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A C R Ó N I M O S  
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INSS Instituto Nacional de Segurança Social 

MEF Ministério da Economia e Finanças 

MISAU Ministério da Saúde 
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NHA Contas Nacionais de Saúde 

OMS Organização Mundial de Saúde 

SIS-MA Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e Avaliação 

SSA África Subsariana 

ToR Termos de Referência 

UFSA Unidade Funcional de Supervisão das Aquisições 

UGEA Unidade Gestora e Executora de Aquisições 
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I N T R O D U Ç Ã O  

C O N T E X T O  N A C I O N A L  

Em Moçambique, o sistema de saúde enfrenta desafios substanciais que incluem a estagnação da 
mobilização interna de recursos, infra-estruturas insuficientes e uma escassez crítica de Recursos 
Humanos. Em geral, a proporção da população por cama de hospital é de uma cama por 1.038 pessoas, 
com variações substanciais no país. Os HRH são extremamente limitados, com um rácio de 0,86 
trabalhadores "médicos-enfermagem-parteiras" por 1000 pessoas.1 Paralelamente à distribuição 
geográfica desigual e à supervisão limitada, existe um número inadequado de profissionais de saúde 
formados em todos os quadros, e as restrições orçamentais impedem o Ministério da Saúde (MISAU) de 
recrutar todos os formados das instituições locais de formação em saúde. O gasto total em saúde está 
entre os mais baixos do mundo - US$37 per capita, em 2012.2 O Governo de Moçambique 
comprometeu-se a aumentar o financiamento nacional para a saúde em 25 milhões de dólares 
americanos por ano entre 2018-2020, em conformidade com a contrapartida do acordo GFATM. No 
entanto, a sua capacidade para honrar este compromisso é questionável, tendo em conta que as 
receitas e despesas públicas diminuíram tanto em termos reais, bem como em percentagem do PIB 
desde 2014, devido à crise da dívida de 2016. O GRM também reconheceu a sua actual capacidade 
limitada para financiar os recursos humanos adicionais necessários para o controlo das epidemias.3 

Quase um terço do gasto total em saúde pública em 2012 foi destinado à administração do sistema 
público de saúde, incluindo os salários de muitos trabalhadores não especializados.4 5 Estes incluem 
pessoal de limpeza, seguranças e pessoal auxiliar que trabalha em cantinas e lavandarias. Os serviços 
médicos não específicosespecíficos - definidos como serviços auxiliares - não se envolvem directamente 
na prestação de cuidados preventivos ou curativos e são amplamente geridos e prestados pelo sistema 
público de saúde através da rede de unidades de saúde públicas. Nas Contas Nacionais de Saúde (NHA) 
2012-2015, os pagamentos aos prestadores de serviços auxiliares representaram 1,1% da despesa total 
da saúde pública em 2012. Por essa razão, não é surpreendente que parte das discussões nos grupos de 
trabalho envolvidos na preparação da Estratégia de Financiamento da Saúde (EFS) para Moçambique, se 
tenham centrado na necessidade de aumentar a eficiência das despesas de saúde não directamente 
relacionadas com os cuidados clínicos.  

O Governo moçambicano está a explorar estratégias para reforçar a sua supervisão do sector privado 
da saúde e para aproveitar ainda mais as oportunidades de parceria com actores privados. O MISAU, 
em particular, expressou interesse em explorar maneiras de como colaborar com o sector privado na 

                                                           

1 Ministério da Saúde, (2017), Direcção Nacional de Recursos Humanos 
2 Organização Mundial de Saúde (2014), Relatório da Conta Nacional de Saúde Global, Genebra. Em 2012, a percentagem do 
Governo de Moçambique nas despesas totais de saúde foi de cerca de 50%, embora essa percentagem tenha vindo a aumentar 
nos últimos anos. O valor de 2012 é o último NHA realizado em Moçambique por uma equipa completa em trabalho local e 
para o qual está disponível um relatório. Os números mais recentes apresentados na base de dados Global da NHA são 
estimativas ”de gabinete”. Em 2019, o Institute for Health Metrics publicou uma estimativa de 32 US$ (31-35), com apenas 20% 
das despesas de saúde financiados pelo Governo --Global Burden of Disease Health Financing Collaborator Network (2019). 
‘Passado, presente e futuro do financiamento global da saúde: uma revisão da ajuda ao desenvolvimento, do governo, da 
despesa pública e de outras despesas privadas no sector da saúde em 195 países, 1995–2050’, The Lancet, Vol 393 1 de Junho, 
2019. 
3 PEPFAR (2019), Plano Operacional do País 2018, Moçambique 
4 Ao longo deste documento, serviços não clínicos referem-se a serviços que não se envolvem diretamente com a prestação de 
cuidados preventivos ou curativos aos usuários das unidades de saúde. O termo abrange uma vasta gama de complexidades 
técnicas, desde a limpeza, lavandaria, cozinha, segurança, até à manutenção do equipamento de laboratório. 
5 Ministério da Saúde de Moçambique (2015). Contas Nacionais da Saúde de Moçambique, 2012. Maputo 
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gestão e prestação de serviços médicos não específicos- tais como serviços de cozinha, lavandaria, 
limpeza e segurança - em grandes unidades de saúde. 

O B J E T I V O S  

Em resposta a este interesse e a fim de facilitar sinergias entre os sectores público e privado da saúde 
em Moçambique, a ThinkWell realizou um estudo para ilustrar exemplos actuais de entidades públicas e 
privadas que subcontratam6 serviços não clinicos, para mapear os prestadores privados existentes, bem 
como para avaliar a capacidade e o interesse do sector público em se envolver na terceirização. O 
estudo também analisou as implicações financeiras e de recursos humanos da terceirização destes 
serviços, tendo em conta o actual ambiente político no sector da saúde em Moçambique. 

Para o efeito, o estudo centrou-se em três componentes: 

Uma avaliação da economia política. A ThinkWell realizou uma avaliação económica 
política do interesse do sector público e da capacidade de terceirização de serviços 
médicos não específicos e de avaliação das barreiras políticas e institucionais a uma 
colaboração mais próxima com o sector privado. 
Uma análise de mercado. A ThinkWell realizou uma análise de mercado para ilustrar 
exemplos actuais de entidades públicas que terceirizam serviços não clínicos, e para 
determinar a capacidade e o interesse das unidades de saúde em terceirizar, e dos 
prestadores privados em fornecer serviços não clínicos. 
Uma avaliação da capacidade contratual do sector público. A ThinkWell realizou uma 
avaliação da capacidade do sector público para gerir e monitorar contratos com 
prestadores privados de serviços médicos não específicos. 

Este relatório apresenta os antecedentes do estudo, descreve a metodologia, apresenta as principais 
conclusões e propõe possíveis abordagens e as suas implicações para a inclusão de actores do sector 
privado na gestão e prestação de serviços não clínicos nas unidades de saúde.  

                                                           

6 O presente relatório utiliza os termos " subcontratação" e " terceirização" de forma indistinta. 
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M E T O D O L O G I A  

Q U A D R O  C O N C E P T U A L  

Para avaliar exaustivamente o mercado de terceirização do sector público de serviços não clínicos ao 
sector privado, bem como a economia política e a avaliação da capacidade de contratação do governo, o 
estudo da ThinkWell foi orientado pelas seguintes questões fundamentais: 

‒ Ambiente promotor: Quais são os constrangimentos e oportunidades para a terceirização de 
serviços não clínicos, com base no actual ambiente político e económico no sector da saúde em 
Moçambique? 

‒ Quem: Quem são os atores atuais e potenciais no mercado de serviços não-clínicos terceirizados, 
tanto do lado da procura como da oferta? 

‒ O quê: Que serviços o governo está interessado em terceirizar ou atualmente está a terceirizar, e 
que serviços os atores privados estão interessados em fornecer ou atualmente estão a fornecer?  

‒ Porquê: Porquê os atuais e potenciais atores públicos no mercado procuram obter serviços não 
clínicos terceirizados? Porquê é que os actuais e potenciais actores privados no mercado 
procuram fornecer serviços não clínicos ao público? 

‒ Como: Como é definida e monitorada a relação contratual? Como será definida e monitorada em 
possíveis compromissos no futuros? 

Imagem 1: Quadro Conceptual 

 

R E C O L H A  D E  D A D O S  

A ThinkWell recolheu dados qualitativos primários através de entrevistas semi-estruturadas com 
informantes chave, e dados quantitativos e qualitativos secundários, através de documentos e bases de 
dados seleccionados. 
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Recolha de dados principais 

A ThinkWell recolheu dados qualitativos primários através de entrevistas semi-estruturadas 

aprofundadas com informantes chave do sector público e privado. Isto incluiu informantes do Ministério 

da Saúde, seis hospitais, a Confederação das Associações Económicas (CTA) do sector privado e 

fornecedores actuais e potenciais de serviços subcontratados. Estas entrevistas forneceram informações 

sobre as experiências actuais e passadas com a terceirização de serviços não clínicos e sobre o possível 

interesse ou potencial envolvimento institucional na terceirização destes serviços. Para cada informante, 

foram elaborados guiões de entrevista para obter as informações listadas na Imagem 2. Uma lista 

detalhada dos informantes chave entrevistados está incluída no Anexo 1. 

Imagem 2: Informantes chave e objectivos das entrevistas 

 

Recolha de dados secundários 

A ThinkWell recolheu dados secundários quantitativos e qualitativos através da solicitação de bases de 

dados quantitativas seleccionadas e de documentos políticos e jurídicos dos entrevistados. Esta 

informação facultou estimativas dos custos associados à terceirização, bem como informações sobre os 

impactos da terceirização nos recursos humanos. 

A N Á L I S E  C U S T O - B E N E F Í C I O  

De forma conjunta, a ThinkWell e o Banco Mundial realizaram uma análise de custo-benefício da 
terceirização de serviços não clínicos através de uma amostra de seis hospitais públicos em 
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Moçambique, para os serviços de limpeza hospitalar, cozinha, lavandaria, gestão de resíduos e 
segurança. 

Com base na dimensão hospitalar e nas experiências presentes ou passadas de terceirização de serviços 
não clínicos, e na potencial capacidade financeira para privatizar, o estudo incluiu os Hospitais 
Provinciais e Centrais. Estima-se que estes hospitais representaram 21% da despesa total do MISAU em 
2018.7 Também foram incluídos os Hospitais Gerais, muitos dos quais têm dimensões comparáveis em 
termos de capacidade de camas aos Hospitais Provinciais. Estas escolhas também refletem a orientação 
geral ao nível do MISAU de começar a terceirizar serviços não clínicos no nível de cuidados quaternário, 
terciário e potencialmente secundário.   

A Tabela 1 apresenta as principais características dos hospitais pesquisados. 

Tabela 1: Principais características dos hospitais pesquisados 

 

Os níveis central e hospitalares têm dados limitados sobre os custos correntes dos serviços não clínicos. 
A selecção dos serviços para a análise custo-benefício baseou-se, por esse motivo, na disponibilidade de 
dados sobre os custos (segurança, limpeza e gestão dos resíduos), bem como no interesse demonstrado 
pelos gestores hospitalares e a nível do Ministério da Saúde (durante as entrevistas) no custo da 
lavandaria e da cozinha. 

De forma a estimar o custo dos serviços internos (ou seja, prestação de serviços com activos internos e 
colaboradores), os custos directos dos hospitais foram capturados através de uma abordagem baseada 
em ingredientes, enquanto os custos indirectos foram estimados através de uma abordagem 
descendente. 

Quanto ao custo da terceirização, em alguns casos as empresas já apresentaram propostas para estes 
serviços e fizeram propostas de orçamento (por exemplo, HCQ, Clínica Especial no HCM). 

A equipa depois comparou o custo do serviço interno nos hospitais da amostragem com o custo 
estimado da terceirização ao sector privado (exercício de avaliação comparativa). 

                                                           

7 UNICEF Moçambique, (2018), Resumo do Orçamento da Saúde 2018, Disponível no: 
https://www.unicef.org/mozambique/sites/unicef.org.mozambique/files/2019-04/2018-Budget-Brief-Health.pdf, Última vez 
que foi acedido foi no dia 30 de Julho de 2019. 

https://www.unicef.org/mozambique/sites/unicef.org.mozambique/files/2019-04/2018-Budget-Brief-Health.pdf
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L I M I T A Ç Õ E S  

A qualidade dos dados foi afetada pela indisponibilidade e/ou imprecisão em alguns dos hospitais 
pesquisados. Em particular, a classificação das funções dos trabalhadores nas listas de RH existentes é 
imprecisa (ou seja, a maioria do pessoal é designada como "serventes" - um termo geral para descrever 
os trabalhadores auxiliares em português - em vez de especificar uma função como "segurança"). Além 
disso, os dados relativos aos custos de armazenagem não estavam disponíveis em todos os hospitais 
incluídos no estudo. Para a maioria dos hospitais, as informações sobre os dias de internamento e 
número de pacientes internados baseadas no SIS-MA estavam incompletas. 

A imprecisão na classificação das despesas em todas as linhas de notificação de despesas, por nível ou 
função, nos relatórios de despesas hospitalares representou um desafio na alocação adequada dos 
custos. Na verdade, os custos dos diferentes itens são frequentemente agrupados nos relatórios de 
despesas hospitalares. A classificação global, incorrecta ou inexacta das despesas constitui um obstáculo 
a uma repartição adequada dos custos, mesmo a nível central. Desde 2009, entre 41-46% das despesas 
de saúde não são classificadas (UNICEF, 2018). 

O processo de recolha de dados foi afectado pela disponibilidade das partes interessadas, tanto do 
sector privado como do sector público. A equipe teve dificuldades em chegar aos provedores do sector 
privado que nem sempre responderam aos pedidos de entrevistas. Durante o período do estudo, 
Moçambique foi afetado por dois ciclones (Idai e Kenneth), que afetaram, por exemplo, a 
disponibilidade das partes interessadas relevantes na Direção Nacional de Assistência Médica, ou a 
disponibilidade atempada de administradores hospitalares nas áreas afetadas (Sofala). 
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A V A L I A Ç Ã O  D A  E C O N O M I A  P O L Í T I C A  

A N Á L I S E  P O L Í T I C A  

A nossa análise da economia política destacou a existência de algumas citações sobre a terceirização nos 
documentos nacionais, embora não exista uma estratégia explícita e colectiva a nível do MISAU, 
provincial e hospitalar sobre o que terceirizar e como terceirizar. 

O Plano Estratégico do Sector da Saúde 2014-2019 apela a uma maior eficiência na utilização dos 
recursos e no reforço do valor da colaboração com o sector privado na prestação de serviços de 
saúde: (i) no Objectivo Estratégico 4: "Melhorar a eficiência da prestação de serviços e a utilização dos 
recursos", recomenda-se "desenvolver e implementar mecanismos para melhorar o desempenho 
hospitalar".8; (ii) no Objectivo Estratégico 5: "Reforçar as parcerias para a saúde, com base no respeito 
mútuo", recomenda-se "Desenvolver e implementar uma estratégia para o estabelecimento de 
parcerias público-privadas (PPP) que apoiem os esforços de angariação de fundos sectoriais e 
aumentem o acesso e a utilização dos cuidados de saúde".9  

O trabalho em curso no âmbito de uma estratégia de financiamento da saúde em Moçambique, 
centra-se simultaneamente: (a) em aumentar a quantidade de fundos disponíveis; e (b) melhorar a 
eficiência da sua utilização. O sistema de saúde pública em Moçambique é sub-financiado, embora as 
comparações com os países vizinhos sugiram que poderiam ser obtidos melhores resultados através de 
uma utilização mais eficiente dos recursos existentes.10 

Devido a restrições orçamentais, o Plano Nacional de Desenvolvimento dos Recursos Humanos da 
Saúde (PNDRHS 2016-2025) e a Estratégia Nacional de Atracção e Retenção de Recursos Humanos 
concentram-se nos trabalhadores clínicos. O PNDRHS concentra-se nas carências financeiras 
necessárias para aumentar o número de profissionais de saúde e nas implicações financeiras da 
progressão na carreira para profissionais de saúde específicos. O PNDRHS afirma que a percentagem de 
trabalhadores gerais deve permanecer estável, para permitir o crescimento da percentagem de 
profissionais "específicos de saúde". A falta de vontade de dedicar recursos a trabalhadores não 
específicos de saúde cria espaço para a contratação de serviços. 

A descentralização está gradualmente a remodelar as funções da administração central e local.11 
Embora não esteja claramente articulado nas várias políticas, há uma mudança no sentido da 
descentralização. No cenário atual: (a) os órgãos locais ainda precisam de fortalecer as suas capacidades 
técnicas; (b) as entidades administrativas a nível provincial desempenham funções previamente 
centralizadas, tais como o procurement; e (c) as autoridades centrais são instadas a instituir ou 
consolidar a sua capacidade de supervisão das funções delegadas. 

Apesar do fluxo de legislação recente, o processo de implementação da descentralização de poderes é 
um processo contínuo. O nível central está dividido entre os papéis de "controlo" versus "gestão" para 

                                                           

8 Ministério da Saúde Moçambique, (2014), Plano Estratégico do Setor da Saúde 2014-2019, Maputo, p. 42 
9 Ministério da Saúde Moçambique, (2014), Plano Estratégico do Setor da Saúde 2014-2019, Maputo, p. 42 
10 UNICEF Moçambique, (2018), Resumo do Orçamento da Saúde 2018, Disponível no: 
https://www.unicef.org/mozambique/sites/unicef.org.mozambique/files/2019-04/2018-Budget-Brief-Health.pdf, Última vez 
que foi acedido foi no dia 30 de Julho de 2019. 
11 O Ministério das Finanças (MEF) atribui fundos ao MISAU. Os doadores internacionais subsidiam os fundos governamentais 
para o MISAU através de orçamento directo ou financiamento vertical. Com a descentralização contínua dos serviços, o MEF 
atribui fundos directamente aos gabinetes de saúde provinciais e distritais para gerir as unidades sanitárias, bem como os 
hospitais distritais e provinciais. 

 

https://www.unicef.org/mozambique/sites/unicef.org.mozambique/files/2019-04/2018-Budget-Brief-Health.pdf
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distinguir como eles apoiam a capacidade técnica das UGEAs, enquanto, ao nível provincial, a autonomia 
dos hospitais pode ser limitada pelo papel crescente das Direcções Provinciais de Saúde, após a 
designação das Direcções Provinciais de Saúde como UGEAs. 

A N Á L I S E  D A S  P E R S P E C T I V A S  D A S  P A R T E S  I N T E R E S S A D A S  N O  G O V E R N O  

Todos os intervenientes do MISAU entrevistados partilham um interesse positivo em buscar uma 
colaboração mais próxima com o sector privado e potencialmente terceirizar serviços não clínicos. No 
entanto, não existe uma abordagem abrangente e estratégica e a terceirização de serviços não clínicos 
tem sido, até agora, o resultado de iniciativas isoladas, implementadas em resposta a contingências 
enfrentadas por entidades individuais. Conforme relatado por Sua Excelência o Secretário Permanente, 
há um diálogo contínuo com a Confederação das Associações Económicas (Texto 1) sobre a criação de 
oportunidades para a terceirização de serviços não clínicos, como parte do interesse do Governo em 
estimular o crescimento económico. 

 

De acordo com algumas partes interessadas entrevistadas, num cenário de terceirização, o MISAU 
deve desempenhar um papel regulador e de supervisão. Isto inclui o desenvolvimento de normas e 
mecanismos de controlo de qualidade para as áreas de serviços visadas, o que reforçaria o seu papel de 
administração. 

Texto 1: CTA e iniciativos recentes de diálogo público-privado para o sector da saúde 

A Confederação das Associações Económicas (CTA) é o parceiro oficial do sector privado junto do 
governo, e trabalha para um melhor ambiente de negócios em Moçambique através da promoção 
de reformas económicas e regulamentares. O CTA é actualmente composto por 79 membros de 
federações sectoriais, associações comerciais e empresariais de todo o país e de todos os sectores 
económicos. 

De acordo com o Chefe do Apoio e Desenvolvimento Institucional, o sector privado poderia 
contribuir para o sector da saúde em três áreas principais: 

• Prestação de serviços clínicos 

• Prestação de serviços não clínicos 

• Financiamento da saúde (RSC, fundos especiais) 

No entanto, na perspectiva da CTA, falta um quadro jurídico e fiscal que permita ao sector privado 
operar no sector da saúde, e é necessária uma colaboração mais próxima entre os sectores público e 
privado para definir os procedimentos e normas de funcionamento. 

Recentemente, foi criado um grupo de trabalho no MISAU para incluir o sector privado na 
programação dos cuidados de saúde, criando espaço para um maior envolvimento do sector privado 
na tomada de decisões. A maior autonomia das entidades locais, como os hospitais públicos, para 
contratar devido à descentralização, também é percebida como um motor para novas 
oportunidades de negócio, potencialmente mitigando os efeitos de uma visão que sempre 
identificou a prestação de cuidados de saúde com o MISAU. 

A CTA reconhece que existe uma especialização limitada entre os provedores privados para fornecer 
serviços não clínicos em ambientes hospitalares, mas afirma que as empresas moçambicanas já 
demonstraram anteriormente a sua capacidade de se adaptarem rapidamente à procura. Uma 
orientação clara do Ministério da Saúde e a abertura de novas oportunidades de negócio, 
aumentariam a confiança dos provedores privados e desencadeariam investimentos em 
equipamento e recursos humanos. 
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A maior autonomia das entidades locais para contratar devido à descentralização é geralmente 
percebida como um motor para novas oportunidades de negócio. Isto é verdade, apesar das fraquezas 
das UGEAs identificadas durante as entrevistas, e de uma preocupação geral da administração pública 
em relação à sua capacidade de lançar concursos públicos, seleccionar fornecedores e gerir contratos. 

A ilustração abaixo resume as principais oportunidades e barreiras da terceirização conforme percebidas 
pelas partes interessadas do MISAU. 

Imagem 3: Oportunidades e desafios da terceirização de serviços não clínicos 

 

O interesse dos tomadores de decisão no MISAU para a terceirização é tanto de ideologia política 
como de gestão. De acordo com a maioria dos entrevistados, as instituições públicas devem se 
concentrar na prestação de serviços de saúde e, em última análise, melhorar os resultados de saúde, 
enquanto os prestadores privados podem ser capazes de fornecer os serviços não clínicos necessários 
que apoiam os cuidados clínicos. A terceirização é vista como uma forma potencial de melhorar a 
eficiência geral dos hospitais públicos na utilização de recursos e permitir que a capacidade 
administrativa limitada do hospital se concentre em cuidados de qualidade. Finalmente, de acordo com 
três entrevistados, a terceirização deve contribuir para melhorar a qualidade para o usuário final, e 
potencialmente representa uma solução para superar a fraca capacidade técnica do setor público na 
prestação de serviços não clínicos. O objetivo de buscar qualidade pode contradizer uma percepção 
geral negativa dos provedores privados, que podem não ter a especialização necessária para trabalhar 
em ambientes hospitalares. 

Num contexto de recursos limitados, os decisores do MISAU consideram a escassez de recursos 
financeiros como o principal constrangimento. No entanto, há falta de evidências sobre os custos de 
terceirização para determinar se seria mais eficiente do que o status quo (provisão interna). Pouco se 
sabe sobre os custos actuais - ou seja, os custos internos - da prestação de serviços não clínicos, que são 
necessários para preparar os termos de referência para a realização de concursos públicos e para fixar 
limiares de preços para a negociação com os proponentes. Em geral, os inquiridos consideram que a 
terceirização conduzirá a custos mais elevados para serviços de melhor qualidade, o que levanta 
questões sobre a forma de financiar contratos com provedores privados. 

A fraca capacidade técnica para gerir contratos a nível hospitalar também é vista como uma barreira 
importante. Os informadores da UGEA central observaram uma capacidade contratual limitada a nível 
local na concepção de termos de referência e especificações nos contratos, bem como na monitorização 
da conformidade dos serviços contratados. 
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Implicações em termos de recursos humanos 

Os grandes hospitais têm um grande número de trabalhadores auxiliares nas suas folhas de salário, 
mas a sua atribuição e deveres são mal definidos.12 O Ministério da Saúde não dispõe de critérios para 
a alocação de trabalhadores auxiliares com base na proporção de pacientes ou pessoal clínico. A maioria 
dos trabalhadores auxiliares, são geralmente categorizados como “serventes” devido à falta de 
descrições claras das funções para os diferentes tipos de trabalhadores auxiliares. Além disso, não há 
uma carreira prevista para estes trabalhadores. 

No entanto, a maioria dos conselhos hospitalares entrevistados, afirmaram ter um défice de 
trabalhadores auxiliares. Os mesmos gestores, porém, não foram capazes de identificar com precisão 
os números actualmente atribuídos a cada área de serviço - nem as suas tarefas. 

Na prática, há alguma duplicação de tarefas entre trabalhadores auxiliares e serviços terceirizados. 
Vários hospitais e outras entidades de saúde (MISAU, Central de Medicamentos) mantêm serviços com 
trabalhadores auxiliares internos (limpeza, segurança, embora em número limitado), em paralelo com 
os contratos terceirizados. Entre os hospitais da amostragem, os recursos humanos que anteriormente 
trabalhavam em áreas de serviços terceirizados foram, em sua maioria, realocados para outras áreas 
dentro do hospital sem um plano claro ou uma lógica de abordar as lacunas dos trabalhadores auxiliares 
em áreas específicas. 

Globalmente, o impacto da terceirização nos actuais trabalhadores é considerado sustentável e afecta 
apenas o curto prazo. Num cenário de médio-longo prazo, alguns trabalhadores auxiliares, dependendo 
da sua idade e nível de escolaridade, poderiam continuar a trabalhar nas suas instituições atuais e ser 
realocados para funções mais especializadas, adquirir funções de supervisão e se aposentar 
gradualmente.  

A actual legislação sobre funcionários públicos em Moçambique permite um tratamento harmonioso 
do potencial despedimento de trabalhadores auxiliares nos serviços não clínicos visados (Anexo III). As 
intenções expressas pelos informantes chave na DNRH (ver Texto 2)13 são consistentes com estes 
regulamentos. 

 

 

 

 

                                                           

12 Um número considerável de trabalhadores auxiliares pode ser atribuído a enfermarias e serviços de ambulatório, com 
funções de apoio clínico. Estes também precisam de ser definidos. Em termos gerais, a proporção de "N.º de camas / RH 
auxiliares" varia em mais de 3 entre os hospitais pesquisados, e a proporção de "dias-cama ocupados / RH auxiliares" varia em 
mais de 7. 
13 Moçambique, Conselho de Ministros, Decreto 5/2018 (2018). Regulamento do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do 
Estado. Imprensa Nacional, Maputo. 
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Texto 2: Tratamento do número potencialmente redundante de trabalhadores auxiliares 

A DNHR delineou soluções potenciais para a realocação/requalificação de trabalhadores auxiliares, 
com base no seu nível de educação. 

1. Trabalhadores auxiliares mais qualificados: 

- Poderiam ser contratados pelo provedor privado, mantendo a sua posição no 
sistema público através da "licença sem vencimento". 

- Podem demitir-se e serem absorvidos pelo provedor privado 

- Eles poderiam ser incentivados a inscrever se em outros estudos para se 
candidatarem a posições de gestão ou clínicas 

2. Trabalhadores auxiliares com um nível de educação inferior: 

- Poderiam mudar para tarefas mais especializadas, tais como tarefas relacionadas 
com o apoio ao paciente (distribuição de refeições, preparação de pacientes para 
cirurgia), através de formação em trabalho, caso em que o sistema deveria ter em 
conta os aumentos salariais 

- Poderiam migrar para uma posição diferente dentro do sistema público (outros 
setores do sistema público) 

 

-  
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A N Á L I S E  D E  M E R C A D O  

A terceirização de serviços não clínicos não é uma novidade em Moçambique. Embora a terceirização se 
tenha, até agora, concentrado em áreas tecnicamente simples (principalmente segurança), há interesse 
por parte dos hospitais em expandir a terceirização para serviços mais complexos. No entanto, a actual 
regulamentação do aprovisionamento é insatisfatória e as ineficiências no fluxo de recursos financeiros 
afectam tanto a procura como a oferta, comprometendo as relações contratuais actuais e potenciais. 

A análise que segue ilustra a procura e a oferta do mercado de serviços não clínicos e determina a 
capacidade e o interesse das unidades de saúde em subcontratar e dos prestadores privados em 
fornecer serviços não clínicos. 

P R O C U R A  

A terceirização de serviços não-clínicos já acontece no país. Vários hospitais tem experiências atuais 
ou passadas de contratação de provedores privados. Existem quatro Hospitais Centrais, sete Hospitais 
Provinciais e sete Hospitais Gerais em Moçambique. A Imagem 4 ilustra a distribuição geográfica desta 
potencial procura de serviços não clínicos de terceirização, bem como a distribuição geográfica dos 
hospitais que já tiveram terceirização no passado ou que estão actualmente a terceirizar serviços não 
clínicos. 14 15 

Imagem 4: Procura passada, actual e potencial da terceirização de serviços não clínicos 

 

                                                           

14 Dados e documentação sobre contratos e custos foram obtidos nos 6 hospitais mencionados na Quadro 1. Foram realizadas 
entrevistas telefônicas com membros das direções dos demais hospitais incluídos na Imagem 4 
15 A direcção de um hospital privado (ICOR - Instituto do Coração, Maputo) foi entrevistada. Este hospital relata ter tentado 
terceirizar serviços não clínicos no passado, mas decidiu manter todos os serviços internamente, por razões de controlo de 
qualidade e para investir na capacitação de recursos internos. 
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A Tabela 2 mostra o número de hospitais que actualmente contratam, ou já contrataram serviçoies não-
clínicos selecionados, por área. 

Tabela 2: Serviços terceirizados (actualmente, ou no passado) por tipo de hospital 

Em geral, os contratos têm-se centrado, em áreas tecnicamente simples. A segurança foi o serviço 
terceirizado mais frequente, seguido da limpeza. No entanto, 2 em cada 8 e 2 em cada 3 hospitais 
terceirizaram, respectivamente, segurança e limpeza no passado, mas não lançaram um novo concurso 
quando os contratos expiraram. Os serviços de lavandaria nunca foram terceirizados, enquanto a 
cozinha só foi terceirizada uma vez no passado. 

Os atuais serviços terceirizados não refletem necessariamente as escolhas estratégicas ou os desejos 
dos hospitais. Os serviços de interesse primário para a terceirização entre os seis hospitais entrevistados 
são limitados à cozinha, seguido de limpeza e lavanderia.16 As pré-condições necessárias para expandir a 
terceirização para áreas que requerem um maior nível de especialização, como a manutenção de 
equipamentos ou a prestação de serviços de alimentação, representam um obstáculo na capacidade 
financeira dos hospitais e limitam a confiança dos provedores privados para obter retorno sobre o 
investimento para especialização em equipamentos de saúde e pessoal técnico. 

A Imagem 5 ilustra os principais objetivos da terceirização de serviços não-clínicos conforme percebidos 
pelos informantes entrevistados nos seis hospitais da amostra. 

                                                           

16 Na secção seguinte, "Oferta", informamos sobre a capacidade muito limitada dos serviços nestas áreas. O mesmo se aplica ao 
próximo passo lógico para a subcontratação - ou seja, a manutenção de equipamentos médicos e outros. Por exemplo, a 
Central Medical Store informa que existe um único fornecedor de serviços para a manutenção de empilhadeiras que são 
utilizadas por todos os armazéns farmacêuticos. 
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Imagem 5: Oportunidades na terceirização de serviços não-clínicos 

 

De acordo com todos os inquiridos, as restrições orçamentais representam a principal razão para não 
subcontratar serviços não clínicos: 

As transferências tardias e/ou irregulares de recursos financeiros do nível central 
aumentam o risco de atrasos nos pagamentos aos fornecedores. Para reduzir o impacto 
negativo dos atrasos de pagamento, os provedores privados oferecem preços mais 
elevados e podem interromper a prestação de serviços. 
 
A insuficiência da dotação orçamental afecta a selecção em termos de qualidade dos 
provedores e/ou serviços contratados - ou seja, os hospitais são forçados a recorrer a 
serviços de qualidade inferior que podem pagar, em vez de seleccionarem fornecedores 
especializados ou contratarem toda a gama de serviços que os fornecedores podem 
oferecer. 

Embora os hospitais reconheçam que há pouca experiência na prestação de serviços em ambientes 
hospitalares entre os provedores, isso não parece constituir um obstáculo à terceirização de serviços 
não clínicos. Existe uma confiança generalizada na capacidade do sector privado de se adaptar à nova 
procura, nomeadamente através da transferência de conhecimentos dos hospitais para os provedores 
privados. No entanto, dois dos hospitais da amostra, consideram a seleção de fornecedores não 
experientes em contexto hospitalar como um dos principais riscos da terceirização de serviços não 
clínicos, e um deles reportou a intenção de recorrer a provedores internacionais nos próximos 
concursos.  

As atuais condições contratuais no setor público não favorecem a criação de capacidade de mercado. 
O mecanismo do setor público de contratação de provedores privados normalmente prevê um ano de 
duração do contrato, e a renovação é normalmente limitada a um ano adicional. Estas condições 
representam riscos para os provedores privados que não são incentivados a investir na criação de 
capacidades de mercado. 

Existem percepções divergentes sobre a capacidade técnica de licitação entre as instituições públicas. 
Os hospitais públicos e outras instituições de saúde (MISAU, CMAM) parecem ter capacidade para 
definir requisitos nos TdRs, pelo menos para os serviços subcontratados actuais, embora alguns 
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provedores afirmem que os conselhos hospitalares podem exigir serviços que não estão incluídos nos 
acordos iniciais. Alguns provedores também referiram a necessidade de realizar inspeções antes de 
elaborar propostas, a fim de compreender as necessidades expressas nos Termos de Referência. A UGEA 
a nível central relata a organização da formação para os funcionários das UGEAs locais, embora a 
rapidez do reforço da capacidade sofra da rotação dos funcionários formados.   

A utilização obrigatória do critério de preço mínimo pelos hospitais para selecionar propostas, cria 
incentivos à concorrência desleal baseada em propostas irrealistas. Dada a utilização obrigatória do 
critério de preço mínimo pelos hospitais para selecionar propostas, as empresas estrategicamente 
deturpam as estimativas orçamentárias nas propostas e aumentam o valor do contrato durante a 
provisão (até 25% permitido por lei). 

Com poucas exceções, os custos atuais e futuros não são avaliados antes da terceirização. O controlo 
da conformidade dos serviços prestados pelos contratantes é sempre efectuado por funcionários do 
hospital, embora os recursos e procedimentos autorizados variem - com consequências incertas nos 
custos administrativos para o hospital em causa.Alguns hospitais apenas fazem "terceirização parcial", 
ou seja, mantêm uma capacidade interna residual para os mesmos serviços, devido a restrições 
orçamentais ou para reagir a uma potencial interrupção dos serviços subcontratados. 

Todos os conselhos de administração hospitalares afirmaram que as suas instituições estavam 
gravemente subfinanciadas e sobreviviam a crédito de fornecedores de bens e serviços (por exemplo, 
alimentos, electricidade). A escassa rubrica orçamental para "serviços" é, por conseguinte, reservada 
para garantir o pagamento dos contratos anuais, como por exemplo os serviços subcontratados - uma 
obrigação legal. Alguns hospitais comunicaram que o Ministério da Saúde acabou por pagar dívidas aos 
provedores todos os anos. No entanto, os atrasos nas transferências das parcelas orçamentais podem 
resultar na subversão da regra do "pagamento por serviços", uma vez que as administrações 
hospitalares podem ver-se obrigadas a pedir aos contratantes que continuem a prestar os serviços 
apesar dos atrasos nos pagamentos. 

O F E R T A  

Já existem várias empresas em Moçambique que podem constituir potenciais fornecedores de 
serviços não clínicos. De acordo com as informações disponíveis no último Censo Nacional das Empresas 
(INE, 2015), existem 123 empresas que prestam serviços de segurança e investigação, 124 empresas que 
prestam serviços relacionados a edifícios, plantio e manutenção de jardins, incluindo serviços de 
limpeza, e 13 empresas que fornecem serviços de gestão de resíduos. A informação geográfica só está 
disponível para as categorias mais vastas de "Serviços" que agregam a cozinha, a limpeza e a lavandaria 
com outros serviços; e "Indústria, electricidade e água". Em geral, as empresas nestas categorias estão 
concentradas principalmente na Cidade de Maputo (45% e 30%), Província de Maputo (11% e 14%) e 
Província de Sofala (11% e 12%), e têm a menor presença na Província do Niassa (2% e 3%) e Província 
de Cabo Delgado (3%). 

Em algumas áreas, como a cozinha e a lavandaria, o sector privado parece ser quase inexistente. Dado 
o elevado nível de agregação de informação mostrado no relatório do INE, não foi possível fornecer uma 
estimativa para os serviços de catering e lavandaria. Estes dados são confirmados pela informação 
obtida durante as consultas ThinkWell com informantes chave, com apenas uma empresa internacional 
e uma empresa nacional que poderia potencialmente fornecer serviços de cozinha e lavandaria em 
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ambientes hospitalares. Em algumas áreas, tais como cozinha e lavandaria, o sector privado parece  ser 
quase inexistente.17 

Tabla 3: Empresas, funcionários e receitas por classificação de atividade econômica (CAE) (INE, 2015) 

 

De acordo com os provedores privados, as actuais condições de mercado não incentivam a 
concorrência. Os critérios de elegibilidade das empresas privadas para a prestação de serviços públicos 
criam espaço para o oligopólio, uma vez que os custos elevados e os longos processos de registo na 
unidade nacional de compras (UFSA) podem dissuadir as empresas mais pequenas de concorrer. Além 
disso, atrasos no pagamento só permitem que empresas maiores permaneçam no mercado.18 

A incerteza sobre o retorno dos investimentos de especialização e o critério de preço mínimo de 
seleção limitam o interesse dos fornecedores candidatos em investir em capacidade técnica. De facto, 
a especialização e a maior qualidade reflectir-se-iam em preços mais elevados que constituiriam uma 
desvantagem ao competir em concursos públicos. Os provedores já especializados são desencorajados a 
entrar no mercado porque são limitados na negociação de um preço justo. 

Os agentes do sector privado encaram a terceirização de serviços não clínicos como uma 
oportunidade de negócio, mas as razões podem variar em função do serviço. Para alguns serviços, 
como a segurança e a limpeza, já está estabelecido um mercado lucrativo e existe uma procura 
recorrente por parte do sector público em geral e, em certa medida, dos hospitais. Em áreas menos 
exploradas, como a lavandaria e a cozinha, a potencial abertura de um novo mercado com uma 
concorrência muito limitada é também atractiva, especialmente para os fornecedores privados 
internacionais, e pode impulsionar os investimentos dos fornecedores nacionais. Apesar de todos os 
desafios, as empresas privadas reconhecem que o setor público é uma certeza que sempre paga. 

A N Á L I S E  D E  C U S T O S  E M  H O S P I T A I S  S E L E C I O N A D O S  ( S U M Á R I O ) 19 

Os serviços auxiliares prestados internamente (cozinha, limpeza, lavandaria e segurança) 
representaram entre 11% e 24% das despesas correntes dos hospitais pesquisados em 201820. Este 

                                                           

17 Estes são: Drytex para cozinha e lavandaria (http://www.drytexgroup.com/), e CleanAfrica (http://www.cleanafrica.com/) - 
apenas para lavandaria. 

18 O mesmo problema foi também identificado no mercado da cadeia de abastecimento, USAID (2019), Visão Geral dos Actores 

Privados no Sistema de Saúde Moçambicano e Avaliação Rápida da Cadeia de Abastecimento, Maputo. 
19 Um texto completo com os métodos, fontes de dados e resultados específicos de cada hospital encontra-se no Anexo II 
20 As despesas correntes anuais foram recuperadas do Demonstrativo Consolidado e incluem apenas despesas classificadas 
como Despesas de Funcionamento. Isso exclui despesas de investimento, tais como gastos com bens de capital. 
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valor é significativo, mas está em linha com hospitais em países vizinhos, como o Athlone Hospital (16%) 
e o Goodhope Hospital (27%), ambos em Botsuana.21  A Imagem 6 abaixo ilustra o custo total dos 
serviços não clínicos seleccionados em termos absolutos e em percentagem das despesas correntes.22  

Imagem 6: Custo dos serviços não clínicos em percentagem das despesas correntes de seis hospitais 
pesquisados em 2018 

 

Esta secção compara o custo actual da prestação de serviços auxiliares em seis hospitais públicos em 
Maputo, que pode ser utilizado pelas autoridades para comparar com o custo da terceirização, bem 
como descobrir potenciais ganhos de eficiência a serem obtidos com a prestação interna. Os custos 
diretos (mão de obra [pessoal] e suprimentos [produtos] na Imagem 7) de limpeza, lavanderia, catering, 
segurança, bem como gestão de resíduos e solos foram registrados usando um método baseado em 
ingredientes, enquanto os custos indiretos (administração e gestão, operacionais na Imagem 7) foram 
calculados usando uma abordagem descendente, usando uma adaptação do modelo HOSPICAL, 
desenvolvido pela Management Sciences for Health (MSH) em 2011. 

O exercício de avaliação comparativa conclui que os custos directos, e em particular os fornecimentos 
(produtos), são os maiores geradores de custos nos hospitais pesquisados, o que está em linha com os 
hospitais pesquisados no Botsuana. A cozinha tem a maior proporção de custos devido a fornecimentos 
(89% dos custos totais de cozinha em média nos hospitais), enquanto o custo do pessoal nos serviços de 
limpeza desempenha um papel mais importante (44% dos custos totais de limpeza). 

                                                           

21 Stegman P, Ohadi E, Buzwani M, et al., (2015), ‘Custos de Referenciação para Serviços Não Clínicos nos Hospitais Públicos do 
Botsuana",: Projeto de Finanças e Governança em Saúde, Bethesda, MD Abt Associates. 
22 Enquanto a segurança é subcontratada na maioria dos hospitais, nos Hospitais Centrais de Maputo e da Beira, os serviços de 
segurança estão divididos em segurança externa e interna. A segurança externa é subcontratada a uma empresa privada, 
enquanto a segurança interna é fornecida internamente (com o hospital a contratar guardas de segurança directamente) e o 
seu custo reflecte-se na Imagem.6 
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Imagem 7: Composição dos custos dos serviços não clínicos internos (lavandaria, limpeza e cozinha) 

    

Os hospitais fora da região de Maputo têm uma maior percentagem do seu orçamento anual dedicada 
aos serviços auxiliares (21% e 24% para o Hospital Provincial da Matola e o Hospital Central de 
Quelimane, respectivamente), em parte devido ao facto de os hospitais terem orçamentos anuais mais 
baixos. 

Globalmente, há uma variação considerável nos custos unitários entre os hospitais pesquisados, 
particularmente na limpeza, o que destaca a importância do fortalecimento da gestão hospitalar. A 
Tabela 4 abaixo lista os custos unitários para cada serviço, expressos como o custo dos serviços 
auxiliares por dia de cama ocupada. HC Beira (US$13.4 por dia de cama ocupada) e HC Quelimane (US$9 
por dia de cama ocupada) têm os maiores custos unitários de limpeza, enquanto o Hospital Geral de 
Mavalane tem os maiores custos unitários de catering (US$11.4 por dia de cama.)23 

 
Tabela 4: Custos unitários (por dia-cama ocupada) de serviços não clínicos em seis hospitais pesquisados 

 

A terceirização de alguns desses serviços, seja parcial ou integralmente, pode levar a ganhos de 
eficiência e melhor qualidade de custo. A documentação oferece resultados mistos. Em alguns países, a 
terceirização tem se mostrado desvantajosa devido aos custos mais altos. Na Malásia, os custos de 
informação, negociação e aplicação tornaram a terceirização de serviços não-clínicos uma decisão sub-

                                                           

23 Os valores para Dólares Americanos ($) referem-se a Dólares Internacionais - paridade de poder de compra (fator de 
conversão PPP) ao longo deste texto. A taxa de câmbio entre US$ e MZN foi derivada da base de dados do Banco Mundial, 
Programa de Comparação Internacional e foi escolhida para permitir a comparação internacional de custos. 
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ótima.24 No Botsuana, a terceirização de serviços de limpeza em hospitais públicos levou a preços 
unitários mais elevados, mas também com maior qualidade. Por sua vez, alguns estudos revelam que a 
terceirização é mais barata do que a provisão interna, como foi o caso da terceirização dos serviços de 
limpeza na Tailândia e de cozinha em Mumbai (Índia).25  

 

Esta secção compara a prestação interna com a terceirização dos serviços de limpeza no Hospital Central 
de Quelimane (HCQ). Entre 2016 e 2018, o HCQ parcialmente terceirizou a limpeza a uma empresa local, 
a Delim, Decoração, Eventos e Limpeza, responsável pela limpeza de aproximadamente 6.137 metros 
quadrados do hospital. Desde então, o HCQ voltou à prestação interna completa de serviços de limpeza, 
com 153 trabalhadores (agentes de serviço) designados para a limpeza, citando a falta de recursos como 
principal motivo para a descontinuidade do contrato. 

Comparámos o custo da provisão interna com o custo da terceirização para limpeza da área 
previamente contratada (Imagem 5). Isto incluiu as áreas públicas do hospital, escritórios 
administrativos, refeitório, corredores, bem como a ala de emergência para ginecologia. Os custos 
internos foram considerados como uma proporção dos custos internos totais capturados para todo o 
hospital. Os custos de terceirização incluem o custo do contrato, o custo operacional (assumido como o 
da provisão interna) e os custos de gestão, que foram assumidos como metade dos custos internos, com 
base na documentação existente. 

                                                           

24 Mustapa, Fara Diva, (2014),  Terceirização em serviços de apoio à saúde na Malásia: Um estudo sobre as causas do aumento 
dos custos operacionais. University of London, University College London (Reino Unido) 
25 Mills, A. (1998), ‘Contratar ou não contratar? Questões para países de rendimento baixo e médio', Política e planeamento de 
saúde, 13 1), 32-40. 

Texto 3: Restrições na disponibilidade de dados sobre componentes de custos para serviços não 
clínicos 

Este relatório anteriormente expressou a ausência de estimativas de custos para a produção 
interna de serviços não clínicos, antes da sua terceirização. O processo de recolha de dados para as 
estimativas de custos em 6 hospitais - apresentado no Anexo II - reforçou a nossa impressão de 
que a administração hospitalar necessita de ser reforçada, começando pelo registo de dados sobre 
a existência e alocação de recursos às várias "unidades de produção" dentro dos hospitais. 

Os dados do armazém não estavam disponíveis em três dos seis hospitais pesquisados, 
restringindo a abordagem baseada em ingredientes para suprimentos nessas instalações. Além 
disso, o número comunicado de trabalhadores auxiliares e as respectivas áreas de afectação foram 
incorrectamente registados em alguns dos hospitais. Para além dos inconvenientes para o trabalho 
de estimativa de custos, este registo incorrecto é um grande constrangimento para qualquer 
tentativa de monitorização da eficiência do seu trabalho por parte dos conselhos a de 
administração de cada hospital. 

Os dados disponíveis sobre os trabalhadores auxiliares podem representar incorrectamente os que 
trabalham efectivamente em serviços não clínicos, por várias razões: podem aposentar-se, serem 
promovidos a outras funções administrativas, podem estar a estudar ou podem ser "trabalhadores 
fantasmas" não contabilizados. 

 



 

[23] 

 

Descobrimos que o processo de terceirização tinha custos unitários mais elevados, a 642 meticais por 
metro quadrado por ano (US$30) com terceirização contra 564 meticais (US$26) com provisão interna. 
Para efeitos de comparação, um estudo de terceirização no Hospital Mahalapye (Botsuana) em 2014 
revelou que os serviços de limpeza externa custam aproximadamente US$23,49 por metro quadrado 
por ano. 26 Due to lack of pre- and post- assessments, we cannot take quality into account in our 
analysis. However, both the private provider and the hospital management claimed evidence for higher 
quality in the outsourcing scenario. Both sides also identify financial constraints as the main reason of 
terminating the contract. 

Tabla 5: Comparação dos serviços de limpeza de produção interna e terceirizada no Hospital Central 
de Quelimane 

 
  

                                                           

26 Cali, Jonathan, et al., (2016), ‘Cost-benefit analysis of outsourcing cleaning services at Mahalapye hospital, 
Botswana’,  Journal of Hospital Administration 5.1 
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P O N T O S  P R I N C I P A I S  

Apesar do apetite existente por terceirizar serviços não-clínicos ao nível hospitalar, o mercado precisa 
de algum apoio para adotar este modelo. O Ministério da Saúde está interessado em aumentar a 
colaboração do setor privado, incluindo potencialmente a terceirização, mas até agora não há uma 
abordagem estratégica abrangente. 

O interesse dos hospitais em subcontratar serviços específicos só parcialmente corresponde à 
capacidade do mercado. Apesar do grande interesse dos hospitais em se concentrarem na terceirização 
da cozinha, seguida da limpeza e lavanderia, observamos que há mais capacidade de mercado para 
prestar serviços de limpeza. De facto, a terceirização parcial da limpeza já teve lugar em mais de um 
hospital, enquanto a cozinha não é actualmente subcontratada em nenhum deles. 

Para os serviços em que as especificações do hospital ou do MISAU parecem complexas, há menos 
interesse do sector privado em envolver-se. A actual capacidade do sector privado não abrange 
serviços que requerem funções tecnicamente mais complexas, uma vez que os potenciais provedores 
privados são susceptíveis de enfrentar custos mais elevados para entrar no mercado (investimentos 
mais elevados, profissionais qualificados necessários, padrões internacionais a manter). 

A terceirização é amplamente interpretada como uma solução mais cara e as restrições orçamentárias 
como a principal razão para não terceirizar serviços não-clínicos. Os gestores hospitalares não podem 
determinar o custo unitário da prestação de serviços internamente e não dispõem de informação 
suficiente para avaliar o valor da terceirização. Para tomar decisões informadas sobre terceirização, os 
administradores hospitalares precisam ter informações detalhadas sobre o status quo. O conhecimento 
dos custos de produção interna de serviços não clínicos aumentaria, em última análise, o poder de 
negociação de cada instituição com os candidatos a provedores de serviços externos. 

A capacidade do mercado e a percepção da qualidade dos serviços prevalecem sobre considerações 
de custos. O exemplo dos serviços de segurança, em que os custos internos são normalmente inferiores 
à terceirização, mostra que as considerações sobre a capacidade de mercado dos provedores privados e 
a percepção da qualidade a eles associada podem prevalecer sobre a consideração dos custos na 
decisão de terceirização. 

A terceirização pode ser ainda mais cara do que o status quo, mas pode ser mais econômica para um 
hospital. Com base na informação recolhida, a terceirização pode ser mais cara do que fornecer o 
mesmo serviço internamente. Não obstante, outros benefícios podem justificar custos mais elevados, 
como a melhoria da qualidade do serviço prestado ou a possibilidade de a gestão hospitalar ser 
dispensada das tarefas de supervisão ou, eventualmente, melhores resultados de saúde.27  

 

  

                                                           

27 Ibid. 
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Dimensões Considerações 

Política Embora haja interesse por parte dos informantes do MISAU em procurar 
uma colaboração mais próxima com o sector privado e potencialmente 
subcontratar serviços não clínicos, até agora não existe uma abordagem 
abrangente/estratégica.  

Institucional A capacidade de aquisição do sector público é considerada fraca, desde a 
produção de termos de referência até à monitoria da qualidade. Não existe 
um quadro jurídico específico para os provedores privados operarem no 
sector da saúde pública, e os actuais critérios de selecção não são 
satisfatórios (preço mínimo). 

Socio-económica O impacto da terceirização nos funcionários atuais é visto como sustentável 
e apenas afeta o curto prazo.                                  

O interesse real pela terceirização poderia potencialmente estimular a 
concorrência e incentivar os investimentos. 

Financeira Ineficiências no fluxo de recursos financeiros afetam ambas as partes da 
procura e da oferta, comprometendo as relações contratuais atuais e 
potenciais. 
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C O N C L U S Õ E S  E  R E C O M E N D A Ç Õ E S   

Em geral, a gestão hospitalar precisa de ser reforçada, particularmente no que diz respeito às 

implicações financeiras na utilização dos recursos. Melhorar a eficiência na prestação destes serviços é 

uma componente importante da EFS, dado que os hospitais centrais e provinciais gastam muito e os 

serviços não clínicos consomem grande parte dos seus orçamentos correntes. 

Existem limitações muito sérias para o registo de despesas e armazenamento de suprimentos, 
alocação de pessoal, e até mesmo registros estatísticos de serviços clínicos. Estes – serviços clínicos - 
são a razão de ser, dos serviços não clínicos a serem produzidos. Os gestores hospitalares se 
beneficiariam de uma recolha organizada e sistemática de dados sobre salários e números de 
funcionários, benefícios e tempo de trabalho, preço unitário e taxa de consumo de suprimentos, preço 
unitário, idade e custos de manutenção de equipamentos, custos de pessoal para a capacitação de 
facilitadores e participantes, custos de pessoal de gestão, preço unitário e quantidade de  serviços de 
utilidade pública, pex. água-energia, consumidos pelo serviço. 

Com o objetivo de uma tomada de decisão informada, os custos das principais áreas de serviços não 

clínicos devem ser estimados, bem como a sua relação com as principais áreas de prestação clínica 

que utilizam esses serviços (a chamada "contabilidade analítica"). Os exemplos apresentados neste 

relatório sugerem que isto é possível com metodologias simples e maior disciplina na manutenção de 

registos - por exemplo, a regularidade dos relatórios de registo para serviços clínicos. 

Devem ser definidas normas realistas para os principais serviços auxiliares, tanto para a prestação 

interna como para a prestação subcontratada. É fundamental definir normas para a prestação e 

monitorização de serviços não clínicos, bem como termos de referência para os concursos. As normas 

internacionais existentes poderiam idealmente ser adoptadas ou adaptadas ao contexto nacional. As 

normas devem ser amplamente divulgadas junto dos potenciais provedores. 

M E L H O R A R  O S  G A N H O S  D E  E F I C I Ê N C I A  

Num cenário de redução dos recursos públicos, o controlo das despesas é uma medida obrigatória. Tal 
como em muitos outros países de rendimento baixo e médio, é de se esperar que mesmo em 
Moçambique o Ministério das Finanças comece a pedir justificações para as despesas de saúde para 
evitar desperdícios e mau uso e até para aprovar o orçamento para o sector da saúde.28 

O aumento da eficiência na prestação interna de serviços é um passo necessário para lidar com as 
limitações orçamentais dos hospitais. A análise de custos evidenciava grandes variações entre hospitais 
no consumo de recursos para a prestação interna de serviços. 

O MISAU beneficiaria de um melhor conhecimento sobre a produtividade dos cerca de 18.000 
trabalhadores auxiliares reportados até ao final de 2017. 29 Este pessoal custa aproximadamente 16 
milhões de meticais por ano e representa 33% do total da força de trabalho dos HRH. A sua presença 
efectiva (taxas de absentismo) parece ser pouco monitorada. Os números actuais de trabalhadores 

                                                           

28 Anderson, I., Maliqi, B., Axelson, H. e Ostergren, M., 2016. Como podem os ministérios da saúde apresentar planos de 
investimento persuasivos para a saúde das mulheres, crianças e adolescentes? Boletim da Organização Mundial da 
Saúde, 94(6). P.468 
29 No final de 2017, o rácio de profissionais de saúde / pessoal não específico era de 22,9 / 21,1 (milhares). 68% do pessoal não 
específico é pessoal auxiliar (18.000), com um baixo nível de educação geral. Governo de Moçambique, Ministério da Saúde/ 
Direcção Nacional de Recursos Humanos para a Saúde, Relatório Anual 2017, Maputo, 2018) 
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alocados aos serviços  candidatos a sub-contratação(segurança, limpeza, lavandaria e cozinha) 
representam entre 14% - 30% do número total de trabalhadores auxiliares em cada hospital, e os custos 
com pessoal representam entre 7% e 35% do custo total dos serviços não clínicos.30 

O Ministério da Saúde deve definir TdRs e critérios precisos de alocação (i.e. rácios de alocação) para 
o pessoal auxiliar.31 A alocação do grande número de trabalhadores auxiliares poderia ser melhorada se 
fossem definidos e implementados padrões sobre os números necessários, por tipo de tarefa. Os dados 
registrados para este estudo sugerem que a maioria desses trabalhadores - em hospitais maiores - são 
designados para várias tarefas em pontos de prestação de serviços clínicos (hospitalares, ambulatoriais, 
unidades de diagnóstico, etc.), enquanto os números atribuídos a áreas de serviços não-clínicos são mal 
registrados. Um melhor controlo da sua presença, necessidades e tarefas, é um pré-requisito para a 
gestão global do hospital, para além da prestação eficiente de serviços não clínicos a nível interno. 

Propostas dos próximos passos para reforçar a eficiência da prestação de serviços internos: 

‒ Estudo sobre potenciais ganhos de eficiência na prestação de serviços não clínicos: avaliação do 
custo dos produtos e do desperdício de alimentos e furtos em um ou mais hospitais escolhidos. 

‒ Avaliação da ocupação de 'serventes' nos Hospitais Centrais de Maputo e da Beira: ambos os 
hospitais destacam-se como sendo extremos em termos de número de pessoal de limpeza. 

T E R C E I R I Z A Ç Ã O  D E  S E R V I Ç O S  N Ã O  C L Í N I C O S  

Quando se trata do potencial impacto nos recursos humanos, é preferível uma abordagem específica 
adaptada ao contexto de cada hospital. Apesar da existência de regulamentos que permitem o 
despedimento de funcionários públicos e pessoal contratado (Anexo III), uma abordagem adaptada a 
cada caso é preferível pelas seguintes razões: 

‒ Os números de trabalhadores auxiliares não são precisos, devido à especificação incompleta das 
suas funções, tanto nos ficheiros hospitalares como na base de dados central digital de RH (E-SIP 
Saúde): nos hospitais do país, o número de trabalhadores auxiliares contabilizados nos serviços 
não clínicos alvo pode variar entre aproximadamente 40 e quase 500; 

‒ 70%-80% Destes trabalhadores têm um estatuto de funcionários públicos permanentes, o que 
obriga o empregador a despedir os trabalhadores apenas através dos canais legais por "justa 
causa"; 

‒ Mais de 60% destes trabalhadores têm menos do que o ensino secundário, o que torna a sua 
reafectação mais difícil, como desejava a DNRH; 

‒ A aposentadoria criará poucas vagas, já que apenas 3,8% têm mais de 60 anos. 

As direcções dos hospitais e a UGEA necessitam de mais competências técnicas para a preparação de 
propostas, negociação de propostas, elaboração de contratos e monitoria do cumprimento - o que 
pode ser facilitado através da utilização regular de normas. Uma maior precisão e transparência por 
parte das instituições contratantes também aumentará o limiar técnico para os candidatos a 
prestadores de serviços e reduzirá os receios atuais de exigências inesperadas por parte do cliente 

                                                           

30 Em dois hospitais (Hospital Central da Beira e Hospital Provincial da Matola) os números parecem ser indevidamente 
contabilizados, quer no "número total de trabalhadores auxiliares", quer nos "serviços não clínicos alvo": a percentagem destes 
últimos aumenta para 70% e 89%, respectivamente. Isto contrasta com a alocação nos outros quatro hospitais (14% - 30%) 
31 O PNDRHS define equipes de RH padronizadas ("quadros tipo de referência") nas unidades de saúde para cada nível de 
atenção, incluindo diferentes categorias de trabalhadores auxiliares. No entanto, os critérios de atribuição concebidos como tal 
não têm em conta considerações sobre as dimensões do espaço e a carga de trabalho, que podem variar consoante as 
instalações de saúde e os hospitais pertencentes ao mesmo nível de cuidados, além de não serem facilmente adaptados às 
mudanças na procura dos serviços clínicos. 
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público. Como alternativa, o Ministério da Saúde poderia definir contratos standardisados, tais como 
acordos de nível de serviço (SLA). 

O Ministério da Saúde deve estabelecer normas de qualidade para os serviços auxiliares. Isto poderia 
ser feito em colaboração com as empresas do sector privado, através de grupos de trabalho técnicos 
permanentes. Tais mecanismos já estão em uso no MISAU com o sector privado em áreas específicas 
(i.e. grupos de trabalho para a implementação da Lei do Medicamento n. 12/2017 que regulamenta a 
produção, uso e disponibilidade de medicamentos de qualidade, vacinas e produtos biológicos em 
Moçambique). 

É necessário reforçar as sinergias entre os hospitais e os intervenientes do sector privado. Uma 
colaboração mais próxima entre hospitais e fornecedores através da partilha de informações, da 
monitorização conjunta da qualidade e da formação conjunta poderia reduzir os custos e aumentar os 
benefícios da terceirização para a gestão hospitalar. 

Propostas de próximos passos para um melhor conhecimento do potencial de terceirização: 

‒ Experiência-Piloto de terceirização da lavandaria e/ou cozinha num hospital central com base 
em projectos existentes já apresentados ao MISAU. 

Tabela 6: Desafios e próximos passos 

Desafios Possível caminho para o futuro 

Ausência de rácio/normas para a 
afetação de pessoal auxiliar a 
serviços não clínicos   

 

Hospitais devem fazer um censo dos trabalhadores efectivos por 
categoria e ocupação efectiva 

Intervenientes interessados (incluindo provedores do sector privado) 
para apoiar o MISAU na definição de padrões/orientações para a 
alocação de trabalhadores auxiliares 

Falta de informação sobre o custo 
unitário da prestação interna de 
serviços 

Os gestores hospitalares recolhem dados precisos sobre salários e 
números do pessoal, benefícios e tempo de trabalho, preço unitário e 
taxa de consumo de fornecimentos, preço unitário, idade e custos de 
manutenção dos equipamentos, custos de pessoal dos facilitadores e 
participantes da formação, custos de pessoal de gestão, preço unitário 
e quantidade de serviços de utilidade pública consumidos pelo serviço a 
ser subcontratado. 

Falta de provas de eficiência de 
custos e qualidade para alguns 
serviços tecnicamente mais 
complexos 

As partes interessadas apoiam a implementação de um projecto-piloto 
de cozinha e/ou lavandaria num hospital seleccionado  

Ausência de normas de qualidade 
para regular a prestação de serviços 
não clínicos 

O MISAU reúne grupos de provedores privados para procurar apoio 
técnico para estabelecer padrões mínimos e processos para aderir a 
eles 

Falta de competências técnicas nas 
instituições públicas para preparar e 
gerir contratos 

Capacitação e formação para gerir contratos, preparação de TdRs, 
desenvolver acordos de nível de serviço (SLAs). 

Capacidade de mercado limitada em 
algumas áreas  

Colaboração entre hospitais e fornecedores para defender a 
modificação do critério de "preço mínimo" para seleção de 
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Desafios Possível caminho para o futuro 

empreiteiros e duração dos contratos, para favorecer a partilha de 
riscos financeiros entre hospitais e fornecedores privados  

Número limitado de empresas 
privadas - oligopólio  

UGEAs locais para conceder condições para incentivar as empresas a se 
cadastrarem nas suas bases de dados (ou seja, um ano de inscrições 
gratuitas). 

Mecanismo inadequado de controlo 
da qualidade do serviço prestado 
pela entidade subcontratada  

Colaboração entre hospitais e fornecedores através da partilha de 
informação, monitoria conjunta da qualidade 
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A N E X O  I :  A N Á L I S E  D E  C U S T O S  ( T E X T O  C O M P L E T O )  

As equipas do Banco Mundial e da ThinkWell realizaram uma análise de custo-benefício da terceirização 
de serviços não clínicos através de uma amostra de cinco hospitais públicos em Moçambique, para os 
serviços de limpeza hospitalar, catering, lavandaria, gestão de resíduos e segurança.32 

M E T O D O L O G I A  

Seleção de serviços 

Antes da realização deste estudo, muito pouco se sabia, a nível central do Ministério da Saúde sobre os 
custos actuais dos serviços não clínicos. A seleção dos serviços para a análise custos-benefícios baseou-
se, por conseguinte, nos actuais serviços externalizados (segurança - o único serviço que foi objecto de 
terceirização substancial nos hospitais; espaços livres e relvados – actualmente subcontratada em 3 dos 
6 hospitais; e limpeza – subcontratada em 1 hospital mais experiências anteriores em 2 hospitais), no 
interesse demonstrado pelos gestores hospitalares e a nível do Ministério da Saúde durante as 
entrevistas (lavandaria e cozinha).  

Seleção de hospitais 

A amostra de instalações foi escolhida tendo em conta o nível de cuidados, bem como a capacidade e o 
interesse manifestados na terceirização de serviços não clínicos. Na realidade, algumas das unidades 
inquiridas já têm experiência na terceirização de alguns serviços não específicos. Por exemplo, o 
Hospital Central de Maputo subcontrata segurança e manutenção de espaços livres e relvados desde 
2014, enquanto o Hospital Central de Quelimane havia já subcontratado serviços de limpeza e retornou-
os à prestação de serviços internos.   

Tabela 1: Principais características dos 6 hospitais pesquisados33 

Hospital Província # de 
camas 

Dias-Cama 
ocupados 

Consultas 
Externas 

Despesas correntes anuais 
(MZN) 

Hospital Central de 
Maputo 

Maputo 
Cidade 

1168 510,357 Não reportado 1,407,176,594 

Hospital Central de 
Quelimane 

Zambézia 616 77,886 36,069 160,535,535 

Hospital Central da 
Beira 

Sofala 1020 208,464 213,434 451,978,000 

Hospital Provincial de 
Matola 

Maputo 
Província 

400 83,464 62,293 112,288,182 

Hospital Provincial de 
Tete 

Tete 261 106,169 97,020 149,498,304 

Hospital Geral de 
Mavalane 

Maputo 
Cidade 

327 55,420 148,822 211,724,242 

 

 

                                                           

32A coleta de dados para este estudo se concentrou nos hospitais provinciais e centrais. Estima-se que eles consumam entre 
18% e 21% do gasto total do MISAU (2018, UNICEF Budget Brief; 2012, NHA). 
33 Dados de 2018. 
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Exercício de avaliação comparativa 

Na estimativa do custo actual da provisão, foram recolhidos dados tanto a nível das unidades de saúde 
como a nível central, através do Ministério da Saúde e do Ministério da Economia e Finanças. As 
seguintes bases de dados foram recuperadas de várias agências governamentais:  

‒ O E-SIP Saúde (base de dados digital de SRH) foi utilizado para derivar o número de pessoal 
auxiliar afectados a serviços não específicos em cada estabelecimento para o ano de 2018. 

‒ O balanço contabilistico central (da Direcção de Administração e Finanças do Ministério da Saúde) 
foi utilizado para estimar os custos administrativos e operacionais totais em 2018.  

‒ A base de dados SISMA (estatísticas sobre a prestação de serviços, por estabelecimento) foi 
utilizada para estimar o número de camas por estabelecimento, o total anual de doentes 
ambulatórios e os dias de internamento dos doentes internados. As estatísticas sobre o número 
de dias de internamento só estavam disponíveis para 2017. 

A recolha de dados nas unidades de saúde foi feita através de uma série de entrevistas com 
administradores e outros funcionários-chave (ver Anexo A-I). Foi desenvolvida uma ferramenta excel 
com o maior nível de padronização possível, com inputs sobre custos para cada serviço. A primeira 
secção da ficha de trabalho recolheu informação geral sobre as instalações, nomeadamente localização 
geográfica, número de camas, número de internamentos e serviços de ambulatório, superfície e 
orçamento operacional. Posteriormente, a planilha foi dividida em tabulações onde foram colectados os 
seguintes inputs para cada serviço não clínico: 

‒ Custos com pessoal 
‒ Custos e quantidades de consumíveis  
‒ Custos de formação e gestão 
‒ Custos operacionais   
‒ Contratos de terceirização para quaisquer serviços já terceirizados 

Os dados sobre o número total de pacientes internados, ambulatorios e número de dias de 
internamento foram recuperados do banco de dados central SISMA, embora nem todas as unidades 
sanitárias tenham relatado dados completos (o Hospital Central de Maputo não relata o número de 
pacientes ambulatorios).  

Os dados de superfície foram recuperados do Departamento de Infra-estruturas (MISAU) mas só foram 
obtidos para o Hospital Central de Quelimane e o Hospital Provincial de Matola. 34  Devido às restrições 
no número de serviços ambulatorios – e presumindo que a maioria dos serviços não clínicos poderia ter 
sido consumida pelos cuidados aos doentes internados, os custos foram apenas estimados por dias de 
internamento.     

Calculo dos custos 

A análise de custos seguiu uma abordagem baseada em ingredientes para os custos directos e uma 
abordagem top-down para os custos indirectos. Pelo método dos ingredientes, todos os custos directos 
de cada alternativa foram identificados e quantificados com um valor monetário, multiplicando as 
quantidades por custos unitários. De acordo com o método top-down, os custos indirectos totais da 

                                                           

34 Apesar do Ministério da Saúde manter registos de plantas faltam informações sobre instalações que passaram por expansão 
nos últimos anos, como no caso do HCM. 
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instalação são calculados e, em seguida, uma parte desses custos é atribuída a cada serviço não clínico, 
com base em factores de alocação.  

Os custos totais foram anualizados e os custos unitários por doentes ambulatórios e por dia de 
internamento, para fins comparativos. Como todos os dados de cálculo de custos foram colectados em 
MZN 2018, os preços são apresentados em 2018 constantes em MZN e 2018 internacional PPP USD.  

Custo de serviços internos 

Custos directos: Pessoal (salários e benefícios) e bens fornecidos 

Encontrou-se informação abrangente sobre o custo do pessoal nas unidades de saúde, uma vez que os 
administradores e técnicos de RH foram capazes de fornecer números de pessoal a trabalhar em cada 
serviço, bem como grau e escala salarial. Estes foram depois comparados com a Quadro de salários do 
sector público para obter os custos totais de pessoal.35 É de referir, no entanto, que embora a 
informação sobre o número de colaboradores afectos a cada função tenha sido disponibilizada por 
todos os hospitais, subsistem dúvidas quanto à sua exactidão, relativamente à grande variação do 
número de agentes dedicados a alguns serviços entre os diversos hospitais.  

A disponibilidade de dados sobre as quantidades e os custos dos consumíveis estava misturada. De 
acordo com a abordagem dos ingredientes, a equipa recolheu as quantidades anuais consumidas e 
multiplicou pelos seus custos unitários para obter uma despesa anual. Notavelmente, o HCM - de longe 
a maior instalação pesquisada - não possui um sistema eletrónico para registrar os fornecimentos que 
entram no seu armazém. Nesses casos, o custo anual dos consumíveis foi recuperado do balanço 
contabilistico ou dos contratos que as unidades de saúde têm com os fornecedores.  

Custos indiretos: Gestão & administração e custos operacionais 

Os custos de gestão e administração e os custos operacionais de cada serviço foram estimados através 
da abordagem top-down, através do qual o custo total de cada um deles foi retirado da conta do 
balanço contabilistico do hospital, imputado ao modelo e repartido por cada serviço, utilizando uma 
adaptação do HOSPICAL, um modelo desenvolvido pela “Management Sciences for Health (MSH)” em 
2001.  

O custo total de gestão e administração foi calculado multiplicando o número de funcionários em cargos 
administrativos pelos respetivos salários, subsídios e prémios. Incluíram as seguintes categorias: pessoal 
administrativo, administradores hospitalares, administradores das áreas de economia e planificação, 
estatistica e pessoal de TI. Os custos de gestão e administração foram repartidos com base no número 
de funcionários em cada serviço.36        

Os custos operacionais incluem o custo dos serviços de utilidade pública (utilities), nomeadamente o 
custo da eletricidade e da água. Os custos totais dos serviços de utilidade pública foram recuperados do 
balanço patrimonial, e foram distribuidos com base na percentagem do total de gastos correntes que 
eles representam para cada hospital.  

Custo da terceirização 

A terceirização de serviços não clínicos ainda se encontra numa fase incipiente em Moçambique. Em 
todas as instalações de saúde pesquisadas, apenas a segurança e a manutenção dos espaços livres e 

                                                           

35 Os numeros dos RH fornecidos por cada conselho hospitalar – conforme atribuido a pontos especificos da prestação de 
serviços não clinicos – foi considerado mais fiável do que os números do banco de dados da Esip-saude. 
36A abordagem descendente teve em consideração todo o pessoal de cada hospital incluindo o pessoal clinico. 
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relvados (terrenos) são contratadas de forma consistente. Por essa razão, o custo da terceirização foi 
calculado como uma estimativa baseada em vários pressupostos.   

Custos directos: Custos contractuais 

Para estimar o custo do contrato, analisamos contratos e licitações que as empresas já apresentaram 
aos estabelecimentos de saúde. Foi o caso do Hospital Central de Quelimane, onde os serviços de 
limpeza foram terceirizados no passado.  

Custos indiretos: Custos de gestão e administração de provedores privados e custos operacionais  

O custo de gestão e supervisão do fornecedor pode ser estimado usando o custo de gerenciamento de 
fornecimentos. Em seguida, estimamos que os custos de gestão para terceirização sejam metade dos 
custos de fornecimento interno.37 Os custos de negociação do contrato e do aprovisionamento não 
foram incluídos nesta análise.  

Custos operacionais: Estes ainda se aplicam a serviços que ocorrem dentro das instalações da unidade 
de saúde, como a limpeza. Para a lavandaria e a cozinha, dependendo do nível de terceirização, os 
custos operacionais podem ainda aplicar-se. Nestes casos, os custos operacionais serão considerados os 
mesmos que os custos de fornecimentos.  

Estimativa dos benefícios  

Os benefícios directos da terceirização são as poupanças de custos em pessoal, fornecimentos, gestão e 
administração, bem como os custos operacionais nos casos em que os serviços teriam lugar fora da 
instalação de saúde. Os benefícios indirectos não são refletidos nesta fase, mas podem ser considerados 
como potenciais melhorias de qualidade da terceirização. 

De acordo com a revisão da literatura sobre análises de custo-benefício, as duas abordagens mais 
utilizadas para rentabilizar os benefícios qualitativos são a medição da disponibilidade do consumidor  
para pagar e o evitar de custos38. Ambos os métodos exigiram mais recursos e tempo do que os 
disponíveis neste estudo.  

R E C O L H A  D E  D A D O S  

                                                           

37 Stegman P, Ohadi E, Buzwani M, et al. Benchmarking Costs for Non-Clinical Services in Botswana´s Public Hospitals. Bethesda, 
MD: Health Finance & Governance Project, Abt Associates; 2015  
38 Cellini SR, Kee JE. Cost Effectiveness and Cost Benefit Analysis. No Manual de Avaliação de Programas Práticos, ed. Wholey JS, 
Hatry HP and Newcomer KE. San Francisco, CA; Jossey-Bass; 2010. 493-530. 

HOSPITAL ENTREVISTADOS MEMBROS DA EQUIPE DIAS GASTOS NA 
COLETA DE DADOS 
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R E S U L T A D O S  

Custos correntes dos serviços não clínicos 

As Imagens 1 e 2 apresentam os dados sobre os custos totais dos serviços não clínicos nas instalações 
inquiridas em moeda local (MZN). O custo total mais elevado para a prestação de serviços não clínicos 
encontra-se no Hospital Central de Maputo. Isto é compreensível, uma vez que se trata da maior 
unidade de saúde do estudo. A cozinha é o custo mais elevado na maioria das unidades de saúde, 
embora a limpeza tenha o custo mais elevado no Hospital Provincial da Matola (HPM). Na maioria das 
unidades a segurança é o mais caro dos serviços externalizados. No Hospital Central de Maputo (HCM), 
a segurança é 4 vezes mais cara do que a manutenção de espaços livres e relvados. Também no HCM, os 
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Chefe de Aprovisionamento 

Chefe de Depósito/Armazém 

Chefe da Unidade de M&A 

Michela Romanelli 
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recursos de segurança existem tanto nos serviços internos quanto nos terceirizados. Isto porque o 
hospital tem os seus próprios seguranças internos, bem como um contrato com uma empresa de 
segurança externa. 

Imagem 1: Custos anuais dos serviços não terceirizados (2018) 

 

Imagem 2: Custos anuais dos serviços terceirizados (2018) 

 

As imagens 3 e 4 abaixo mostram o custo anual dos serviços não clínicos como % do orçamento anual de 
funcionamento da unidade de saúde. O Hospital Central de Quelimane e o Hospital Provincial de Matola 
têm o custo mais elevado dos serviços internos não clínicos como percentagem do seu orçamento 
operacional anual total.   

 

 



 

[36] 

 

Imagem 3: Percentagem das despesas anuais correntes gastas em serviços não clínicos internos (2018)  

 

Imagem 4: Percentagem das despesas anuais correntes gastas em serviços não clínicos terceirizados 
(2018) 

 

A Tabela 2 abaixo resume os custos unitários dos serviços internos e terceirizados por número de dias 
de camas ocupadas. O número de dias de internamento é o indicador mais relevante para serviços como 
a cozinha e a lavandaria, uma vez que estes serviços são em grande parte prestados a doentes 
internados. Os custos unitários da cozinha variaram entre 6 USD (HPT) e 1 USD por dia de cama (HGM). 
O custo da cozinha é em grande parte constituído pelo custo do abastecimento alimentar (figuras 5 e 6 
abaixo). Os custos variam mais amplamente na limpeza, com algum custo unitário relativamente baixo 
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no HCM e altos custos unitários nos hospitais de Mavalane e Quelimane.39 O custo do pessoal 
desempenha um papel muito maior na limpeza, como mostrado na figura 8 abaixo.  

Tabela 2: Custos unitários dos serviços não clínicos (por dia-cama ocupada) 

 

As imagens abaixo mostram a composição do custo médio para as cinco instalações inquiridas: 
agregadas (3 áreas de serviço), e por cada área de serviço. Para a distribuição dos custos de cada 
hospital, consulte o Anexo II-B. Globalmente, os fornecimentos constituem a maior parte dos custos, 
com excepção na limpeza, em que o pessoal representa 34% dos custos. Dos custos indiretos, a gestão e 
a administração são as mais elevadas para todos os serviços, o que se deve ao grande número de 
pessoal administrativo encontrado na maioria das instalações. 

Imagem 5: Discriminação dos custos de limpeza, lavandaria e cozinha em todas as instalações 
pesquisadas40 

 

                                                           

39 A equipe foi informada que a direcção do Hospital Geral de Mavalane (HGM) usa o seu orçamento para comprar 

fornecimentos para alguns centros de saúde dentro da sua área de influência. Contudo nao nos foi possivel estratificar a parte 
dos gastos relacionados com essas unidades externas. Esta pode ser a razão pela qual os custos de serviços não clinicos são tão 
altos no HGM. 
40 Não inclui os dados da Beira, devido ao potencial efeito discrepante. 
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A tabela abaixo apresenta em detalhe os custos correntes da prestação interna e externa de serviços não clinicos por cada hospital selecçionado. 

Tabela 3: Custos correntes da prestação de serviços não clínicos 

 

 
 

 CUSTOS DIRETOS (MZN) CUSTOS INDIRETOS (MZN) 

TOTAL 

Hospital Serviço Pessoal Suprimentos 
Contratos 
(terceirizados) 

Gestão e 
administração 

Operacional 
(manutenção e 
utilidades) 

Hospital Central de 
Maputo 

Limpeza 14,864,547.36 23,888,737.60 - 3,041,610.60 2,089,744.78 43,884,640.34 

Lavandaria 643,740.20 5,972,184.40 - 304,161.10 346,004.28 7,266,089.98 

Cozinha 4,071,468.00 95,138,336.70 - 1,612,053.60 1,897,256 102,719,114.5 

Segurança 3,047,544.00 - 27,316,763.00 1,644,386.80 - 32,008,693.80 

Manutenção de 
espaços livres e 
relvados 

- - 6,047,230.26 50,478.60 - 6,097,708.86 

Total      196,668,178 

Hospital Central de 
Quelimane 

Limpeza 8,953,841.52 2,018,100.00 - 2,563,649.99 541,423.66 14,077,015.17 

Lavandaria 468,174.72 433,100 - 150,802.90 42,083 1,094,160.73 

Cozinha 2,366,318.40 14,466,116 - 335,117.60 686,702,08 17,854,245.13 

Segurança - - 3,226,590 - - 3,226,590.00 

Manutenção de 
espaços livres e 
relvados 

- - 3,499,600 - - 3,499,600.00 

Total      39,751.620 

Hospital Central da 
Beira 

Limpeza 25,105,869.36 9,115,392.00 2,937,520.08 21,649,679.38 1,176,169.22 59,984,630.04 

Lavandaria 468,174.72 2,278,848.00 - 454,189.08 64,024.24 3,265,236.03 

Cozinha 1,320,900.00 25,135,407.17 - 1,261,636.33 554,358.87 28,272,302.37 

Segurança 1,629,336.00 - 2,246,400.00 756,981.80 - 4,632,717.80 

Total 28,524,280 36,529,647 5,183,920 24,122,487 1,794,552 96,154,886 
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Hospital Provincial 
de Matola 

Limpeza 7,399,008 793,351.30  - 2,826,852 661,153 11,680,364 

Lavandaria 462,720 553,053.24  - 181.726 71,850 1,269,349 

Cozinha 1,788,456 10,672,679  - 302.877 765,841 13,529,853 

Total    -   26,479,566 

Hospital Provincial 
de Tete 

Limpeza 1,638,611.52 3,096,450.00  - 432,141.92 155,016.10 5,322,220 

Lavandaria 874.308 720,000  - 46,300.92 49,218.27 1,689,827 

Cozinha 630,581.04 13,699,610  - 92,601.84 432,683.79 14,855,477 

Segurança  - -  995,000 -   - 995,000.00 

Total      21,867,523 

Hospital Geral de 
Mavalane 

Limpeza 2,633,580 3,501,150  - 1,324,528 149,185 7,608,444 

Lavandaria 409,668 2,016,000  - 206,038 52,634 2,684,340 

Cozinha 468,192 12,687,930  - 264,906 268,421 13,689,448 

Segurança  - -  2,021,760 - - 2,021,760 

Manutenção de 
espaços livres e 
relvados 

 -  - 509,355 - -  509,355 

Total      23,982,232 
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Comparação de custos de provisão interna de serviços versus terceirização: Hospital Central de 
Quelimane 

A literatura sobre a relação custo-eficácia da terceirização é escassa. Alguns estudos sugerem que os 
provedores de serviços contratados podem prestar serviços a um custo inferior ao da provisão interna, 
enquanto outros mostram que a subcontratação tem custos unitários mais elevados.41 Além disso, ainda 
não foi demonstrado que a contratação aumenta a eficiência do sistema geral de saúde.42 

Entre 2016 e 2018, o Hospital Central de Quelimane terceirizou parcialmente a limpeza para uma 
empresa local, a Delim, Decoração, Eventos e Limpeza. A partir dessa data o hospital voltou a prestar 
serviços de limpeza em regime interno completo, com 153 agentes de serviço afetos à limpeza. 

A Tabela 3 abaixo compara o custo da provisão interna de serviço vs. o custo da sub-contratação para a 
limpeza da área anteriormente contratada que corresponde a  aproximadamente 6137 m2 (de um total 
de 24.890 m2) e compreende as áreas comuns e corredores do hospital, escritórios administrativos, 
refeitório e enfermaria de emergência para ginecologia. Os custos de provisão interna foram 
considerados como uma proporção do total dos custos internos capturados. Os custos de sub-
contratação incluíram o custo do contrato, os custos operacionais, que foram assumidos como idênticos 
aos da provisão de serviços internos, e os custos de gestão e operacionais, que foram assumidos como 
metade dos custos internos, com base na literatura existente. Achamos que a sub-contratação teve 
custos unitários ligeiramente mais elevados, a 660 meticais por metro quadrado por ano ($30) versus 
581 meticais com provisão interna. 

Tabela 4: Comparação dos serviços de limpeza internos e externos no Hospital Central de Quelimane 

 

Por sua vez, a Quadro A.5 estima 3 cenários diferentes para a limpeza da totalidade do Hospital Central 
de Quelimane (24.890 m2). No primeiro cenário, de prestação interna completa de serviços de limpeza, 
o hospital incorre em todos os custos relacionados com pessoal, equipamento e consumíveis (produtos 
de limpeza), bem como operacionais, administrativos e de gestão. Este é o custo atual dos serviços de 
limpeza em HCQ, conforme detalhado na secção sobre avaliação comparativa.  

O segundo cenário é de terceirização parcial, onde o hospital mantém o controlo da limpeza hospitalar, 
enquanto a limpeza das áreas públicas e escritórios administrativos é terceirizada. Nesse cenário, o 
hospital incorre tanto em custos contratuais quanto de pessoal e fornecimentos, além dos custos 
indiretos de administração e utilidades. Este cenário implica a demissão de algum pessoal de limpeza, 

                                                           

41 Liu et. al. 2004 
42 Ibid. 
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uma vez que a área limpa pelo pessoal do hospital é reduzida. É importante sublinhar que o custo seria 
mais elevado se algum pessoal não fosse despedido. De facto, este cenário pressupõe o despedimento 
de cerca de 39 trabalhadores de limpeza hospitalar e uma redução de custos de 2,2 milhões de meticais 
por ano em pessoal de limpeza hospitalar. 

O terceiro cenário retrata a terceirização completa dos serviços de limpeza do Hospital Central de 
Quelimane. Neste cenário, o hospital deixaria de contratar pessoal de limpeza ou de comprar produtos 
de limpeza, despedindo ou afetando a outras funções 153 pessoal de limpeza. O preço do contrato foi 
calculado proporcionalmente ao custo do contrato para limpeza parcial, a 642 meticais por metro 
quadrado por ano.  

Tabela 5: Comparação dos serviços de limpeza interna e externa no Hospital Central de Quelimane, 
estimando os serviços totalmente terceirizados 
 

 

L I M I T A Ç Õ E S  

A principal limitação do estudo é representada pela indisponibilidade e/ou imprecisão dos dados, em 
alguns hospitais. Em particular: 

‒ Custos de vários itens agrupados no âmbito do orçamento geral/rubricas de despesas 
‒ Caracterização imprecisa de trabalhadores nas listas existentes de RH  
‒  Dados incompletos sobre os dias de internamento de alguns hospitais provinciais e centrais 
‒  Algumas instalações não reportam o número de pacientes externos 

Também não foi possível fazer uma abordagem baseada em ingredientes para o fornecimento de 
productos no Hospital Central de Maputo, devido à falta de dados do armazém. Em vez disso, o custo 
total dos fornecimentos foi retirado do balanço e do contrato com os fornecedores. 
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A N E X O  I I :  A  S I T U A Ç Ã O  D O S  T R A B A L H A D O R E S  D O S  S E R V I Ç O S  N Ã O -
C L Í N I C O S .  R I S C O  D E  R E D U N D Â N C I A  C O M  A  T E R C E I R I Z A Ç Ã O ?  

O objectivo desta componente do estudo é verificar se a terceirização põe em risco a situação de 
emprego dos trabalhadores afectos – alvo da terceirização. 

Para responder a esta pergunta a equipe do estudo recolheu percepções de informantes chave e de 
peritos jurídicos, e analisou os números de trabalhadores afectos aos serviços não-clínicos alvo 
(limpezas, segurança, lavandaria, cozinha). 

Os resultados são apresentados em 3 componentes: 

1. Quantos trabalhadores estão afectos às áreas de serviços não-clínicos alvo para a terceirização? 

2. Como pode ser gerido o risco potencial de perdas de lugares de trabalho? 

3. A situação dos trabalhadores destes serviços favorece a realização destas intenções? 

1. Quantos trabalhadores estão afectos às áreas de serviços não-clínicos alvo para a terceirização? 

Baseado numa análise dos dados do esip-saúde (2019) e deste estudo em seis hospitais, o número total 
estimado de trabalhadores “em risco devido à terceirização” nos hospitais de nível II a IV, é 
aproximadamente 1600 trabalhadores.  

‒ Dados do esip-saúde: N.º total de profissionais em regime geral elementares nos Hospitais dos 
níveis II-IV: 4.807 

‒ Dados deste estudo de seis hospitais: % de trabalhadores em regímen geral elementares afectos 
aos serviços alvo: 33% 

‒ 4.807 X 33% = aproximadamente 1600 trabalhadores  

Uma análise dos dados do esip-saude (Tabela 3.1), para “Regime Geral”, “Elementar”, “Apoio Geral” 
indica que só 324 trabalhadores nos hospitais níveis II a IV são catalogados nas quatro categorias alvo da 
terceirização (segurança, cozinha, lavandaria, jardim). A análise fornece um quadro sumário:  

‒ Os trabalhadores dos serviços não-clínicos alvo (limpezas, segurança, lavandaria, cozinha) nos 
hospitais de nível II a IV pertencem ao Regime Geral ( 43 ); 

‒ Os trabalhadores do Regime Geral, e ao nível de ocupação “elementar”, na sua maioria 
pertencem às carreiras de “agente de serviço”, “auxiliar” e “operário”; 

‒ Os ditos trabalhadores distribuem-se por uma grande variedade de ocupações, mas com uma 
predominância da categoria ‘não atribuido’ de “serventes” e “serventes de unidade sanitária” 
(80,8%); 

‒ Os hospitais dos níveis II a IV representam 31,3% de todos os trabalhadores do regime geral 
elementares (do SNS, registados no esip-saude), num total de 4.807 efectivos; 

‒ Nos hospitais dos níveis II a IV, são 324 trabalhadores classificados especificamente para funções 
de jardim, segurança, lavandaria, cozinha; apenas 6,7% do número total de 4807trabalhadores. 

 
 

                                                           

43 Nas “cozinhas” já se encontra colocado um certo número de profissionais da área da Nutrição, pertencendo ao Regime 

Especial de Saúde. No entanto, o seu número é muito reduzido, comparado com os mais de 15.000 elementares do Regime 
Geral. 
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Tabela 3.1: Ocupações dos trabalhadores do regime geral elementar 

 
SNS - Total Hospitais II - IV 

Serviço Número % Número % 

Não atribuido 12389 80.8% 4191 87.2% 

Outros serviços 1577 10.3% 292 6.1% 

Segurança 613 4.0% 112 2.3% 

Cozinha 566 3.7% 168 3.5% 

Lavandaria 127 0.8% 35 0.7% 

Jardim 65 0.4% 9 0.2% 

Total 15337 100.0% 4807 100.0% 

 

As contagens dos recursos humanos não-clínicos nos seis hospitais aonde foi feito este estudo sugere 
que o número de trabalhadores nos quatro serviços não-clínicos alvo nos hospitais é bem maior. A 
tabela 3.2 revela que o grupo nos quatro serviços não-clínicos alvo constitui entre 14% - 30% do número 
total de auxiliares do regime elementare. No entanto, a comparação das contagens entre os Hospitais 
Centrais de Beira e Maputo sugere contagens anormais (outliers), tanto por excesso como por defeito, 
particularmente para a categoria da limpezas. 

Ou seja, é provável que o número de trabalhadores envolvidos nos serviços não-clínicos alvo nos 
hospitais incluam um número variável mas significativo de serventes e serventes de unidade sanitária, 
além das categorias catalogadas pelo esip-saude (jardineiros, lavadeiros, cozinheiros, guardas, etc.).  

Por esse motivo, sugere-se que se utilize a percentagem próxima do 30% para estimar o número total de 
trabalhadores “em risco devido à terceirização” nos hospitais nível II a IV.  

Tabela 3.2: Ocupações dos trabalhadores do regime geral elementares em 6 Hospitais 

 Número de 
trabalhadores 

Hospital 
Central de 
Maputo 

Hospital 
Central de 
Quelimane 

Hospital 
Central de 
Beira 

Hospital 
Provincial de 
Tete 

Hospital 
Provincial de 
Matola  

Hospital Geral 
de Mavalane  Total 

# Total 
Auxiliares 

1492 712 697 145 183 202 3431 

# Segurança 49 0 29 4 0 0 82 

# Limpeza 100 153 429 28 139 45 894 

# Cozinha 50 17 25 6 15 9 122 

# Lavandaria 11 9 8 3 9 7 47 
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% dos 
"Auxiliares" 
nos 4 serviços  

14% 25% 70% 28% 89% 30% 33% 

 

Serviço N. % 

Não atribuido        12.389  80,8% 

Outros serviços           1.577  10,3% 

Segurança              613  4,0% 

Cozinha              566  3,7% 

Lavandaria              127  0,8% 

Jardim                65  0,4% 

Total        15.337  100% 

2. Como pode ser gerido o risco potencial de perdas de lugares de trabalho? 

Baseado numa análise dos regulamentos e percepções de informantes chave e de peritos jurídicos, o 
risco de perdas poderia ser gerido pelos gestores dos hospitais dentro da lei atual. Os gestores dos 
hospitais ponderam que a terceirização nos serviços não-clínicos permite “libertar” os actuais 
trabalhadores auxiliares ali colocados (porque as empresas poderão trazer os seus trabalhadores), e 
aqueles recursos humanos auxiliares poderão ser utilizados para aliviar os déficits de auxiliares que os 
hospitais têm anunciado, mas que as limitações do orçamento do estado não permitem contratar. 

A opinião veiculada pelos informantes-chave na Direção Nacional de Recursos Humanos (DNRH) está 
baseada no Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado (EGFAE) e no respectivo 
Regulamento44. Segundo a DNRH, colocam-se diversas possibilidades, para os casos dos trabalhadores 
com vínculo de Funcionário do  Estado (situação de “quadro definitivo”, no esip-saude): 

                                                           

44 O Estatuto Geral dos Agentes e Funcionários do Estado, aprovado pela Lei nº 14/2009, de 17 de Março prevê: 

‒ No No. 1 do seu artigo 135, a demissão como uma das formas de por Termo a relação de trabalho com o Estado;  

‒ A aliena c) do No. 1 do artigo 138,  indica o “pedido do contratado, devidamente fundamentado em justa causa” como 
uma das formas de rescisão durante a vigência de um contrato com o Estado; 

‒ A possibilidade de um funcionário poder solicitar uma Licença Ilimitada é prevista pelo No. 11 do artigo 67, conjugado 
com a alínea j) do No. 1 do artigo 66 e com a aliena d) do artigo 31 do mesmo Estatuto. 

Mais ainda, no Regulamento do Estatuto Geral dos Agentes e Funcionários do Estado, aprovado pelo Decreto  nº 62/2009, 
de 8 de Setembro: 

‒ O artigo 107 deste Diploma Legal faz uma menção mais detalhada sobre a Licença Ilimitada; e  

‒ Os artigos 185-187, abordam igualmente a questão da exoneração e demissão para os Funcionários do Estado e 
rescisão para os Contratados, como formas de terminar o vínculo laboral com o Estado. 
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Os mais qualificados: 

‒ Podem solicitar licença sem vencimento, e celebrar contrato individual com outra entidade (que 
pode ser a empresa contratada para a prestação de serviços não-clínicos): nesse caso, não há 
procedimento de desvinculação do trabalhador do seu posto, nem perda das regalias acumuladas 
na Função Pública; 

‒ Podem ser movimentados para outros locais de trabalho em instituições públicas, mesmo fora do 
Sector Saúde – o EGFAE prevê a mobilidade dos Funcionários do Estado; 

Os menos qualificados:  

‒ Podem ser alocados a outras tarefas dentro dos hospitais, depois de alguma formação em serviço; 
‒ Um elevado numero deles é próxima a aposentação. 

3. A situação dos trabalhadores destes serviços favorece a realização destas intenções? 

O risco de desemprego dos trabalhadores afectos é determinado por vários factores: 

a) O tipo de vínculo e as leis que regulam licença e demissão; 

b) As qualificações (e.g. nível de escolaridade) do trabalhador para um novo emprego fora do 

MISAU; 

c) A possibilidade de se aposentar; 

d) A possibilidade de ser recrutado pelas empresas privadas de terceirização. 

 

a) Quanto à vinculação ao estatuto de Funcionário Público (Tabela 3.3): 

‒ 68,8% dos trabalhadores com ocupações específicas dos serviços-alvo têm situação de “quadro 
definitivo”; 

‒  Em geral é de presumir que uma parte dos trabalhadores dos serviços-alvo têm ocupações 
inespecíficas (por exemplo, serventes) a que se aplica esta percentagem mais elevada 

Tabela 3.3: Tipo de vínculo dos trabalhadores regime geral elementar  

 
Todos os serviços Serviços Não-Clínicos Alvo 

 
Total SNS Hospitais II-IV Total SNS Hospitais II-IV 

Quadro Definitivo 78.8% 78.7% 68.1% 68.8% 

Quadro Provisorio 16.4% 17.8% 29.2% 28.4% 

Contractado 4.9% 3.4% 2.7% 2.8% 

 

‒ Os 68.8% de trabalhadores no regime elementar afectos aos serviços não clínicos alvo estão no 
quadro definitivo do governo. Embora seja permitido por lei que o funcionário solicite uma licença 
sem vencimento ilimitada sem perda das regalias acumuladas na Função Pública e a possibilidade 
de dito trabalhador de celebrar contrato individual com outra entidade (que pode ser a empresa 
contratada para a prestação de serviços não-clínicos) parece pouco provável a desvinculação 
massiva voluntaria dos trabalhadores.  
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‒ Ao mesmo tempo, embora a lei permita a exoneração e demissão para os Funcionários do Estado 
e rescisão para os Contratados, como formas de terminar o vínculo laboral com o Estado, esta é 
prevista no único caso em seja devidamente fundamentada em justa causa, o que deixa difícil 
pensar que esta situação se verifique de forma sistemática. 

 

b) Quanto ao potencial ou nível de escolaridade para serem movimentados, ou terem sucesso em 

contrato exterior ao MISAU se pedirem licença sem vencimento: 

‒ 63,7% dos trabalhadores do regime geral elementar não têm o Ensino Secundário; 

 
c) Por último, quanto ao potencial de solução do problema através de aposentação, o esip-saude 

também informa que: 

‒ 8,5% dos trabalhadores do regime geral elementar têm mais de 55 anos; 
‒ 3,8% têm mais de 60 anos. 

 
d) Algumas das empresas privadas entrevistadas referiram que em nenhum caso considerariam 

recrutar pessoal actualmente afecto aos serviços não clínicos alvo por falta de formação especifica, 

especialmente nas áreas de cozinha e lavandaria.   
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A N E X O  I I I :  L I S T A  D E  I N F O R M A N T E S - C H A V E   

Ministério da Saúde 

Secretário Permanente, Dr. Zacarias C. Inroga 

Director Nacional de Recursos Humanos, Dr. Norton Pinto 

Director Nacional dos Serviços Médicos, Dr. Ussene Isse 

Director de Administração e Finanças, Dr. Mulhovo 

Chefe da UGEA central, Dr. Manuel Nassone Macassa 

O chefe do Grupo Técnico de Financiamento da Saúde, Dr. Daniel Nhachengo 

CTA 

Chefe de Apoio e Desenvolvimento Institucional, Sr. Nilton Santos 

Hospitais Públicos selecionados 

Director do Hospital Central de Maputo, Dr. Mouzinho Saíde 

Directora Médica do Hospital Central da Beira, Dra. Priscila da Conceição Torcida Filimone 

Director do Hospital Central de Quelimane, Dr. Ladino Suade 

Director do Hospital Central da Beira, Dr. Nelson Mucopo 

Administrador do Hospital Provincial da Matola, Piedade da Gloria Elias Senda 

Administrador do Hospital Provincial de Tete, Dr. Virgilio Linguissone Alexandre 

Administradora do Hospital Geral de Mavalane (Maputo), Erica Catia Langa 

Director do Hospital Geral da Machava (Maputo), Dra. Edma Nataniele Rufino 

Director do Hospital Central de Nampula, Dr. Cachimo Machude Mulina 

Director do Hospital Provincial de Lichinga, Dr. Paulino Conta Muarapa 

Director do Hospital Provincial de Pemba, Dr. Antonio de Carvalho Saide 

Director e Administrador do Hospital Provincial de Inhambane, Drs. Ana Paula da Silva Adoni e Arone 
Chissano 

Outras instituições públicas e privadas 

Director da Central de Medicamentos e Artigos Médicos (CMAM), Dr. António Assane 

Direcção do Instituto do Coração – ICOR (Maputo)       

Director e Administrador do Hospital Provincial de Xai-Xai, Dr. Samiro Sema Camal e Carlitos Antonio 
Licusse        

Fornecedores privados 

Os membros do Conselho de Administração de Kambeny (Maputo), Sr. Elídio Bilale 

IRPIEL Construções, Fidélio Nhatsumbo  
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Atlas Egly, Sra. Angelina Mahundla 

Delim (Quelimane), Gisela Dayse Gaspar Chicoco, Diretora Geral 

Segurança CIIAS (Quelimane) 

MBV Segurança (Tete) 

O Representante da DryTex Moçambique (Maputo), Iva Carla Campos Marques 
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