
Proposta:  
Diretrizes para Planificação das Actividades 

das Direcções Provinciais de Saúde (DPS)
com Financiamento

Direto do Governo Americano

MAPUTO, 20 DE JUNHO DE 2018



Objectivo Geral

 O principal objectivo desta proposta é melhorar a planificação conjunta entre o 
Governo Americano e o Governo de Moçambique ao nível provincial.

 Esclarecer o processo de planificação que é feito através de vários mecanismos de 
apoio e financiamento enquadrando as actividades mais apropriadas dentro de cada
fonte de financiamento.

 Alinhar e dar mais transparência ao processo de planificação apoiando a DPS a liderar e 
coordenar a resposta de saúde com financiamento e apoio de parceiros.

 Estabelecer capacidade institucional no sector de saúde nas áreas de Gestão, 
Liderança e Sustentabilidade dos programas com financiamento do PEPFAR.



Justificativa

 Harmonizar a abordagem de financiamento direto do Governo 
Americano à todas as DPSs.

 Redefinir as áreas de enfoque, assegurando a priorização 
estratégica;

 Assegurar o alinhamento das prioridades atuais do PEPFAR com as 
prioridades das DPS.

 Minimizar a duplicação de esforços com as funções e 
financiamento canalizado através dos parceiros de 
implementação e outros parceiros.

 Maximizar o investimento financeiro do PEPFAR.



Princípios Orientadores na Gestão dos 
Financiamentos Directos

 Os fundos do PEPFAR alocados às DPSs destinam-se primariamente ao
fortalecimento de capaciddes de gestão, liderança e monitoria de 
projetos e/ou programas de saúde pública,

 Os fundos do PEPFAR devem ser direccionados para a 
implementação de prioridades programáticas, conforme o Plano 
Nacional de Aceleração da Resposta ao HIV 

 O objetivo último do fortalecimento de capacidades é garantir a 
sustentabilidade e apropriação pelas DPSs de todos os esforços
empreendidos na área de saúde pública.



Principais Áreas de Enfoque

 1) Planificação

 2) Coordenação

 3) Supervisão

 4) Capacitação de Recursos Humanos

 5) Reforço dos Sistemas de Saúde 

 6) Apoio aos Bancos de Sangue

 7) Manutenção e Pequenas Renovações 

 8) Criação de Capacidade Institucional



Categorização do Financiamento

 Categoria 1: Financiamento ≤500.000 USD

 Áreas de enfoque:

1) Planificação;

2) Coordenação,

3) Supervisão; 

 DPS: Cabo Delgado, Maputo, Inhambane, Gaza, Nampula, Tete, 
Sofala, Niassa e Manica.

 Categoria 2: Financiamento ≥500.000 USD

 Áreas de enfoque: Todas de 1-8

 DPS Zambézia



Planificação

Nesta área serão cobertas atividades que permitam à DPS fortalecer as suas 
capacidades na área de planificação através da realização de ciclos anuais 
de planificação bem como melhorar o alinhamento das prioridades do GRM 
com o USG através do planificação do PES provincial.

 Atividades:

 Workshop anual do ciclo de planificação do PES provincial

 Workshop anual do ciclo de planificação do PES Nacional

 Workshop bi-anual de planificação entre o GRM/DPS/PEPFAR;

 Workshop anual em gestão do financiamento direto (CoAg, sub-
acordos).



Coordenação

 Nesta área serão cobertas as reuniões nacionais organizadas pelo nível central do MISAU, 
bem como as de nível provincial. Atividades a financiar:

 Reuniões anuais Nacionais: 1. Reunião anual de Planificação, 2. Reunião dos hospitais, 3. 
Reunião Nacional do HIV, 4. Reunião nacional de qualidade e humanização, 5. Reunião 
Nacional de Tuberculose; 6. Reunião de Farmácia e logística, 7. Reunião de SMI/PTV; 8. 
Reunião do Laboratório e bancos de sangue, 9. Reunião anual de avaliação externa de 
qualidade.

 Reuniões anuais Provinciais.

 Reunião trimestral provincial de balanço das atividades do PES/COP

 Reunião técnica trimestral de programação dos fundos para:

Orientações para o desenvolvimento dos planos (CA),

 Discussão dos pipelines, gestão dos fundos e cumprimento dos procedimentos, etc);



Supervisão

 A supervisão visa monitorar o progresso das atividades dos planos anuais e permitir 
a DPS identificar áreas de fraco desempenho e prestar apoio técnico as equipas 
distritais e das unidades sanitárias. 

 As supervisões devem ser conjuntas entre DPS/USG e DPS/parceiros. 

 Um plano conjunto de supervisões deve ser desenvolvido e custeado.

 Actividades:

 Implementação do plano anual de supervisão da província para o distrito/US 
cobrindo as seguintes áreas: ATS, CMMV, APSS-PP, VGB, PC, SMI/PTV/CACUM, 
HIV-T&I, CV, Laboratório, banco de sangue, TB/HIV, melhoria de qualidade, etc;

 Visitas SIMS ao nível da província, distrito e US.

 Supervisão e apoio técnico integrado (qualidade de testagem rápida de HIV, 
Carga viral, DPI, TB, PIMA);



Formação Continua

Neste capítulo prevê-se a planificação de atividades de formação contínua. 

 Serão inclusas tanto formações organizadas pelo MISAU central e provincial.

 As formações devem seguir a estratégia nacional de formação contínua ( MISAU-DRH-
formação). 

 Todas as formações devem ser registadas no sistema SiFo.

 Atividades a financiar:

 Formações de nível nacional nas áreas programáticas e de gestão (aprox. 6-7 por 
ano), incluindo formação de formadores nacionais.

 Formações de formadores provinciais para área programática (TARV, PTV, CV, MQ, 
TB/HIV, CMMV, PC, ATS, VGB, etc)- nível provincial.

 Refrescamento: áreas de monitoria/avaliação, gestão, recursos humanos- nível 
provincial.



Reforço dos Sistemas de Saúde

Recursos Humanos

Através deste financiamento pretende-se financiar a contratação de recursos 
humanos.

 Actividades a financiar:

 Contratação e pagamento de salários para profissionais de saúde para áreas 
prioritárias, incluindo:

Técnicos de laboratório para biologia molecular, 

 Contratação e pagamento de salários para digitadores; e outro pessoal 
administrativo, e agentes comunitários.



Metodologia de Contratação do 
Pessoal (Fonte: MISAU)

A contratação de pessoal deve obedecer os seguintes aspetos:

 A contratação deve contribuir para o alcance das metas do PNDRHS 
2016-2025 visto que o orçamento do Estado e o Prosaúde não 
cobrem na totalidade, cobrindo apenas 42 %;

 A contratação de profissionais de saúde deve passar  por concurso 
público de forma a cumprir o plano de provimento;

 Pagamento de salários e remunerações deve estar alinhado ao 
Sistema de carreiras e remunerações  em vigor na Administração 
Pública.



Reforço dos Sistemas de Saúde

Cadeia de Abastecimento: 

Atividades a financiar:

 Pagamento de perdiems e combustível para distribuição de medicamentos e 
consumíveis da província ao distrito.

Sistemas de Informação: 

Atividades a financiar: 

 Avaliação externa de qualidade e SIS-MA



Reforço dos Sistemas de Saúde

Laboratório: Atividades a financiar:

 Apoiar os programas provinciais de avaliação externa de qualidade de 
HIV e microscopia de TB

 Reuniões anuais de laboratório

 Supervisão e apoio técnico integrado (qualidade de testagem rápida de 
HIV, Carga viral, DPI, TB, PIMA)

 Participação de técnicos de laboratórios e de bancos de sangue nas 
formações de melhoria de qualidade para laboratórios 

 Organização de formações provinciais em melhoria de qualidade de 
testagem rápida de HIV  



Bancos de Sangue

Atividades a financiar:

 Apoiar as visitas de supervisão e apoio técnico ao bancos de 
sangue distritais 

 Apoiar no referenciamento de dadores positivos para o 
tratamento- TARV

 Apoiar na promoção da doação de sangue de baixo risco 

 Organizar a reunião provincial de bancos de sangue 

 Apoiar na instalação do sistema informático nos bancos de 
sangue 



Manutenção e Pequenas Renovações

Este capítulo cobre a manutenção de todos os bens de capital, equipamentos e 
viaturas adquiridas com fundos do Governo Americano.

Atividades a financiar nos próximos planos de financiamento incluem:

 Manutenção de viaturas, equipamento de laboratório, equipamento médico, 
computadores, material de escritório, geradores e outros bens. 

 Pequenas renovações poderão ser consideradas caso a caso, as quais devem ser 
aprovadas pelas agencias do Governo Americano (CDC/ USAID).

 Nota: nos períodos subsequentes, não será financiado o seguinte: 

 aquisição de equipamentos como PIMA, bioquímica, Hematologia, 
escarradores e outros consumíveis em geral.



Capacitação Institucional

No âmbito da criação de capacidade institucional tendo como visão 
a transição de funções e responsabilidades as DPS há necessidade de 
identificar e harmonizar as abordagens, criando uma abordagem 
nacional.

As seguintes atividades poderão ser financiadas através destes fundos:

 Assistência técnica para determinar as capacidades e melhorar a 
gestão dos programas ( ex. através do projecto NASTAD, e outros).

 Workshops de capacitação em gestão de programas, planificação, 
gestão financeira, logística, monitoria e avaliação, etc

 Formações em Gestão e Liderança de programas de saúde.



 O Governo Americano pretende fazer a transição do financiamento
com base em projectos implementados pelos parceiros de 
implementação para acordos diretos ao longo dos próximos 5 anos.

 A definição das acções será conjunta e os financiamentos deverão ser
direcionados para atividades que contribuam directamente para o 
controlo da epidemia do HIV em Moçambique.

Visão Futura do Financiamento do Governo 
Americano



Obrigado


