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Agenda
GERAL:
1. Propósito dos Encontros;

SESSÃO I: 
1. Resultados Esperados desta Sessão;

2. Contexto Geral do “Global Financing Facility – GFF”;

3. Processo em Moçambique: CASO de INVESTIMENTO para a SR-PF/SMNI+A-N;

4. Propostas para Optimizar a Coordenação entre os Doadores/Parceiros do CI;

5. Propostas para Apoiar o MISAU;

6. Discussão e Próximos Passos.
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Propósito Geral dos Encontros

1. Esclarecer definições acerca do CI para a SR- PF/SMNA;

2. Esclarecer quais são os actores envolvidos a vários níveis na implementação e 

monitoria do CI;

3. Esclarecer de forma clara os factores que afectam positiva ou negativamente a 

plataforma de gestão do CI;

4. Esclarecer o tipo de apoio que os actores envolvidos devem prestar (discutido e 

concordado entre todos).
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Resultados Esperados desta Sessão

 Conhecimentos e entendimento comuns sobre a Situação Actual Geral dos Processos de 

Gestão do Caso de Investimento para a SR-PF/SMNIA+N; 

 Estabelecidos Mecanismos de Coordenação entre os Principais Doadores e Parceiros do CI;

 Proposta de Mecanismos de Coordenação entre os Principais Doadores e Parceiros do CI e o 

MISAU – discutida e acordada;

 Iniciada a discussão sobre o “Pacote de Acções de Assistência Técnica” a ser prestado pelos 

Parceiros do CI no apoio ao MISAU/Províncias/Distritos/US para o estabelecimento dum 

processo mais efectivo de coordenação, planificação, implementação, monitoria e avaliação do 

Caso de Investimento para a SR-PF/SMNIA+N;
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GFF - Contexto Geral

 O Fundo Global de Financiamento (GFF) para a SRMNI+A foi anunciado pelo “Banco 

Mundial e GoVs do Canadá, Noruega, EUA, Reino Unido, Japão; e OI: GAVI, Fundo Global, 

Bill&Melinda Gates” na Assembleia Geral das NU em 2015 - em apoio à Estratégia Global das 

Nações Unidas “ Todas as Mulheres e Todas as Crianças” - na perspectiva de contribuir para 

o alcance de parte das metas do ODS 3 “Vidas saudáveis”. 

 Este mecanismo procura mobilizar apoio para os, e dentro dos, Países com as taxas mais 

altas de Mortalidade MNI e de Gravidez na Adolescência – foco na  implementação de 

Intervenções-de-Alto-Impacto comprovado para acabar com as Mortes MNI evitáveis até 

2030;

 Moçambique: entrou no 2º grupo de países a ser apoiados pelo GFF;
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Afghanistan, Bangladesh, Burkina 

Faso, Cambodia, Cameroon, 

Central African

Republic, Chad, Democratic 

Republic of Congo, Côte d’Ivoire, 

Ethiopia, Ghana,

Guatemala, Guinea, Haiti, 

Indonesia, Kenya, Liberia, 

Madagascar, Malawi, Mauritania,

Mali, Mozambique, Myanmar, 

Niger, Nigeria, Pakistan, Rwanda, 

Senegal, Sierra

Leone, Somalia, Tanzania, 

Tajikistan, Uganda, Vietnam, 

Zambia, Zimbabwe.
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Apoiar todas as mulheres e todas as 

crianças, com o objectivo de 

contribuir com os esforços globais 

para acabar com as mortes evitáveis 

de mães, recém-nascidos, crianças e 

adolescentes e, melhorar a saúde e a 

qualidade de vida das mulheres, 

adolescentes e crianças.

MCSP Nampula, 2017: Photo by Kate Holt 

Objectivo final deste mecanismo global 
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O GFF assume incluir nas suas estruturas de investimento
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 Maternal Mortality ratio

 Under-5 Mortality rate

 Newborn mortality rate

 Adolescent birth rate

 Birth spacing (proportion of the most recent 
children age 0-23 months who were born 
less than 24 months after preceding birth)

 Prevalence of stunting among children 
under 5

 Prevalence of moderate to severe wasting 
among children under 5

 Proportion of children who are 
developmentally on track

 Health expenditure per capita financed 
from domestic sources

 Ratio of government health expenditure 
to total government expenditure

 Percent of current health expenditure 
devoted to primary health care

 Incidence of financial catastrophe due to 
out-of-pocket payments
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O Caso de Investimento em Moçambique
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Investir em QUÊ?
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Investir AONDE?
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Financiamento ao sector saúde
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O Caso de Investimento como Sub-Estratégia do PESS

Alinhamento do PESS com o CI: pilares estratégicos  
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O Caso de Investimento como Sub-Estratégia do PESS

Alinhamento do PESS com o CI: prioridades
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Quadro de M&A do CI

Exemplos de indicadores chaves:
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Relação entre Indicadores do CI e os DLIs (1/3) 
Desembolsos-Vinculados a Indicadores – dependendo do Programa podem ser:
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Relação entre Indicadores do CI e os DLIs (2/3) 
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Relação entre Indicadores do CI e os DLIs (3/3) 
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Operacionalização do Caso de Investimento (1/2)

 Reforçar a Capacidade de planificação, gestão e alocação de recursos de modo a 

integrar todos os fundos (internos e externos);

 Garantir a monitoria programática e financeira regular do Plano;

 Apoiar os distritos na implementação e verificação rotineira da qualidade dos dados 

(desde as US);

 Realizar avaliações periódicas internas para verificar se os resultados esperados 

estão a ser atingidos;

 Coordenação aos 3 Níveis do Sistema (central, provincial e distrital) com 

Liderança do Nível Central;

Fonte: Proposta do Caso de Investimento em Moçambique, Abril 2017 
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Operacionalização do Caso de Investimento (2/2)
 Inclusão das acções/intervenções nos Planos Provinciais e Distritais com base nos 

critérios de priorização definidos no Caso de Investimento (CI);

 Mudança de abordagem para financiamento – com base em resultados;

 Monitoria regular (trimestral e anual) ao nível US/Distrito/Província e  Nacional 

para verificar se os resultados esperados estão a ser alcançados e, paralelamente fazer 

a análise dos “nós de estrangulamento” para perceber porque os resultados não estão 

a ser alcançados;

 Realização de avaliações externas;

 Introdução de reformas para aumentar o financiamento e a eficiência do sistema
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Prioridades identificadas para apoio à operacionalização do 
Caso de Investimento

1. Planificação e Gestão das Redes Locais de Referência Obstétrica:

 Papel dos Hospitais nas suas áreas de captação;

 Identificação das Maternidades candidatas para COEm-B;

2. Colocação de ESMI/Profissionais chave conforme a carga de trabalho;

3. Preparação de um Guião/Manual de operacionalização para apoiar as Províncias, 

Distritos e Unidades Sanitárias.

Fonte: Apresentação do MISAU/NU no CCS sobre o Caso de Investimento
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A quarta prioridade: melhor coordenação!

Uma coordenação aos 3 níveis do sistema (central, provincial e distrital) com liderança 

do Nível Central passa por:

- Comunicação aberta entre os parceiros de cooperação;

- Coordenação a nível técnico através de:

1. Reativação do grupo técnico de trabalho sobre SMI
2. Criação dum ‘task force’ com inclusão do MISAU e parceiros técnico do CI
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Coordenação entre parceiros de cooperação
Task force de coordenação ou mecanismo de dialogo no âmbito 

do HPG? 

COMPOSIÇÃO? World Bank; USAID; Norway; Canada; UNICEF/UNFPA /WHO; PROSAUDE; UK; Netherlands 

LIDERANÇA?
Líder: ………………………………………………………………

Secretariado: …………………………………………………….

TERMOS de REFERÊNCIA?

Propósito do Grupo/Task-Force de Coordenação:

Servir como um Mecanismo/Plataforma de Coordenação e Colaboração activas e consistentes entre os 

Doadores/Parceiros que apoiam o Caso de Investimento para a SR-PF/SMNIA+N, assegurando entre estes,   

o desenvolvimento de parcerias, a partilha de informações, a programação e implementação conjunta de 

intervenções de apoio e mentoria ao MISAU, e de monitoria e avaliação da Implementação do Caso de 

Investimento para a SR-PF/SMNIA+N;
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Proposta para apoiar o MISAU

na aceleração da implementação do Caso de Investimento para
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PLANO 
NACIONAL 

para 
Aceleração 
da Redução 

da 
Mortalidade 

Materna, 
Neonatal e 

Infantil
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Vantagens do Estabelecimento/Funcionamento do Grupo Técnico Nacional de 

SRMNI e dos Sub-Grupos Técnicos Conjuntos de Trabalho

 Melhor Coordenação, Comunicação e Resposta entre o 

MISAU e Parceiros que Apoiam as várias Componentes 

da SRMNI;

 Resposta mais Coordenada e EFICAZ ao 4º ATRASO;

 Focalização dos Apoios a Intervenções de Alto-Impacto;

 Rentabilização dos Recursos Existentes e maior 

Transparência na sua alocação e utilização;

 Melhor coordenação entre os Parceiros que apoiam as 

várias áreas da SRMNI.
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Discussão e próximos passos

 Mecanismos de Coordenação entre os 

Principais Doadores/Parceiros;

 Mecanismos de Coordenação entre os 

Principais Doadores/Parceiros e MISAU;

 Pacote de Acções de Assistência Técnica                                                                                      

a ser prestado para apoiar o MISAU                                                                                           

(às várias Direcções Nacionais e Departamentos), as Províncias, Distritos e US, 

de forma a assegurar uma efectiva coordenação, planificação, implementação, 

monitoria e avaliação do Caso de Investimento para a SR-PF/SMNIA+N;
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Muito obrigado


