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 1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

A Associação Comité para a Saúde de Moçambique (CSM) é uma Organização Não 
Governamental Moçambicana, sem fins lucrativos, criada em 14 de Outubro de 2020, e neste 
momento possui três escritórios, nomeadamente em Maputo, Beira e Chimoio. O CSM é a 
continuação da Health Alliance International (HAI), uma Organização Não Governamental 
(NGO) Americana que operou em Moçambique no período de 1987 à 2021 e era um dos 
parceiros chave do Governo de Moçambique concretamente no sector saúde. 

Na perspectiva de traçar directrizes e priorizar actividades para o futuro, médio e longo prazo, 
a Direcção do CSM decidiu desenvolver um Plano Estratégico (PE) para guiar as 
intervenções da organização em Moçambique, com ênfase nas acções de grande impacto 
para a saúde da vida da população. 

Este Plano Estratégico assenta em cinco objectivos, designadamente: 

1. Reforçar a coordenação com as instituições de saúde do sector público, incluindo as 
subordinadas e tuteladas - de modo a ajudá-las a serem mais proativas, eficazes e 
eficientes na sua atuação com vista a atingirem os objetivos traçados.  

2. Desenvolver propostas, buscar financiamento e implementar projectos e programas 
que reforçem o sistema de saúde público e que fortaleçam a implementação dos CSP 
de qualidade - em que a organização continuará a apoiar os governos centrais, 
provinciais e distritais na prestação de cuidados de saúde da população, bem como 
na implementação de estratégias de equidade para a saúde através da mobilização 
de recursos financeiros, materiais e capacitação do capital humano do Sistema 
Nacional de Saúde (SNS); 

3. Reforçar a capacidade Institucional do CSM – dotar a organização de maior 
capacidade de implementação de projectos e programas, através de formação do seu 
quadro existente, isto é, munir a organização de maior capacidade Técnica, 
Administrativa e de Gestão de todos projectos e programas implementado; 

4. Criar parcerias estratégicas com instituições privadas nacionais e internacionais – 
sejam com fins não lucrativos e/ou lucrativos, onde o CSM possa criar sinergias para 
contribuir no apoio ao sector de saúde, seja a nível central, provincial ou distrital. 

5. Participar de forma activa em fóruns de ONG’s Nacionais – reconhecendo que unindo 
esforços pela mesma causa, sempre é mais eficaz na coordenação de acções 
conjuntas com vista a apoiar o sector de saúde. 

Os objectivos estratégicos acima indicados permitirão o crescimento e a sustentabilidade da 
organização de uma forma segura e progressiva ao longo do período de implementação do 
presente PE. 

Uma matriz resumida de Indicadores e Metas acompanha este Plano Estratégico e permite 
monitorar e avaliar numa periodicidade anual da implementação do mesmo. 
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ABREVIATURAS 
CDC Centers for Disease Control and Prevention/Centro para o Control e Prevenção 

de Doenças 

CIOB Centro de Investigação Operacional da Beira 

CS Centro de Saúde 

CSM Comité para a Saúde de Moçambique 

CSP Cuidados de Saúde Primários 

DGGQ Direcção de Gestão e Garantia de Qualidade 

DFID Department for International Development/Departamento de Desenvolvimento 
Internacional 

DIS Departamento de Informação para a Saúde 

DNAM Direcção Nacional de Assistência Médica 

DNSP Direcção Nacional de Saúde Pública 

DNT Doenças Não Transmissíveis 

DPC Direcção de Planificação e Cooperação 

DPS Direcção Provincial de Saúde 

DRH Direcção de Recursos Humanos 

FOFA Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças 

HAI Health Alliance International 

HIV/SIDA Vírus da Imunodeficiência Humana/Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

INS Instituto Nacional de Saúde 

ISCISA Instituto de Ciências de Saúde 

ITS Infecção de Transmissão Sexual 

MdE Memorando de Entendimento 

MISAU Ministério da Saúde 

MPH Master in Public Health/Mestrado em Saúde Pública 

NAIMA Rede das ONGs Internacionais trabalhando em  Saúde   e  HIV-SIDA 

OBC Organizações de Base Comunitárias 
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ODS Objectivos de Desenvolvimento Sustentáveis 

OE Orçamento do Estado 

OMS Organização Mundial de Saúde 

ONG’s Organizações Não-Governamentais 

PAV Programa Alargado de Vacinação 

PE Plano Estratégico 

PESS Plano Estratégico do Sector Saúde 

PI Principal Investigator/Investigador Principal 

PhD Doutorado/Doutoramento 

PNCM Programa Nacional de Controlo da Malária  

PNCT Programa Nacional de Controlo da Tuberculose 

PTV Prevenção de Transmissão Vertical 

SDSMAS Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social 

SIS Sistema de Informação em Saúde 

SMI Saúde Materno-Infantil 

SNS Serviço Nacional de Saúde 

SPS Serviço Provincial de Saúde 

UNICEF United Nations Children’s Fund/Fundo das Nações Unidas para a Infância 

US Unidade Sanitária 

UCM Universidade Católica de Moçambique 

UEM Universidade Eduardo Mondlane 

UniLúrio Universidade Lúrio 

UW Universidade de Washington 
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2. INTRODUÇÃO 
 

O presente Plano Estratégico do CSM foi desenvolvido a partir da missão, visão e valores da organização, e 
define as suas prioridades a médio e longo prazo, bem como as acções que contribuirão para o alcance das 
metas estabelecidas. 

Trata-se do primeiro PE do CSM e o seu desenvolvimento foi motivado e influenciado pelas dinâmicas actuais 
tanto do contexto nacional, como internacional. Este PE faz com que a organização esteja alinhada com as 
directrizes e prioridades do Governo de Moçambique, bem como de Instituições Internacionais, para fazer face 
aos desafios presentes e futuros, e desse modo garantir eficácia e eficiência da sua intervenção. O mesmo 
tem como base, uma análise profunda do contexto nacional e internacional relativamente aos desafios para 
se alcançarem as metas do Plano Estratégico do Sector Saúde (PESS) 2014-2019(2024) e os ODS 2030, 
tendo sempre como horizonte, garantir o acesso universal para saúde. 

O presente PE tem um horizonte temporal de 5 anos, e o mesmo será avaliado e revisto anualmente para 
permitir que seja adequado e/ou atualizado face aos resultados alcançados durante a sua implementação. 

Para a implementação efectiva do presente PE do CSM, o mesmo será desdobrado em Planos Anuais 
contendo acções e metas do PE do CSM para serem realizadas a curto e médio prazo. Ao atingir estes 
objectivos estratégicos o CSM estará a contribuir para o cumprimento da sua missão e visão porque o CSM 
proporciona um ambiente de aprendizagem onde o rigor científico e o ensino caracterizam o seu trabalho e, 
ao mesmo tempo, apoia na formação de futuros líderes de saúde global.  

2.1. Missão  

Promover políticas e apoiar programas que fortaleçam os Cuidados de Saúde Primários de governos (central, 
provincial e distrital) e fomentar a equidade Social, Económica e de Saúde para todos. 

2.2. Visão  

Ser referência na promoção e implementação de cuidados de saúde para o bem-estar da população 
moçambicana. 

 

2.3. Valores  
Valores Descrição 

Ética O CSM mantém um conjunto de valores que 
orientam o comportamento e a conduta 
organizacional, que devem ser adoptados no 
exercício de qualquer actividade, dentro do 
ambiente de trabalho. 

 
Integridade e Compromisso 

Honestidade e ética estão sempre presentes em 
cada acção. O CSM prima pelo cumprimento dos 
planos traçados, preservando a integridade 
científica e excelência profissional. 

 
Liderança 

O CSM aposta na capacidade de congregar 
vontades e inteligências orientadas de forma clara 
para a concretização de projectos. 

 
Humanização 

O CSM cultiva o respeito pelo ser humano e pela 
dignidade individual de cada um. 
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Valores Descrição 
Disciplina O CSM incute nos seus colaboradores um forte 

sentido de honra, respeito, autocontrolo e 
determinação. 

Equidade O CSM promove oportunidades iguais para todos. 

Inovação O CSM aceita e encoraja ideias inovadoras, pois 
acredita que este é um dos aspectos fundamentais 
para o desenvolvimento organizacional. 

Reconhecimento O CSM reconhece que cada pessoa é um membro 
pleno e igual da organização, com direito a 
participar activamente para o bem dessa.  

Respeito pelo ambiente O CSM encoraja o respeito pelo ambiente como um 
dos pilares determinantes da saúde das 
populações. 

 

2.4.  Análise FOFA 

Forças 

 

Oportunidades 

• O CSM é continuação da HAI que trabalhou em 
Moçambique de 1987 à 2021 na 
implementação de Cuidados de Saúde 
Primários e reforço do sistema de saúde; 

• A equipa do CSM é muito experiente e tem 
conhecimento sólido do sistema de saúde 
moçambicano no geral, e do Serviço Nacional 
de Saúde em particular; 

• Existência de Assessores Técnicos do CSM 
baseados na Universidade de Washington, 
Seattle, que trabalharam em Moçambique 
durante muitos anos e influenciaram na 
elaboração de políticas pelo MISAU através de 
intervenções cujos resultados mostraram 
evidências comprovadas; 

• Forte apoio técnico por parte dos Assessores 
Técnicos baseados na UW, Seattle as equipas 
programáticas do CSM na implementação dos 
projectos e programas, o que eleva a 
competência técnica dos mesmos; 

• Bom relacionamento com os Governos 
distritais, provinciais e central resultantes de 
parcerias inovadoras com as instituições de 
saúde; 

• O MISAU e as instituições subordinadas 
denotam confiança no CSM;  

• Priorização do financiamento por parte 
dos doadores às ONG’s nacionais para 
projectos de saúde; 

• Existência de um PESS 2014-
2019(2024???) em vigor em que estão 
identificados os pilares e objectivos 
estratégicos do MISAU; 
 

• Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentáveis com 2030 como alvo em 
que a saúde é transversal. O ODS 3 diz 
respeito directamente à saúde e todos os 
restantes ODS estão indirectamente 
relacionados com a saúde; 
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• O CSM implementa programas e projectos que 
são bem recebidos pelo Governo ao nivel 
Distrital, Provincial e Central por estarem 
alinhados com as prioridades dos mesmos; 

• Os projectos e programas que o CSM 
implementa estão integrados nos sistemas de 
saúde a todos os níveis, e são liderados pelo 
Governo, garantindo desse modo a sua 
sustentabilidade; 

• Na implementação de alguns programas e 
projectos o CSM faz parcerias com instituições 
Universitárias e de Pesquisa Nacionais e 
Internacionais, bem como ONG’s Nacionais e 
Internacionais, o que permite que a 
organização reforce o seu prestígio; 

• Existência de Assessores Técnicos do SNS 
que apoiam directamente na implementação 
dos programas; 

• Fortalecimento do SNS através da formação de 
gestores nos níveis central e provincial (bolsas 
MPH e PhD); 

• Abertura do CSM para trabalhar em todas as 
províncias de Moçambique; 

• Abertura do CSM para trabalhar em áreas 
afectadas por desastres naturais e/ou de 
conflitos militares e decorrentes de desafios 
actuais resultados de temas emergentes para a 
saúde em Moçambique, especialmente as 
transições epidemiológicas e sócio-
económicas; 

Fraquezas Ameaças 

• Todos os projectos em curso são de pesquisa, 
e nenhum de implementação; 

• Insuficiência de recursos humanos altamente 
qualificados, principalmente na área de 
administração e finanças, deste modo 
sobrecarregando os existentes;  

• Os projectos em curso apresentam orçamentos 
reduzidos e a maioria estão na sua fase final 

• Insuficiência de fundos operacionais devido ao 
reduzido envelope de projectos, o que pode 
obrigar direcção geral a tomar medidas 
restrictivas (redução de pessoal, fecho de 
escritório, etc.); 

• Inexistência de um Memorando de 
Entendimento (MdE) com o MISAU e com as 
instituições subordinadas e/ou tuteladas onde 
deviam estar descritas as principais 
responsabilidades de ambas partes; 

• Inexistência de MdE com instituições 
Universitárias, INS, entre outras; 

• Falta de uma estratégia de comunicação e 
imagem de modo a promover as realizações do 
CSM junto aos Governos Distritais, Provinciais 

• Processo de descentralização em curso 
no país em que ainda não estão claras as 
competências das instituições de saúde 
ao nível provincial (existência de SPS e 
DPS) que leva a que não estejam claros 
os mecanismos de coordenação; 

• Défice orçamental ao nível dos 
SDSMAS’s e DPSs que faz com que 
solicitem apoio ao CSM para aquisição de 
bens e serviços básicos que deveriam ser 
pagos pelo Orçamento de Estado; 

• Deficiente coordenação das ONG’s que 
implementam as mesmas actividades no 
mesmo espaço geográfico (distrito) 
levando a duplicação de esforços; 

• Existência de alguns 
Assessores/Técnicos do SNS que têm 
um fraco desempenho, mas com papel 
activo na implementação de projectos. 

• A presente guerra na Ucrânia poderá ter 
impacto negativo na concepção de novos 
projectos obrigando a redução dos 
valores de financiamento pelos doadores; 
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e Central, bem como outros parceiros 
Nacionais e Internacionais; 

• Falta de uma equipa para desenvolver 
propostas e pedidos de concessão de 
financiamentos aos potenciais doadores 
“vender propostas’’ – pro-actividade 

• Falta de confiança por parte dos 
doadores internacionais pelo facto do 
CSM ser uma organização nova e local; 

• Existência de muitas ONG’s nacionais 
que concorrem para os mesmos 
projectos nas mesmas áreas de 
implementação; 

 

 

 

3. OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS 
 

Objectivo Estratégico 1 – Reforçar a coordenação com as instituições de saúde do sector público, incluindo 
as subordinadas e tuteladas. 

 
A. Fortalecer a coordenação e parceria com o Governo através do MISAU, Instituições 

Subordinadas, SPS’s, DPSs, SDSMASs para a implementação dos projectos e programas de 
forma eficaz. 
 

Intervenções Chaves 

• Envolver pessoal chave do Governo ao nível distrital, provincial e central durante a planificação e 
desenvolvimento das propostas dos projectos, e incluí-los nas actividades de monitoria e avaliação 
durante a fase de implementação;   
 

• Definir o pagamento de subsídios e horas extras ao pessoal do SNS nos níveis central, provincial 
distrital e/ou unidade sanitária quando parte integrante de projectos implementados pelo CSM, 
destacando: 

 
1. Quando pagar o Subsídio Mensal? 

a) Quando o funcionário (nível Central, Provincial e Distrital) desempenhar a função de 
Co-Investigador de um projecto; 

b) Quando o funcionário (nível Central, Provincial e Distrital) desempenhar a função de 
Consultor de um projecto; 

c) Quando o funcionário (nível Central, Provincial e Distrital) desempenhar uma função 
técnica e/ou programática de um projecto; 

d) O valor do subsídio mensal será calculado em função do orçamento disponível no 
projecto; 

e) Deverá haver a assinatura de um acordo entre o CSM e o trabalhador ou entidade 
do SNS. 

 
2. Quando pagar Horas-Extras? 

a) Quando o funcionário (nível Central, Provincial, Distrital e/ou de Unidade Sanitária) 
cujo projecto em curso tem actividades que requererem que o mesmo trabalhe fora 
da hora normal de expediente; 
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b) O valor das horas extras será calculado em função do orçamento disponível no 
projecto em curso e não deverá ultrapassar as 32 horas por mês; 

c) Deverá haver a assinatura de um acordo entre o CSM e o trabalhador ou entidade 
do SNS. 

 
3. Quando pagar subsídio/ incentivo por realização de actividade especifica? 

a) Quando se tratar de um funcionário (nível Central, Provincial, Distrital e/ou Unidade 
Sanitária) e haver necessidade de realizar uma actividade específica num 
determinado projecto;  

b) Será pago um subsídio mediante a entrega de produto definido no acordo assinado 
entre as partes; 

c) O valor do subsídio será calculado em função do orçamento disponível no projecto 
em curso; 

d) Deverá constar uma cláusula específica sobre este subsídio/incentivo no sub-acordo 
assinado com a instituição do SNS. 
 

• Alocar Assessores Técnicos nas áreas de Sistema de Informação para a Saúde e/ou Monitoria e 
Avaliação na Direcção Nacional de Planificação e Cooperação e nas áreas de Saúde da Mulher e da 
Criança e/ou Cuidados de Saúde Primários na Direcção Nacional de Saúde Pública, bem como nas 
DPSs Sofala e Manica; 

• Assinar Memorando de Entendimento com o MISAU priorizando as seguintes áreas de intervenção: 
ü SMI, ITS, HIV-SIDA, PTV, Tuberculose, PAV, Malária, DNT, Doenças Negligenciadas, Saúde 

Mental, Sistema de Informação para a Saúde, Reforço de Sistema de Saúde, Pesquisa em 
Ciência de Implementação e emergências; 

ü Estabelecer o CSM como um parceiro prioritário do MISAU para apoiar no desenho e gestão 
administrativa e financeira de projectos e programas. 

 
• Assinar um Memorando de Entendimento com o Instituto Nacional de Saúde (INS) para permitir uma 

colaboração eficaz em projectos e programas conjuntos, com destaque para: 
ü Incluir o INS como colaborador institucional em novos projectos de pesquisa com destaque para 

Sistemas de Saúde; 
ü Aumentar o apoio técnico e logístico durante as Jornadas Nacionais e Regionais de Saúde; 

 
• Assinar Memorando de Entendimento com o CIOB para permitir uma colaboração eficaz dos projectos 

e programas conjuntos, com destaque para: 
ü Reforçar a capacidade institucional do CIOB para garantir a implementação eficaz de sub-

acordos conjuntos e o alcance dos produtos acordados; 
ü Reforçar a capacidade do CIOB de redigir e publicar artigos científicos á nível nacional e 

internacional através da alocação de um Assessor de Pesquisa; 

Resultados Esperados 

• Dois (2) Assessores afectos no MISAU; 
• Um (1) Assessor afecto à DPS Sofala; 
• Um (1) Assessor afecto à DPS Manica; 
• Memorando de Entendimento com o MISAU assinado; 
• Memorando de Entendimento com o INS assinado; 
• Memorando de Entendimento com o CIOB assinado; 
• Um Assessor de Pesquisa alocado ao CIOB; 
• Sub-acordos com CIOB implementados com eficiência e eficácia. 
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B. Reforçar a capacidade institucional e técnica do Governo (MISAU, Instituições Subordinadas, 
SPSs, DPSs e SDSMASs) 

Intervenções Chaves 

• Apoiar tecnicamente o MISAU na elaboração de cursos de Gestão e Liderança de curta duração para 
os quadros do nível central, provincial e distrital; 

• Capacitar os quadros do SPS e DPS Manica e Sofala, bem como dos SDSMASs das províncias de 
Manica e Sofala em matéria de Gestão e Liderança para garantir uma intervenção eficaz dos projectos 
e programas implementados pelo CSM, bem como a sustentabilidade dos mesmos após o final; 

• Planificar a atribuição de bolsas de estudo para o MPH em Universidades Nacionais para quadros do 
Serviço Nacional de Saúde através de projectos em implementação; 

• Planificar a atribuição de bolsas de PhD na Universidade de Washington, em Seattle e/ou outras 
Universidades Internacionais para quadros do Serviço Nacional de Saúde através de projectos em 
implementação; 
 

Resultados Esperados 

• 22 quadros de nível provincial (Chefes dos principais programas) treinados em matéria de Gestão e 
Liderança, sendo 11 para Manica e 11 DPS Sofala; 

• 156 quadros de nível distrital (Chefes dos principais programas) da província de Manica treinados em 
matéria de Gestão e Liderança, sendo 13 por cada SDSMAS – 12 distritos; 

• 169 quadros de nível distrital (Chefes dos principais programas) da província de Sofala treinados em 
matéria de Gestão e Liderança, sendo 13 por cada SDSMAS – 13 distritos; 

• 7 bolsas para MPH atribuídas a quadros do SNS; 
• 3 bolsas de para PhD atribuídas a quadros do SNS. 

 
 

3.1. Objectivo Estratégico 2 - Desenvolver propostas, buscar financiamento e implementar 
projectos e programas que reforcem o sistema de saúde e fortaleçam a implementação 
dos CSP de qualidade  

 

Intervenções Chaves 

• Capacitar a equipa do CSM no desenvolvimento de propostas para busca de financiamento; 
• Desenvolver propostas de projectos de saúde e buscar financiamento em doadores diversificados com 

destaque para USG, Global Fund, World Bank, Canada, Agências das Nações Unidas, German Agency 
for International Cooperation (GIZ);  

• Explorar as oportunidades para financiamento de projectos e programas de saúde disponíveis pelos 
diferentes doadores; 

• Envolver pessoas chaves do Governo ao nível distrital, provincial e central durante o processo de 
desenvolvimento das propostas para garantir que as mesmas estejam alinhadas com as prioridades 
do sector de saúde; 

• Fazer parcerias com Instituições de Pesquisa e Académicas no processo de desenvolvimento, 
implementação e avaliação de propostas sempre que se mostrar indicado; 

• Consolidar a presença do CSM nas províncias de Sofala e Manica através da priorização de projectos 
para essas províncias; 

• Abrir escritório(s) em outra(s) províncias mediante novos projectos a serem implementados nessas 
províncias; 

• Assegurar a existência de novos PIs baseados na UW, Seattle; 
• Em caso de necessidade, contratar consultores para desenvolver determinada(s) proposta(s). 
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Resultados Esperados 

• Cinco (5) projectos novos a serem implementados com um orçamento global anual de entre 1-3 milhões 
de dólares; 

• Escritórios de Sofala e Manica mantidos e a gerirem novos projectos; 
• Pelo menos 2 novos escritórios abertos e com projectos em implementação; 
• Pelo menos 2 novos PI’s a trabalharem com o CSM para o desenho e submissão de novos projectos; 
• Envolvimento do pessoal do Serviço Nacional de Saúde pelo menos em um ou mais propostas de 

projectos desenvolvidos pelo CSM, 
• Inscrição em várias plataformas nacionais ou internacionais onde propostas para projectos são 

publicados. 

 

3.2. Objectivo Estratégico 3 - Reforçar a capacidade Institucional do CSM 

 

A. Melhorar o desempenho do staff da área programática e de administração e finanças 
 

Intervenções Chaves 

• Reforçar a capacidade programática e técnica do staff do CSM para garantir a implementação eficaz 
dos projectos e programas, bem como o alcance dos objectivos traçados;  

• Providenciar treinamento técnico aos trabalhadores do CSM de modo a melhorar o desempenho nas 
diferentes áreas; 

• Capacitar de forma continuada as equipas programáticas por parte dos Assessores Técnicos baseados 
na UW, Seattle; 

• Atribuir subsídios de educação para Licenciatura, Mestrado e Doutoramento para os trabalhadores do 
CSM. 
 

Resultados Esperados 

• Participação em diversas formações do pessoal do programa e administração, seja a nível local, 
via online ou fora do local de trabalho dependendo da saúde financeira dos projectos em execução; 

• Formações de curta duração providenciadas pelos Assessores Técnicos baseados em Seattle, 
quando estiverem de visita a Moçambique; 

• Pelo menos um (1) trabalhador do CSM a frequentar o PhD; 
• Pelo menos dois (2) trabalhadores do CSM a frequentar o Mestrado; 
• Pelos menos quatro (4) trabalhadores do CSM a frequentar a Licenciatura.  

 

B. Melhorar a visibilidade das intervenções do CSM 
 
Intervenções Chaves 
 

• Terceirizar a gestão da página web do CSM; 
• Produzir uma estratégia de comunicação e imagem do CSM; 
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Resultados Esperados 

• Objectivos dos projectos em curso atingidos; 
• Escritórios de Chimoio, Beira e Maputo em funcionamento; 
• Pelo menos 2 novos escritórios abertos; 
• Página web dinâmica; 
• Estratégia de comunicação e imagem aprovada; 
• os seus colaboradores.  

 

3.3. Objectivo Estratégico 4 – Criar parcerias estratégicas com instituições privadas 
Nacionais e Internacionais, desde OBCs, Instituições de Pesquisa, Académicas e ONGs 
Nacionais e Internacionais, fóruns diversos 

 

Intervenções Chaves 
 

• Assinar um Memorando de Entendimento com a Universidade Católica de Moçambique (UCM) com 
destaque para o apoio ao Comité Institucional de Bioética para a Saúde (CIBS);  

 

Resultados Esperados 

• Memorando de Entendimento com a UCM assinado; 
• Colocação de um técnico na equipa de Comité de Bioética para a Saúde para participar nas revisões 

de protocolos entre outras actividades de forma regular; 
• Estabelecer o CSM como um parceiro chave no âmbito de pesquisa a nível provincial. 

 

3.4. Objectivo Estratégico 5 - Participar de forma activa em forúns de ONGs Nacionais 

 

Intervenções Chaves 

 

• Participar de forma activa e dinâmica nas actividades da plataforma das Organizações da Sociedade 
Civil (PLASOC) e outros fóruns de associações e organizações nacionais. 

 

Resultados Esperados 

• Contribuir na elaboração de políticas com fins de melhoria de saúde da população moçambicana; 
• Contribuir na elaboração de políticas para a melhoria da coordenação de várias actividades 

implementadas pelos vários actores de saúde principalmente as ONG’s; 
• Contribuir na melhoria de criação de um ambiente saudável entre as ONG’s e as instituições de saúde 

do sector público, incluindo as subordinadas e tuteladas. 
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 4. MATRIZ DE 
INDICADORES E 
METAS 

 

 

A matriz de indicadores e metas é 
concebida como um quadro comum 
para ilustrar as intervenções chaves, 
os prazos e os responsáveis, sendo 
que a mesma vai contribuir para o 
alcance dos objectivos estratégicos 
deste PE.  

A matriz de indicadores e metas 
fornece uma perspectiva abrangente 
das acções pertinentes para o 
alcance dos objectivos estratégicos 
deste PE e consolida as intervenções 
do CSM em Moçambique, ao mesmo 
tempo que apresenta os elementos 
transversais para a monitoria e 
avaliação do desempenho e dos 
resultados. 

A matriz de indicadores e metas 
providencia uma abordagem lógica 
para as acções de planificação, 
monitoria e avaliação das acções do 
PE CSM à curto, médio e longo 
prazos. 
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COMITÉ PARA SAÚDE 
DE MOÇAMBIQUE  

– CSM –  
 

 


