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Direcção de Recursos Humanos

O Observatório é um fórum composto por diversas 
instituições que procura promover a colaboração, 
cooperação e partilha de conhecimentos a nível 
nacional, regional e internacional, através da 
criação de uma rede para troca de informações 
actualizadas. O fórum pretende demonstrar a 
relação entre a formação dos recursos humanos 
em saúde (RHS) e sua gestão, contribuir para o 
fortalecimento do sistema de saúde e para a 
prestação de cuidados de saúde visando uma 
melhoria na qualidade de vida da população 
moçambicana.

O ORHS apoia a formulação de políticas, gestão e 
tomada de decisões baseadas em evidências e 
informação relevante referentes a recursos humanos 
em saúde para uma prestação eficiente de serviços 
no sistema nacional de saúde. 

O que é Observatório de Recursos Humanos 
para Saúde?

Qual é objectivo geral do ORHS 
de Moçambique?

possa contribuir para o desenvolvimento dos RHS 
ou ainda que produza ou use informação em RHS.
  

Os membros participam de forma voluntária nas 
actividades do observatório, compartilhando o 
plano anual de trabalho, mas mantendo a sua 
própria identidade e responsabilidades 
rotineiras.
  

Os potenciais membros da rede incluem 
instituições públicas e privadas, de formação e 
prestação de serviço, associações profissionais, 
agências de desenvolvimento e associações 
civis com interesse na área de RHS. 
  

As instituições interessadas em colaborar e 
participar conjuntamente com o MISAU no 
desenvolvimento do ORHS podem manifestar-se 
por escrito junto do Secretariado do ORHS.

Ÿ Partilhar os resultados de trabalho refe-
rentes a Recursos Humanos de forma 
sistemática; 

Ÿ Desenvolver os planos de trabalho em 
coordenação, de modo a responder às 
necessidades identificadas;

Ÿ Contribuir para o desenvolvimento das 
actividades do Observatório através de 
encontros, estudos, pesquisas, programas 
de formação, entre outros;  

Ÿ Participar na discussão e aprovação do 
plano anual de trabalho;

Ÿ Contribuir para encontrar soluções para os 
principais problemas identificados em RHS.

Qual é o papel dos membros do 
ORHS de Moçambique?

Como o observatório irá divulgar a 
informação sobre RHS? 

Ÿ
Ÿ Conferências anuais; informes, boletins, 

jornais;
Ÿ Televisão e rádio.

Qualquer pessoa com interesse no tema de RHS, 
seja estudante, profissional de saúde ou 
pesquisador pode consultar a nossa página Web, 
utilizar os recursos disponíveis, enviar comentários 
ou fazer perguntas.

Ministério da Saúde 
Secretariado do Observatório :  

Av. Eduardo Mondlane / Salvador Allende nº 1008
Tel: 21 430814/427131 9 (4)

E-mail : orhsmoz@misau.gov.mz 
ou orhsmoz@gmail.com

Website: www.misau.gov.mz

Através da página web;

Quem pode beneficiar da página web?   

Quer mais informações? Contacte:
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Ÿ Proporciona um fórum para as parcerias, 
divulgação de informação, troca de 
experiências e advocacia no desenvol-
vimento dos RHS;

Ÿ Fornece informação e evidências para a 
formulação de políticas, estratégias e 
planos de desenvolvimento de RHS e a 
planificação de áreas de intervenção de 
saúde em geral;

Ÿ Contribui para o fortalecimento e a 
expansão do sistema de informação e 
gestão de RHS para além do serviço 
Nacional de Saúde;

Ÿ Facilita o diálogo político para o 
processo de tomada de decisões 
baseadas em evidências nos diversos 
níveis do sistema de saúde;

Ÿ Participa na identificação de linhas de 
pesquisa e promove a realização de 
pesquisas e estudos de interesse para os 
processos de tomada de decisões, 
incluindo a avaliação do seu impacto;

Ÿ Contribui para a monitoria e avaliação 
das tendências dos RHS em Moçambique;

Ÿ Comunica com o público e formuladores 
de políticas através de uma variedade 
de estratégias de comunicação;

Ÿ Contribui para o observatório regional de 
recursos humanos para saúde partici-
pando no diálogo de política e parti-
lhando a experiência de Moçambique 
com diferentes países africanos. 

Conhecimento

O ORHS é dirigido por um Comité Técnico Coor-
denador (CTC), composto por membros perma-
nentes tais como a Direcção de Recursos Humanos 
do MISAU (DRH), a Direcção Científica do INS, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e represen-
tantes das instituições participantes na rede.

Além do CTC, o ORHS tem um Secretariado perma-
nente, sediado na DRH, com funções técnicas nas 
áreas de análise de informação, produção de 
evidências e gestão do conhecimento em RHS. As 
funções de investigação serão lideradas pelo INS. 
As actividades do Secretariado incluem, entre 
outras, as seguintes:

Ÿ Promover e desenvolver uma base de 
conhecimento e informação actualizada 
sobre os RHS; 

Qual é a estrutura e funcionamento 
do ORHS de Moçambique?

Ÿ
possam ser utilizadas pelos membros da 
rede e pelo público em geral; 

  

Ÿ Contribuir para a actualização do perfil de 
RHS;

  

Ÿ Estimular o desenvolvimento da agenda de 
prioridades de pesquisa em RHS; 

   

Ÿ Analisar as principais fontes de dados de 
RHS e as recomendações para a melhoria 
da produção de informações em RHS;

   

Ÿ Organizar conferências e outros encontros 
para facilitar o diálogo político.
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Quem são os membros do ORHS 
de Moçambique?

A rede do Observatório é um espaço aberto a 
qualquer instituição que tenha interesse ou que

O que faz o ORHS de Moçambique?
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