunicação e Imagem 

 

INSTITUIÇÕES 

TUTELADAS 

 

 

INSTITUIÇÕES 

SUBORDINADAS 

 

SENASA 

SEMMO 

 
DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 

PÚBLICA 

 DIRECÇÃO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 

MÉDICA  

 

 

DIRECÇÃO NACIONAL DE FARMÁCIA 

 
 

 
 

DIRECÇÃO NACIONAL DE FORMAÇÃO 

DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

 

 

 
 

DIRECÇÃO NACIONAL DE MEDICINA 

TRADICIONAL E ALTERNATIVA 

 DIRECÇÃO DE PLANIFICAÇÃO E  

COOPERAÇÃO 

DIRECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E 

FINANÇAS 

CMAM 

 

DIRECÇÃO DE  RECURSOS HUMANOS 

  

DIRECÇÃO DE GESTÃO DE GARANTIA DE 

QUALIDADE 

 



“O nosso maior valor é a vida” 

MISAU 

FUNÇÕES DA DNFPS (1) 

• Definir políticas na área de formação em saúde, curricula de 
formação de técnicos na área de saúde, normas e regulamentos, 
em coordenação com áreas afins 

• Garantir padrões internacionalmente aceites na formação de 
técnicos de saúde no sector público, em coordenação com áreas 
afins 

• Elaborar propostas de normas e promover a formação contínua e 
pós-graduação de profissionais de saúde, em coordenação com 
áreas afins 

• Promover o desenvolvimento de centros de documentação de 
especialidade 

• Elaborar propostas de políticas e estratégias de desenvolvimento 
da formação de profissionais de saúde a curto, médio e longo 
prazo 

• Conceber e elaborar projectos de Lei, propostas de regulamentos 
e normas de organização e funcionamento das instituições de 
formação de profissionais de saúde 

• Propor normas orientadoras sobre o sistema de avaliação da 
formação dos profissionais de Saúde 

• Garantir o desenvolvimento, implementação e monitoria dos 
currícula de formação dos profissionais da Saúde 
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FUNÇÕES DA DNFPS (2) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

• Promover e orientar metodologicamente a utilização das novas 
tecnologias de informação nas instituições de formação de 
profissionais de saúde 

• Elaborar propostas de normas e orientar as actividades relativas 
à supervisão pedagógica e administrativa das instituições de 
formação de profissionais de saúde 

• Conceber, elaborar e divulgar os critérios e indicadores para a 
avaliação da eficácia e eficiência do ensino ministrado nas 
instituições de formação de profissionais de saúde e do seu 
funcionamento 

• Promover, coordenar a capacitação dos gestores docentes e 
monitores das instituições de formação de profissionais de saúde 

• Participar no desenvolvimento curricular e promover a elaboração 
de materiais de apoio ao processo de ensino-aprendizagem 

• Realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 
determinadas nos termos do presente Estatuto e demais 
legislação aplicável. 
 



“O nosso maior valor é a vida” 

MISAU 

FUNÇÕES DA DRH (1) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

• Assegurar o cumprimento do Estatuto Geral dos Funcionários e 
Agentes do Estado e demais legislação aplicável aos 
funcionários e Agentes do Estado no Ministério 

• Elaborar e gerir o quando de pessoal 

• Assegurar a realização da avaliação do desempenho dos 
funcionários e agentes do Estado 

• Organizar, controlar e manter actualizado o e-SIP do sector, de 
acordo com as orientações e normas definidas pelos órgãos 
competentes 

• Produzir estatísticas internas sobre os recursos humanos 

• Implementar e monitorar a política de desenvolvimento de 
recursos humanos do sector 

• Planificar, coordenar e assegurar as acções de formação e 
capacitação profissional dos funcionários e agentes do Estado 
dentro e fora do País 

• Assistir os dirigentes do Ministério nas acções de diálogo social 
e consulta no domínio das relações laborais e da sindicalização 
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FUNÇÕES DA DRH (2) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

• Implementar as normas de previdência social dos funcionários e 
agentes do Estado 

• Gerir o sistema de carreiras e remunerações e benefícios dos 
funcionários e agentes do Estado 

• Planificar, implementar e controlar os estudos colectivos de 
legislação 

• Planificar, controlar e implementar normas de gestão de 
recursos humanos de acordo com as políticas e planos do 
Governo 

• Implementar actividades no âmbito das políticas e Estratégias do 
HIV e SIDA, Género e Pessoa com Deficiência na Função 
Pública 

• Implementar as normas e estratégias relativas a saúde, higiene 
e segurança no trabalho 

• Coordenar o processo de elaboração do quadro de pessoal das 
instituições subordinadas e tuteladas do Ministério 
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FUNÇÕES DA DRH (3) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

• Coordenar, orientar, controlar a aplicação das normas relativas à 
política salarial, sistema de carreiras e remunerações e 
benefícios dos funcionários e agentes do Estado afectos no 
Ministério 

• Realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 
determinadas nos termos do presente Estatuto e demais 
legislação aplicável. 
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ACTIVIDADES EM CURSO vs PERSPECTIVAS (1)  

 Para a implementação das iniciativas estratégicas do PNDRHS 

2016-2025 foi criada a Unidade de Gestão Estratégica de RHS, 

composta por técnicos das áreas de gestão e formação da DRH, 

para desempenhar as seguintes funções: 

• Divulgar o PNDRHS 2016-2025, por todas as áreas funcionais do 
MISAU, DPS’s e SDSMAS; 

• Elaborar o plano de monitoria e avaliação do PNDRHS 2016-
2025 e o plano de pesquisa operacional para obter as linhas de 
base dos indicadores de resultado (outcome) e de produto 
(output); 

• Coordenar e monitorar trimestralmente a implementação do 
PNDRHS 2016-2025 no Serviço Nacional de Saúde (SNS); 

• Garantir a avaliação e revisão bienal à matriz de indicadores e de 
iniciativas estratégicas do PNDRHS 2016-2025;  

• Garantir a inclusão das metas e iniciativas estratégicas previstas 
no PNDRHS 2016-2025 no próximo PESS 2020-2025. 

 

• Está em curso a criação do Comité inter-sectorial dentro do MISAU. 
 

 



“O nosso maior valor é a vida” 

MISAU 

ACTIVIDADES EM CURSO vs PERPECTIVAS (2) 

 

 O MISAU-DRH precisa de apoio de parceiros de cooperação para 

garantir a implementação, monitoria e avaliação do PNDRHS 

2016-2025 

 

 O MISAU-DRH convida a todos os parceiros que actuam nas 

DPS’s a usarem este plano como um instrumento orientador para 

o desenvolvimento de recursos humanos da saúde, melhor a 

alocação de profissionais de saúde para a prestação de serviços a 

todos os níveis, com foco para a iniciativa 90/90/90 



“O nosso maior valor é a vida” 

MISAU 

 

Muito Obrigado 


