
Maputo, 21 de Junho de 2017 



O Observatório Nacional de Saúde (ONS) 

É um Centro Nacional Virtual 

O ONS: 
 

Realiza observação sistemática e permanente da saúde e bem-
estar da população. 
 

Conduz análise secundária de informação existente no país 
(apenas excepcionalmente produzirá informação primária).  

 

  Pode recomendar a produção de informação primária a 
entidades com este mandato. 

 

 Integra (não substitui) as funções de sistemas de informação, 
monitoria e vigilância em saúde. 



O ONS Integra Dados de Diferentes Fontes e 

Realiza Análise Secundária de Dados 
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O ONS É Orientado para Produção de 

Informação para Acção 

 O ONS tem um foco especial nos determinantes sociais de saúde, 

e as suas acções deverão contribuir para a redução das iniquidades 

em saúde, rumo à cobertura universal de saúde.  

 

 O ONS tem como atribuição a compilação, integração e 

disseminação de informação sobre aspectos relevantes da saúde 

da população, dos seus determinantes incluindo o sistema de 

saúde, com a finalidade de apoiar o desenvolvimento de políticas 

de saúde e a tomada de decisões.  



A Criação do ONS Foi Aprovada pelo 

Diploma Ministerial nº 35/2015 (1) 

 

 Artigo 1. É criado o Observatório Nacional de Saúde, 

abreviadamente designado por ONS, subordinado ao 

Ministério da Saúde; 

 Artigo 2. É criada uma comissão instaladora do Observatório 

Nacional de Saúde  constituída pelos seguintes membros: 

 Direcção Nacional de Saúde Pública, Ministério da Saúde – Co-Presidente; 

 Direcção do Instituto Nacional de Saúde, Ministério da Saúde - Co-Presidente; 

 Direcção de Planificação e Cooperação, Ministério da Saúde – Membro; 

 Instituto Nacional de Estatística – Membro; 

 Ministério do Plano e Desenvolvimento – Membro; 

 Organização Mundial de Saúde – Membro; 

 Sociedade Civil – Membro. 



A Criação do ONS Foi Aprovada pelo 

Diploma Ministerial nº 35/2015 (2) 

 Artigo 3. A comissão instaladora deverá, num  período de 

seis meses, apresentar para aprovação o regulamento e o 

plano de implementação do Observatório Nacional de 

Saúde. 

 Artigo 4. O Secretariado Técnico do Observatório Nacional 

de Saúde será assegurado pelo Instituto Nacional de Saúde.  

 Artigo 5. O presente Diploma entra imediatamente em 

vigor e carece de publicação oficial no Boletim da 

República. 

 

 



O Regulamento do ONS Foi Aprovado pelo 

Diploma Ministerial nº 56/2016 



Atribuições do ONS (1) 

 Desenvolver uma plataforma nacional e integrada de 

gestão de informação para apoiar a planificação e a 

tomada de decisões no Sector da Saúde 

 Disponibilizar uma visão sistemática da saúde e do 

bem-estar da população moçambicana com base em 

evidência 

 Realizar uma monitoria integrada de indicadores de 

saúde pública 

 

 
 



Atribuições do ONS (2) 

 Promover a busca, análise, e uso de informações 

provenientes de várias fontes para apoiar a formulação 

de políticas de saúde e tomada de decisões 

 Fornecer informações e recomendações orientadas 

para as políticas e programas, como parte do relatório 

de rotina e também de acordo com pedidos específicos 

de decisores políticos e gestores 

 Realizar projecções para avaliar tendências e eventos, 

e orientar políticas de saúde 

 
 



Atribuições do ONS (3) 

 Congregar diferentes instituições para promover 

parcerias para a produção e divulgação de informação, 

troca de experiências e advocacia no desenvolvimento 

do Sistema de Saúde e de acções em saúde pública 

 Criar um repositório de informação em Saúde, com a 

missão de armazenar, preservar, divulgar e oferecer 

acesso a informação técnico-científica 

 Formar e coordenar as Redes de Conhecimento em 

Saúde Pública em Moçambique 

 
 



Estrutura Organizacional do ONS 



Constituição Actual do  

Comité Consultivo do ONS 

 Ministério da Saúde 

 Ministério da Economia e Finanças 

 Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar  

 Ministério do Género, Mulher e Acção Social 

 Instituto Nacional de Estatística 

 Centro de Integridade Pública 

 N’weti – Comunicação para a Saúde  

 Organização Mundial da Saúde 

 Centers for Disease Control and Prevention 



São competências do Comité Consultivo: 

 

a. Aprovar as normas de funcionamento interno do Comité 

Consultivo; 

b. Identificar e convidar potenciais membros do Comité 

Consultivo; 

c. Avaliar e aconselhar sobre as actividades técnico-científicas 

do ONS; 

d. Apreciar o plano e o relatório anual de actividades do ONS; 

e. Assegurar as relações do ONS com outras entidades 

nacionais, públicas ou privadas, e sociedade civil; 

f. Assegurar a representação do ONS nas comissões, grupos de 

trabalho ou actividades de organismos estrangeiros ou 

internacionais. 

 

 

 



O Secretariado Técnico do ONS É 

Assegurado pelo Instituto Nacional de Saúde 
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O ONS Deverá Congregar Várias  

Plataformas de Observação (1) 

As plataformas de observação são equipas multidisciplinares 

para produção de informação sobre temas específicos. 

 

As plataformas de observação são constituídas por: 

 Membros do Secretariado Técnico do ONS; 

 Técnicos pertencentes a grupos de trabalho das áreas 

específicas no INS e de outras Direcções do MISAU; 

 Técnicos de outras instituições públicas, privadas e da 

sociedade civil, cujos mandatos envolvem directa ou 

indirectamente actividades relacionadas à saúde pública. 

 



O ONS Deverá Congregar Várias  

Plataformas de Observação (2) 

 

As Plataformas de Observação que operam actualmente são: 

 

 Saúde da Mulher e da Criança & Nutrição 

 HIV/SIDA 

 Clima e Saúde 

 Avaliação de Sistemas e Programas de Saúde 



Exemplos de Fontes de Informação e 

Bases de Dados em Uso/Preparação 

 Módulo Básico do SIS 

 IOF 2014-2015 

 IDS 1997, 2003, 2011 

 Censo Populacional 

 MICS 3 

 INSIDA 2009, IMASIDA 2015 

 Dados laboratoriais 

 MozART 

…. 

 



Tipos de Produtos do ONS 

 Website (Dezembro de 2017) 

 Infografias/Dashboard 

 Boletins 

 Debates Públicos 

 Relatórios Principais 



Exemplos de Análises Realizadas (1) 



Exemplos de Análises Realizadas (2) 



Exemplos de Análises Realizadas (3) 




