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1. Sumário
Este documento apresenta o Plano Estratégico do Centro de Pesquisa em População e Saúde
(CEPSA) para o período 2012 a 2016. O plano representa as linhas orientadoras e de acção
em resposta às lacunas existentes no seio da sociedade civil. Tais lacunas são caracterizadas
pela exiguidade de produção científica orientada para a saúde e desenvolvimento,
sobretudo no que concerne à ligação entre estudos da população e pesquisa sobre saúde e
pela fraqueza na capacidade de organizações da sociedade civil em realizar pesquisas,
monitoria e avaliação e advogar para a participação activa da população em prol da melhoria
dos serviços de saúde pública e incremento de padrões de vida saudáveis das populações
rurais e urbanas.
Através deste plano o CEPSA pretende alcançar os seguintes objectivos estratégicos: (i)
Desenvolver acções de pesquisa em saúde e população, de forma a salientar a ligação entre
os dois aspectos, ao mesmo tempo que são transferidas capacidades ao objecto de estudo;
(ii) Assegurar que todas as intervenções implementadas na comunidade consolidem a
capacidade das comunidades locais em assumir o controlo e a direcção dessas intervenções
com o intuito de proteger e promover a sua própria saúde; e (iii) Fortalecer a capacidade de
as comunidades e organizações civis de legitimamente estar envolvidas, acompanhar e
validar o progresso e o efeito das intervenções públicas. Os três objectivos estratégicos do
plano estratégico do CEPSA são traduzidos em três pilares respectivos que permitem assim o
alcance dos resultados almejados: Pilar 1 – Pesquisa, Pesquisa em Acção e Desenvolvimento
de Capacidades; Pilar 2 – Empoderamento da Comunidade e Advocacia; e Pila 3 – Plataforma
para a Monitoria e Avaliação Independente de Processos de Saúde e Desenvolvimento.
A implementação de cada um dos pilares conta com um grupo de jovens nacionais e
altamente qualificados em várias áreas relacionadas com saúde pública e população.
O presente plano estratégico será operacionalizado anualmente com actividades
mensuráveis e com mecanismos de monitoria e avaliação do desempenho.
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2. Porquê CEPSA? Que diferença trará para a sociedade civil Moçambicana?
Em Moçambique a maioria das organizações nacionais da Sociedade Civil caracterizam-se
por manifestar um ou mais dos seguintes aspectos: i) pouco enfoque em pesquisa; ii) fraca
tradução para implicações práticas dos resultados da pouca pesquisa feita, sobretudo no
que concerne à ligação entre estudos da população e pesquisa sobre saúde; e (iii)
insuficiente orientação da sua actividade para processos de monitoria e melhoria dos
serviços de saúde pública. Paradoxalmente, existem i) várias organizações vocacionadas à
implementação de programas de saúde e ao desenvolvimento de actividades em benefício
das comunidades; e ii) apenas algumas instituições públicas e privadas que realizam
pesquisa na área da saúde. Ainda assim, a ligação entre estas instituições de pesquisa e os
fazedores de políticas (policy makers), no sentido de os resultados de pesquisa serem a base
para a formulação e implementação de políticas e programas é muito deficiente. Isto leva a
que algumas decisões importantes sejam baseadas em impressões subjectivas, sem o
suporte de evidências de pesquisa. Frequentemente, algumas decisões importantes com
implicações na saúde pública são tomadas tendo como base os estudos pouco atentos ao
contexto sócio-económico e cultural do país.
Com base nas constatações acima, um grupo de jovens nacionais e altamente qualificados
em várias áreas relacionadas com saúde pública, criou o Centro de Pesquisa em População e
Saúde (CEPSA), como uma plataforma para, por um lado, fazer uma investigação de padrão
internacional e relevante para a formulação de políticas e programas para a saúde num
ambiente caracterizado por intensas reformas e, por outro, traduzir os resultados da
pesquisa para a saúde em material facilmente consumível pelos policy makers e pelos
membros activos da comunidade, servindo deste modo, como uma ponte entre a
investigação e a formulação e implementação de políticas públicas robustas e de programas
sociais e de saúde.
O CEPSA é assim uma organização dotada de autonomia e excelência para promover o bemestar dos Moçambicanos através de produção de evidência e sua conversão em acções
concretas aliados à capacitação contínua das comunidades e dos decisores. O CEPSA irá
constituir uma plataforma contínua única que se estende desde o empoderamento
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comunitário nas zonas rurais e urbanas ao estabelecimento dum recurso independente de
advocacia, pesquisa, monitoria e avaliação dos assuntos de saúde e desenvolvimento num
contexto cada vez mais dinâmico de crescimento da população.

3. Análise de situação e contexto
Melhorar as condições de saúde da população constitui um dos grandes desafios para
Moçambique. Apesar de a Constituição da República consagrar no seu Artigo 89 que “Todos
os cidadãos têm o direito à assistência médica e sanitária, nos termos da lei, bem como o
dever de promover e defender a Saúde pública” (MISAU, 2007), este direito ainda está longe
de ser alcançado e o país está entre o grupo de países com os piores indicadores de saúde
(WHO [World Health Organization], 2010). Mesmo com os avanços verificados após a
independência, com os esforços do governo para providenciar acesso universal e livre aos
serviços de saúde no âmbito dos cuidados de saúde primários, e com a reabilitação das
infra-estruturas de saúde destruídas durante o conflito armado, apenas cerca de 50% da
população tem acesso à rede sanitária pública. Assim, as mulheres moçambicanas ainda
sofrem de problemas de saúde relacionados com a reprodução, sobretudo ao início precoce
deste processo. Como reflexo, 520 mulheres em idade reprodutiva morrem em
Moçambique por problemas relacionados com a maternidade, mais de 130 crianças em
cada mil nascimentos ainda morrem antes de completar 5 anos de vida ; e apenas 48% dos
nascimentos é que são assistidos por um profissional de saúde (WHO [World Health
Organization], 2010). O peso de doenças infecto-contagiosas continua constituindo um
grande fardo para a população moçambicana. Malária continua sendo a principal causa de
mortalidade em Moçambique, contando com 29% de todas as mortes e 42.3% da
mortalidade infanto-juvenil em 2009 (INE, 2009). A prevalência parasitária do principal
agente da malária em menores de 5 anos foi de 38.5% em 2007, variando de 3.8% para
60.4% dependendo da localização geográfica (MoH-NMCP, 2008). Decorridos 25 anos após a
notificação do 1º caso de HIV em Moçambique, hoje, cerca de 1,4 milhões de
Moçambicanos estão infectados com o vírus causador da SIDA. Esta situação dramática do
HIV e SIDA é testemunhada por uma das mais elevadas taxas de sero-prevalência no mundo,
sendo de 11.5% no seio da população adulta de 15 a 49 anos no ano de 2009 (Instituto
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Nacional de Saúde (INS) et al., 2010). A co-infecção TB/HIV vem agravar a situação,
contribuindo com uma das mais elevadas taxas de tuberculose no mundo.
A redução da pobreza e a promoção do desenvolvimento económico de Moçambique têm
norteado a acção governativa de Moçambique que tem mostrado um cometimento no
alcance das metas do milénio (Conselho de Ministros, 2010a, República de Moçambique,
2010). Não obstante o cometimento governamental e o relativo sucesso macro-económico,
Moçambique ainda enfrenta importantes desafios em praticamente todos os sectores
chave, reflectindo-se na elevada vulnerabilidade estrutural, social e económica da sua
população. Assim, o desenvolvimento humano ainda é crítico, Moçambique é ainda
categorizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento como um dos
países mais pobres do Mundo (estando na posição 172 no ranking de 182 países do Índice
do Desenvolvimento Humano das Nações Unidas de 2009); mais de metade da sua
população vive abaixo da linha da pobreza (República de Moçambique, 2010).
Apesar dos esforços governamentais e dos parceiros de desenvolvimento, a saúde continua
dominada pela medicina que tem optado por uma abordagem individual da saúde, onde o
diagnóstico e tratamento concentram-se na questão biológica da doença do indivíduo. Uma
vez que os factores que influenciam a saúde podem ser a outros níveis, não só do indivíduo,
é necessária uma abordagem integrada efectiva e a vários níveis, onde os factores sociais e
económicos, os ambientes físico e social, acesso a serviços de saúde e políticas sociais e de
saúde devem ser parte integrante (koh et al., 2010). Aliás, o Plano Estratégico para o Sector
de Saúde 2007-2012, reconhece que a medicina constitui apenas um (e nem sempre o mais
importante) de entre vários factores que determinam a saúde de uma população (MISAU,
2007).
Por essa razão, o conhecimento aprofundado dos contextos socioeconómicos, culturais e
demográficos do país são fundamentais para a melhoria dos serviços de saúde. O
entendimento adequado da dinâmica da população na forma de tamanho, estrutura etária e
mudanças nos padrões e determinantes de fecundidade, mortalidade e migrações é vital na
formulação de políticas de saúde e para a saúde da população (Leone, 2010). Por exemplo,
o conhecimento dos principais factores sociais e culturais que constituem barreiras para
uma redução rápida das taxas de mortalidade infantil e infanto-juvenil, do início precoce da
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actividade sexual e a consequente exposição a gravidezes na adolescência e as doenças de
transmissão sexual, incluindo o HIV e SIDA, bem como a sua variação regional e mudanças
ao longo do tempo pode sugerir as melhores, e contextualmente ajustadas, estratégias para
o empoderamento e participação das comunidades locais no desenho e implementação de
políticas e programas de combate a estes problemas.
Por outro lado, a dinâmica migratória está associada à saúde da população. A estagnação da
economia rural força muitos residentes rurais para as áreas urbanas, especialmente para a
capital do país, capitais provinciais e municípios. Muitos destes migrantes juntam-se a nãomigrantes que vivem em lugares pobres das áreas urbanas sem condições adequadas para
viver uma vida saudável. O conhecimento sobre as causas e características dos movimentos
migratórios bem como da associação entre migração, reprodução, mortalidade infantil e
infanto-juvenil, e utilização dos serviços de saúde pode sugerir aos municípios políticas e
estratégias para fazer face aos desafios de saúde pública nos municípios e reduzir as
disparidades de saúde entre os migrantes e não-migrantes nestas e áreas rurais de origem
dos migrantes.
Com o desígnio de reverter a dramática situação de saúde em Moçambique, o governo de
Moçambique e parceiros aprovaram e implementam documentos estratégicos. Destacam-se
o Plano de Acção para a Redução da Pobreza (PARP) 2011-2014 (Conselho de Ministros,
2010a), o Plano quinquenal do governo 2010-2014, o Plano Estratégico do Sector de Saúde
2007-2012 (Ministério da Saúde, 2007), o Plano Estratégico Multissectorial de Combate ao
HIV e SIDA 2010-2014 (Conselho de Ministros, 2010b), o Plano Nacional de
Desenvolvimento de Recursos Humanos do sector da saúde 2008-2015 (MISAU-DRH, 2008)
e a Estratégia de Promoção de Saúde 2011-2015. Estes documentos partilham a
necessidade de incremento de actividades de oferta de cuidados de saúde informados pela
pesquisa e outros estudos num contexto de descentralização, de empoderamento da
comunidade através de comités locais de saúde e dos Agentes Polivalentes Elementares e a
necessidade de intervenções baseadas em evidência e gestão transparente inclusiva
baseados no desempenho. O CEPSA irá contribuir para o alcance dos esforços
governamentais atendendo à dinâmica política, social e económica que o país regista e
ajustando-se à medida das mudanças que vão ocorrendo, validando resultados de forma
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independente e autónoma, monitorizando e respondendo aos aspectos críticos e
emergentes que influenciam a saúde da população moçambicana.

4. Visão, Missão e Valores

Nossa Visão
• Ser um centro de excelência na produção de conhecimento
científico aplicado ao melhoramento das políticas de saúde e
bem-estar
estar da população

Nossa Missão
• Construir capacidades e empoderar comunidades para a
promoção do direito à saúde através de acções combinadas de
pesquisa, advocacia, monitoria e avaliação.

Inspirados nos seguintes Valores:
• Excelência, transparência e ética
• Independência
• Igualdade de direitos e de género
• Inovação
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5. Objectivos Estratégicos do
d CEPSA
A existência do CEPSA é guiada pelo cumprimento de 3 objectivos estratégicos:

Objectivo estratégico 1
• Desenvolver acções de pesquisa em saúde e população, de
forma a salientar a ligação entre os dois aspectos, ao mesmo
tempo que são transferidas capacidades ao objecto de estudo;
Objectivo estratégico 2
• Assegurar que todas as intervenções implementadas na
comunidade consolidem a capacidade das comunidades locais
em assumir o controlo e a direcção dessas intervenções com o
intuito de proteger e promover a sua própria saúde;
Objectivo estratégico 3
• Fortalecer a capacidade de as comunidades e organizações
civis de legitimamente estar envolvidas, acompanhar e validar
o progresso e o efeito das intervenções públicas.

6. Pilares Estratégicos do CEPSA
Os três objectivos estratégicos do CEPSA assentam em 3 pilares que agregam o foco de
acção do Centro, nomeadamente:
Pilar 1 – Pesquisa,, Pesquisa em Acção e Desenvolvimento de Capacidades – que destaca a
produção,
ção, síntese e partilha de conhecimentos científicos através de pesquisa para a saúde,
pesquisa em acção sempre aliados a capacitação dos jovens Moçambicanos e das
organizações
ações públicas e da sociedade civil.
Pilar 2 – Empoderamento
to da Comunidade e Advocacia – que destaca a construção de
ferramentas cientificamente aceites a fim de equipar comunidades organizadas para a
criação de ambientes saudáveis, estabelecimento e cump
cumprimento
rimento de políticas públicas
saudáveis, participação activa da comunidade na resolução dos seus próprios problemas e
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fiscalização do desempenho das autoridades sociais e de saúde e advogar para a re
reorientação dos serviços públicos.
Pila 3 – Plataforma para a Monitoria
onitoria e Avaliação Independente de Processos
rocessos de Saúde e
Desenvolvimento – que destaca capacitação dos diversos segmentos comunitários e
organizações da sociedade civil na monitoria dos processos públicos; provisão de assistência
técnica para o desenho e implementação de sistemas de monitoria e avaliação e na
validação independente de desempenho de instituições públicas e da sociedade civil
incluindo dos parceiros.
O diagrama que segue apresente os 3 pilares do CEPSA:
Pilar 1 – Pesquisa e Capacitação
1. Pesquisa em acção, cursos sobre pesquisa
formativa no local de trabalho
2. Metodologias de pesquisa e de análise de
dados
3. Análise demográfica e ligação com a saúde
pública

Pilar 2 – Empoderamento
comunitário e advocacia

Dinâmica
Demográfica
e Saúde

Pilar 3 – Plataforma de monitoria e
avaliação de processos de saúde e
desenvolvimento

1. Advocacia para comités de saúde
comunitários

1. Condução
ção de avaliações
independentes

2. "Meios" para envolvimento
comunitário e fiscalização
ção

2. Estabelecimento de sistemas de
M&A

3. Contínua educação
ção em saúde e
participação activa

3. Capacidade comunitária de monitoria

Tomando como essência a dinâmica demográfica e saúde, o plano estratégico do CEPSA
explica como estes pilares interactuam conjuntamente em prol de uma vida longa, criativa e
saudável dos Moçambicanos.
O entendimento adequado da dinâmica da população na forma de mudanças n
nos padrões e
determinantes de fecundidade, mortalidade e migrações é vital na formulação de políticas
de saúde e para a saúde da população (Leone, 2010). O CEPSA usará ferramentas de
7

investigação em demografia e saúde pública para fazer uma pesquisa relevante para a
formulação de políticas com vista a contribuir no empoderamento da comunidade e para
informar as políticas de saúde. Presentemente, como acima mencionado, Moçambique
encontra-se numa posição pobre em termos de muitos indicadores de saúde que são reflexo
de saúde débil da sua população. Embora a Organização Mundial de Saúde e o Instituto
Nacional de Estatística de Moçambique publiquem ocasionalmente estimativas das taxas de
mortalidade (infantil, infanto-juvenil, materna, entre outras), o conhecimento dos principais
factores sociais e culturais que constituem barreiras para uma redução rápida das taxas de
mortalidade infantil e infanto-juvenil em Moçambique bem como a sua variação regional e
mudanças ao longo do tempo é limitado. A este respeito, o CEPSA investirá na procura de
melhores estratégias para o empoderamento das comunidades locais com o conhecimento
de que necessitam para obter sucesso na luta contra a mortalidade infantil, infanto-juvenil,
materna e da população em geral. Reconhece-se que muitas mortes de crianças e mães
podem ser prevenidas, incluindo através de mudanças sociais e de comportamento (Black et
al., 2003, United Nations, 2010). Quando equipadas com um conhecimento adequado, os
líderes das comunidades que muitas vezes são também líderes de opinião nas suas
comunidades usarão a sua influência para encorajar mudanças comportamentais com vista
a salvar vidas de crianças e mães.
A população feminina moçambicana sofre de problemas de saúde ligados à reprodução que
um melhor entendimento da dinâmica de população em termos de mudanças de
comportamento reprodutivo e seus determinantes sociais poderá auxiliar na busca de
melhores estratégias para fazer face a tais problemas. A taxa de fecundidade na
adolescência em Moçambique estimada em 185 nascimentos por 1000 mulheres com
idades de 15-19 anos, é muito elevada quando comparada com uma média de 26
nascimentos por 1000 mulheres com idades de 15-19 anos na Europa (WHO [World Health
Organization], 2010). A reprodução na adolescência pode comprometer direitos de
mulheres à boa saúde e bem-estar quando adultas através de comprometimento da
realização de educação na adolescência, gerando desvantagens sociais de longo-curso para
as mulheres (Mirowsky, 2005). O início precoce da actividade sexual que anda de mãos
dadas com a reprodução na adolescência expõem adolescentes ao HIV e a outras doenças
de transmissão sexual. O CEPSA estudará a variação regional de transição para a vida adulta
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(ex. idade da primeira relação sexual e do primeiro nascimento) e seus determinantes
sociais em Moçambique. O CEPSA também usará as suas constatações de investigação para
equipar os líderes comunitários diversos e fazedores de políticas com conhecimento
relevante para fazer face a causas sociais do início precoce da actividade sexual e
reprodução. A realização desta actividade é relevante uma vez que mais de metade de
população moçambicana é jovem.
Ao mesmo tempo, a saúde materna em Moçambique é caracterizada pelo baixo uso de
serviços profissionais de maternidade, com apenas 48% de nascimentos no país tendo lugar
com assistência de um profissional de saúde qualificado (WHO [World Health Organization],
2010). Fazer face à pobre saúde materna em Moçambique requer que se tenha evidências
de pesquisa actualizadas e fazer uma ligação da realização de pesquisa com a formulação de
políticas e realização de acções em prol de saúde de população nas comunidades. O CEPSA
com a sua equipa multidisciplinar de investigadores estará melhor posicionado para fazer
advocacia a favor de redução dos problemas que afectam a saúde materna em
Moçambique, munindo aos fazedores de políticas, comunidades e outros actores que
desenvolvem actividades em prol de saúde da população no terreno com conhecimento
relevante sobre os factores individuais, familiares e contextuais que criam obstáculos para o
melhoramento da saúde materna no país.
O entendimento de como a dinâmica migratória está associada à saúde da população e
informar fazedores de políticas, comunidades e outros actores que trabalham com as
comunidades sobre as melhores estratégias para fazer face à desafios de saúde pública
ligados à migração é também de interesse para o CEPSA. A investigação que o CEPSA irá
realizar sobre a dinâmica migratória e saúde da população informará os municípios e as
áreas urbanas para melhorar as condições de vida nas áreas urbanas e atacar as
disparidades de saúde entre os migrantes e não-migrantes nessas áreas. Através do exame
das características sociais e do perfil de saúde dos migrantes e não-migrantes nas áreas de
origem dos migrantes, o CEPSA vai também informar as comunidades, as organizações não
governamentais e fazedores de políticas para melhorar a saúde da população nas áreas
rurais de origem dos migrantes.
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No que concerne ao empoderamento das comunidades, para além de produção de
conhecimento relevante sobre as principais barreiras sociais e culturais ao melhoramento
de saúde na comunidade, o CEPSA fará a partilha de conhecimento sobre as boas práticas
em saúde (ex. factores que contribuem para a redução de mortalidade materna ou para o
melhoramento da nutrição em alguns lugares) com comunidades e órgãos locais e fará
capacitação de técnicos seleccionados de saúde sobre os métodos participativos de
educação comunitária em assuntos de saúde. Ao mesmo tempo, o CEPSA equipará as
organizações de sociedade civil de base com conhecimento sobre a elaboração de projectos
para financiamentos de actividades que visam a promoção de saúde na comunidade.
O posicionamento do CEPSA na monitoria e avaliação (M&A) de processos de saúde e de
desenvolvimento vai deste modo contribuir para reduzir as lacunas existentes nas
instituições públicas e organizações da sociedade civil. Enfoque será dado na condução de
avaliações independentes feitas por nacionais, capacitações de vária índole no domínio de
ferramentas de M&A. No que diz respeito à capacitação das comunidades na M&A, entre
outras acções, o CEPSA vai equipar os representantes de grupos comunitários com
conhecimento relevante para ter uma posição activa e interventiva na monitoria de acções
públicas e de sociedade civil que são desenvolvidas nas suas áreas em prol de saúde, para
que as comunidades sejam capazes de sugerir melhoramentos e verificar progressos.
Como parte integrante de acções transversais dos 3 pilares, o CEPSA irá (i) desenhar, gerir e
manter uma base de dados integradora e repositória de toda a base de dados a ser
produzida no CEPSA; (ii) criar e manter um portal; (iii) efectuar a análise espacial de toda a
informação recolhida e gerida pelo CEPSA; e (iv) efectuar análise espacial e modelação de
todas as variáveis com impacto na saúde da população.
No plano normativo o CEPSA assegurará a divulgação do quadro legal e normativo existente
e garantir a implementação do Direito a saúde da comunidade através de um quadro de
formação e reciclagem conjunto como forma de garantir uma intervenção uniforme e
harmonizada.
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As acções que o CEPSA planeia executar através deste Plano Estratégico são muito
importantes para o país porque ajudarão ao governo de Moçambique a acelerar a sua busca
de atingir as metas previstas nos Desafios do Milénio.

7. Resultados esperados do Plano Estratégico do CEPSA
Durante a vigência deste plano estratégico, CEPSA irá produzir os seguintes resultados por
cada um dos pilares estratégicos

7.1. Pesquisa, Pesquisa em Acção e Desenvolvimento de Capacidades
•

Publicação anual de um livro em população e saúde em Moçambique

•

Investigação de melhores práticas de promoção e defesa de saúde nos municípios

•

Uma conferência internacional de população e saúde em cada dois anos

•

Um seminário técnico sobre metodologias de pesquisa, pesquisa em acção e
disseminação de resultados por ano

•

Financiamento de três trabalhos de investigação (small grants) em população e
saúde por ano

•

Produção oportuna de brochuras (policy briefs) sobre população e saúde

•

Quatro estágios de pesquisa em população e saúde no CEPSA para recém-formados
ao nível de mestrado por ano

7.2. Empoderamento da Comunidade e Advocacia
•

Produção de referências técnicas em saúde para a orientação dos órgãos locais

•

Identificação das necessidades de formação das comunidades

•

Resolução das lacunas de competências identificadas das comunidades

•

Trabalhadores de saúde seleccionados e treinados em métodos participativos de
educação e pesquisa comunitárias

•

Boas práticas e lições aprendidas em envolvimento comunitário documentadas e
disseminadas

•
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Advocacia a favor dos sistemas de informação de saúde comunitária

•

Desenho de estratégias para que as pessoas influentes nas comunidades (ex. líderes
comunitários, praticantes de medicina tradicional, líderes religiosos) exerçam
medidas de promoção de saúde localmente relevantes

•

Formação de organizações da sociedade civil na elaboração de projectos para
financiamento

7.3. Plataforma para a monitoria e avaliação independente de processos de saúde e
desenvolvimento
•

Capacitação das organizações da sociedade civil no desenho e implementação dos
seus planos de monitoria e avaliação

•

Capacitação das comunidades e organizações da sociedade civil na condução rápida
de processos de monitoria das actividades públicas

•

Provisão de assistência técnica no desenho e implementação dos sistemas de
monitoria e avaliação a instituições públicas e privadas

•

Condução de estudos/processos de validação independentes

8. Capacidade existente
8.1. Recursos Humanos
Baltazar Gonçalo Chilundo, PhD
Baltazar Chilundo é Doutorado com Especialidade em Saúde Pública e Licenciatura em
Medicina. Tem experiência de mais de 10 anos no ensino e prática de Sistemas de Saúde e
Saúde Comunitária de países de baixa renda com enfoque na Monitoria & Avaliação (M&A),
Planificação, Gestão de Informação de Saúde (SIS) e Pesquisa Operacional. Nos últimos 5
anos tem se concentrado em programas relacionados com o HIV e SIDA e Malária. As suas
qualificações podem ser sumarizadas do seguinte modo: (i) Excelente conhecimento do
funcionamento e desafios do sector de Saúde Pública de Moçambique e de países vizinhos;
(ii) Proficiente no desenvolvimento e implementação de planificação, M&A (incluindo o uso
do marco lógico, grelha de resultados e Gestão Baseada em Resultados) – ferramentas
chave nos sistemas de saúde e programas de saúde, incluindo o foco na capacitação de
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decisores, gestores e especialistas em gestão de dados de saúde e de avaliação; (iii) Domínio
no uso de ambos métodos qualitativos e quantitativos na colheita, análise e apresentação
de dados/informação, no contexto de M&A, SIS e pesquisa operacional e/ou académica; (iv)
Proficiência sólida na advocacia, desenho e implementação de gestão de sistemas (de
informação) de saúde, da comunidade aos níveis de provisão e de gestão dos serviços
nacionais de saúde; e (v) Profundo domínio das técnicas do ensino ao adulto e jovem, desde
o desenho à aplicação dos materiais de ensino-aprendizagem.

Boaventura Cau, PhD
Boaventura Cau é um Demógrafo social. Tem mais de 10 anos de experiência de trabalho
nas áreas urbanas e rurais de Moçambique. Actualmente o seu trabalho concentra-se na
busca de entender como o contexto social e cultural afecta a dinâmica da população e
saúde. Durante os seus anos de experiência esteve envolvido na investigação numa outra
questão chave que afecta o bem-estar da população moçambicana – a questão do acesso e
utilização da terra e de outros recursos naturais. A sua formação multidisciplinar, com
licenciatura em Geografia, mestrado em Estudos de Terras e Agrários e doutoramento em
Demografia permite-lhe entender e abordar assuntos ligados à saúde da população sob
perspectivas múltiplas. A formação de doutoramento, a capacitação em comunicação de
políticas de população do assim como os quatro anos de trabalho como assistente de
investigação no Center for Population Dynamics da Universidade do Estado de Arizona,
trabalhando em projectos ligados à saúde reprodutiva, mortalidade e HIV/SIDA em
Moçambique expôs-lhe à métodos e técnicas de ponta de análise de dados demográficos e
de saúde e de comunicação de evidências de pesquisa a fazedores de políticas. Esta
especialização e experiência serão uma adição relevante à equipa de investigação e
capacitação do CEPSA.
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Carlos Arnaldo, PhD
Carlos Arnaldo é Demógrafo com mais de 15 anos de experiência de ensino e investigação
em questões de população e saúde. É Doutorado em Demografia, mestrado em Estudos
Populacionais e licenciado em Geografia. A sua pesquisa tem abrangido questões de
população, sobretudo aqueles relacionados com análise e estimativas demográficas,
determinantes próximos da fecundidade, Fecundidade, saúde reprodutiva, nupcialidade e
planeamento familiar e tem estado envolvido em vários projectos de investigação na área
do HIV e SIDA em Moçambique desde 2003. É membro do Grupo Técnico Multissectorial de
Combate ao HIV e SIDA em Moçambique desde 2003 e foi assessor técnico do Projecto

POLICY na área do HIV e SIDA entre 2004 e 2009. A sua capacidade de pesquisa e domínio
de métodos de pesquisa quantitativa e qualitativa em questões de população e saúde
reprodutiva bem como a experiência no grupo técnico Multissectorial de combate ao HIV,
onde aplicou seus conhecimentos demográficos para questões de saúde (epidemia do HIV),
nas estimativas e apresentação dessas estimativas de forma acessível para os policy makers
serão fundamentais para a prossecução dos objectivos do CEPSA. Arnaldo também tem
larga experiência na gestão da pesquisa adquirida quando exerceu funções de coordenador
de vários projectos de pesquisa, unidades de pesquisa bem como nas direcções da
Faculdade de Letras e Ciências Sociais e Centro de Estudos Africanos, na Universidade
Eduardo Mondlane.

Henriqueta Tojais
Henriqueta Tojais é administradora e gestora de carreira, com mais de 15 anos de
experiência. É especializada em todo o ciclo de gestão de recursos humanos; gestão
financeira; e administração de escritórios com amplo domínio dos procedimentos
específicos de procurement adoptados por actores e instituições bilaterais, multilaterais,
sector público e privado. A competência profissional de Henriqueta Tojais é extensiva para a
gestão de projectos e pesquisas, ligação e coordenação com múltiplos parceiros,
mobilização de parcerias e organização de eventos, elaboração, estabelecimento e gestão
de orçamentos e sistemas de aprovação garantindo que os procedimentos adequados de
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controlo são usados e cumpridos de acordo com os recursos financeiros e em conformidade
com as políticas do CEPSA e requisitos específicos dos programas/doadores.

Humberto Faustino Muquingue, PhD
Humberto Muquingue é especialista em Saúde Pública pela Ordem dos Médicos de
Moçambique, doutorado em saúde pública, mestrado em ciências e licenciado em
Medicina. Tem conhecimento excelente da operação e dos desafios do sector público de
saúde em Moçambique e nos países vizinhos (Malawi, Botswana, Tanzânia), com foco em
capacitação institucional, planificação, monitoria e avaliação e sistemas de informação de
saúde. Nestes países apoiou programas dos ministérios de saúde e universidades públicas
no fortalecimento de sistemas de saúde e realizou capacitação de equipas técnicas.
Adicionalmente, tem capacidade demonstrada na advocacia, desenvolvimento e
implementação de processos e ferramentas em sistemas e programas de saúde pública e
em programas de acção social e da mulher, com foco em aspectos transversais como
género, HIV/SIDA, participação comunitária e vulnerabilidade. É hábil no uso de abordagens
qualitativas e quantitativas de pesquisa.

Inês Macamo Raimundo, PhD
Inês Raimundo é doutorada em Migrações Forçadas e Geógrafa Humana. Actualmente é
investigadora do Centro de Análise de Políticas e tem larga experiência de investigação
(mais de 16 anos). Trabalha em equipas de investigação multidisciplinar dentro e fora de
Moçambique. Destaca experiência de investigação com investigadores dos países da
Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), Brasil, Portugal, Canadá,
Inglaterra e Estados Unidos da América. Tem vasta experiência em metodologia de
investigação qualitativa, indispensável para a compreensão dos comportamentos
reprodutivos da população e os papéis sociais que cada indivíduo, ou membro de uma
comunidade exerce. O facto de ser investigadora do Centro de Análise de Políticas da UEM
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coloca-a em uma posição confortável para o desenho de políticas, nomeadamente
População e Saúde.

Paulo Arnaldo, Msc
Paulo Arnaldo, graduado em Ciências Biológicas e mestrado em Biologia Celular e
Molecular. Actualmente pesquisador do Instituto Nacional de Saúde, com cinco anos de
experiência na investigação em saúde, com ênfase em doenças infecciosas, incluindo a
realização de ensaios clínicos, como membro do CEPSA, a organização terá a sua capacidade
acrescida na produção de evidências através da pesquisa, informação chave para a
formulação e implementação de políticas de saúde baseadas nos reais problemas da
população para a melhoria da saúde da população, nomeadamente: pesquisa e capacitação
sobre para a identificação dos determinantes de saúde e a prevenção dos principais
problemas de saúde em Moçambique como a malária, HIV/SIDA e desnutrição.

Ramos Cardoso Muanamoha, PhD
Ramos Muanamoha é doutorado em Estudos de População pela Universidade de KwaZuluNatal (África do Sul), Mestre em Demografia pela Universidade Federal de Minas Gerais
(Brasil) e Licenciado em Geografia pela Universidade Martin-Luther Halle Wittenberg
(Alemanha). Tem longa experiência na investigação, docência e consultoria nas áreas de
Geografia Humana, Demografia e População, em particular no que se refere aos processos
de colecta, processamento e análise de dados demográficos e sócio-económicos, com
recurso aos métodos quantitativos e qualitativos. A sua experiência, que data desde 1988,
inclui supervisão e participação em vários programas de pesquisa sobre a dinâmica
demográfica e desafios de desenvolvimento sócio-económico em Moçambique. O seu
interesse especial está voltado para estudos sobre a mobilidade espacial da população (em
particular as migrações internas e internacionais) e sua relação com o desenvolvimento
social e económico das comunidades locais de partida e de chegada, num contexto de
expansão da pandemia do HIV e SIDA.
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Ricardo Xavier, Licenciado
Ricardo Xavier, Licenciado em Direito, com 7 anos de experiência nas áreas de Legislação e
Saúde Pública, laboral e de desenvolvimento de politicas e programas do HIV e SIDA para o
Local de Trabalho. Como técnico do Policy Project e do Health Policy Initiative, coordenou a
área da integração dos programas de políticas do HIV e SIDA para o Local de trabalho. É
membro do Grupo Técnico Multissectorial de Combate ao HIV/SIDA em Moçambique desde
2004 e da Ordem do Advogados desde 2007. O CEPSA terá a sua capacidade acrescida na
produção de evidências através da pesquisa, informação chave para a formulação e
implementação de políticas de saúde baseadas nos reais problemas da população para a
melhoria da saúde da população, nomeadamente: na pesquisa e elaboração de
instrumentos para assegurar a divulgação do quadro legal e normativo existente e garantir a
implementação da politica de saúde no país com ênfase para o local de trabalho e na
comunidade. Identificar instrumentos legais para reforma do sistema de saúde e melhoria
das políticas ora em vigor.
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8.2. Análise das Potencialidades, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças do CEPSA

Potencialidades

•Equipa altamente qualificada e multilíngue
•Equipa jovem e Multidisciplinar
•Domínio de método de pesquisa quantitativa e
qualitativa
•Experiência na formação em trabalho
•Experiência
Experiência em desenho de políticas e de sistemas
de monitoria e avaliação

Oportunidades

• Políticas governamentais favoráveis
• Descentralização em curso no sector público
• Não existência de instituição nacional similar

Fraquezas

Ameaças
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• Projecto novo de participação comunitária
em saúde baseado em resultados de
investigação
• Complexidade do empoderamento
comunitário
• Fraco domínio na advocacia comunitária

• Falta de financiamento
• Dependência da disponibilidade de recursos
financeiros
• Falta de instalações próprias

8.3. Recursos financeiros
Para a implementação deste plano estratégico o CEPSA está num processo de mobilização
de fundos através de contactos com potenciais financiadores, estabelecimento de parcerias
e participação em concursos para financiamento de actividades da sociedade civil.

9. Organização do CEPSA
Tal como reza nos estatutos do CEPSA, um comité director reunirá trimestralmente para
discutir os progressos alcançados à volta dos 3 pilares do plano estratégico.
O CEPSA é dirigido no seu dia-a-dia por um director executivo, apoiado por assessores
técnicos para cada um dos pilares estratégicos.

10. Mecanismos de implementação do plano estratégico do CEPSA
O plano estratégico será tornado realidade mediante a elaboração e aprovação pelos
membros do CEPSA de um plano operacional com a efectividade mínima de um ano.
Durante a vigência do plano, CEPSA irá apostar na expansão da sua equipa técnica de
excelência e em cada ano serão elaborados planos operacionais com metas, marcos e
orçamento por actividade
O desempenho do CEPSA no concernente à consecução efectiva e oportuna dos resultados
estipulados será acompanhado por mecanismos de monitoria do desempenho. Indicadores
de processo, produto e de resultado constarão dos planos operacionais, mas um sistema de
M&A mais consolidado será desenvolvido à parte e aprovado como apêndice ao presente
plano estratégico.
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Tel: (+258) 21 415 328
Cel: (+258) 823058470
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Henriqueta Tojais
(Administradora)
Tel: (+258) 21 415 328
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