
Ciclo de 
Monitorização IHP+ 
2016 
Monitorização da Eficácia da 
cooperação para o 
desenvolvimento no sector 
da saúde  
 
Apresentação dos 
resultados para  
Moçambique 



•  30 países participaram do 5º ciclo de monitoramento IHP + 
•  8 práticas da Cooperação Eficaz para o Desenvolvimento (CED) forma 

medidos, incluindo as contribuições do governo, os parceiros de 
desenvolvimento (PD), as organizações da sociedade civil (OSC) e do 
setor privado (SP) 

•  Moçambique relatou para o ano fiscal 2015. 60% dos PD participaram 
(incluindo: Banco Mundial, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Espanha, Gavi, 
GFATM, Irlanda, Itália, Países Baixos, Suíça, UNFPA e UNICEF ), o que 
representa 43% do apoio externo em 2014 (fonte: banco de dados OECD/
CRS); 

•  8 OSC participaram da pesquisa on-line e 10 na discussão de grupo 
(FGD). Não foi possível organisar um FGD com os representantes do SP  

INTRODUÇÃO 



Ciclo de 
Monitorização IHP+ 
2016 

Recolha de dados Discussão dos resultados Ação 



OBJECTIVO DA 
DISCUSSÃO 
 

A apresentação e discussão dos 
resultados fornece uma plataforma 
para todos os parceiros em conjunto 
podem:  
• Analisar o desempenho com base 
em oito práticas de CED 
• Identificar os elementos que 
impedem o progresso 
• Concordar com ações para melhorar 
o desempenho e responsabilização 
mútua da CED para a saúde. 

“estimular o diálogo nacional 
entre todos os parceiros, sob 

a direção do Ministério da 
Saúde, sobre à CED para a 

saúde e reforçar a 
responsabilidade mútua para 
o desempenho da CED a nível 

do país”  



Oito praticas de CED, quatro compromissos 
PRATICA CED  ENGAGEMENTS

CED 1 Os parceiros apoiam uma única estratégia nacional de 
saúde  1  COMPROMISSO DE ESTABELECER ESTRATÉGIAS FORTES NO 

SECTOR DA SAÚDE QUE SÃO AVALIADAS EM CONJUNTO E 
REFORÇAR A RESPONSABILIZAÇÃO MÚTUACED 5 Responsabilização mútua é reforçada 

CED 2 A cooperação para o desenvolvimento da saúde é mais 
previsível e o apoio à saúde registado no orçamento 

2  COMPROMISSO DE MELHORAR O FINANCIAMENTO, A 
PREVISIBILIDADE E A GESTÃO FINANCEIRA DO SECTOR DA SAÚDE

CED 3 Os sistemas de gestão das finanças públicas (GFP) são 
reforçados e utilizados 

3  COMPROMISSO DE ESTABELECER, FORTALECER E UTILIZAR 
SISTEMAS NACIONAISCED 4 Os sistemas de aquisições e abastecimentos são 

reforçados e utilizados 

CED 6 O apoio técnico é coordenado e a cooperação sul-sul 
apoia a aprendizagem 

CED 7 Participação de organizações da sociedade civil 4  COMPROMISSO DE CRIAR UM AMBIENTE PROPÍCIO PARA A 
PARTICIPAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E DO 
SETOR PRIVADO NO SETOR DA SAÚDECED 8 Participação do sector privado 



RESULTADOS DA 
RECOLHO DOS 
DADOS 



1. COMPROMISSO 
DE ESTABELECER ESTRATÉGIAS FORTES NO SECTOR DA SAÚDE 
QUE SÃO AVALIADAS EM CONJUNTO E REFORÇAR A 
RESPONSABILIZAÇÃO MÚTUA 



OS PARCEIROS APOIAM UMA ÚNICA 
ESTRATÉGIA NACIONAL DE SAÚDE  

Alinhamento do apoio com base na 
Estratégia do Sector de Saúde  
 
 
 
 
 

•  Todos os PDs confirmam que o 
apoio está alinhado 

A revisão conjunta do sector nacional de 
saúde 
 
 
 
 
 

•  Banco Mundial, Bélgica (Flandres), Canadá, 
Espanha, Gavi, Irlanda, Suíça, UNFPA e 
UNICEF confirmam que apoiaram a revisão 
conjunta  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



RESPONSABILIZAÇÃO MÚTUA É 
REFORÇADA 

Monitorização e Avaliação 
 
 
 
 
 
 

•  Bélgica (Flandres), GFATM, Irlanda e 
Suíça confirmam que usam apenas 
indicadores do sector nacional de saúde 
para monitorar o seu apoio 

•  Existe matriz de M&A, mas não um plano 
nacional de M&A concluído 

Os processos para a responsabilização mútua 
 
 
 
 

•  Banco Mundial, Bélgica (Flanders), Canadá, 
Espanha, GFATM, Irlanda, Suíça, UNFPA e 
UNICEF participam nos processos da 
responsabilização mútua   

 

 
 
 

 
 
 
 



2. COMPROMISSO 
DE MELHORAR O FINANCIAMENTO, A PREVISIBILIDADE E A 
GESTÃO FINANCEIRA DO SECTOR DA SAÚDE 



A COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
DA SAÚDE É MAIS PREVISÍVEL  (1) 

Fundos desembolsados conforme a 
calendarização acordada  
 
 
 
 
 

 

% dos fundos dos PD desembolsados 
conforme acordada 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



A COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
SAÚDE É MAIS PREVISÍVEL (2) 

Previsibilidade dos Fundos para 
o Futuro 
 
 
 
 
 
 
 

•  Dados como reportados pelo 
MISAU 

Comunicação dos recursos planeados para os próximos 3 
anos ao MS. 

 
 
 
 
 



O APOIO À SAÚDE REGISTADO NO 
ORÇAMENTO 

% de fundos dos PD registados no 
orçamento 
 
 
 
 

% de fundos dos PD participantes reportados como 
reigstados no orçamento 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



3. COMPROMISSO 
DE ESTABELECER, FORTALECER E UTILIZAR SISTEMAS 
NACIONAIS 



OS SISTEMAS DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS 
(GFP) SÃO REFORÇADOS E UTILIZADOS 

Qualidade e utilização do 
sistema nacional de GFP 
 
 
 
 
 

% dos PD que usam os 
sistemas nacionais  
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentários e resultados 
principais 
 
•  60% dos PD fornecem 

apoio ao reforço e 
capacitação dos sistemas 

 
 
 
 

 
 
 



OS SISTEMAS DE AQUISIÇÕES E ABASTECIMENTOS SÃO 
REFORÇADOS E UTILIZADOS 

Existência e utilização dos 
sistemas de aquisições e 
abastecimentos  
 
 

  
 
 
 
 
Apoio existente ao reforço e 
capacitação dos sistemas 

  

PD que faz uso do sistema 
nacional de aquisições e 
abastecimentos:  
 
•  Bélgica (Flandres) 
•  Canadá 
•  GFATM 
•  Gavi 
•  Irlanda 
•  Suíça 
•  UNFPA 

PD que não usa do sistema 
nacional de aquisições e 
abastecimentos: 
 
•  Banco Mundial 
•  Espanha 
•  UNICEF 
 
 
 

 
 

Comentários e resultados 
principais 
 
 
 
 

dos PDs confirmam a 
existência de apoio 
suficiente para o reforço e 
capacitação dos sistemas  

dos PD usam os sistemas 
nacionais 

Existe um plano 
governamental para 
aquisições nacionais e 
abastecimentos 



O APOIO TÉCNICO É COORDENADO E A COOPERAÇÃO 
SUL-SUL APOIA A APRENDIZAGEM 

O apoio técnico é coordenado 

•  Os planos de AT existem por programa ou 
subsector, não existe um plano geral. O 
MISAU produziu um documento orientador 
TdR de AT aprovado em 2015 para que cada 
programa ou subsector usem. Desde 2015 
que existe o Regulamento de Monitoria e 
Controlo da Implementação da Assistência 
Técnica para Saúde, mas a implementação é 
incipiente 

 

A Cooperação Sul-Sul 
 
 
 
 

•  GFATM, UNFPA, UNICEF, GAVI, 
Bélgica (Flandres), Canada, Banco 
Mundial apoiam a cooperação Sul-Sul 

 

 

Existe um plano nacional de 
Apoio Técnico (AT) acordado 

dos PDs participantes 
fornecem AT em conformidade 
com o plano nacional 

O Ministério da Saúde beneficia 
da Cooperação Sul-Sul 

dos PDs participantes apoiam a 
Cooperação Sul-Sul 



4. COMPROMISSO 
DE CRIAR UM AMBIENTE PROPÍCIO PARA A PARTICIPAÇÃO DE 
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E DO SECTOR PRIVADO NO 
SECTOR DA SAÚDE 



PARTICIPAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL 

As OSC que participaram na 
discussão do grupo: 
 
•  NAIMA+ 
•  MONASO 
•  Pfuka U Hanya 
•  RENSIDA 
•  AMDEC 
•  N’weti 
•  ADPP 
•  UNAIDS 
•  CISLAMO 
•  DHD 
 



PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (1) 

Resultados do governo e o inquérito online das OSC 
 
 

Qual o espaço dado pelo governo para as OSC participarem efectivamente na 
política, planeamento e acompanhamento do sector de saúde 



Em que medida a participação das OCS na política nacional de saúde, é apoiado 
de forma eficaz pelos parceiros de desenvolvimento? 
 

PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (2) 

Resultados dos PD e o inquérito online das OSC 
 
 



PARTICIPAÇÃO DO 
SECTOR PRIVADO 
(SP) 

Não foi possível organizar uma 
discussão de grupo com 
representantes do sector 
privado. 



RESUMO DO 
DESEMPENHO DOS PD 



EDC	PRACTICE	 INDICATOR	 GFATM	 Itália	 Países	
Baixos	 Espanha	 Suíça	 UNFPA	UNICEF	Dinamarca	Irlanda	 	Gavi	 Flandres	 Canadá	 Banco	

Mundial	

EDC	1	 O PD participou nas avaliações conjuntas 
ao nível do sector ou sub-sector ✖	 ?	 ?	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ?	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	

EDC	2a	 % dos fundos desembolsados ao governo 
como acordado 62%	 70%	 100%	 100%	 100%	 60%	 85%	 107%	 100%	 93%	 143%	 100%	 62%	

EDC	2b	 O PD communicou os recursos planeados 
para os próximos 3 anos ao MS ✖	 ✖	 ✖	 ✖	 ✖	 ✖	 ✖	 ✖	 ✖	 ✔	 ✔	 ✖	 ✖	

EDC	2c	 % dos fundos registados no orçamento 62%	 46%	 100%	 100%	 100%	 2%	 85%	 0%	 100%	 ?	 111%	 100%	 13%	

EDC	3	

% dos fundos que usam procedimentos 
nacionais de execução orçamental 100%	 65%	 100%	 100%	 100%	 78%	 6%	 0%	 100%	 ?	 100%	 ?	 100%	
% dos fundos que usam procedimentos 
nacionais para relatórios financeiros 100%	 65%	 100%	 100%	 100%	 2%	 6%	 0%	 100%	 ?	 78%	 ?	 100%	

% dos fundos que usam procedimentos 
nacionais de audit 0%	 65%	 100%	 100%	 100%	 2%	 6%	 0%	 100%	 ?	 78%	 ?	 100%	

EDC	4	 O PD usa o sistema nacional de aquisições 
e abastecimento ✔	 ?	 ?	 ✖	 ✔	 ✔	 ✖	 ?	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✖	

EDC	5	

O PD usa apenas indicadores do sector 
nacional de saúde para monitorar o seu 
apoio 

✔	 ?	 ?	 ✖	 ✔	 ✖	 ✖	 ?	 ✔	 ✖	 ✔	 ✖	 ✖	

O PD confirme a participação nos 
processos de responsabilização mútua ✔	 ?	 ?	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ?	 ✔	 ✖	 ✔	 ✔	 ✔	

EDC	6	
O PD fornece AT em conformidade com o 
plano nacional ✖	 ?	 ?	 ✖	 ✖	 ✖	 ✖	 ?	 ✖	 ✔	 ✖	 ✖	 ✖	

O PD apoia a cooperação Sul-Sul ✔	 ?	 ?	 ✖	 ✖	 ✔	 ✔	 ?	 ✖	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	

EDC	7	

O PD apoia as OSC com recursos 
financeiros ✔	 ?	 ?	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ?	 ✔	 ✖	 ✔	 ✖	 ✔	

O PD apoia as OSC com formação ✖	 ?	 ?	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ?	 ✖	 ✔	 ✖	 ✖	 ✖	
O PD apoia as OSC com assistência 
técnica ✔	 ?	 ?	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ?	 ✖	 ✔	 ✖	 ✖	 ✖	

EDC	8	
O PD fornece apoio técnico ou financeiro 
de maneira a fortalecer o sector privado na 
saúde 

✔	 ?	 ?	 ✖	 ✖	 ✔	 ?	 ?	 ✖	 ✔	 ?	 ✖	 ✔	
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