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RESUMO

Contributos para o planeamento de uma política de Recursos Humanos da Saúde para

Moçambique: análise de situação sobre os processos de gestão e o que deve ser

contemplado num Plano de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Saúde (PDRHS)

segundo um grupo de responsáveis pela gestão de nível provincial

Ana Marta Amaral

Esta tese é sobre os Recursos Humanos da Saúde (RHS) em Moçambique, sem os quais

não é possível haver prestação de cuidados de saúde.

Moçambique gasta a maioria do seu Produto Interno Bruto (PIB) na saúde pública (4

por cento), mas apesar de ter registado melhorias significativas dos seus indicadores de

saúde nos últimos anos (OMS, 2010), continua a enfrentar o desafio de um Sistema de

Saúde (SS) debilitado (MSF, 2007), com fraca capacidade de resposta às necessidades

de saúde da população. Actualmente a atenção do Governo moçambicano centra-se na

expansão, fortalecimento e melhoria do Serviço Nacional de Saúde (SNS), mas os

problemas existentes com os RHS continuam a ser a maior barreira para alcançar estes

objectivos (OMS, 2010). O SS enfrenta problemas de densidade, distribuição e

desempenho destes recursos (Ferrinho & Omar, 2006).

Finalidade e objectivos

Esta tese tem como finalidade obter contributos para o planeamento de uma política de

Recursos Humanos da Saúde para Moçambique.

Com o objectivo geral de conhecer as percepções que os responsáveis pela gestão de

nível provincial têm dos processos de gestão utilizados e o que consideram ser os temas

mais importantes a contemplar no planeamento de uma política de RHS, a tese foi

desenhada para responder aos seguintes objectivos específicos: 1.Descrever as

estruturas organizacionais de nível provincial e explorar a percepção dos responsáveis

pela gestão sobre a adequação destas; 2.Descrever as funções das Direcções Provinciais

de Saúde, Departamentos de Recursos Humanos e Departamentos de Formação e
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explorar considerações importantes decorrentes da experiência dos gestores

responsáveis por aquelas; 3.Descrever os instrumentos de gestão utilizados na

organização e no planeamento pelos responsáveis pela gestão e o eventual envolvimento

destes na sua elaboração; 4.Descrever o processo de monitoria e avaliação existente e

explorar considerações importantes decorrentes da percepção dos responsáveis pela

gestão; 5.Explorar a percepção dos responsáveis pela gestão sobre questões relacionadas

com os Recursos Humanos da Saúde da Província, nomeadamente aspectos como temas

prioritários a considerar, a sua dotação, formação e sistemas de gestão de informação

existentes; 6. Obter recomendações e propostas dos responsáveis pela gestão para os

aspectos que deverão ser considerados numa política de RHS para Moçambique.

Métodos

Para alcançar a finalidade e os objectivos enunciados foi efectuado um estudo descritivo

por inquérito, no âmbito do qual foram aplicadas entrevistas semi-estruturadas a um

conjunto de sujeitos seleccionados por amostragem intencional. Os sujeitos que

integram a amostra são responsáveis pela gestão de nível provincial em quatro

províncias de Moçambique (Maputo Cidade, Maputo Província, Nampula e Niassa).

Resultados

Foi constatada uma variabilidade de funções, autonomia e envolvimento dos

entrevistados na prossecução das suas actividades, tendo sido identificadas diferentes

sinergias ao nível do planeamento nas quatro províncias. A insuficiência de recursos

financeiros, a libertação tardia de fundos e a sobreposição de actividades, foram

identificados como problemas sobre os quais os entrevistados não têm poder de controlo

e que afectam negativamente as actividades da província. Factores como a formação, a

necessidade de criação de mecanismos de motivação e envolvimento dos RHS, bem

como, a necessidade de desbloqueio dos processos administrativos com impacto directo

na carreira dos RHS, foram identificados como problemas que afectam a província. Em

relação aos RHS das províncias foram ainda identificados problemas de densidade,

distribuição, fracas capacidades técnicas, desmotivação e fuga de capital humano para

outros sectores.
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Conclusões

O trabalho aqui apresentado permitiu revelar os principais problemas relacionados com

os RHS enfrentados pelo Ministério da Saúde (MISAU), conforme estes são

percepcionados por um grupo de responsáveis pela gestão de nível provincial.

Os principais problemas referidos pelos entrevistados referem-se à densidade,

distribuição e desempenho, mas também, alguns problemas transversais.

No âmbito deste estudo, e como pontos de partida principais, realça-se a importância de

potenciar o planeamento com base em evidência e minimizar o por vezes fraco

envolvimento de todos os stakeholders chave do MISAU no planeamento estratégico,

directamente relacionado com os RHS.

Dada a realidade de parcos recursos financeiros, humanos e de infra-estruturas de que

Moçambique dispõe, afigura-se de primordial importância um planeamento coerente,

que permita ao nível central a tomada de decisão e delineação de planos de acção

baseados em evidências. Por outro lado, o envolvimento de todos os stakeholders chave

propicia o alinhamento entre os planos estratégicos e os planos operacionais elaborados

ao nível da província e dos distritos.
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ABSTRACT

Contributions to a Human Resources for Health policy for Mozambique: situation

analysis on the management processes and what should be included in a National

Human Resources for Health Development Plan (HRHDP) from the perception of a

group of provincial managers.

Ana Marta Amaral

This thesis is about Human Resources for Health (HRH) in Mozambique, fundamental

resources for the health system ability to provide health care.

Mozambique spends most of its Gross Domestic Product (GDP) on public health (4

percent), but despite significant improvements of their health indicators in recent years

(OMS, 2010), it still continues to face the challenge of a weak health system (MSF,

2007), with poor response to the health needs of the population. Currently the

Mozambican government's attention is focused on expanding, strengthening and

improving the National Health Service (NHS), but the problems with the HRH remains

the biggest barrier in achieving these objectives (OMS, 2010). The Health System (HS)

faces problems of density, distribution and performance (Ferrinho & Omar, 2006).

Objectives

This thesis aims at obtaining input for the planning of a Human Resources policy of

Health for Mozambique.

In order to know the general perception of those responsible for managing the

provincial level management processes have and what they consider to be the most

important issues to consider in planning an HRH policy, the thesis was designed to

answer the following specific objectives: 1. Describe the organizational structures of

provincial level and explore the perception of the provincial managers on the adequacy

of these; 2. Describe the functions of Provincial Health Departments, Human Resources

and Training Departments and explore important considerations arising from the

experience of the managers responsible for these; 3. Describe the management tools
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used in the organization and planning by those responsible for management and

possible involvement in their elaboration; 4. Describe the existing process for

monitoring and evaluating and explore important considerations arising from the

perception of the provincial managers; 5. Explore the perception of managing issues

related to HRH of the Province, including aspects such as priority issues concerning

density, training, management and existing information systems; 6. Obtain

recommendations and proposals from the provincial managers concerning the aspects

that should be considered in a policy of HRH.

Methods

To achieve the purpose and objectives of the thesis, a descriptive study by survey was

conducted, in which semi-structured interviews were applied to a set of subjects

selected by purposive sampling. The subjects of the sample are responsible for

managing at the provincial level in four provinces of Mozambique (Maputo City,

Maputo Province, Nampula and Niassa).

Results

A variability of functions, involvement and autonomy of respondents was found in the

execution of their activities. Different synergies have been identified in planning in the

four provinces. The lack of financial resources, the late release of funds and overlapping

activities were identified as problems that adversely affect the activities of the province

and for which the respondents don’t have any power or control. Factors such as training,

the need to create mechanisms for motivation and involvement of the HRH and the need

to unlock administrative processes with a direct impact on the career of HRH, were

identified as problems affecting the province. In relation to the HRH of the provinces

problems of density, distribution, weak technical skills, motivation and brain drain to

other sectors were also identified.

Conclusions

The thesis presented here has revealed the main problems faced by the Ministry of

Health from Mozambique (MISAU) with the HRH, as these are perceived by a group of

managers at the provincial level.



ix

The main problems highlighted by respondents are related to the density, distribution

and performance of the HRH, but also some cross-cutting problems.

Within this study, and as the main starting point, one highlights the importance of

strengthening the evidence-based planning and minimize the sometimes poor

involvement of all key stakeholders in the MISAU strategic planning, directly related to

the HRH.

Given the reality of scarce financial, human and infrastructure resources that

Mozambique has, it is of paramount importance to adopt a coherent planning, allowing

the central policy makers to decide and outline action plans based on evidence. On the

other hand, the involvement of all key stakeholders provides the alignment between

strategic plans and operational plans prepared at provincial level and district.
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1 INTRODUÇÃO

Moçambique é um país situado na costa do sudeste africano que enfrenta uma realidade

de pobreza eminente. Em 1990 Moçambique foi considerada a nação mais pobre do

mundo. Os elevados níveis de pobreza são em grande parte responsáveis pela elevada

carga de doença deste país, afectando sobretudo crianças, adolescentes e mulheres

(Unicef, 2008). Apesar de Moçambique ter assistido nos últimos anos a um acelerado

crescimento económico, para manter esta tendência e conseguir proporcionar acesso a

melhores condições de vida e de trabalho a um número cada vez mais abrangente de

pessoas, é necessário conseguir melhorar a saúde da população. O Governo de

Moçambique (GM) enfrenta assim o desafio de assegurar que o Sistema de Saúde (SS)

tenha a capacidade de suprir as necessidades de saúde da população. Mas a realidade do

sistema de saúde em Moçambique é a de um sistema debilitado, com uma reconhecida

fraca capacidade de prestação de serviços de saúde básicos a todos os cidadãos (DFID,

s.d.). No conjunto das várias questões problemáticas do sistema de saúde, é

particularmente preocupante a situação actual dos RHS, estes constituem a coluna

vertebral do SNS e existem ainda sérias dificuldades em produzir, formar, recrutar,

distribuir, reter, gerir e motivar os profissionais de saúde. Os recursos humanos têm um

papel central no sector saúde pois são estes que prestam os serviços a que as

organizações de saúde se propõem (Dussault & Dubois, 2003), por outro lado, os

problemas que a força de trabalho enfrenta têm sido identificados como um obstáculo

importante para atingir intervenções prioritárias de melhoria dos SS e os Objectivos de

Desenvolvimento do Milénio (ODM) (WHO, 2007).

Para conseguir responder aos desafios enfrentados pelo SNS moçambicano e melhorar

em quantidade e qualidade os serviços de saúde prestados à população, será necessário

assegurar uma maior mobilização e utilização de recursos e a redução das iniquidades

associadas à sua distribuição (Ferrinho & Omar, 2006). Neste sentido, as políticas de

RHS assumem-se como um dos inputs mais relevantes para fortalecer os SS (WHO,

2007) e uma componente crítica das políticas de saúde (Dussault & Dubois, 2003). Uma

análise de situação bem elaborada forma a base sobre a qual a política pode ser

desenvolvida e revista (Nyoni et al, 2006).
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As inquietações relativas a esta problemática foram sentidas pela autora no âmbito da

participação no projecto de elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento dos

Recursos Humanos da Saúde (PNDRHS) 2008-2015 para Moçambique. No âmbito do

trabalho de campo realizado, a autora teve contacto com profissionais e utentes do SNS

e aprofundou os conhecimentos sobre a realidade deste SS. Este trabalho pretende

contribuir para o planeamento dos instrumentos reconhecidos como os inputs mais

importantes para fortalecer os SS, as políticas de RHS. A forma eleita para tal, foi a

contribuição para uma análise de situação dos RHS em Moçambique. Esta tese tem

assim como finalidade, contribuir para que o planeamento estratégico dos RHS em

Moçambique seja feito com um melhor conhecimento e compreensão da realidade, de

forma a poder contribuir para uma gestão mais eficiente destes recursos, com vista a

responder aos desafios enfrentados pelo SS moçambicano.

A primeira parte deste trabalho consiste na apresentação dos resultados da revisão de

literatura. A revisão de literatura efectuada procurou descrever a importância dos RHS

nos SS, a relevância do planeamento estratégico destes recursos e a forma como é feito

este planeamento. Esta revisão bibliográfica procurou também descrever o processo de

formação de uma percepção.

Será posteriormente apresentado o quadro conceptual, bem como, a finalidade e os

objectivos do trabalho.

A quarta parte do trabalho consiste na descrição do material e métodos adoptados. Entre

outros aspectos, será apresentado o tipo de estudo, a amostra, o método eleito para a

recolha de dados e as técnicas de análise dos mesmos.

A quinta parte é dedicada à apresentação dos resultados e serão descritos os resultados

da análise de situação efectuada aos RHS em Moçambique.

A sexta parte deste trabalho é dedicada à discussão. Neste capítulo os resultados

decorrentes da análise de situação serão contextualizados nos conhecimentos existentes

sobre os principais temas que ressaltaram da análise e serão enquadrados no propósito

da tese.



3

O último capítulo será dedicado à descrição das principais conclusões decorrentes deste

trabalho.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Introdução

2.1.1 Objectivos

Os objectivos da revisão de literatura efectuada foram:

1. Descrever o planeamento estratégico de RHS;

2. Descrever a formação de uma percepção;

3. Descrever a situação dos RHS em Moçambique;

4. Descrever o planeamento dos RHS em Moçambique.

2.1.2 Material

O material utilizado consistiu em literatura publicada sobre os temas, literatura cinzenta

(relatórios e documentos inéditos) e os documentos oficiais da República de

Moçambique e do MISAU.

2.1.3 Apresentação

Neste capítulo da tese são efectuadas as descrições propostas nos dois primeiros

objectivos da revisão de literatura. No capítulo 4 (Resultados), procede-se às descrições

propostas no terceiro e quarto objectivos.

2.2 Recursos Humanos da Saúde – Definição, Relevância e Desafios

A OMS (2000) define os RHS como o stock de todos os indivíduos envolvidos na

promoção, protecção ou melhoria da saúde da população. Os trabalhadores da saúde

efectivamente pertencentes ao SS são considerados como a força de trabalho do sistema

de saúde ou a força de trabalho da saúde (Mercer et al, 2002). Esta força de trabalho é

complexa e composta por diferentes grupos específicos de profissionais de saúde, com

papéis distintos e estruturas de regulação e educação próprias. Distinguem-se em dois

grupos: os prestadores de serviços de saúde e os trabalhadores do sistema de saúde. Os

prestadores de serviços de saúde, como o próprio nome indica, prestam serviços de

saúde a quem deles necessite e os trabalhadores do sistema de saúde constituem o

pessoal encarregue das funções de gestão e de suporte ao SS (OMS, 2007). Os RHS têm
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um papel central no sector saúde pois as organizações de saúde são grandemente

dependentes dos seus RH para prestarem os serviços a que se propõem (Dussault &

Dubois, 2003), por outro lado, os problemas que a força de trabalho enfrenta têm sido

identificados como um obstáculo importante para atingir intervenções prioritárias de

melhoria dos SS e os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (WHO, 2007). Mas se

por um lado a procura por trabalhadores da saúde tem vindo a aumentar, estando

previsto que esta tendência se mantenha, por outro, as questões relacionadas com a

força de trabalho estão entre as de mais difícil resolução (OMS, 2007). A forma passiva

como estas questões têm sido tratadas tem tido pouco impacto. Esta visão passiva

caracteriza-se por (Dussault & Dubois, 2003):

 Uma limitada visão da Gestão de Recursos Humanos - reduzida à administração

de pessoal, que pelo seu carácter redutor não aborda todas as frentes da GRH;

 Uma dispersão da responsabilização e carência de acções coordenadas – os

responsáveis ministeriais pelo desenvolvimento dos RHS muitas vezes limitam

as suas funções ao planeamento e alocação de pessoal, deixando as matérias

mais delicadas para os decisores políticos. Esta prática origina um afastamento

entre as políticas de saúde e as operações de GRHS (Gestão de Recursos

Humanos da Saúde) necessárias para as implementar;

 Atitude reactiva da GRH – obrigando a decisões e resolução de problemas que

poderiam muitas vezes ter sido evitados;

 Subordinação das decisões de RHS a critérios economicistas – muitas vezes os

RHS são tratados como uma mera ferramenta de produção e frequentemente as

medidas implementadas falham por não considerarem toda a complexidade

destes recursos;

 Visão de curto prazo da GRH – tendência para dar respostas aos problemas sem

procurar as suas causas ou considerar as suas consequências de longo prazo.
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Os principais problemas que a força de trabalho enfrenta compreendem três dimensões

(WHO, 2007)

 Dimensão 1 - Densidade (número de trabalhadores de saúde em diferentes

categorias profissionais, administrativas e de apoio);

 Dimensão 2 - Distribuição (distribuição intra-nacional de RHS entre zonas

geográficas, categorias e características pessoais ou institucionais e distribuição

intra-organizacional de quadros);

 Dimensão 3 - Desempenho (o que os RHS fazem e a forma como o fazem);

Em adição a estes, existem ainda alguns problemas transversais que vão influenciá-los

(WHO, 2007):

 Atractividade das profissões da saúde para os estudantes – as profissões da

saúde competem com outras profissões para atrair profissionais competentes e

motivados e a qualidade da força de trabalho é afectada pelo resultado desta

competição;

 Migração – a emigração dos RHS para outros países afecta sobretudo os países

em desenvolvimento, que estão especialmente vulneráveis à fuga dos seus

trabalhadores mais qualificados;

 Ameaça do VIH/SIDA – uma elevada taxa de mortalidade entre os RHS,

especialmente potenciada pela epidemia do VIH/SIDA pode significar uma

perda significativa de capital humano e financeiro, este último pela necessidade

de substituir os trabalhadores que falecem;

 Múltiplo emprego – o fenómeno do múltiplo emprego pode comprometer a

eficiência e a qualidade dos cuidados de saúde prestados. A produtividade do

trabalhador pode ficar comprometida no empregador que paga menos (o Estado)

ou pode ainda assistir-se a um decréscimo de produtividade e qualidade em

ambos os empregos;

 Motivação - a motivação afecta a eficácia e a produtividade dos trabalhadores.

Uma maior satisfação no trabalho pode contribuir para um melhor desempenho.

Estes problemas transversais podem ser vistos como causas intermédias que contribuem

para alterações na densidade, distribuição e desempenho da força de trabalho.
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2.3 O planeamento de RHS

O planeamento de RHS pode ser definido como uma tentativa sistemática de coordenar

todas as acções relacionadas com a produção, utilização e gestão da força de trabalho,

tendo em consideração as inter-relações e inter-dependências entre serviços e categorias

dos trabalhadores. O planeamento de RHS permite determinar as necessidades de RH,

envidar esforços para produzir os RH necessários e delinear estratégias para o uso

adequado destes recursos. É muito difícil assegurar consistentemente a pessoa certa no

lugar certo, mas o planeamento pode melhorar substancialmente a racionalização dos

RHS. Na ausência de planos, os decisores políticos tendem a tomar decisões com base

em considerações subjectivas. Neste sentido, o planeamento dos RHS auxilia os

decisores políticos a tomar decisões e elaborar políticas baseadas em considerações

objectivas (Hossain, s.d.).

2.4 As políticas de RHS

É reconhecido que apesar de os RHS absorverem a maioria do orçamento da saúde na

maioria dos países, este é o recurso do SS menos planeado e gerido estrategicamente

(Adano, 2006)

Apesar da maioria dos problemas enfrentados pelos diversos países terem

maioritariamente origem na falta de recursos, reconhece-se que a inexistência de

sistemas de gestão eficientes também tem estado na origem da dificuldade em resolver a

maioria dos problemas que estes países enfrentam. Algumas medidas podem ser

adoptadas para reverter estas situações, com vista à utilização dos recursos de forma

ponderada, como fazer uma avaliação precisa da situação dos RHS, desenhar políticas e

desenvolver planos abrangentes para a sua implementação (Nyoni, et al. 2006)

As políticas de RHS assumem-se como um dos inputs mais relevantes para fortalecer os

SS (WHO, 2007) e uma componente crítica das políticas de saúde (Dussault & Dubois,

2003). Uma política nacional de RHS é uma expressão de compromisso para com os

objectivos dos RHS e um guia de acção para os trabalhadores da saúde. Uma política de

RHS descreve as prioridades que um país pretende atingir nesta área, ao mesmo tempo

que identifica as estratégias para atingir essas prioridades. O seu objectivo primordial é

assegurar a disponibilidade de trabalhadores da saúde em número e qualidade
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suficientes, e a níveis profissionais e técnicos satisfatórios, no lugar certo, no momento

certo, e que estes trabalhadores estejam motivados para desempenharem as suas

funções. A política de RHS deve ser consonante com a política nacional de saúde

(Nyoni et al, 2006).

São várias as razões que justificam que se pensem políticas específicas para os RHS,

atribuindo-lhes especial atenção no planeamento em saúde:

 Papel central dos RHS no sector saúde - Mais do que qualquer outra

organização, as organizações de saúde são grandemente dependentes dos seus

RH. Estes constituem o principal input para a maioria das intervenções a serem

efectuadas (Dussault & Dubois, 2003), sendo que estas são baseadas nos

conhecimentos dos indivíduos. Se as competências e os conhecimentos certos

não estiverem presentes, a prestação de intervenções críticas de saúde são

negativamente afectadas (Mercer et al, 2002);

 Obstáculos para atingir objectivos - Globalmente os problemas que a força de

trabalho enfrenta têm sido identificados como um obstáculo importante para

atingir intervenções prioritárias de melhoria dos SS e os ODM (WHO, 2007);

 Os RH absorvem uma verba elevada do orçamento da Saúde – Globalmente a

despesa com a saúde tem vindo a ter um peso cada vez maior nos PIB’s e as

despesas relacionadas com salários, benefícios e outros pagamentos estão

estimadas em 65% a 80% da despesa em saúde. Uma vez que as organizações de

saúde enfrentam uma realidade de recursos limitados, seria de esperar que fosse

dada maior atenção à gestão dos recursos que mais pesam nas despesas dos SS

(Mercer et al, 2002);

 Os custos económicos e humanos de uma incorrecta GRHS são muito elevados

– a qualidade, eficiência, eficácia e viabilidade dos serviços de saúde dependem,

em última análise, do desempenho de quem os presta. Este desempenho por sua

vez é influenciado pelas políticas (Mercer et al, 2002) e práticas de gestão. Neste

sentido todas as escolhas que se façam em relação aos processos com influência

sobre o desempenho deverão ser muito bem ponderadas. Escolhas inapropriadas

poderão ter efeitos prejudiciais no funcionamento dos serviços de saúde e

consequentemente na capacidade destes serviços em atingirem os objectivos
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traçados pelas políticas de saúde. Dado o seu efeito de longo prazo, estas

decisões incorrectas são usualmente difíceis de corrigir (Dussault & Dubois,

2003).

Políticas de RHS claras e bem desenhadas constituem um importante mecanismo pelo

qual os Governos podem melhorar o desempenho dos seus SS. As políticas podem

influenciar o estado actual dos RHS nas suas três dimensões (Adano, 2006):

 Densidade (número de trabalhadores de saúde em diferentes categorias

profissionais, administrativas e de apoio);

 Distribuição (distribuição intra-nacional de RHS entre zonas geográficas,

categorias e características pessoais ou institucionais e distribuição intra-

organizacional de quadros);

 Desempenho (o que os RHS fazem e a forma como o fazem);

As prioridades, políticas e práticas devem ser reavaliadas e alteradas de forma a não

prejudicar a força de trabalho, mas sim poder contribuir de forma eficaz para o seu

desenvolvimento (WHO & TWB, 2003).

Por fim, a ausência de políticas adequadas de RHS, em muitos países, tem-se mostrado

responsável por um desequilíbrio crónico da força de trabalho, com consequências

negativas para os trabalhadores e para o sistema de saúde, podendo contribuir para a

falta de coordenação entre o que são as necessidades da população e a gestão dos RH

disponíveis.

2.4.1 Elaborar políticas de RHS

A ausência de um bom equilíbrio entre o produto do planeamento (o documento) e o

processo do planeamento (a forma como a política foi feita) tem sido responsável pelo

limitado sucesso do planeamento de políticas e planos de RHS. Se o equilíbrio entre o

produto e o processo não for bem conseguido, os esforços empreendidos no

planeamento podem culminar numa política que não será aceite, ou ainda, num processo

de consulta infindável que não resulta num plano de acção útil. (Adano, 2006; Hossain,

s.d.). Esta falta de equilíbrio tem sido responsável pela falta de sucesso das políticas

criadas em muitos países. É por isso importante que esta visão do planeamento mude,
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de forma a assegurar que as políticas são efectivamente implementadas e atinjam os

objectivos a que propõem (Adano, 2006)

2.4.1.1 Análise de situação

Em muitos países africanos, o estado actual dos RHS em termos de densidade,

distribuição e desempenho não está bem documentado. Consequentemente, as medidas

adoptadas para melhorar a sua situação não têm sido eficazes. (Nyoni et al, 2006).

O desenvolvimento de uma força de trabalho eficiente requer soluções específicas para

cada país, baseadas em análises de situação consistentes (WHO & TWB, 2003). Uma

análise de situação bem elaborada, forma a base sobre a qual a política pode ser

desenvolvida e revista (Nyoni et al, 2006) e permite a identificação de problemas, a sua

extensão e priorização, permite a formulação de objectivos e a definição de estratégias e

operações. Fornece ainda um padrão de referência para a avaliação posterior dos

resultados e em que medida a situação melhorou ou não (Dussault & Souza, 1999).

2.4.1.1.1 Envolvimento dos stakeholders

Uma das etapas cruciais numa análise de situação é o envolvimento dos RHS, pela

recolha de informação junto de informadores chave (Nyoni et al, 2006).

A mobilização de todos os stakeholders é um elemento chave na elaboração de políticas

de RHS (Dussault & Dubois, 2003). Identificar os stakeholders chave e envolvê-los no

processo de planeamento estratégico permite basear a tomada de decisão em evidências,

acrescentar valor e conseguir uma maior apropriação do plano por parte dos

intervenientes do processo (O’Brien-Pallas et al, 2001). Um reduzido envolvimento dos

stakeholders no processo de planeamento de políticas de RHS, entre outros factores,

tem sido responsável por um reduzido êxito do planeamento e da implementação destas

políticas (Nyoni et al, 2006; Adano, 2006)

Os governos locais no âmbito da descentralização

À medida que mais países descentralizam os seus SS, os governos locais podem assumir

uma maior responsabilidade nas reformas de RHS. Nos casos em que os governos locais

assumam um maior controlo sobre as decisões relativas a recursos humanos e

financeiros, estes podem tornar-se stakeholders chave nas reformas de RHS. Em alguns

sistemas estes poderão conseguir conquistar um maior controlo sobre os salários ou
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outras políticas relacionadas com RHS. Verifica-se por vezes, que os governos locais

oferecem resistência a orientações das políticas nacionais de RHS, quando estas não

prevejam orçamento e imponham requisitos sobre os orçamentos locais. Mas o que se

verifica é que o poder dos governos locais varia, dependendo do seu controlo sobre os

recursos financeiros e da capacidade de influência que detenham sobre os governos

centrais (Bossert, 2007)

2.4.2 A percepção

A percepção refere-se a relações entre um input e um output. O output, um

comportamento, uma atitude ou uma opinião, está relacionado com algum aspecto do

input, um estímulo que vai interagir com o indivíduo (Dember, 1963) e com os

determinantes individuais do indivíduo. O processo de formação de uma percepção é

determinado por diversos mecanismos de organização perceptiva. A figura 1 ilustra a

formação de uma percepção.

Figura 1 - Processo de formação de uma percepção
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A realidade exterior que constitui o estímulo e dá início ao processo perceptivo, pode

ser uma situação ou um objecto. Perante o mesmo estímulo existem diferenças

consideráveis de percepção de um indivíduo para outro (Wyburn et al, 1964), devido

aos diferentes determinantes individuais e diferentes mecanismos de organização

perceptiva que influenciam o processo perceptivo.

Os determinantes individuais variam de indivíduo para indivíduo e referem-se a factores

como a experiência anterior (Vernon, 1962), as emoções, as expectativas, desejos,

afectos (Vala & Monteiro, 1997; Vernon, 1962), necessidades (Bruner, 1958; Postman,

et al., 1948; Vernon, 1962), valores sociais, interesses (Bruner, 1958; Postman, et al.,

1948), atitudes (Bruner, 1958) e motivação intrínseca (Vernon, 1962).

O sistema perceptivo opera de forma a organizar a manta de retalhos das diferentes

sensações num todo coerente que possui significado, neste sentido a utilidade dos

mecanismos de organização perceptiva é ajudar o percipiente a ter a percepção da

realidade (Gleitman, 1998). A Selecção Perceptiva é responsável pela sensibilização

selectiva em relação a estímulos positivamente valorizados pelo percipiente (Postman,

1948), a Defesa Perceptiva é um tipo de bloqueio do reconhecimento de certos

estímulos inaceitáveis cultural e/ou pessoalmente para o percipiente (Bruner, 1958;

Postman et al., 1948) e a Categorização é o processo que permite perceber e registar um

estímulo (Bruner, 1958).

O produto perceptivo final é assim resultado, tanto das influências no interior do sujeito

que percepciona, como das características do estímulo percepcionado (Zalkind &

Costello, 1962) e pode traduzir-se por uma opinião, uma atitude ou um comportamento.

Esta tese vai incidir sobre a análise da opinião dos entrevistados, decorrente da sua

percepção dos temas em estudo.

Um documento da OMS (Dieleman & Harnmeijer, 2006) ilustra os três níveis de

estímulos que determinam o produto perceptivo final dos RHS: nível macro ou do SS,

nível micro ou do local de trabalho e por último, as características individuais e

condições de vida dos RHS. O nível macro inclui estratégias de reforma do sector saúde

tais como sistemas de pagamento, descentralização, participação da comunidade e

sistemas de responsabilização. O nível micro inclui estratégias ao nível da gestão da
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qualidade, intervenções para a melhoria do desempenho e da GRH, tais como,

incentivos ao desempenho, supervisão de apoio, formação e liderança. As estratégias

podem também procurar melhorar as condições de vida dos trabalhadores

individualmente ou satisfazer as necessidades de grupos específicos.

Apresentada a definição de RHS, foi referido o papel central que os RHS têm no sector

saúde, por um lado, na capacidade de resposta dos SS na prestação de cuidados de

saúde, por outro, na maioria dos problemas existentes neste sector. Foram apresentados

os principais desafios enfrentados pelos RHS, pelo SS e por todos os intervenientes que

com estes interagem e foi de seguida enquadrada a importância de um planeamento

coerente e baseado em evidência para dar resposta a estes desafios. Esta necessidade de

planeamento foi contextualizada no papel central que as políticas de RHS têm na

melhoria do desempenho dos SS. Foi enquadrada a importância de efectuar uma análise

de situação no desenvolvimento de uma política de saúde e de esta envolver os

stakeholders no processo de planeamento. Por fim foi apresentada a forma como se

forma um produto perceptivo final e como este influencia a opinião dos RHS. De

seguida será apresentado o quadro conceptual adoptado neste trabalho.
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3 QUADRO CONCEPTUAL

São vários os determinantes que influenciam e contribuem para a elaboração e

implementação de políticas de RHS. A Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu

um quadro conceptual para a análise destes determinantes, com base na sua experiência

e envolvimento no desenvolvimento de políticas de RHS em países em

desenvolvimento. Este quadro conceptual divide os domínios de influência em três

conjuntos, conforme ilustrado na figura 2.

Figura 2 - Determinantes para elaboração de políticas de desenvolvimento dos RHS

Fonte: Figura adaptada de Egger et al (2000, p. 6)
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Suporte inclui aspectos como a informação, recursos humanos e recursos financeiros

que integram o planeamento e a implementação das políticas de RHS.

Será explorado nesta tese o domínio de Contexto, mais concretamente o envolvimento

dos stakeholders chave na elaboração de políticas e planos de RHS. Para além dos

stakeholders chave definidos no quadro conceptual, os profissionais dos governos locais

(Martineau, 2008) e os gestores de todos os níveis do SS, são referidos como

stakeholders a ser envolvidos no processo de planeamento, pelo método de entrevistas

(WHO, 2004; Nyoni et al, 2006). Os stakeholders chave visados neste projecto, junto

dos quais se recolheu a opinião, são os responsáveis pela gestão de nível provincial.
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4 FINALIDADE E OBJECTIVOS DA TESE

Esta tese tem como finalidade obter contributos para o planeamento de uma política de

Recursos Humanos da Saúde para Moçambique.

O objectivo geral deste trabalho é conhecer as percepções que os responsáveis pela

gestão de nível provincial têm dos processos de gestão utilizados e o que consideram ser

os temas mais importantes a contemplar no planeamento de uma política de RHS.

Objectivos Específicos

1. Descrever as estruturas organizacionais de nível provincial e explorar a

percepção dos responsáveis pela gestão sobre a adequação destas.

2. Descrever as funções das Direcções Provinciais de Saúde, Departamentos de

Recursos Humanos e Departamentos de Formação e explorar considerações

importantes decorrentes da experiência dos gestores responsáveis por aquelas.

3. Descrever os instrumentos de gestão utilizados na organização e no planeamento

pelos responsáveis pela gestão e o eventual envolvimento destes na sua

elaboração.

4. Descrever o processo de monitoria e avaliação existente e explorar

considerações importantes decorrentes da percepção dos responsáveis pela

gestão.

5. Explorar a percepção dos responsáveis pela gestão sobre questões relacionadas

com os Recursos Humanos da Província, nomeadamente aspectos como temas

prioritários a considerar, a sua dotação, formação, sistemas de gestão de

informação existentes.

6. Obter recomendações e propostas dos responsáveis pela gestão para os aspectos

que deverão ser considerados numa política de RHS.
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5 MATERIAL E MÉTODOS

5.1 População em estudo

A população alvo deste estudo são os responsáveis pela gestão de nível provincial e a

população acessível os responsáveis pela gestão de nível provincial das províncias alvo

do estudo1.

Este estudo foi levado a cabo em quatro Províncias de Moçambique (Maputo Cidade,

Maputo Província, Nampula e Niassa) criteriosamente seleccionadas (inclusão de

Províncias do Norte com realidades urbanas e rurais que as colocam entre as mais

necessitadas do país, a capital do País onde se concentram uma grande proporção dos

RHS e uma Província que vive na sombra da Capital sofrendo dos efeitos resultantes

dessa proximidade).

5.2 Abordagem, Tipo de Método e Tipo de Estudo

É propósito desta tese explorar em profundidade as percepções da população em estudo

sobre os processos de gestão de nível provincial e obter contributos para os aspectos

prioritários que, em sua opinião, deverão ser considerados numa política de RHS.

Abordagem – Dado o propósito do estudo, foi adoptada uma abordagem de investigação

qualitativa. Este tipo de abordagem permite obter respostas em profundidade sobre o

que as pessoas pensam e o que sentem e trata os aspectos contextuais e emocionais

destas respostas (Debus, s.d.). Estas detêm uma experiência e um saber pertinentes para

o estudo (Fortin, 1996). A investigação qualitativa observa, descreve, interpreta e

aprecia o meio e o fenómeno, sem procurar controlá-los (Fortin, 1996) e envolve um

pequeno número de respondentes que são escolhidos numa base não probabilística. No

âmbito deste trabalho não será feita nenhuma tentativa de generalização dos resultados

para a população alvo (Debus, s.d.).

1 A população alvo refere-se à população que o investigador quer estudar, a população acessível é a
porção da população alvo que está ao alcance do investigador (Fortin, 1996).
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Tipo de Método – uma vez que a atenção vai incidir sobre a realidade tal como esta é

percebida pelos indivíduos, o tipo de método eleito foi o fenomenológico (Fortin, 1996).

A fenomenologia literalmente significa o estudo dos fenómenos e podem ser eventos,

situações, experiências ou conceitos (Hancock, 2002). O estudo dos fenómenos consiste

em descrever o universo perceptual de pessoas que vivem uma experiência de interesse,

a fim de conhecer essa experiência do ponto de vista destas pessoas (Fortin, 1996). A

fenomenologia não tem como aspiração dar explicações definitivas, mas suscita

consciência e aumenta o conhecimento acerca de um fenómeno (Hancock, 2002).

Tipo de Estudo - Com vista a atingir os objectivos propostos, o tipo de estudo efectuado

foi um estudo descritivo por inquérito. O inquérito designa toda a actividade de

investigação no decurso da qual são colhidos dados junto de uma população ou porções

desta a fim de examinar as atitudes, opiniões, crenças ou comportamentos desta mesma

população. A população refere-se a um conjunto de indivíduos que possuem certas

características comuns. O inquérito pode ser realizado com um subconjunto de sujeitos,

formando uma amostra (Fortin, 1996).

5.3 Métodos de investigação

5.3.1 Método de amostragem e Tamanho da amostra

5.3.1.1 Método de amostragem

Uma vez que a abordagem de investigação adoptada neste trabalho é qualitativa, optou-

se por utilizar a amostragem não probabilística, que consiste num procedimento de

selecção segundo o qual cada elemento da população não tem uma probabilidade igual

de ser escolhido para formar a amostra (Fortin, 1996). A dimensão e os elementos

escolhidos dependem dos objectivos do estudo (Carmo & Ferreira, 1998).

O método de amostragem adoptado foi a amostragem intencional2. Na amostragem

intencional o sujeito é incluído na amostra caso detenha uma característica particular

(Bowling, 2000). Os responsáveis pela gestão que integram a amostra foram incluídos

por ocuparem os lugares de gestão referidos no quadro 1 nas províncias em estudo.

2 Purposive Sampling no original em inglês (Bowling, 1997)
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Quadro 1 - Critérios de selecção (para inclusão) dos elementos da amostra

5.3.1.2 Tamanho da Amostra

Tendo sido entrevistados todos os responsáveis das quatro províncias, o total de

elementos a contribuir para a amostra são doze.

5.3.2 Caracterização dos respondentes

5.3.2.1 Tempo de antiguidade de ocupação do cargo

 Directores Provinciais de Saúde – a maior antiguidade é de 1 ano e 8 meses e a

menor de 8 meses;

 Responsáveis pelos Departamentos de Formação – a maior antiguidade é de 1

ano e 10 meses e a menor de 5 meses;

 Responsáveis pelos Departamentos de Recursos Humanos – a maior antiguidade

é de 1 ano e 9 meses e a menor de 5 meses.

5.3.2.2 Acumulação do cargo com outras funções

 Directores Provinciais de Saúde – Dois entrevistados acumulam os cargos com

funções clínicas e um deles exerce ainda funções de docência;

 Responsáveis pelos Departamentos de Formação – Com excepção de uma das

províncias, estes responsáveis acumulam o cargo com outras funções. Dois dos

entrevistados acumulam o cargo com actividade clínica;

 Responsáveis pelos Departamentos de Recursos Humanos – Um dos

entrevistados acumula o cargo com a função de docência.

Director Provincial de Saúde

Responsável pelo Departamento de Recursos Humanos

Responsável pelo Departamento de Formação

Director Provincial de Saúde

Responsável pelo Departamento de Recursos Humanos

Responsável pelo Departamento de Formação

Director Provincial de Saúde

Responsável pelo Departamento de Recursos Humanos

Responsável pelo Departamento de Formação

Director Provincial de Saúde

Responsável pelo Departamento de Recursos Humanos

Responsável pelo Departamento de Formação

Amostra

População alvo

Responsáveis pela

gestão de nível

provincial

População

acessível

Maputo Cidade

Maputo Província

Nampula

Niassa



20

5.3.2.3 Formação de base

Todos os entrevistados são licenciados, destes, cinco são médicos de clínica geral.

5.4 Métodos de recolha de dados

Seguindo a abordagem qualitativa adoptada, as técnicas utilizadas para recolher os

dados deste estudo foram qualitativos. Utilizaram-se entrevistas semi-estruturadas.

5.4.1 Entrevistas semi-estruturadas

Foram utilizadas entrevistas em profundidade semi-estruturadas frente a frente

(Bowling, 2000; Albarello et al. 1997). Este tipo de entrevista em profundidade é

utilizado quando os indivíduos são o sujeito e não o objecto da pesquisa e se pretende

obter o verdadeiro significado que os indivíduos atribuem às suas experiências

(Bowling, 2000). Esta técnica permite que o entrevistado responda com as suas próprias

palavras, estruturando o seu pensamento em torno do objecto perspectivado (Albarello

et al. 1997; Bowling, 2000), com o incitamento do entrevistador (Bowling, 2000).

A escolha dos entrevistados foi feita pelas funções que ocupam. No âmbito deste estudo

importava explorar aspectos da gestão de nível provincial de temas considerados

prioritários, sendo esta gestão da responsabilidade dos responsáveis seleccionados. Por

outro lado, pelas suas funções, foi admitido que forneceriam informações e opiniões

fundamentadas não só numa experiência pessoal, mas também, numa ampla experiência

colectiva, assimilada pela sua percepção.

As entrevistas foram aplicadas aos responsáveis pela gestão de forma a obter

informação sobre: as características dos responsáveis; experiência como responsáveis

pelos seus departamentos; organograma dos seus departamentos; as funções realizadas

enquanto Directores; as funções das suas direcções; instrumentos de gestão utilizados e

envolvimento na sua elaboração; monitoria e avaliação das actividades; recursos

humanos da província; formação e capacitação dos recursos humanos da província;

sistemas de informação existentes e contributos para o planeamento de uma política de

RHS em Moçambique. Foram produzidos guiões diferentes de acordo com o cargo de

responsabilidade de cada entrevistado visado e as entrevistas foram realizadas entre

Novembro e Dezembro de 2007.
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A utilização desta técnica teve algumas vantagens tais como, a possibilidade de se ter

abordado assuntos mais complexos (Debus, s.d.; Bowling, 2000), as perguntas puderam

ser clarificadas no momento (Bowling, 2000) para que o respondente tivesse a certeza

do que lhe estava a ser solicitado, o entrevistador teve flexibilidade para decidir quais as

questões mais apropriadas a cada respondente bem como, para alterar a ordem destas, o

entrevistador obteve respostas espontâneas por parte dos entrevistados e assegurou que

todos os tópicos foram abordados (Bailey, 1994).

A utilização deste método acarreta algumas fontes potenciais de enviesamento. O

enviesamento é toda a condição ou conjunto de condições que constituem risco de

falsear os resultados (Fortin, 1996). Uma destas fontes refere-se ao facto deste método

consumir muito tempo e ser dispendioso, sendo assim aplicável apenas a pequenas

amostras, o que leva a questionar a representatividade da amostra (Bowling, 2000), no

entanto, dado que o estudo não tem como objectivo a generalização dos dados, esta

questão não constitui uma fonte potencial de enviesamento dos resultados. Outra

desvantagem possivelmente apontada prende-se com a impossibilidade de o

respondente não poder consultar dados para responder (Bailey, 1994). Esta

desvantagem foi colmatada neste estudo uma vez que as entrevistas foram todas feitas

no local de trabalho dos entrevistados e foi-lhes dada total liberdade de consulta de

dados para complementar as suas respostas. Esta questão remete para uma outra

desvantagem que é a inconveniência que pode verificar-se na escolha do momento em

que se aborda o entrevistado, sendo que se esta altura lhe for inconveniente, este tenderá

a dar respostas que serão inferiores ao seu melhor esforço (Bailey, 1994). Todas as

entrevistas realizadas foram marcadas à priori e foram os entrevistados que escolheram

o momento em que estas se realizaram. Por último, a questão do anonimato. Uma

situação de entrevista oferece menos garantia de anonimato que alguns outros métodos

(Bailey, 1994). Esta questão é a que oferece mais dificuldades a este estudo. Num

contexto de gestão muito centralizada como é o de Moçambique, e de muita influência

política nas designações para postos de direcção, é difícil garantir que as respostas

dadas pelos entrevistados reflectem honestamente as suas opiniões. Foi dada atenção a

esta questão na altura do tratamento e análise dos dados, não tendo sido no entanto

encontradas incoerências.
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Os guiões que serviram de base às entrevistas encontram-se em anexo (anexo 1).

Conforme foi previamente referido, de acordo com um documento da OMS com

directrizes para políticas e planos de RHS para países da região africana (Nyoni et al,

2006), a recolha de informação junto de informadores chave pode ser feita sob a forma

de entrevistas, pelo que, o método adoptado aparece como indicado para os objectivos

que se propunha e para os objectivos deste estudo.

5.5 Técnicas de tratamento e análise de dados

As entrevistas foram transcritas e os dados recolhidos foram sujeitos a análise de

conteúdo (Vala, 1986; Bardin, 1977; Ghiglione, Matalon, 1992). Foi adoptada uma

abordagem qualitativa que tem como noção subjacente o valor de um tema e procura

uma interpretação do que se encontra latente na linguagem expressa (Carmo & Ferreira,

1998). A análise realizada foi categorial, que consiste na “operação de classificação de

elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por

reagrupamentos segundo o género (analogia), com os critérios previamente definidos”

(Bardin, 1977). A análise foi feita segundo o princípio da horizontalidade, no sentido

que “trata cada um dos temas, salientando as diferentes formas sob as quais ele aparece

nas pessoas inquiridas” (Ghiglione, Matalon, 1992).

Não serão apresentados dados relativos à frequência das diferentes categorias porque se

pretende, em consonância com o processo de amostragem descrito acima, compreender

os aspectos referidos pelos entrevistados que concorrem para a compreensão dos

processos de gestão de nível provincial, bem como, quais são os temas mais pertinentes

com que estes responsáveis se confrontam no seu dia-a-dia.

5.5.1 Constituição do corpus da análise

O corpus da análise foi constituído pelas partes transcritas da entrevista que

correspondiam às respostas às questões colocadas no guião.
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Categoria Sub categorias

Director

Provincial de

Saúde

Responsável

pela Direcção

de Formação

Responsável

pela Direcção

de Recursos

Humanos

Pontos positivos   

Pontos negativos   

Mudanças implementadas   

Descrição   

Documento de nível provincial que o define   

Problemas identif icados na organização actual   

Sugestões de alteração à organização actual   

Participação do orçamento anual da DPS   

Descrição   

Descrição do alcance das acções e gestão do Director   

Durante quanto tempo cada responsável deverá ocupar

o cargo
  

Que qualif icações considera que deverá ter   

Comentários sobre acumulação de funções com o cargo

de Director do Instituto de Ciências de Saúde
  

Acumula o cargo com outras funções?   

Alcance da gestão da Direcção e capacidade de

convocação/influência
  

Funções específicas da Direcção ao nível provincial   

Documentos de gestão estratégica utilizados ao nível da

Direcção
  

Documentos de gestão estratégica de

nível provincial e central que a Direcção

formulou ou em que participou na

elaboração

Descrição e grau de envolvimento da Direcção na sua

elaboração
  

Percepção sobre o cumprimento das actividades

planeadas
  

Descrição do sistema de monitoria e avaliação das

actividades planeadas
  

Percepção sobre o desempenho da Direcção   

Constrangimentos ao cumprimento das actividades

planeadas
  

Descrição do sistema de avaliação e monitoria ao nível

provincial*
  

Percepção sobre o desempenho da Província*   

Percepção sobre a dotação de recursos humanos da

província
  

Percepção sobre a capacidade dos recursos humanos

existentes
  

Descrição dos temas sobre recursos humanos

priorizados pela direcção no último ano
  

Descrição do processo de identif icação de

necessidades e formação/capacitação ao nível da

província
  

Descrição do contributo das OGN’s no suprimento das

necessidades de formação/capacitação dos recursos

humanos da província
  

Descrição das actividades de formação desenvolvidas

nos últimos 12 meses
  

Descrição dos temas de formação priorizados   

Política Nacional de Recursos Humanos Contributos para o novo PDRHS   

Sistema de informação de Recursos

Humanos ao nível provincial
Descrição do sistema existente   

Funções realizadas como Director

Experiência como responsável da

Direcção

Organograma da Direcção

Formação e capacitação dos recursos

humanos da província

Recursos Humanos da Província

Monitoria e avaliação das actividades

Responsáveis pela Direcção

Funções da Direcção

5.5.2 Definição de categorias

Tratando-se de uma entrevista semi-estruturada, as categorias encontravam-se definidas

a priori. Estas categorias encontram-se no quadro abaixo.

Quadro 2 - Categorias de análise

Nota:  - Sub categoria foi abordada na entrevista ao responsável em questão;  - Sub categoria não
foi abordada na entrevista ao responsável em questão
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Da análise não surgiram novas categorias.

5.5.2.1 Definição de unidades de análise (unidade de registo e unidade de

contexto)

A unidade de registo é o segmento determinado de conteúdo que se caracteriza,

colocando-o numa dada categoria (Vala, 1986). Nesta análise, a unidade de registo é a

frase. A unidade de contexto, definida pelo mesmo autor como o segmento mais largo

de conteúdo que o analista examina quando caracteriza uma unidade de registo (Vala,

1986) foi o parágrafo, ou parágrafos, em que a unidade de registo se inseria.

5.5.3 Considerações éticas e legais

As pessoas convidadas a participar no estudo foram informadas dos seus objectivos e

linhas gerais. Foi garantida, aos entrevistados, a divulgação de resultados de forma a

não revelar a identidade destes. Atendendo a este facto, as transcrição das entrevistas (o

corpus da análise) não foram anexadas a este trabalho.
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6 RESULTADOS

6.1 Análise de situação

6.1.1 Moçambique

Moçambique é um país situado na costa do sudeste africano que faz fronteira com a

Tanzania a Norte, o Malawi, Zâmbia e Zimbabwe a Este e África do Sul e Swazilândia

a Sul. Em 2007 a sua população foi estimada como sendo de 23 milhões de habitantes

(projecções do censo de 2007, INE), com uma taxa de crescimento de 1,8%. A idade

média foi estimada como sendo de 17,4 anos e a proporção da população a viver nas

zonas urbanas foi estimada em 35%. A sua estrutura demográfica é característica de um

país em desenvolvimento, sendo a sua pirâmide demográfica de base muito larga e

achatada no topo.

O País encontra-se organizado em onze províncias (Cabo Delgado, Nampula, Niassa,

Zambézia, Tete, Sofala, Manica, Gaza, Inhambane, Maputo e Cidade do Maputo) e

cento e trinta e seis distritos. Uma elevada proporção da população (40% da população

total) vive nas províncias da Zambézia e Nampula, enquanto apenas 1.5 milhões de

habitantes vivem na capital, Maputo (República de Moçambique, 2001).

A pobreza é um problema eminente. Em 1990 Moçambique foi considerada a nação

mais pobre do mundo, com a ajuda externa a contribuir com dois terços da riqueza. Um

inquérito realizado em 1997 documentou que 69% da população vive em condições de

pobreza absoluta (este dado manteve-se no inquérito de 2001), mais acentuada nas

zonas rurais que nas urbanas. Menos de 30% da população tem acesso a água potável. A

taxa de iliteracia (para pessoas com idade igual ou superior a quinze anos que saibam ler

e escrever) é de 36% para homens e 77% para mulheres (MISAU, 2001).

6.1.1.1 A saúde em Moçambique

O quadro epidemiológico de Moçambique é predominantemente de pré-transição, ou

seja, dominado por doenças transmissíveis infecciosas e parasitárias, designadamente a

malária, diarreias, infecções respiratórias, tuberculose e VIH/SIDA, com tendência a um

rápido aumento. A elevada carga de doença deste país é em grande parte consequência



26

dos elevados níveis de pobreza, afectando sobretudo crianças, adolescentes e mulheres

(Unicef, 2008). Existem ainda dados que indicam um aumento de doenças não

transmissíveis em proporções inquietantes. Os traumas por causas diversas, com

destaque para os causados pelos acidentes de viação, têm actualmente dimensões

epidémicas. As doenças crónico-degenerativas no seu conjunto assumem também uma

importância crescente. Este quadro sanitário é mantido e exacerbado pelos seguintes

factores determinantes: baixo nível de escolaridade, nutrição deficiente, meio ambiente

desfavorável, abastecimento de água potável limitado, disparidades regionais no acesso

e consumo de cuidados de saúde (República de Moçambique, 2001). Estima-se que só

cerca de 50% da população tenha acesso a serviços básicos de saúde e viva a 10 km de

uma unidade de saúde (Ferrinho & Omar, 2006).

O Governo de Moçambique enfrenta assim o desafio de assegurar que o SS tenha a

capacidade de suprir as necessidades de saúde da população.

Moçambique experimentou nos últimos anos um acelerado crescimento económico.

Para manter esta tendência e conseguir proporcionar acesso a melhores condições de

vida e de trabalho a um número cada vez mais abrangente de pessoas, é necessário

conseguir melhorar a saúde da população. O Governo de Moçambique tem mostrado

um grande compromisso em atingir os ODM1 relacionados com a pobreza, mortalidade

infantil e saúde materna e neste sentido têm sido elaboradas várias políticas, planos e

legislação cujo esteio é a erradicação da pobreza extrema e a melhoria da saúde da

população. Os documentos que materializam a política da saúde incluem o Programa

Quinquenal do Governo (PQG) 2010-2014, Plano de Acção para a Redução da Pobreza

(PARP) 2011-2014, Plano Operacional Anual (POA), Adenda ao Plano Operacional

Anual, Cenário Fiscal de Médio Prazo (CFMP), Plano Estratégico do Sector Saúde

(PESS) 2007-2012, Directivas do Governo (DG) para o Sector Saúde, Plano Económico

e Social (PES) 2011, Plano de Investimento em Saúde (PIS) 2008-2013, Plano Nacional

de Desenvolvimento dos Recursos Humanos (PNDRHS) 2008-2015, Programa Trienal

1 Objectivos de Desenvolvimento do Milénio: 1. Erradicar a pobreza extrema e a fome; 2. Assegurar o
ensino primário universal; 3. Promover a igualdade do género e o empowerment das mulheres; 4. Reduzir
a mortalidade em crianças com menos de cinco anos; 5. Melhorar a saúde materna; 6. Combate ao
VIH/SIDA, Malária e outras doenças; 7. Garantir a Sustentabilidade ambiental; 8. Desenvolver uma
parceria global para o desenvolvimento



27

de Investimento Público (PTIP) e as estratégias dos diversos programas do MISAU

(República de Moçambique, 2006; Ferrinho et al, 2008). As principais características

dos planos estratégicos que materializam o planeamento em saúde são descritas em

baixo.

Programa Quinquenal do Governo (PQG) para 2010-2014 – Este programa centra a

acção governativa no combate à pobreza, com vista à melhoria das condições de vida do

povo moçambicano. O Programa integra objectivos alcançáveis a curto e médio prazos,

consubstanciados nas políticas e estratégias nacionais, bem como, nos programas de

âmbito regional, continental e internacional. Para a área da saúde, o objectivo central do

Governo consiste em promover a melhoria do estado de saúde do povo moçambicano,

garantindo cuidados de saúde de qualidade aceitável, gratuitos ou a um preço

comportável, a um cada vez maior número de moçambicanos (República de

Moçambique, 2010).

Plano de Acção para a Redução da Pobreza (PARP) para 2011-2014 – Este plano é

a estratégia de médio prazo do Governo de Moçambique que operacionaliza o Programa

Quinquenal do Governo (2010-2014), no que concerne ao objectivo do combate à

pobreza e promoção de uma cultura de trabalho, com vista ao alcance do crescimento

económico inclusivo e a redução da pobreza e vulnerabilidade no País. Entre as

prioridades deste plano estão as condições de acesso da população aos serviços de saúde

(República de Moçambique, 2011).

Plano Económico e Social (PES) para 2011 – Este plano constitui um instrumento de

operacionalização dos objectivos de política económica e social, definidos no Programa

Quinquenal do Governo 2010- 2014. Os objectivos para o sector saúde integram as

prioridades do desenvolvimento humano e social (República de Moçambique, 2010).

Plano de Investimento em Saúde (PIS) para 2008-2013 - O PIS tem como objectivos

o desenvolvimento da política dos investimentos sanitários e a sistematização da

planificação dos projectos de investimento. O objectivo último deste exercício de

planificação é atingir uma prestação equitativa de serviços de qualidade, de uma forma

eficiente (República de Moçambique, 2003).
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Plano Estratégico do Sector Saúde (PESS) para 2007-2012 – O PESS baseia-se nas

directivas do Governo para a área de saúde. O PESS procura determinar as abordagens a

adoptar para a melhoria do estado de saúde do povo moçambicano e visa

essencialmente reduzir as iniquidades entre a zona rural e urbana, bem como, as

injustiças ligadas ao género, educação e nível sócio económico. O PESS é um guia para

todos os intervenientes do sector saúde e constitui o quadro referencial a partir do qual

os planos distritais e provinciais, incluindo os planos intersectoriais, devem ser

desenvolvidos (MISAU, 2007).

Plano Nacional de Desenvolvimento dos Recursos Humanos (PNDRHS) para 2008-

2015 – Este plano contempla as prioridades nacionais identificadas na Política Nacional

de Saúde e no actual Plano Estratégico para o Sector da Saúde e os resultados que dele

se esperam são uma contribuição do MISAU para o Plano de Acção para a Redução da

Pobreza Absoluta (PARPA) (MISAU, 2008).

6.1.1.2 O Sistema de Saúde Moçambicano

O Sistema de Saúde em Moçambique compõe-se do sector público, sector privado

composto por instituições com fins lucrativos e instituições com fins não lucrativos e

pelo sector comunitário, composto essencialmente pelos chamados agentes polivalentes

elementares (agentes comunitários) (OMS, 2010). Destes, o sector público, o Serviço

Nacional de Saúde constitui o principal prestador de serviços de saúde à escala

nacional.

O SNS é organizado em quatro níveis de atenção. Estes classificam-se em (República

de Moçambique, 2001):

 Primário - constituído por Postos e Centros de Saúde;

 Secundário - constituído por Hospitais Rurais e Gerais;

 Terciário - constituído pelos Hospitais Provinciais;

 Quaternário - constituído pelos Hospitais Centrais e Especializados.
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6.1.1.3 A situação dos RHS em Moçambique

Moçambique é um país que se encontra ainda em recuperação de uma guerra civil de

dezassete anos, que terminou em 1992 e originou um sistema de saúde extremamente

debilitado (MSF, 2007). O contexto no qual os RHS actuam é de extrema pobreza

(Ferrinho & Omar, 2006) e confrontam-se ainda com problemas de salários baixos

(DFID; MISAU & MPF, 2004) e/ou em atraso (MISAU & MPF, 2004; AD), pouca

motivação (DFID, s.d.; MISAU & MPF, 2004) ou incentivos para fazerem o seu

trabalho (DFID, s.d.).

O total da despesa pública com a saúde, em termos absolutos, tem vindo a crescer desde

19972, mas apesar deste aumento, verifica-se que a proporção de despesas com pessoal

no OE sofreu uma diminuição de 47% em 2004, para 45% em 2006 (Ferrinho et al.,

2008).

Densidade

Os RHS constituem a coluna vertebral do SNS e Moçambique enfrenta uma das mais

graves faltas destes recursos do mundo. O Relatório Mundial de Saúde (2006) projecta a

necessidade mínima de 2,3 trabalhadores da saúde por cada 1.000 habitantes de forma a

atingir os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio. Em Moçambique, este rácio é de

1,26 sendo que para os trabalhadores da saúde qualificados é de 0,09 por cada 1.000

habitantes. Moçambique possui apenas 3 médicos e 21 enfermeiros por cada 100.000

habitantes, tendo sido classificado pela OMS como um dos 57 países que enfrentam

uma falta crítica de RHS (Wood, 2006). A carência de RHS verifica-se a todos os

níveis, mas a distribuição relativa de todos os trabalhadores por nível de formação (do

nível superior ao elementar) aponta para um défice relativo de pessoal médio e superior

(MISAU 2008), conforme ilustrado na figura 3.

2 Entre 1997 e 2000 o total da despesa pública com a Saúde cresceu de 4,6 USD para 7,5 USD per capita.
Em 2004 situou-se em 12 USD per capita. (República de Moçambique, 2001)
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Embora o MISAU tome medidas para tentar resolver este problema, pela adopção de

rácio de habitantes por médico e habitantes

ilustrado na figura 4 (MISAU, 2008).
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Quando consideradas as distribuições provinciais das profissões consideradas detentoras

de competências prioritárias (ODM) e comparando esta distribuição relativamente à

mediana nacional de habitantes por profissional para cada categoria, verifica-se por

as províncias mais deficitárias nas competências essenciais são:

Zambézia, Cabo Delgado e Nampula, Manica, Inhambane, Tete, Gaza, Sofala, Maputo
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Desempenho

O MISAU reconhece a relação entre a baixa motivação e o fraco desempenho da sua

força de trabalho e do sistema de saúde (DFID; MISAU & MPF, 2004; MISAU 2004).

Problemas transversais

Existe uma capacidade limitada de formação de novos quadros, tanto de gestão como de

pessoal de saúde de primeira linha, de apoio ou do sistema de referência. Por outro lado,

os currículos de formação nem sempre se ajustam às necessidades de um sistema de

saúde moderno e não existem suficientes RH ou infra-estruturas para dar esta formação.

A epidemia de VIH/SIDA e a alta prevalência de doenças infecto-contagiosas agravam

a situação presente, na medida em que, por um lado requerem cuidados mais complexos

para o nível primário, originando a necessidade de pessoal mais qualificado, e por outro

originam um maior absentismo e a perda de profissionais qualificados (DFID, s.d.). As

redes secundária e terciária não têm capacidade para absorver a crescente procura de

serviços devido ao baixo número de pessoal de saúde de que dispõem.

Para contornar o problema dos baixos salários são inevitáveis as situações de duplo

emprego, a cobrança de taxas ilícitas (Ferrinho & Omar, 2006) e a não aplicação da

isenção de encargos aos utentes pobres (MISAU & MPF, 2004), que comprometem a

qualidade dos serviços prestados, o desempenho do sector saúde e a relação entre os

profissionais e os utentes.

Este problema é reconhecido pelo MISAU:

“Os vencimentos inadequadamente baixos levam os profissionais a várias estratégias

de adaptação, algumas de natureza predatória, como obrigar ao pagamento de tarifas

adicionais e ilegais, venda de medicamentos da organização, desvio de doentes para a

clínica privada, competição pelo tempo, conflitos de interesses, migração.” (MISAU,

2008)

As reformas salariais e outros incentivos têm tido atrasos, levando inevitavelmente à

redução da motivação dos profissionais e a dificuldades cada vez maiores na colocação

de pessoal em áreas desfavorecidas (República de Moçambique, 2006).
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Existe ainda evidência circunstancial de uma emigração crescente de médicos e outros

quadros para a África do Sul e Portugal (Ferrinho & Omar, 2006).

Os RHS sentem-se geralmente insatisfeitos. Dos utentes, as maiores queixas referem-se

a tempos de espera, falta de biossegurança, más condições das infra-estruturas de saúde,

falta e/ou custos dos medicamentos e falta de transportes para as unidades de saúde.

(MISAU, 2008)

Todos estes problemas com os RHS em Moçambique ampliam a realidade de um SS

debilitado, cujas infra-estruturas são muitas vezes insuficientes ou inadequadas.

6.1.1.3.1 Carreiras da saúde

Os trabalhadores da saúde que trabalham no SNS podem pertencer a duas estruturas de

carreiras, a Carreira do Regime Especial da Saúde, que compreende as Carreiras

Diferenciadas e Não Diferenciadas e a Carreira de Regime Geral, conforme ilustrados

nas figuras 5 e 6 (Ferrinho et al, 2010).

Figura 5 - Carreiras do Regime Especial de Saúde

Figura 6 - Carreiras de Regime Geral
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6.1.1.3.2 A gestão dos RHS em Moçambique

Na estrutura do MISAU, e no âmbito do Decreto-Lei 64/98 (Sistema de Carreiras e

Remunerações), a GRH é feita pelo nível central e provincial. Os órgãos centrais têm a

responsabilidade de administrar directamente os quadros da saúde com formação

universitária e de supervisionar a gestão de nível provincial. A gestão dos quadros da

saúde com formação de nível médio, básico e elementar está descentralizada para as

administrações provinciais. (Ferrinho & Omar, 2007).

Esta gestão é feita, no nível central e provincial, pela Direcção de Recursos Humanos.

Ao nível central esta direcção está integrada no MISAU e ao nível provincial, na

Direcção Provincial de Saúde.

6.1.1.3.3 As políticas de RHS em Moçambique

A política de RHS em Moçambique é materializada nos Planos Nacionais de

Desenvolvimento de Recursos Humanos da Saúde em Moçambique (PNDRHS). Estes

planos são elaborados pelo MISAU e para o efeito são auscultados os Departamentos de

Recursos Humanos integrados nas Direcções Provinciais de Saúde.

Embora o planeamento estratégico dos RHS seja materializado nestes planos, este é o

culminar de vários inputs de outros planos estratégicos. O sector saúde é considerado

um sector prioritário para o Governo e os problemas existentes com os RHS são

abordados em vários outros documentos como o Programa Quinquenal do Governo

(PQG), Plano Estratégico para o Sector Saúde (PESS) e o Plano Económico e Social

(PES).
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Os PNDRHS são desenvolvidos para dar resposta aos problemas dos RHS existentes e

procuram dar continuidade aos planos anteriores (o primeiro plano foi elaborado para

1992-2002). O PNDRHS 2008-2015 tem como principais objectivos (MISAU, 2008):

 Contribuir para a consecução dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio;

 Melhorar a capacidade de formação do Ministério da Saúde;

 Reduzir o défice de Recursos Humanos da Saúde;

 Reduzir as desigualdades de Recursos Humanos da Saúde entre províncias;

 Corrigir as distorções intra-provinciais e entre distritos;

 Melhorar o desempenho dos Recursos Humanos da Saúde em termos

quantitativos e qualitativos;

 Reter a força de trabalho no Sistema Nacional de Saúde;

 Melhorar a definição da função de regulação dos Recursos Humanos da Saúde

do sistema de serviços de saúde.

Os governos locais na linha de comando do MISAU

A implementação das orientações vigentes no MISAU, a nível provincial é executada

pelas Direcções Provinciais de Saúde de cada província. As direcções são compostas

por vários departamentos, conforme ilustrado na figura 7.

Figura 7 - Organograma das Direcções Provinciais de Saúde

Fonte: Documento de trabalho do MISAU (sem data)
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Foi apresentada a realidade vigente de pobreza e disparidades de acesso a condições de

vida condignas em Moçambique. De seguida foram apresentados os principais

indicadores de saúde que caracterizam o quadro epidemiológico do país e contribuem

para a urgente necessidade de capacidade de resposta do SS, para que este consiga

suprir as necessidades de saúde da população. Por fim foram aprofundados alguns dados

relativos aos RHS em Moçambique e os principais problemas existentes com esta força

de trabalho. De seguida serão apresentados os resultados decorrentes da análise às

entrevistas efectuadas aos responsáveis pela gestão de nível provincial.

6.1.2 Apresentação dos resultados da análise ao conteúdo das entrevistas

Os resultados são apresentados segundo os objectivos específicos de investigação.

6.1.2.1 Objectivo específico 1

Descrever as estruturas organizacionais de nível provincial e explorar a percepção

dos responsáveis pela gestão sobre a adequação destas.

Para responder a este objectivo de investigação, os entrevistados foram questionados

acerca da descrição da estrutura organizacional na qual a sua direcção se enquadra,

eventuais problemas identificados nesta estrutura e possíveis sugestões de alteração.

Foi constatado nas quatro províncias que o organograma utilizado corresponde ao

organograma decorrente das orientações do MISAU, e que corresponde ao organograma

utilizado ao nível central, com algumas adaptações ao nível provincial. Duas excepções

foram verificadas, a primeira na Cidade de Maputo, em que por regra da Direcção da

Cidade, o Instituto de Ciências da Saúde responde directamente ao MISAU, à Formação

Contínua, a outra na província de Nampula, em que a Direcção de Formação constitui

uma unidade orgânica independente, não integrada na Direcção de Recursos Humanos.

Quando questionados acerca de eventuais problemas identificados na organização

actual, cinco entrevistados identificaram problemas diversos.

A falta de espaço foi referida por um entrevistado: “O organigrama existe. Mas todos os

componentes do organigrama não estão a funcionar, alguns não estão instalados (…)

há problemas de espaço.”
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Outro entrevistado referiu já ter efectuado propostas de alteração ao organograma

existente: “Nós temos um organigrama geral que é um organigrama que já estava em

implementação mas temos algumas propostas que fomos fazendo ao próprio

organigrama. (…) A motivação deveu-se fundamentalmente à necessidade de

incorporação de novos serviços.”

A insuficiência de Recursos Humanos qualificados para preencher a estrutura actual foi

referida por um entrevistado: “Estamos muito longe porque ainda não temos recursos

humanos suficientes para tal e para nós podermos colmatar essa situação é só ter mais

pessoal qualificado para tal (…)”

O quarto problema identificado foi relativo à distribuição de responsabilidades dos

departamentos: “Bom, este organigrama para mim, há departamentos que são pesados,

o departamento de saúde é muito pesado, tem muitas responsabilidades. É claro que é

chefiado pelo Médico Chefe mas (…) nesse departamento, nós devíamos ter médicos,

muitos mais médicos a ter responsabilidades para a gestão dos serviços de saúde, na

província, mas como há falta de profissionais é difícil ter estes quadros.”

Por último foi apontado como problema a definição estanque das responsabilidades de

cada departamento e respectivas secções: “Então, nós acabamos identificando algumas

actividades relacionadas com a secção (…) tem que fazer isto isto isto e aquilo, há

tarefas específicas. E sabe, eu não sou muito apologista eu só faço recrutamento e

selecção assim. Por mim, é uma opinião pessoal. Sou da secção de recrutamento e

selecção, estou no departamento de RH e só faço isso. Não. Por mim eu posso fazer

selecção, eu posso fazer recrutamento, posso trabalhar.(…) Por mais que eu não tenha

processo de remuneração e benefício por fazer eu não tenho mais nada para fazer. Por

mim, é a guerra que eu tenho aqui porque nós estávamos sentados a pensar assim, mas

por mim eu prefiro que todos nós saibamos fazer o trabalho de remuneração e

benefício. Tudo bem, tem uma pessoa que faz aquela área que sabe mais, mas todos nós

devemos saber fazer aquilo porque por qualquer razão podemos não ter um e temos

que responder e nalgumas vezes até podemos não ter muitos processos de remuneração

e benefício, podemos não ter muitos casos de aposentação mas tem outros casos de

recrutamento e selecção. Então, os colegas lá estarem sobrecarregados mas como

outro só faz remuneração e benefício não pode sequer dar uma mãozinha, esta é a
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guerra porque estávamos todos acomodados então só fazíamos remuneração e

benefício.”

Por fim, relativamente às estruturas organizacionais existentes, foi sugerida por um

entrevistado uma alteração estrutural ao nível do Departamento de Saúde: “(…) O

departamento de saúde poderia ser dividido em dois departamentos, uma parte para a

área de saúde pública, por exemplo, e outra parte para a área assistencial, assistência

médica, e talvez criássemos um departamento para cuidar da questão da farmácia,

seriam três assuntos que nós teríamos que dividi-los e ter um controlo sobre eles, para

torná-lo menos pesado.” Um segundo entrevistado sugeriu ainda uma segregação de

funções neste departamento: “Uma das primeiras mudanças que eu gostaria de sugerir

diz respeito à figura do Médico Chefe Provincial que neste caso acumula as funções de

Chefe de Departamento de Saúde. Então na minha opinião deveria haver separação,

deveria ser duas figuras diferentes, Chefe de Departamento de Saúde e o Médico Chefe

Provincial. E a outra coisa (…) a possibilidade de introduzir um Director Provincial

Adjunto. Seria o Director Provincial de Saúde, Director Provincial Adjunto, o Médico

Chefe e depois o Chefe do Departamento de Saúde e os restantes Departamentos.”

6.1.2.2 Objectivo específico 2

Descrever as funções das Direcções Provinciais de Saúde, Departamentos de

Recursos Humanos e Departamentos de Formação e explorar considerações

importantes decorrentes da experiência dos gestores responsáveis por aquelas.

Para responder a este objectivo de investigação, os entrevistados foram questionados

acerca das funções desempenhadas pelos seus departamentos. Para além disto, e para

uma compreensão mais aprofundada das funções desempenhadas pelas províncias, foi

ainda questionado aos Directores Provinciais de Saúde que funções desempenham

enquanto Directores.

Para obter contributos importantes decorrentes da experiência dos responsáveis pela

gestão, estes foram questionados acerca de pontos positivos e negativos por eles

encontrados, no decorrer da sua experiência, e eventuais mudanças por si

implementadas. Os responsáveis pelos Departamentos de Recursos Humanos e

Formação foram ainda questionados sobre o tempo que consideram que cada
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responsável deverá ocupar o seu cargo e que qualificações este deverá deter.

Relativamente a acumulação de funções, foram pedidos comentários aos responsáveis

pela formação sobre a acumulação das suas funções com o cargo de Director do

Instituto de Ciências de Saúde.

Participação no orçamento anual da DPS

Esta questão foi colocada aos Directores de Recursos Humanos e foi referido por estes

que participam na elaboração do orçamento anual da DPS. Um dos entrevistados

explicou como é feito este processo ao nível da sua província: “Nós anualmente temos

aquilo que se chama planificação integrada onde os departamentos, os distritos, nós

nos encontramos e cada um exprime as suas necessidades, em conjunto analisamos e

sai um plano da Direcção Provincial de Saúde (…) todas as actividades têm que estar

reflectidas porque todas quase implicam custos financeiros ou materiais.”

Funções realizadas pelas Direcções Provinciais de Saúde e pelos Directores Provinciais

de Saúde

As funções desempenhadas pelos departamentos, descritas de forma geral por estes

responsáveis, são de gestão de recursos financeiros, humanos, materiais e

equipamentos.

Em três das províncias os entrevistados responderam com um maior grau de detalhe às

funções desempenhadas pelas suas direcções, sendo que, as funções específicas por si

referidas compreendem:

1. Elaboração de normas, regulamentos e directivas do sector da saúde da

província;

2. Autorização da distribuição do pessoal recrutado pela Direcção Provincial em

diferentes sectores/departamentos da Direcção Provincial e do Serviço Nacional

de Saúde da província;

3. Gestão do trabalho na Direcção Provincial de Saúde.
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Nestas três províncias denotaram-se diferenças de responsabilidades atribuídas a estes

profissionais na medida em que dois deles referiram desempenhar as seguintes funções:

1. Formulação de políticas e estratégias para a Direcção Provincial de Saúde;

2. Regulamentação de formação e capacitação de recursos humanos ao nível da

província.

Enquanto o outro entrevistado refere que estas atribuições são de nível central. Este

entrevistado refere ainda não ser da sua responsabilidade a administração das férias do

pessoal da DPS, enquanto os dois primeiros referiram que sim.

Foi referido por um entrevistado a sua responsabilidade enquanto elo de ligação entre o

MISAU e o Governo da Cidade: “(…) eu como Director de Saúde da cidade sou

membro do Governo, então a política do Governo da cidade na área de saúde depende

muito de mim, (…) eu sou assessor (…) da Governadora na área de saúde, então o que

significa que toda a orientação que vem do ministério normalmente eu é que levo essa

orientação para o Governo e o Governo praticamente implementa naquilo que é o

interesse da cidade (…)”.

Funções realizadas pelos Departamentos de Formação e pelos respectivos Directores

As principais actividades referidas por estes directores referem-se às formações

efectuadas ao nível da província e compreendem:

1. Autorização das formações a realizar;

2. Gestão e monitorização dos cursos e formações realizados;

3. Realização de cursos, em duas das províncias;

Quando questionados sobre a elaboração ou participação na elaboração de políticas,

normas e regulamentos sobre formação, estes responsáveis referiram que as

directivas utilizadas são todas de nível nacional, sendo que, não participam na

elaboração das mesmas.
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Funções realizadas pelos Departamentos de Recursos Humanos e pelos respectivos

Directores

As principais actividades referidas por estes directores compreendem:

1. Gestão dos processos de nomeação;

2. Colocação nos distritos, dos recursos humanos alocados à Província, pelo

Ministério;

3. Efectivação dos contratos dos trabalhadores;

Um dos entrevistados referiu que a sua direcção presta assessoria aos distritos no âmbito

da descentralização: “Nós estamos sempre em permanente contacto e auscultação

permanente e sempre que os distritos sintam necessidade referem a nós (…) precisamos

de prestar assessoria, qualquer acto desses eles reportam e nós damos a devida

assessoria, portanto estamos em permanente contacto.”

Alcance da gestão das Direcções Provinciais de Saúde e dos departamentos de

Formação e Recursos Humanos

Quando questionados acerca da capacidade de influência que os seus departamentos

têm, para além da DPS, cinco entrevistados responderam que consideram que os seus

departamentos não têm esta influência. Dois dos entrevistados referem que o MISAU

tem sempre respondido às suas solicitações. Dois entrevistados referiram ainda que

participam em encontros ao nível do Governo da Província e um dos entrevistados

referiu participar em reuniões com todos os seus homólogos ao nível do Governo. Os

restantes dois entrevistados não responderam a esta questão.

Quando questionados acerca do alcance que consideram que a gestão do seu

departamento tem, dois entrevistados referiram considerar que este alcance vai para

além do sector saúde. Um dos entrevistados referiu: “Eu acho que é muito mais que

apenas a formação de quadros de saúde, porque nós ao formarmos os quadros, nós

estamos a tentar melhorar aquilo que é a nossa rede sanitária na prestação de

cuidados de saúde da população e isso é de todo o máximo que a gente pode tentar

fazer para a nossa população, melhorar o acesso e condições de saúde adequadas e

tudo mais.” O outro entrevistado referiu: “Eu acho que não só é do alcance da
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província, nacional mas também podia contar pessoas externas porque muitas vezes

nós dependemos de doadores, dependemos de outras experiências, os currículos são

modificados em função daquilo que é, em função também dos outros países.”

Pontos positivos e negativos

Quando questionados acerca dos pontos positivos e negativos identificados ao longo da

sua experiência, todos os entrevistados identificaram pontos negativos, tendo cinco

destes, identificado pontos positivos. Os principais pontos negativos identificados são

expostos abaixo, divididos pelos principais tópicos abordados.

Morosidade dos processos de nomeação

Três responsáveis pelos Departamentos de Recursos Humanos identificaram a

morosidade das nomeações como um problema grave. Referem-se ao processo de

nomeação como muito longo e moroso e nas palavras de um entrevistado: “De princípio

legalmente devia ser no máximo 90 dias mas isso já não é com as Finanças nem com o

Governo Provincial ou Secretaria Provincial, é com o Tribunal Administrativo, nós

ficamos muito tempo à espera do processo no Tribunal Administrativo e fica difícil de

explicar às pessoas isso, mas nós entendemos que o tribunal é o único para todo o país

e atende outros processos de outros sectores para além da Saúde mas é um nó de

estrangulamento, levam muito tempo os processos no tribunal.” Nas palavras de outro

entrevistado a morosidade destes processos acarreta consequências negativas, na

medida em que, paralelamente ao seu processo de nomeação, uma pessoa pode

conseguir emprego noutro sítio e quando o visto do Tribunal Administrativo chega à

Direcção, todo o processo terá sido em vão.

Formação

Foram identificados diversos problemas relacionados com formação. Em termos de

planeamento dos cursos de formação, um entrevistado referiu como negativo o facto de

existirem cursos do Ministério que são ministrados sem serem planeados no ano

anterior, o que na sua opinião cria transtorno, pois pode não haver ninguém no imediato

para substituir os trabalhadores que são chamados a participar nestas formações: “Cria

transtornos porque, às vezes, pode solicitar esses participantes enquanto esses
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participantes estão numa outra formação, então deixam os problemas no terreno, no

trabalho, porque não tem alguém para poder substituir.” Outro entrevistado aponta

como negativo ao nível do planeamento das formações a alocação tardia de fundos por

parte da Direcção do Plano e Finanças, o que obriga a concentrar as diversas actividades

no final do ano, criando transtornos no normal funcionamento das unidades sanitárias:

“Criam transtorno na medida que existe sobrecarga, ou sobreposição das formações.

Como existe alocação de fundos tardia (…) a nível das direcções de Plano e Finanças e

quando libertam os fundos, libertam para diversas actividades e que praticamente

acabam abrangendo o mesmo grupo alvo, então as formações são seguidas, (…) à

medida que tudo é feito na última hora, todas as actividades são feitas praticamente no

final do ano, existe uma grande sobreposição e cria transtornos nas unidades

sanitárias.”

Foi referida por dois entrevistados a dificuldade existente em formar equitativamente

todos os recursos humanos da província. Um entrevistado referiu o impacto negativo

que a localização geográfica das unidades sanitárias pode ter a este nível. Na percepção

deste entrevistado o que se verifica é que os recursos humanos que trabalham em

unidades de saúde mais periféricas têm menos oportunidade de continuar os estudos ou

fazer formações complementares, na medida em que para trazer estas pessoas para

formação é necessário movimentá-las: “(…) pode até não ter nenhuma ONG que se

interessou em se instalar lá. Então para você ter uma formação para esse lugar então

torna muito difícil, tem que movimentar as pessoas para vir participar nos cursos.” O

mesmo entrevistado referiu ainda: “(…) se perguntar há quanto tempo está lá, está lá

há mais de 10 anos. E nesse posto não tem como continuar os estudos. (…) então não

avançaram em termos de habilitações. Então este é outro problema que neste momento

não sei como podemos ultrapassar (…) mas há outras pessoas que já conseguiram

porque estão um pouco perto e conseguiram continuar os estudos.” O segundo

entrevistado referiu: “(…) tem regulamentos para continuar com os estudos de um nível

para o outro, tem aqueles parâmetros em que a pessoa tem de sair da escola e dar o seu

contributo no sector antes de voltar a fazer algum curso, então muitas vezes quando o

pessoal vai já formado, vai pelo distrito que vai substituir alguém e enquanto não

houver alguém de igual categoria, a pessoa não pode sair de lá. Então está sendo difícil

de facto (…)”. No seguimento do impacto que a localização geográfica das unidades
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sanitárias onde os recursos humanos são colocados tem, ao nível da sua oportunidade de

formação, um terceiro entrevistado referiu: “(…) a impressão que eu tenho é que

quanto mais nos afastamos de Maputo mesmo a qualidade dos profissionais, dos

técnicos começa a baixar. Então, nós temos muitas necessidades de, por exemplo, de

treino, de actualização para o pessoal e que muitas vezes não temos.”

Ainda relativamente à formação, três responsáveis pelos Departamentos de Formação

referiram como aspecto negativo a falta de coordenação com o seu departamento, de

todas as actividades de formação que se realizam na província, situação que se verifica

tanto em actividades de formação organizadas pelos programas como por ONG

(Organizações Não Governamentais). Conforme descrito por um entrevistado: “há

problemas (…) de coordenação entre os vários programas e o departamento, o que

estamos neste momento a tentar pôr nos devidos carris (…) para nós podermos

controlar todas as formações (…)”. Outro entrevistado referiu: “Mas também existem

algumas organizações não governamentais que fazem diversas formações mas que a

própria direcção provincial também não tem um conhecimento atempado (…)”.

Perda de capital humano

A fuga dos recursos humanos do sector público foi referida por um entrevistado: “(…)

quando a gente lança concurso, as pessoas concorrem, ingressam aqueles que ficam

aprovados, trabalham, mas muitos deles depois pedem a rescisão dos contratos. Isso

porquê? Apanham melhor mercado, serviços que dão melhores condições (…)”.

A saída de recursos humanos do sector saúde, para irem estudar para outras áreas, foi

identificada por outro entrevistado. A razão referida pelo entrevistado para este facto

prende-se com a necessidade de serem realizadas provas de admissão para ingressar no

ISCISA (Instituto Superior de Ciências de Saúde): “(…) muita gente, Técnicos de

Laboratório que pedem para fazer cursos que não têm nada a ver com saúde, tem a ver

com outros ministérios, isso existe, existe em grande número, mas isso tem a sua razão

de ser, muitas das vezes, se vir do outro lado porque eu penso que devia haver dentro

do Ministério da Saúde um incentivo, provavelmente parece que até acontece na

Educação, na Educação aqueles que fizeram formação básica, média na Educação,

eles permitem que entre na Universidade Pedagógica para fazerem cursos superiores e
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eles entram directamente se fazer provas de admissão, é uma continuação, o que já não

acontece no Ministério da Saúde. Por exemplo para ir ao ISCISA, vai ao ISCISA da

mesma forma que uma pessoa que não é da saúde, então isso cria desincentivo, não dá

um incentivo às pessoas, não motiva as pessoas. Estou a falar de Técnicos de

Laboratório, de Técnicos de Farmácia, Técnicos mesmo de Medicina, eu conheço

muitos. Enfermeiros gerais especializados não sei em quê, estão a tirar cursos, quando

concluir esses cursos não vão para a saúde.”

Recursos humanos em número insuficiente

Dois dos responsáveis pelos departamentos de formação referiram não ter recursos

humanos suficientes para colmatar as necessidades do seu departamento, sendo esta

falta sentida maioritariamente ao nível de recursos com competências psicopedagógicas:

“ (…) temos problemas de reduzido número de docentes efectivos, recorremos mais a

colegas da direcção provincial para darem algumas cadeiras, aquelas cadeiras

específicas, mas mesmo assim o número de docentes é reduzido.”

Dois dos entrevistados referiram como ponto negativo enfrentado pela sua província, a

falta de recursos humanos em número suficiente para colmatar as necessidades

existentes. Nas palavras de um entrevistado: “(…) tem áreas muito remotas em que as

populações têm um nível de vida bastante baixo, tem sido muito difícil mandar

profissionais nessas zonas (…). As pessoas não aceitam ir para trabalharem em locais

tão distantes e com condições sociais à sua volta bastante degradados e como solução

as pessoas fazem todas as alternativas, buscam todas as alternativas para não irem a

esses locais Se não é isto, a outra coisa que os profissionais apresentam é a

necessidade de continuação de estudos. (…) há permanentemente pedidos para as

pessoas saírem dos seus locais. Portanto, é difícil termos os centros de saúde

periféricos com profissionais qualificados.” O mesmo entrevistado continuou a

desenvolver este tópico: “ (…) agora por exemplo há actividades de expansão do

acesso aos medicamentos anti-retrovirais ou expansão do acesso ao PTV, prevenção de

transmissão vertical, mas não é que o número de profissionais cresceu, cresce tanto

quanto a demanda de provisão de serviços. Então, as mesmas pessoas, começam a ser

pressionadas e dá para perceber que essas pessoas já, algumas, já estão a chegar ao
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seu limiar de encaixe de novas funções, de novas actividades que nós estamos a

solicitar.”

Os principais pontos positivos identificados pelos entrevistados são expostos abaixo:

Ao contrário do que foi referido acima, tópico abordado por três entrevistados, um

entrevistado referiu como ponto positivo a coordenação entre o seu departamento e os

programas e ONG, em todas as actividades de formação que se realizam na província:

“(…) não há nenhuma formação, por exemplo, que poderá ser dada a nível das

unidades sanitárias sem que, pelo menos, passa pela formação contínua. Por isso, por

mais que haja uma ONG que quer financiar uma certa formação, então, mete

documentos na Direcção de Saúde da Cidade, e esse pode, a Direcção de Saúde da

Cidade autorizar mas não entrega, por exemplo, ao chefe de programas, antes que,

pelo menos, passe pela repartição para pôr o seu visto.”

Um entrevistado, responsável pelo Departamento de Formação, referiu como aspecto

positivo, no âmbito do Subsistema de Informação de Formações (SIFo) a troca de

informações existente entre as províncias, ao nível dos cursos realizados em cada uma

destas: “Vamos supor que eu quero fazer um curso numa província. Sou capaz de

consultar a partir da Direcção Provincial quem pode ser o facilitador desse curso em

vez de levar pessoas (…) e já sei com quem posso trabalhar numa outra província.

Mesmo a nível da província posso procurar saber quantas pessoas nesta formação

existem a nível da província e aonde (…) e tem esta troca de informações a nível das

restantes províncias.”

Um terceiro entrevistado identificou como ponto positivo a realização quinzenal de

Conselhos Consultivos Provinciais na sua província, nos quais participam

representantes de todos os departamentos e da Direcção Provincial: “Eu acho que é

muito frutífero que dá a oportunidade de todos os membros do conselho consultivo de ir

acompanhando não só o processo de gestão a nível do seu próprio departamento, como

da direcção provincial e assim como participar da decisão porque é aí onde se

discutem as principais estratégias a tomar e todos somos os participantes do processo

de gestão.”
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Mudanças implementadas

As principais mudanças implementadas referidas dizem respeito à melhoria dos

processos de trabalho, de estrutura dos departamentos, de avaliação dos funcionários e

do registo e monitoria das formações realizadas ao nível das províncias.

As alterações ao nível dos processos referem-se a melhorias implementadas que

permitiram aperfeiçoar alguns fluxos de trabalho. Um entrevistado referiu que

introduziu maior segurança na manutenção dos processos individuais de todos os

trabalhadores. Quando este responsável assumiu funções, todos os colaboradores do seu

departamento tinham acesso ao processo individual de qualquer colaborador da

província, nesse sentido, elaborou uma proposta ao Director Provincial, que a aprovou,

no sentido do acesso aos processos individuais ser feito com base em requisições. Outro

entrevistado referiu ter introduzido encontros mensais entre ele e os responsáveis pela

Gestão de Recursos Humanos ao nível das unidades sanitárias. Quando questionado

sobre se estes encontros têm surtido efeitos: “Tem, porque eles trazem todas as

dificuldades que têm, todas as preocupações que têm e dão o parecer. Portanto

qualquer regulamento, circular que vem do Ministério ou do Governo, nós enviamos

para as unidades sanitárias e depois quando temos a reunião com os chefes dos

recursos humanos, relembramos, eles colocam as dúvidas (…) faz parte da Gestão de

Recursos Humanos, portanto procurar divulgar em termos de leis, fazer a divulgação

das leis, até aquele que está lá no Centro de Saúde. Muitas das vezes as leis nós é que

conhecemos, o próprio Hospital Geral e depois talvez a directora do Centro de Saúde,

mas não vai até ao fundo. À periferia. Então na base dos chefes dos recursos humanos,

eles fazem chegar a informação até lá na periferia. É uma das coisas que nos fez

adoptar este sistema.” Este mesmo entrevistado referiu ter introduzido maior

responsabilidade a estes responsáveis, no que se refere ao controlo do efectivo real da

província: “(…) uma das soluções tivemos que elaborar um mapa e enviamos às

unidades sanitárias para fazer o levantamento de trabalhador por trabalhador, e com

certos dados que devem encaixar. Neste momento estão a fazer esse trabalho para

depois apresentar, isso para termos um efectivo real. E também informamos a eles que

adoptámos o sistema dos recursos humanos nas unidades sanitárias passarem a

elaborar os seus relatórios das actividades e enviarem-nos (...)”. Três entrevistados
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referiram ter conseguido introduzir melhorias no número de nomeações conseguidas ao

nível da província. Quando estes três entrevistados tomaram posse verificaram que o

número de nomeações que estavam por efectivar era bastante significativo: “O que

aconteceu no princípio é que tínhamos muitas muitas muitas nomeações por fazer.

Muitas muitas nomeações por fazer.” Quando questionados sobre a sua capacidade de

influência sobre a evolução destes processos, os três entrevistados confirmaram que

uma atitude mais proactiva permitiu obter mais resultados a este nível. Nas palavras de

um entrevistado: “Acredite que sim. (…) temos que correr atrás para termos resposta.”

O outro entrevistado referiu: “(…) com o recenseamento que tivemos aqui dos

funcionários, que eu participei, vimos que alguns distritos tinham funcionários que não

tinham as nomeações com visto no tribunal administrativo. Chamámos os funcionários,

pegámos nos processos individuais e nos processos que se encontravam pendentes e

sensibilizámos, informámos qual era o ponto de situação das pessoas, recebiam

salários mas não tinham a situação regularizada das nomeações e tratámos desse

assunto, cujos processos actualmente encontram-se em tribunal pendentes de visto,

então vamos ultrapassar uma situação de ter funcionários em situações irregulares.”

Dois entrevistados referiram também ter conseguido melhorias ao nível dos processos

de promoção e progressões dos colaboradores.

Quatro entrevistados referiram melhorias ao nível das atitudes dos colaboradores face

ao trabalho. Quando estes responsáveis assumiram funções, sentiram que os recursos

humanos afectos aos seus departamentos tinham uma atitude de menor dedicação e

esforço face às suas tarefas e o que estes quatro responsáveis conseguiram introduzir,

foi um maior envolvimento dos seus colaboradores. Nas palavras de um entrevistado: “

(…) Está tudo a caminhar sem problema, eu posso-me ausentar eu sei que as coisas

nunca vão parar.” Outro entrevistado referiu que sente que este espírito se verifica

inclusivamente ao nível das unidades sanitárias: “(…) possível introduzir até uma

determinada dinâmica e a gente observar mudanças dentro do sistema. E eu costumo

dar exemplo daqui, onde estamos agora a trabalhar, que é a Direcção Provincial,

quando cheguei aqui (…) era fácil às 15:30 que é o horário normal de saída, a gente

chegar às 15:30 e não estar absolutamente ninguém. 15:31, está tudo fechado. Mas,

hoje, é possível sair e encontrar gente que não tem nada a ver com a minha presença

actualmente mas está lá, a trabalhar, porque há esta mudança de perspectiva, tipo,
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bom, somos poucos, mas se nós fizermos um bocadinho mais, e cada um de nós der um

bocadinho mais do si e organizar bem o serviço, podemos ter melhorias. E isso, até ao

nível da unidade sanitária, do posto de saúde, do centro de saúde, é possível sentir isto.

Naquilo que é a mudança da organização das próprias unidades sanitárias, a forma

como nós estamos a fazer a prestação de serviços, então isto é uma alegria, a gente vê

que há, que estamos envolvidos numa equipe e estamos a produzir alguma mudança.”

Foi referido por dois entrevistados que quando assumiram cargos procuraram imprimir

outra dinâmica na responsabilização dos colaboradores. Estes dois responsáveis têm

opiniões opostas sobre a responsabilização dos colaboradores, sendo que um referiu ser

mais benéfico cada colaborador responder especificamente pelas suas tarefas: “Eu

quando cheguei, cada um dos meus colegas fazia quase de tudo, então teve que se

traçar, você responde por isto qualquer coisa que não sai bem sobre isto a

responsabilidade é individual, o Sr. responde por isto, mas nunca é demais dois

saberem fazer tudo o que se faz aqui dentro.” O outro entrevistado referiu que prefere

que cada colaborador saiba fazer todas as tarefas do departamento: “Eu só e somente só

faço remuneração e benefício. E não posso fazer mais nada. Por mais que eu não tenha

processo de remuneração e benefício por fazer eu não tenho mais nada para fazer. Por

mim, é a guerra que eu tenho aqui porque nós estávamos sentados a pensar assim, mas

por mim eu prefiro que todos nós saibamos fazer o trabalho de remuneração e

benefício, tudo bem, tem uma pessoa que faz aquela área que sabe mais, mas todos nós

devemos saber fazer aquilo porque por qualquer razão podemos não ter um e temos

que responder e nalgumas vezes até podemos não ter muitos processos de remuneração

e benefício, podemos não ter muitos casos de aposentação mas tem outros casos de

recrutamento e selecção. Então, os colegas lá estarem sobrecarregados mas como

outro só faz remuneração e benefício não pode sequer dar uma mãozinha, esta é a

guerra porque estávamos todos acomodados (…)”

Relativamente à estrutura dos departamentos, dois entrevistados referem ter sentido

necessidade de efectuar alterações à estrutura encontrada quando tomaram posse.

Ambos os entrevistados encontraram uma estrutura que não tinha todas as repartições

em funcionamento, tendo implementado as estruturas em falta.
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Três entrevistados referiram melhorias ao nível do processo de monitoria e avaliação

dos recursos humanos. Um dos entrevistados referiu a preocupação que teve em que as

unidades sanitárias enviassem atempadamente para o seu departamento a avaliação dos

funcionários, para que estes possam usufruir do bónus de rentabilidade a que a sua

avaliação lhes dá direito. O que se estava a verificar quando este entrevistado tomou

posse, é que as folhas de classificação não entravam a tempo de ser considerado o

pagamento do bónus e os colaboradores estavam a ficar prejudicados. Outro

entrevistado referiu ter introduzido melhorias ao nível dos instrumentos utilizados para

avaliação dos colaboradores e o terceiro entrevistado referiu ter introduzido uma

unidade de monitoria e avaliação dentro do departamento, com tarefas de auditoria

interna, modelo que o MISAU estava também a introduzir à altura da entrevista: “(…)

aparentemente nós tivemos o privilégio de ser a primeira província a propor, criámos a

unidade de monitoria e avaliação. Apresentámos esta coisa em 2005 e já o Ministério

da saúde também está a criar, porque ainda está num momento de implementação, de

implantação desta unidade. Portanto, nós temos uma unidade de monitoria e avaliação

dentro do departamento de planificação que uma das tarefas é, de tempos em tempos,

pegar num programa, ir a um distrito, ir a um determinado programa, ir a uma unidade

sanitária, olha nós temos esse programa, o que é que foi feito? E fazer o

acompanhamento. E nós, depois, comparamos aquilo que o distrito ou o programa ou

departamento faz referência como actividade realizada e aquilo que nós encontramos.

Como se fosse uma auditoria interna.”

Dois responsáveis pelos departamentos de formação referiram ter conseguido

implementar melhorias ao nível do registo e controlo das formações dadas ao nível da

província. Um dos entrevistados explicou: “(…) temos feito grande trabalho com os

diversos departamentos da Direcção Provincial no que concerne a monitoria e registo

das diversas formações que acontecem, porque muitas das vezes as formações

aconteciam, nós não tínhamos conhecimento e nem participávamos naquilo que era o

processo de pronunciamento quanto à necessidade de se realizar e se estava a cumprir

com aquilo que são os parâmetros básicos para acontecer uma formação contínua ou

em trabalho coisas assim. Mas essa lacuna nós estamos a colmatar (…) e também

estamos a melhorar naquilo que é a própria organização interna, temos lá instalado o

sistema de informação em formações e isso permite-nos de certa maneira monitorar
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quem são as pessoas que já fizeram determinada formação, se não há repetição do

mesmo pessoal para as mesmas formações (…)”.

Durante quanto tempo cada responsável deverá ocupar o cargo

Quando questionados acerca do tempo considerado ideal para um responsável ocupar o

seu cargo, a maioria dos entrevistados respondeu cinco anos. As razões apontadas para

esta percepção, por um entrevistado são: “(…) cinco anos já é tempo suficiente para ter

trabalhado, ter descoberto, traçado estratégias, conseguido até e dar um bom ponto de

saída para dar continuidade. Cinco anos é o máximo.”

Somente um entrevistado respondeu dois anos e outro respondeu três. Outro

entrevistado respondeu ainda que não consegue definir uma duração que possa ser

generalizável: “Eu acho que é um bocado relativo porque depende de muitas

conjunturas, quer o apoio dos colegas e a percepção daquilo que realmente é aquela

actividade, depende, existem essas pessoas que uma assimilação fácil em determinadas

coisa e outras não, então isso é um bocado relativo.”

Que qualificações considera que deverá ter

Somente cinco dos oito entrevistados responderam a esta questão. Os dois responsáveis

pelos Departamentos de Formação que responderam a esta questão referiram ser

importante que a pessoa que ocupe o seu cargo tenha preparação técnica clínica e

pedagógica. Um destes entrevistados refere ainda a importância de que a pessoa tenha

preparação técnica administrativa: “A primeira parte é a clínica, a segunda é a gestão

pedagógica e a terceira administrativa”.

Os três responsáveis pelos Departamentos de Recursos Humanos que responderam a

esta questão referiram que o lugar que ocupam deverá ser ocupado por pessoas com

ensino superior. Um dos entrevistados referiu ser importante que este profissional tenha

formação em Recursos Humanos, complementada com formação em Psicologia:

“Porque são áreas que é preciso entender o que é o homem, ouvir as preocupações.

Então se a pessoa não está preparada é um caos, porque as pessoas vêm com os seus

problemas e o gestor de Recursos Humanos é como se fosse pai, é preciso ter

discernimento de ouvir, analisar e responder adequadamente às pessoas e eu acho que
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na medida do possível as pessoas que tenham formação em Recursos Humanos ou

Psicologia (…)”

Descrição do alcance das acções e gestão do Director

A percepção dos entrevistados acerca do alcance das suas acções e da sua gestão

dividiu-se entre alguns acharem que a sua gestão não tem influência para além do que é

o alcance dos seus departamentos, e os responsáveis que consideram que a sua gestão e

as suas acções têm impacto transversal nos RH do Estado. Nas palavras de um

entrevistado: “Este assunto eu apresentei na Sexta-feira na reunião do Governo, onde

estavam todos os gestores de recursos humanos ao nível do governo e ainda propus que

pudesse reduzir o tempo de espera, a movimentação do expediente. Pedi que podia-se

reduzir, eu acho que vão submeter à secretária permanente para ver o que se pode

fazer. Aquilo que eu disse é aquilo que acontece em todas as direcções, é um problema

geral do Estado, não só da saúde.”

Foi também referido por outro entrevistado a ligação entre as actividades do seu

departamento e as dos outros ministérios: “Bom tem porque a GRH não termina por

aqui, por exemplo a tramitação de processos administrativos tem que passar para as

Finanças, passa até no Governo, até ao Tribunal Administrativo. Então tem sempre

havido essa rotina, essa gestão a nível da DPS em coordenação com outras

instituições.”

Comentários sobre a acumulação de funções com o cargo de Director do Instituto de

Ciências de Saúde

Esta questão foi colocada aos responsáveis pelos Departamentos de Formação e,

embora as províncias de Maputo Cidade e Maputo Província não tenham Centros de

Formação, os responsáveis destas Direcções responderam a esta questão numa óptica de

poderem ter de assumir os dois cargos. Nenhum dos entrevistados vê esta acumulação

de cargos como negativa, na medida em que se trata de assumir funções meramente

administrativas. Nas palavras de um entrevistado: “ (…) no outro lado é director da

instituição, lida mais com questões administrativas, puramente administrativas, e

quando vem na DPS que é no departamento é mais para vir ver questões

administrativas relacionadas com as formações. Então não vejo uma sobrecarga para
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essa pessoa, tirando a questão de ir dar a aula, como professor, agora se fosse para

assumir a área pedagógica e assumir o departamento aqui já é muito pesado para uma

pessoa, mas para questões de direcção não estou a ver o problema.” Esta acumulação é

ainda vista por dois entrevistados como vantajosa: “ (…) é muito mais fácil articular

esta actividade porque é como se fosse uma única e nós estamos dentro do próprio

departamento e é muito mais fácil pegarmos aquilo que é a parte da formação inicial

em paralelo com aquilo que é a formação contínua (…)”

A única desvantagem identificada por um entrevistado prende-se com questões

logísticas: “ (…) há constrangimentos relacionados a isso porque o Centro de

Formação fica deste lado, o chefe do departamento fica deste lado, aquela repartição

está na direcção provincial então o circuito do expediente é muitas vezes... chega um

papel ou o papel fica por lá e depois ninguém sabe onde ficou o papel então é muito

complicado (…).”

6.1.2.3 Objectivo específico 3

Descrever os instrumentos de gestão utilizados na organização e no planeamento

pelos responsáveis pela gestão e o eventual envolvimento destes na sua elaboração.

Para responder a este objectivo de investigação, os entrevistados foram questionados

acerca dos documentos de gestão estratégica de nível central e provincial, utilizados ao

nível da direcção para desempenho das suas funções e para quais destes documentos

participaram na elaboração.

Os principais documentos estratégicos referidos pelos responsáveis pelos departamentos

de formação são:

1. Regulamento de continuação de estudos;

2. Normas de procedimentos do processo de formação contínua;

3. Regulamento de bolsas de estudo;

4. Plano estratégico sector saúde (PESS)

Foi explicado por estes entrevistados que as orientações, normas, regulamentos ou

legislação utilizadas são de nível central, tendo sido referido por um entrevistado: “(…)

a visão da instituição é uma visão nacional, é uma visão ministerial.” No entanto, dois
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dos entrevistados referiram que o seu departamento foi auscultado pelo Ministério no

âmbito da revisão de regulamentos de nível central.

Foi também referido por todos os responsáveis pelos departamentos de formação que o

plano operativo de formação é o que resulta da planificação integrada. Este tópico será

melhor explorado no âmbito do Objectivo específico 5.

Os principais documentos estratégicos referidos pelos responsáveis pelos departamentos

de recursos humanos são:

1. Estatuto Geral do Funcionário do Estado (EGFE);

2. Plano Quinquenal do Governo;

3. PARPA;

4. PESS.

Foi referida por um entrevistado uma previsão elaborada pelo Governo da Cidade, com

base no contributo do seu departamento, para definir as necessidades e existências de

RHS: “(…) previsão de ingresso de pessoal para os próximos cinco anos, vemos os

lugares criados, mesmo em termos de chefia, todas as categorias constam e isto diz

respeito especificamente só à saúde, e vê até os encargos salariais, durante essa

projecção de anos. Depois há-de ver, depois de estar com o documento, a analisar, há-

de ver que de facto há défice das pessoas existentes e das pessoas necessárias. (…) é

uma previsão do próprio Governo da Cidade. Claro que eles elaboraram com base nos

dados que nós fornecemos, até se concluir neste documento.”

Numa das províncias o responsável referiu que o seu departamento tem sido auscultado

para orientações de nível central relacionadas com recursos humanos e referiu ainda que

a sua província participa na negociação dos fundos ao nível do Ministério das Finanças.
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Os principais documentos estratégicos referidos pelos Directores Provinciais, como

orientadores da sua actividade são:

1. Legislação, normas e regulamentos nacionais orientadores da actividade;

2. PARPA;

3. PES;

4. POA;

5. Plano Quinquenal do Governo;

6. Documentos específicos da área de assistência médica e da área dos programas

de saúde pública (VIH, Malária, saúde materno-infantil, neo-natal, etc.)

Foi referido por um dos entrevistados que o Plano mais importante por si utilizado é o

PARPA: “(…) temos o PARPA, que esse ai é a mãe de todos (…)”.

A importância dos diferentes instrumentos foi descrita por um entrevistado “(…) eu

como director utilizo um instrumento e não único, primeiro são vários instrumentos, e o

que é isso de instrumentos, praticamente tudo aquilo que está ligado com, primeiro com

a legislação, nós utilizamos a legislação normal vigente e todos os ofícios, normas que

o ministério nos recomenda, então são estes instrumentos que nós utilizamos, não

saímos daí por uma coisa muito simples, nós somos órgão de execução, as políticas são

feitas ao nível do ministério então tudo que nós utilizamos aqui é efectivamente aquilo

que já foi decidido e nós implementamos ao nível da direcção provincial a partir de

todas as leis, interpretar as leis, nós só executamos (…)”.

Relativamente ao grau de envolvimento das Direcções Provinciais na elaboração das

políticas nacionais, dois responsáveis referiram o envolvimento das províncias nas

políticas de nível central dos programas de saúde pública. Nas palavras de um

entrevistado: “ (…) nas reuniões nacionais (dos diferentes programas de saúde pública)

todas as direcções provinciais participam e nestas reuniões são discutidos os diferentes

problemas de cada sector, de cada área e de uma ou de outra maneira, directa ou

indirectamente, nós como direcções provinciais participamos no desenho das políticas

porque e partir das discussões, a partir dos resultados que se produzem nos trabalhos

em grupo ou dos debates que se fazem nas reuniões nacionais, são desenhadas as

políticas pelo Ministério da Saúde. É verdade que as equipas geralmente são compostas
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pelo pessoal do nível central mas estas equipas recolhem informações de um modo

geral dos debates ou dos trabalhos em grupos feitos nas reuniões nacionais, onde

participam todas as províncias do país.” O segundo entrevistado referiu um

envolvimento mais directo na elaboração destas políticas: “Quando há novas políticas a

serem introduzidas, eu posso lhe citar, agora, por exemplo está ainda em elaboração, a

política nacional de saúde da mulher e neo-natal, nós recebemos e fizemos os nossos

comentários para o Ministério aprovar e actualizar.”

Seis dos entrevistados, representantes das Províncias de Maputo Província, Nampula e

Niassa, referiram a planificação integrada. A planificação integrada é anual e é feita em

conjunto com todos os departamentos e direcções distritais. No âmbito da planificação

integrada são confrontadas todas as necessidades e é reflectida a forma como cada

direcção pode contribuir para os objectivos das outras direcções. Da planificação

integrada resultam os planos das Direcções Provinciais de Saúde das diferentes

províncias e nestes estão reflectidas todas as actividades e respectivas necessidades

materiais e financeiras, bem como, as orientações do MISAU. Os planos das Direcções

Provinciais de Saúde são posteriormente remetidos aos respectivos Governos

Provinciais e daí resultam os Planos Provinciais.

6.1.2.4 Objectivo específico 4

Descrever o processo de monitoria e avaliação existente e explorar considerações

importantes decorrentes da percepção dos responsáveis pela gestão.

Para responder a este objectivo de investigação os entrevistados foram questionados

acerca dos sistemas de monitoria e avaliação existentes ao nível do seu departamento e

da sua província. Neste sentido, foi-lhes pedido que descrevessem estes sistemas e que

falassem da sua percepção acerca do desempenho dos seus departamentos e províncias,

do grau de cumprimento das actividades planeadas, e ainda, que referissem os principais

constrangimentos encontrados no cumprimento destas actividades.

Percepção sobre o cumprimento das actividades planeadas

Quando questionados acerca da sua percepção sobre o cumprimento das actividades

planeadas pelo seu departamento nos últimos doze meses, em termos percentuais,

nenhum entrevistado referiu que estas tenham sido cumpridas na totalidade. As
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percentagens indicadas foram variáveis, tendo quatro entrevistados referido um grau de

cumprimento de 80%, um entrevistado 75%, um entrevistado referiu um grau de

cumprimento entre 70% a 80%, outro entrevistado falou em 70% e por último um

entrevistado referiu um grau de cumprimento acima de 50%. Quatro dos entrevistados

não quantificaram esta resposta, mas foram unânimes em referir que as actividades não

são cumpridas na totalidade.

Principais constrangimentos identificados

O principal constrangimento ao cumprimento das actividades, referido pelos

entrevistados, foi a insuficiência de recursos financeiros. Este constrangimento foi

referido por oito entrevistados, nas quatro províncias auscultadas. Quatro entrevistados

apontaram também a libertação tardia de fundos como um grande constrangimento ao

cumprimento das actividades planeadas, que tem como efeito o atraso na execução das

actividades, obrigando à sua sobreposição e diminuindo o tempo efectivo de execução

do plano anual previamente definido. Um dos entrevistados referiu acerca deste tópico:

“(…) muitas das vezes a disponibilidade do dinheiro, é um bocado tardia e quando

chegamos ao fim do ano já estamos em Dezembro praticamente o que significa que às

vezes o tempo é curto, não são doze meses como estava previsto mas oito, às vezes sete

meses para poder efectivamente utilizar o plano.”, um segundo entrevistado referiu:

“(…) do lado financeiro há dificuldades de desembolso ou atempadamente os fundos

não estão disponibilizados, (…) por vezes temos aquele cenário em que no início do ano

nós temos de pedir a confirmação de cabimento de verbas às Finanças, mas às vezes

percorremos todo o ano, só nos confirmam a verba em Junho, Julho ou Abril, quer

dizer, com quanto tempo ficamos para trabalhar?”

Dois entrevistados de uma província referiram a sobreposição de actividades como um

constrangimento, tendo um entrevistado referido acerca desta questão: “(…) temos o

plano de actividades que é o provincial, mas ao longo do ano, enquanto estamos no

processo de implantação do nosso plano vêm outras actividades por cima, ou seja do

Governo Provincial ou seja do Ministério da Saúde, e nós vamos deixando as nossas

para trás para cumprir aquelas que se nos impõem de níveis superiores (…)”
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Um dos entrevistados referiu a falta de capacitações de gestão como um importante

constrangimento à execução das actividades na província: “(…) uma das dificuldades

que eu considero fundamental tem a ver, se calhar isto não seja dificuldades para os

outros mas para mim é dificuldade, tem a ver com um certo grau de insuficiência de

conhecimentos em determinadas áreas. Vou dar um exemplo concreto, o Médico Chefe

é um médico formado na faculdade de medicina mas para clínica, é colocado como

Médico Chefe e não tem nenhuma capacitação em termos de gestão, seja gestão de

programas de saúde seja gestão administrativa ou financeira e tem que lidar no dia-a-

dia com estas coisas, então muitas vezes nós aprendemos tropeçando (…) é preciso

alguns cursos de capacitação tanto para os Directores Provinciais como para os

Médicos Chefe. Mesmo os directores distritais. Ontem por exemplo, eu tinha um

encontro com as responsáveis distritais de saúde materno infantil, passámos o dia todo

a discutirmos uma série de problemas e a conclusão final é que elas são enfermeiras de

saúde materno infantil sim, têm aquela bagagem mínima da área técnica que diz

respeito à mulher grávida, planeamento familiar, criança, nutrição, mas em termos de

gestão do programa não há conhecimento.”

Os restantes constrangimentos apontados pontualmente pelos entrevistados foram por

um, a obrigatoriedade de submissão à legislação dos Concursos Públicos (Decreto

54/2005, de 13 de Dezembro, revogado pelo Decreto 15/2010 de 24 de Maio), em que a

demora dos vistos do Tribunal Administrativo atrasa a execução dos pagamentos e,

consequentemente, a capacidade de realização das actividades e por outro entrevistado,

a falta de recursos humanos em número suficiente nas unidades sanitárias.

Descrição do Sistema de Monitoria e Avaliação

Relativamente ao sistema de monitoria e avaliação existente, foi referido pelos

entrevistados que cada departamento tem o seu programa de monitoria e avaliação

independente e acima destes, o Departamento de Planificação e Cooperação assegura a

monitoria e avaliação de toda a direcção provincial, bem como, das instituições

subordinantes. Neste sentido, existe controlo, monitoria e avaliação e seguimento das

actividades ao nível de cada departamento e ao nível da Direcção Provincial existe uma

área específica para controlo, monitoria e avaliação e seguimento das actividades ao

nível de toda a província. Existe ainda uma unidade de monitoria e avaliação a nível dos



58

distritos. Conforme já referido em cima, numa das províncias foi implementado um

sistema de auditorias internas aos programas, que avalia, nas diferentes unidades

sanitárias a forma como cada programa está a ser implementado.Também conforme já

referido, no Objectivo específico 2 (Mudanças Implementadas), este modelo está a ser

adoptado pelo MISAU.

No que refere às supervisões com impacto na avaliação dos recursos humanos, estas são

efectuadas pelos departamentos de formação e de recursos humanos:

- As supervisões feitas pelos departamentos de formação visam avaliar o desempenho

dos recursos humanos após as formações, ou seja, em que medida os conhecimentos por

estes adquiridos estão a ser implementados.

- As supervisões feitas pelos departamentos de recursos humanos visam avaliar a

capacidade e desempenho dos recursos humanos. Estas avaliações são submetidas ao

Director Provincial que as dá a conhecer a cada um dos colaboradores, sendo depois

arquivadas no processo individual de cada um destes.

Foram referidas periodicidades de elaboração de avaliações trimestrais, semestrais e

anuais.

Existe ainda a supervisão integrada, que consiste em fazer simultaneamente avaliações

independentes a cada área dos diferentes programas e em que para cada área é utilizado

um guião distinto.

Percepção sobre o desempenho dos seus departamentos e províncias

Quando questionados acerca da percepção sobre o desempenho do seu departamento,

quatro entrevistados referiram que este tem vindo a melhorar, tendo um destes referido

que ainda assim, precisa de melhorar mais: “Melhorou muito de há algum tempo para

cá, já podemos dar a cópia da nota mas também precisa de melhorar mais, precisamos

de melhorar um bocadinho mais nessa retroinformação e também o espírito de

prestação de contas, temos que melhorar muito no espírito de prestação de contas,

saber que se eu estou aqui tenho que prestar contas ao cliente ao funcionário que está

ali, que precisa de ver a sua vida profissional regularizada num e noutro aspecto (…)”.

Dois entrevistados referiram que sentem esta vontade de melhorar nos seus
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colaboradores, nas palavras de um entrevistado: “(…) mas há vontade, como eu disse,

uma das vantagens é que esta gente tem vontade (…).” Um entrevistado referiu que

considera que o seu departamento funciona bem: “As repartições funcionam, bom

também tendo em conta que o pessoal formado que está a exercer as actividades, penso

que funciona bem.” Foi referido por um entrevistado que sente problemas de

responsabilização: “(…) às vezes, encontramos problemas de responsabilidade, as

pessoas fogem muito das suas responsabilidades ou achamos sempre que a

responsabilidade é do outro. Eu posso não fazer, o outro há-de fazer e a questão de

fazer as coisas na hora certa e no momento certo. Capaz de receber uma actividade e

dizer OK. Quanto tempo precisa? Um dia. E passam três dias, não diz se sim, se não, se

fez, se não fez. Então, exige um controlo por cima que é muito desgastante. Tem que

dar a actividade e depois ir atrás. Não é possível.”

Quando questionados acerca da sua percepção do desempenho da província, decorrente

das avaliações, os entrevistados foram unânimes em dizer que consideram este

desempenho bom e que tem vindo a melhorar.

6.1.2.5 Objectivo específico 5

Explorar a percepção dos responsáveis pela gestão sobre questões relacionadas

com os Recursos Humanos da Província, nomeadamente aspectos como temas

prioritários a considerar, a sua dotação, formação e o sistema de gestão de

informação existente.

Percepção sobre a dotação de RHS

Quando questionados sobre a sua percepção acerca da dotação de RHS da província,

todos os entrevistados foram unânimes em referir que consideram os RHS das áreas

específicas de saúde existentes, insuficientes para o que são as necessidades da sua

província. Os médicos especialistas e de clínica geral, bem como os enfermeiros e as

enfermeiras de Saúde Materno-infantil (SMI), foram apontados por todos os

entrevistados como as classes com maior escassez. As outras classes de trabalhadores

referidas foram os agentes técnicos de medicina preventiva e saneamento do meio e os

serventes. Foi referido por dois entrevistados que as especialidades mais deficitárias são

a de Cirurgia, Radiologia e Anestesiologia.
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Um dos entrevistados referiu: “É insuficiente, e direi em quase todas as áreas, é assim

os médicos são insuficientes o Hospital Central (…) tem técnicos de medicina no

serviço de urgência, é assegurado por técnicos de medicina, então há insuficiência de

médicos e para além de ser assegurado por técnicos de medicina, a maior parte dos

médicos que temos no Hospital Central são médicos estrangeiros que vêm por contrato,

mudam de dois em dois anos. Então com muita frequência ficamos longos períodos sem

médicos de determinadas especialidades, aliás até agora há especialidades que não

existem no nosso hospital por falta de médicos. Isso é a título de exemplo, não quero

chegar até aos distritos porque os nossos distritos têm geralmente um único médico

para todo o distrito, para dizer que há falta de médicos. Para além de médicos há falta

de todo o resto do pessoal, há insuficiência de enfermeiros, há insuficiência de

enfermeiras de saúde materno-infantil, há insuficiência do que nós chamamos técnicos

de medicina preventiva e saneamento do meio, até de pessoal serventuário para

garantir a higiene e limpeza das unidades sanitárias.” Outro entrevistado referiu:

“Temos problemas seríssimos de pessoal especializado (…) não temos médicos, não

temos médicos especialistas (…) temos problemas também de médicos de clínica geral.

Temos também problemas sérios nas enfermeiras de saúde materno-infantil temos

problemas seríssimos (…) e temos também problemas de pessoal na área de… bom, em

todas áreas temos problemas. A escassez é generalizada. Mas especificamente na área

de técnicos de cirurgia, técnicos de radiologia que é uma escassez total e completa (…)

se for no hospital central e ver o que é que um médico cirurgião, quantas operações o

médico cirurgião tem que fazer por dia é de enlouquecer, dez a quinze operações por

dia, é muito então desconcentra-o (…)” um terceiro entrevistado referiu: “O número de

pessoal existente é insuficiente para as necessidades que a província dispõe, temos

pouco pessoal da área específica até porque existem unidades sanitárias asseguradas

por serventes (…) Mas eu vou repetir a questão de unidades sanitárias asseguradas por

serventes, sem enfermeiro, sem parteira, ou enfermeira de SMI. Temos 6 unidades

sanitárias asseguradas por serventes.”

Foi referido por dois entrevistados de uma província que as existências de RHS não

acompanham a ampliação das infra-estruturas: “Em termos de recursos diria que os

recursos não são suficientes, porque o que acontece é que há ampliação de infra-

estruturas e depois é necessário alocar recursos. Portanto em termos de recursos os
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recursos são exíguos, se nós virmos a projecção, por exemplo a previsão de recursos

para os próximos três, cinco anos, ou a dotação, portanto os lugares criados e os

lugares providos, sempre há um défice, portanto há um número que está criado mas

que não está provido, não está consumido (…)”.

Percepção sobre a capacidade dos RHS existentes

Quando questionados acerca da sua percepção sobre a capacidade dos RHS existentes,

os tópicos abordados pelos entrevistados para responderem a esta questão foram

variados. Três entrevistados referiram-se à formação contínua para avaliar esta

capacidade, sendo que dois entrevistados referiram considerar que a maioria dos

recursos humanos tem vindo a melhorar a sua prestação pois aplicam os conhecimentos

que recebem nas formações. O terceiro entrevistado referiu ter dúvidas sobre se os

avanços conquistados em termos de número e tipos de formação, estarão a ter os

resultados esperados, dado que, na sua opinião, a prática mostra que a maioria dos RHS

recebem formação mas depois não aplicam os novos conhecimentos. Três entrevistados

referiram considerar que a capacidade técnica dos RHS da sua província tem pouca

qualidade, enquanto outros dois consideram que, embora não considerem que esta seja

negativa ou se traduza num mau desempenho, ainda assim deveria melhorar. As causas

apontadas para a fraca capacidade técnica identificada foram a qualidade da formação

no ensino técnico, nas instituições de formação, a falta de iniciativa e esforço dos RHS

em melhorar o trabalho e existência de necessidades identificadas de actualização do

pessoal que muitas vezes não são satisfeitas. Para resposta a este tópico, foi ainda

apontada a falta de capacidades técnicas e necessidade de formação Psicopedagógica, de

Gestão e Gestão de Recursos Humanos, para quem necessita destes conhecimentos para

realizar as suas actividades no seu dia-a-dia. Conforme referido por um entrevistado: “

(…) nós não temos pessoal qualificado, pessoal experiente, pessoal capaz de gerir os

recursos humanos do distrito.”, ou ainda referido por outro: “(…) temos pessoal que

devia merecer uma capacitação em termos de formação psicopedagógica, e esse é um

calcanhar de Aquiles que nós temos, porque eles devem aprender a dar aulas (…)”
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Temas sobre RHS priorizados

Quando questionados acerca dos temas sobre RHS considerados prioritários e aos quais

a sua direcção deu mais relevo nos últimos doze meses, os três principais temas

referidos pelos entrevistados foram as progressões, as promoções e a formação dos

RHS. Foi também referido numa província que procurou criar-se as bases para a

descentralização, pela formação dos RHS ao nível dos distritos em noções básicas de

Gestão de Recursos Humanos e noutra província foi dada especial atenção à informação

dos RHS sobre o que são os seus direitos e deveres básicos enquanto funcionários do

estado “(…) conhecimentos base dos direitos e deveres de um funcionário público à

entrada. Tem uma informação base (…) já ajuda um bocadinho a saber o que é que eu

tenho tratar, onde é que tenho que me dirigir o que eu tenho que fazer para ter uma

nomeação, quanto tempo tenho que esperar por uma progressão e assim já ajuda a

despertar.” Numa província foi também referida a elaboração de um levantamento dos

RHS existentes: “Nós estamos a colaborar num plano de RH referente ao pessoal

existente, às necessidades do pessoal, revisão e o número da população existente a

nível da província, isto é, atendimento de um técnico em relação à população,

médico/população, número de camas existentes a nível das unidades sanitárias e talvez

revisão das áreas necessárias para os próximos tempos.”

Descrição do processo de identificação de necessidades/prioridades de formação

Para uma compreensão mais aprofundada da temática da formação, no âmbito deste

objectivo de investigação, procurou compreender-se como são definidas as necessidades

e prioridades de formação contínua ao nível das províncias e quais os intervenientes

neste processo. Das respostas dos entrevistados constatou-se que na província de

Maputo Cidade o processo de definição dos programas de formação é distinto das

restantes três províncias. Em Maputo Cidade o programa de formações é definido com

base no que é desenhado ao nível do Ministério e a figura que faz a ligação entre o

Ministério e a Província é o Chefe dos Programas. Estando as prioridades de formação

muito em consonância com as prioridades dos programas, foi referido por um

entrevistado desta província que um aspecto que estão a tentar corrigir é o fraco

envolvimento da repartição de Formação Contínua na definição das prioridades de

formação ao nível da província. Nas restantes províncias a definição das necessidades e
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prioridades de formação nasce da planificação integrada. Neste sentido participam neste

processo todos os distritos e departamentos (os departamentos incluem o Departamento

de Saúde, com os diversos programas de Saúde Pública). Cada um destes faz a sua

proposta de necessidades e no final resulta o programa e orçamento de formação da

província.

A priorização das necessidades de formação considera, relativamente ao ano anterior, as

formações, dificuldades, novas estratégias e serviços, e ainda, os objectivos prioritários

dos programas definidos a nível nacional. Relativamente à priorização das pessoas que

participam nas formações, esta é feita ao nível dos distritos.

As ONG’s têm dado apoio no financiamento de formações. Nas palavras de um

entrevistado acerca da orçamentação anual das formações: “(…) o financiamento às

vezes não cobre, mas há ONG’s que sempre têm apoiado em outras formações, em bons

valores até.” Quando questionado acerca do peso das formações suportadas pelas

ONG’s e pelo Orçamento Geral do Estado (OGE), um entrevistado respondeu que a

maioria das acções de formação contínua é suportada pelas ONG’s (2/3, contra 1/3

suportadas pelo OGE).

Quando questionados acerca dos temas de formação que foram priorizados pela sua

província no ano anterior, as áreas mais referidas foram o VIH/SIDA e a biosegurança.

Conforme já foi abordado em cima (tópico Temas sobre RHS priorizados), foi ainda

referido numa província que foi dada formação de noções de Gestão de Recursos

Humanos aos profissionais que fazem esta gestão ao nível distrital e noutra província

houve divulgação dos direitos e deveres básicos dos RHS, enquanto funcionários do

Estado.

Foram também explorados os sistemas de informação de Recursos Humanos existentes,

o SIP (Subsistema de Informação de Pessoal) e o SIFo (Subsistema de Informação de

Formação). Foi referido pelos entrevistados que o SIP inclui todas as informações

relativas aos RHS que pertençam ao Sistema Nacional de Saúde (informação do

cadastro de cada funcionário, nomeações, progressões, premiações, etc.). O SIFo, por

sua vez permite ter o registo de todas as formações, tendo sido apontadas pelos

entrevistados várias vantagens deste sistema. Na opinião de um entrevistado: “É
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excelente. Muito excelente. Aquela ficha dos participantes, aquela ficha dos

facilitadores assim como dos coordenadores, todos os participantes foram treinados,

quando há formações sabem preencher e trazem na repartição para poderem ser

introduzidos. (…) Não há repetição. A vantagem do SIFo, não há repetição de

participantes (…) Então, através do SIFO nós verificamos, com o chefe do programa,

que este e este participante já participou nesta formação para poder dar a chance aos

outros que ainda não participaram.” Outro entrevistado referiu: “Vamos supor que eu

quero fazer um curso numa província. Sou capaz de consultar a partir da Direcção

Provincial quem pode ser o facilitador desse curso em vez de levar pessoas da

província (…) e já sei com quem posso trabalhar numa outra província. Mesmo a nível

da província posso procurar saber quantas pessoas nesta formação existem a nível da

província e aonde (…) posso já conversar com as pessoas que, olha vamos fazer um

curso no lugar tal e tem muita vantagem e tem esta troca de informações a nível das

restantes províncias.”

6.1.2.6 Objectivo específico 6

Obter recomendações e propostas dos responsáveis pela gestão para os aspectos

que deverão ser considerados numa política de RHS.

Para responder a este objectivo de investigação, foi pedido aos entrevistados que

referissem quais os tópicos mais importantes, que para si deveriam constar num Plano

de Desenvolvimento de Recursos Humanos. Os três temas relativos a RHS, alvo das

maiores preocupações abordadas pelos entrevistados foram, a formação, escassez e

necessidade de criar mecanismos de motivação.

Relativamente aos temas da formação e escassez dos RHS, foi referido pelos

entrevistados a importância de existir uma ambição de formar mais e melhor,

conseguindo dessa forma colmatar a maioria dos problemas existentes. Nas palavras de

um entrevistado: “Quando falamos de recursos humanos sempre devemos pensar na

formação, tem que haver um plano de formação, não só ao curto, ao longo prazo eu

penso que com um plano bem feito da formação, poderemos solucionar os grandes

problemas que nós estamos a colocar aqui na mesa. Eu me recordo dos anos 70, depois

da independência, até 80 havia muita ambição neste país em formar as pessoas e muita

gente que está mesmo a ir à Faculdade de Medicina, os Doutores todos que estão aí, foi
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um plano ambicioso daquele tempo então penso que agora temos mais condições para

podermos ter esse plano ambicioso, seria muito bom.” Quando questionado sobre as

áreas que considera prioritárias, este entrevistado referiu: “Eu penso que na saúde é

necessário em todas as áreas, e deixar as pessoas livremente, em particular, as

especialidades, escolher e priorizar aquilo que as pessoas querem porque acabámos

muito tempo por exemplo, não havia uma política em relação aos médicos que estavam

a fazer psiquiatria por exemplo, mas estamos a ver hoje aqueles que se entregaram à

psiquiatria, e os psicólogos, é uma mais-valia, nunca pensávamos que poderíamos estar

num estado em que estamos hoje, em que temos uma situação praticamente de uma

pandemia de HIV/SIDA.” Outro entrevistado sugeriu para os RHS já existentes:

“Formar em trabalho para aqueles que já estão nos sectores, novas técnicas, actualizá-

los para responderem com evolução (…)”.

Um outro entrevistado referiu considerar importante a revisão da formação

deontológica: “Em vários aspectos formação não formação técnica como tal, mas

deontológica mesmo, tentarmos nós perceber porque é que estou aqui, quer dizer, não

porque sentei e estou à espera de salário no fim do mês e aconteça o que acontecer não

me importo não, mas ter uma formação mais para a própria área de saúde, a área de

saúde é um bocadinho muito sensível. Então, a formação dos profissionais de saúde

tinha que não só focar em aspectos técnicos como aplicar uma seringa mas virar-se um

bocadinho mais ao aspecto deontológico quer dizer aspectos mais humanos e disso não

se fala muito, desses aspectos nas formações não se fala muito.”

Um terceiro entrevistado referiu ser importante criar mecanismos que incentivem os

RHS a procurar formação com o objectivo de melhorar o seu desempenho: “Gostaria

que este plano futuro desse espaço para, ou atribuísse metas de formação para cada

quadro incentivando constantemente aos quadros a procura de formação, actualização.

Porque eu noto e deixa-me um pouco inquietado, o facto de os funcionários procurarem

informação, procurarem actualização só quando existe algum apoio ou quando existe

algum incentivo financeiro, ou seja, se a direcção não cria o espaço as pessoas não têm

aquela iniciativa, salvo alguns casos, temos alguns quadros que sim procuram, mas que

haja alguma forma de estimular as pessoas a procurarem informação, que se criem

simpósios, fóruns, que se criem espaços de constante actualização e que as pessoas
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procurem este espaço voluntariamente. (…)” Este entrevistado relacionou este aspecto

com a remuneração de acordo com o desempenho: “Uma outra coisa que gostaria que

se contemplasse seria a retribuição de acordo com o desempenho de cada um, isto

estimularia a todos a constantemente a estarem actualizados, informados e realizar o

seu trabalho com maior desempenho possível para poderem alcançar um objectivo.”

No âmbito da ambição de formar mais recursos, foi referido por dois entrevistados que

seria importante que as suas províncias tivessem instituições de formação que

permitissem sanar a necessidade de formar novos quadros na saúde ao nível das suas

províncias. Um dos entrevistados referiu: “Bom gostaria que pelo menos houvesse um

centro de formação (…) porque há aqueles cursos básicos que, pelo menos, nós

poderíamos fazer, formarmos na cidade para, pelo menos, preencher aquelas lacunas

do que esperar, por exemplo, os cursos que saem do Instituto, porque os cursos que

saem do Instituto (…) tem que espalhar por todo o País. Então, às vezes podemos ter

falta, por exemplo, de vinte enfermeiros. Acaba um curso, por exemplo, para o ano, só

nos mandam três ou quatro, não resolve, e então, para podermos apetrechar todas as

lacunas existentes leva muito tempo, agora se tivéssemos um centro de formação, esses

cursos básicos, havíamos de fazer como fazem as outras províncias.”

Relativamente ao tema dos mecanismos de motivação dos RHS foram dados vários

contributos, muito diferenciados. Um dos entrevistados referiu a importância de se

incentivar os bons trabalhadores: “(…) necessidade de incentivar as pessoas, tem que se

incentivar, tem que se motivar as pessoas, porque o que acontece é que trabalha bem,

não trabalha bem, é pior trabalhador, tudo dá na mesma. A pessoa sabe que no final do

mês, tenho o meu salário e depois penaliza os bons trabalhadores, penaliza os bons

trabalhadores. Pela experiência própria, há muita gente bom trabalhador competente e

depois, com essa falta do complemento dos instrumentos que o estatuto dá, é mais fácil

nós punirmos do que premiar. Se nós fazemos o levantamento de processos

disciplinares ao longo de um ano, vamos ver uma flecha e depois vamos ver os prémios

que houve durante o mesmo período, vamos apanhar zero.” Outro entrevistado referiu

as condições de trabalho: “Eu acho que, na medida do possível, eu gostava que fossem

criadas condições de trabalho, condições ideais de trabalho, aquilo que dá o básico

para trabalhar, porque fica difícil nós cobrarmos quando não damos as ferramentas.”
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Dois entrevistados referiram considerar importante que os RHS se sintam protegidos e

acarinhados pelo Sistema para o qual trabalham, caso algo inesperado lhes aconteça.

Um entrevistado referiu acerca deste tópico: “Uma das coisas que eu vejo é que há

muita incerteza, a pessoa trabalha no meio de incerteza, não sabe bem o que pode ser a

sua vida amanhã. E isso não é saudável e daí que muitas das vezes nós trabalhamos a

correr, trabalhamos para resultados hoje, se eu quero construir uma casa tenho que

acabar a casa hoje enquanto ainda estou bem, enquanto trabalhar. Porque o que vem

amanhã, não sei. Não é uma situação saudável.” O segundo entrevistado referiu: “A

questão da assistência médica medicamentosa, tem de ser revista, a pessoa é da saúde,

é da saúde não pode sofrer como qualquer outra pessoa. Não estou a dizer que tem de

ser privilegiado, mas pelo menos ter aquela consideração pelo pessoal da saúde (…)

ter um tratamento diferenciado. Muitas das vezes os que apanham essas doenças como

o VIH/SIDA, depois aparecem como pessoas inúteis e todas as pessoas sabem que ele é

da saúde, os serviços nem apoiam por nada, apoiar pelo menos em termos de ter acesso

ao tratamento, a essas coisas todas (…)”. Este entrevistado referiu também acerca deste

tópico: “Outra coisa, funcionários que desligam-se dos serviços por limite de idade,

reforma e trabalharam 35 anos, de serviço na saúde, efectivos. Uns nunca tiveram nem

sequer um processo disciplinar, uma repreensão, uma simples repreensão. São pessoas

que deviam receber um louvor qualquer, nem que seja diploma. Nós, pela nossa

maneira de ser, uns simples diplomas, uma assinatura de uma Governadora, do

Ministro, ficamos tão satisfeitos, o que não é fácil ter aqui, portanto é esse tipo de

motivação, aqueles que desligam motivam aqueles que ainda estão a trabalhar, quando

eu chegar ali sem ter nenhum processo, pelo menos vou apanhar um louvor qualquer,

portanto são coisas que devia-se procurar formas de incentivar.”

Por último, um entrevistado referiu que seria importante que a formação contínua

pudesse beneficiar mais quem dela usufrui: “Exactamente, tinha de haver iniciativa

sobre essa coisa de formação contínua porque existe na saúde e na direcção, existe

formação contínua, muita gente a fazer formação, mas que não vê que traga benefícios.

Aquilo que é, é aquilo que é, se quer mudar de carreira, progredir tem que ter aquele

requisito que se exige, e não se exige requisito de formação contínua (…) tem de haver

forma de essa formação contínua ter de beneficiar o funcionário em alguma coisa.
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Reduz o tempo para poder promover, qualquer coisa. Tem que se fazer de forma a que

tenha sentido essa formação contínua.”
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7 DISCUSSÃO

No capítulo anterior apresentaram-se os resultados obtidos da análise de situação aos

RHS. Neste capítulo os resultados deste estudo serão contextualizados nos

conhecimentos existentes sobre os principais temas abordados e serão enquadrados no

propósito da tese.

A análise que foi efectuada aos processos de gestão de nível provincial e o que os

entrevistados percepcionam como sendo os temas mais importantes no que concerne à

temática dos RHS, remete-nos para quatro grandes temas, sobre os quais parece ser

importante fazer notar a sua interdependência, a saber:

1. Planeamento estratégico de nível provincial e participação/influência das

províncias no planeamento feito ao nível central (MISAU);

 Processo de planeamento e avaliação das diversas actividades

 Sinergias identificadas nos processos de planeamento

2. Dificuldades que afectam as actividades da província identificados pelos

entrevistados;

 Recursos financeiros insuficientes

 Libertação tardia de fundos e sobreposição de actividades

3. Questões que afectam os RHS da província identificados pelos entrevistados;

 Formação (inclui aspectos como número de RHS formados insuficiente para

cobrir as necessidades, estruturas de formação existentes insuficientes,

qualidade da formação insuficiente, desigual acesso a formação e deficiente

controlo da qualidade das formações)

 Necessidade de criação de mecanismos de motivação e envolvimento/sentido

de pertença dos RHS

 Necessidade de desbloqueio/celeridade dos processos administrativos com

impacto directo na carreira dos RHS (avaliações, nomeações, progressões, etc.)
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4. Problemas existentes ao nível dos RHS da província identificados pelos

entrevistados

 Número e distribuição de recursos humanos existentes, insuficiente para cobrir

as necessidades das províncias;

 Necessidade de melhorias das capacidades técnicas dos RHS existentes

 Desmotivação/desresponsabilização

 Perda de capital humano

7.1 Planeamento estratégico de nível provincial e participação/influência

das províncias no planeamento feito ao nível central (MISAU)

7.1.1 Processo de planeamento e avaliação das diversas actividades

Em todas as províncias foi constatado que o processo de planeamento das actividades

envolve todos os departamentos e direcções distritais, processo identificado pelos

entrevistados como a planificação integrada. Da planificação integrada resultam os

planos das Direcções Provinciais de Saúde das diferentes províncias, estes planos são

posteriormente remetidos aos respectivos Governos Provinciais e daí resultam os Planos

Provinciais. A descentralização da planificação e implementação dos planos para os

níveis provincial e distrital está em consonância com os objectivos do MISAU,

espelhados no PESS 2007-2010, que considerando que o distrito é a base de

planificação e implementação dos programas de saúde, visam o aprimoramento da

qualidade da planificação provincial, em consonância com a planificação do Governo.

(MISAU, 2007). Todos os responsáveis entrevistados referiram que os seus

departamentos fazem anualmente o plano estratégico referente à sua área, sendo que são

estes os planos que também contribuem para a planificação integrada.

Relativamente à monitorização e avaliação das actividades foi constatado que esta é

elaborada a três níveis distintos. Existe uma unidade de monitoria e avaliação ao nível

dos distritos, ao nível de cada departamento provincial e acima destes, o Departamento

de Planificação e Cooperação vela pela monitoria e avaliação de toda a província.
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7.1.2 Sinergias identificadas nos processos de planeamento

Foi constatada uma variabilidade nas funções, autonomia, proactividade e envolvimento

dos diferentes entrevistados, na prossecução das suas actividades, neste sentido, foram

identificadas diferentes sinergias ao nível do processo de planeamento nas províncias

em análise. Relativamente ao envolvimento dos departamentos na criação de

documentos estratégicos de nível central, constatou-se que os Departamentos de

Formação não são envolvidos neste processo, ao contrário dos Departamentos de

Recursos Humanos e das Direcções Provinciais, tendo nestas últimas, dois responsáveis

referido que têm sido auscultados no âmbito de políticas nacionais dos Programas de

Saúde Pública.

No que concerne às sinergias dentro da província foram também identificadas algumas

sinergias implementadas por responsáveis pelos Departamentos de Recursos Humanos

como encontros mensais entre este departamento e todos os responsáveis pela GRH ao

nível dos distritos e uma maior responsabilização dos distritos no controlo do efectivo

existente na província. Um dos responsáveis pela Formação referiu ainda ter uma

óptima sinergia com os Programas e as ONG, na planificação das acções de formação

na sua província, tendo referido que nenhuma acção de formação acontece na sua

província sem que o seu departamento tenha conhecimento e autorize, o que não se

verifica nas restantes províncias. Esta sinergia reveste-se de grande importância pois na

história da ajuda externa a Moçambique, são conhecidos abusos que prejudicaram o

normal funcionamento dos serviços de saúde, pelo pagamento desproporcionado por

parte de ONG, de perdiems aos RHS, para estes participarem em actividades alheias às

suas normais funções, prejudicando desta forma a prestação de cuidados de saúde à

população. Estes abusos estiveram na origem do Código de Conduta de Kaya Kwanga

(Pfeiffer, 2003)

Os Subsistemas de Informação de Pessoal (SIP) e o Subsistema de Informação de

Formação (SIFo) foram identificados como mais-valias para o controlo das informações

de cadastro dos RHS e das formações existentes ao nível das províncias. O Subsistema

de Informação de Pessoal (SIP) é parte integrante do Sistema Nacional de Gestão de

Recursos Humanos no Aparelho do Estado e contém a informação de todos os

funcionários que auferem salários através do Orçamento do Estado, incluindo
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Estrangeiros e por outros fundos (MISAU, 2011). O SIFo contém informação

actualizada sobre as formações contínuas do pessoal da saúde e faz a recolha, registo,

monitoria e avaliação das actividades de Formação Contínua (MISAU, 2011).

7.2 Dificuldades que afectam as actividades da província identificadas

pelos entrevistados

7.2.1 Recursos financeiros insuficientes

Em todas as províncias a insuficiência de recursos financeiros foi apontada como o

principal constrangimento ao cumprimento das actividades planeadas. Neste âmbito, foi

definida como prioridade do sector para o ano 2011, no seu Trigésimo Quinto Conselho

Coordenador de Saúde, a melhoria da capacidade de absorção dos fundos atribuídos ao

sector (República de Moçambique, 2010)

7.2.2 Libertação tardia de fundos e sobreposição de actividades

A libertação tardia de fundos pela Direcção do Plano e Finanças foi apontada como um

grande constrangimento ao cumprimento do planeamento das províncias, na medida em

que diminui o tempo de execução dos planos anuais previamente elaborados, e obriga à

sobreposição das actividades. Outro factor identificado pelos entrevistados como um

problema, que também contribui para a sobreposição das actividades, é o surgimento de

actividades não planeadas, impostas pelos níveis superiores, Governo Provincial e

Governo Central. Esta questão é reconhecida pelo sector, que no balanço do PES 2010

refere existir uma discrepância entre o realizado e o planificado, sendo um terço do

realizado em 2010, correspondente a actividades não planificadas. É definido neste

documento que deve ser objectivo dos planos, serem mais realistas e ponderarem a

disponibilidade de recursos humanos e financeiros (MISAU, 2011).

Estes constrangimentos, ao nível da formação, afectam o normal funcionamento das

unidades sanitárias. O facto de haver libertação tardia de fundos e de surgirem

actividades de formação não previamente planeadas, ditadas pelos níveis superiores,

promove a falta de recursos humanos nas unidades sanitárias. No primeiro caso, da

sobreposição de actividades de formação por libertação tardia de fundos, pode implicar

que vários RHS, da mesma unidade sanitária, se ausentem para as acções de formação,

que podem ser as mesmas ou mesmo formações diferentes. No segundo caso, do



73

surgimento de actividades de formação não planeadas, o imediatismo das formações

não permite prever e colmatar à priori as falhas de RHS nas unidades sanitárias.

7.3 Questões que afectam os RHS da província identificados pelos

entrevistados

7.3.1 Formação

Foram muitos os problemas ao nível da formação, tanto inicial como contínua,

identificados pelos entrevistados. Estes incluem aspectos como um número de RHS

formados insuficiente para cobrir as necessidades, estruturas de formação existentes

insuficientes, qualidade da formação insuficiente, desigual acesso a formação e

deficiente controlo da qualidade das formações.

Foi referida pelos entrevistados a necessidade de formar mais RH na saúde e formá-los

melhor. Para colmatar a necessidade de formar mais RH em saúde, em duas províncias

é sentida a falta de instituições de formação que permitam leccionar cursos básicos, uma

vez que a resposta dada pelo nível central a esta lacuna, fica muito abaixo do que são as

necessidades. A fraca formação técnica dos RHS é sentida em todas as províncias. As

causas apontadas para este facto, pelos entrevistados foram a qualidade do ensino

técnico. Neste ponto é reconhecida a necessidade de melhoria das capacidades

psicopedagógicas dos professores, a necessidade de um maior número de professores

nas instituições de ensino e de revisão dos programas e formação e ainda a fraca

proactividade dos RHS em procurarem melhorar, actualizar-se e procurarem formação

de forma a aperfeiçoarem o seu desempenho. Outro entrevistado referiu que seria

importante que os RHS pudessem retirar algo mais das formações do que simplesmente

os ensinamentos. Na sua opinião as formações contínuas poderiam ter impacto em

termos de progressão na carreira.

Foram também referidas as desigualdades no acesso a formação, quer seja inicial, quer

seja contínua, e neste ponto é reconhecido que os indivíduos colocados em US mais

distantes têm maior dificuldade de acesso, ou mesmo de ver o seu pedido de

continuação de estudos, autorizado. A falta de acesso a formação contínua destes

trabalhadores está relacionada com a dificuldade logística de trazer estes colaboradores

para as acções de formação mais centrais, e também, porque estas zonas mais
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periféricas são habitualmente alvo de menor (e nalguns casos de nenhuma) atenção por

parte dos programas das ONG.

Ao nível de formação contínua, nalgumas províncias são sentidas dificuldades em gerir

todas as formações que lá acontecem, sendo que algumas das vezes os Departamentos

de Formação não têm conhecimento destas, ou por vezes, só têm este conhecimento à

posteriori. Este facto não permite avaliar à priori a necessidade e qualidade da

formação, se responde aos objectivos do programa do departamento e se existe um

acesso equitativo dos participantes. Por outro lado é sentido pelos entrevistados um

deficiente acompanhamento e avaliação das acções de formação contínua.

Os problemas com a formação contínua agora identificados, estão referenciados na

literatura por outros autores. As dificuldades com formação contínua, sentidas num

ponto de situação dos RHS de Moçambique efectuado em 2005, prendem-se com o

facto de que quanto mais periférica é a unidade sanitária, menos são as oportunidades de

formação, a abordagem da formação contínua não está suficientemente sistematizada,

não existe um laço formal entre a formação contínua recebida e as necessidades de

formação para poder progredir na carreira ou para dar resposta às deficiências em

competências nas unidades de colocação dos técnicos em formação e os critérios para

selecção dos formandos são inadequados (Ferrinho & Omar, 2006).

Foi ainda muito abordada a necessidade de capacitar com noções de gestão

administrativa, financeira e de recursos humanos, as pessoas que necessitam de aplicar

este tipo de conhecimentos no decorrer da sua actividade. No que concerne aos

responsáveis pelos Departamentos de RHS, foi ainda referido por um entrevistado que

seria importante que estes responsáveis tivessem sensibilidade para conhecimentos de

Psicologia. Sendo a falta de recursos o factor que se encontra na origem da maioria dos

problemas enfrentados pelos diversos países, a falta de sistemas de gestão eficientes

também contribui grandemente para as estas dificuldades. (Nyoni, et al. 2006)
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7.3.2 Necessidade de criação de mecanismos de motivação e envolvimento/sentido

de pertença dos RHS

Foi referida pelos entrevistados a importância de se criarem formas de envolver os RHS

nos objectivos do sector e fazer estes sentirem-se como parte integrante deste e

sentirem-se acarinhados. A literatura ilustra que um forte sentido de missão e de

compromisso por parte dos seus colaboradores são identificados como características de

organizações e unidades de saúde de alto desempenho (Grindle, citado em Fritzen,

2007)

Foi referido por um entrevistado que apesar de ser um aspecto descurado, a formação

deontológica dos RHS deveria ter mais atenção. Os RHS deveriam ser mais

sensibilizados para este tipo de formação e para o que é esperado de si e qual a

importância do seu papel para o sector e para a Saúde Pública. Foi também referida a

importância de incentivar o bom desempenho, pela retribuição em função do

desempenho, ou por mecanismos de reconhecimento e agradecimento aos RHS pelo seu

bom desempenho, quando este se verifique. A falta de reconhecimento pelo bom

desempenho, é reconhecido como um indicador de más condições de trabalho. As más

condições de trabalho contribuem para uma baixa motivação dos trabalhadores,

afectando o seu desempenho, e consequentemente, a qualidade dos cuidados de saúde

prestados, o que se traduz num impacto negativo para todo o sector saúde (Zurn et al,

2005).

Um entrevistado referiu que “com a forma como o sistema está feito, é muito mais fácil

punir do que premiar e quando se analisam estes números, este facto sobressai”.

7.3.3 Necessidade de desbloqueio/celeridade dos processos administrativos com

impacto directo na carreira dos RHS (avaliações, nomeações, progressões,

etc.)

Os estrangulamentos dos processos de nomeação, progressão ou promoção preocupam

os entrevistados na medida em que os RHS ficam prejudicados com os atrasos que estes

acarretam. No entanto foi referido por alguns entrevistados que, com uma atitude mais

proactiva dos seus departamentos, conseguiram conquistar alguma celeridade no

tratamento destes processos.



76

Foram também referidos atrasos ao nível do envio das avaliações dos funcionários, por

parte das US para o nível provincial, o que prejudica os trabalhadores que pela sua

avaliação têm direito ao bónus de rentabilidade. Foi referida o entanto, por vários

entrevistados, a melhoria que conseguiram implementar ao nível da avaliação dos RHS,

quando tomaram posse.

7.4 Problemas existentes ao nível dos RHS da província identificados pelos

entrevistados

Os problemas que têm vindo a ser referidos, estão na origem dos problemas existentes

com os RH do sector Saúde em Moçambique

7.4.1 Número e distribuição de recursos humanos existentes insuficiente para

cobrir as necessidades das província

Foi identificada pelos vários entrevistados a insuficiência de RHS para cobrir as

necessidades das suas províncias e por vezes, dos seus departamentos. Esta falta muitas

das vezes prende-se, para além do número, com a inexistência de RHS com as

competências necessárias.

Foi referido por dois entrevistados que o número disponível de RHS não acompanha o

crescimento de serviços e novas funções e também, a ampliação das infra-estruturas. As

profissões apontadas por todos os entrevistados como sofrendo de maior escassez foram

os médicos especialistas e de clínica geral, enfermeiros e as enfermeiras de Saúde

Materno-infantil (SMI). As outras classes referidas foram os agentes técnicos de

medicina preventiva e saneamento do meio e os serventes. Foi ainda referido que as

especialidades mais deficitárias são a de Cirurgia, Radiologia e Anestesiologia.
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A discrepância entre as necessidades e o existente foi abordada no Plano de

Desenvolvimento dos Recursos Humanos da Saúde 2008-2015, conforme ilustrado

abaixo.

Figura 8 - Discrepância de RHS entre as necessidades e o existente

Profissões
Pessoal de acordo
com o SIP 2006

Necessidades
2006*

Diferença

A. Prioritárias ODMs 11.811 12.340 529

Farmácia 849 909 60

Medicina 1.881 1.791 -90

Laboratório 809 1.202 393

Saúde Pública /Medicina
Preventiva

820 337 -483

Enfermagem 4.282 4.733 451

Obstetrícia e enfermagem
de SMI

2.879 2.295 -584

Instrumentista 132 389 257

Anestesiologia 103 408 305

Cirurgia 56 275 219

B. Outras 13.872 18.485 4.613

TOTAL 25.683 30.825 5.142
Fonte: Plano Nacional de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Saúde

Foi ainda abordada a problemática da distribuição dos RHS, pela dificuldade que existe

em enviar RHS qualificados para as US mais periféricas. O MISAU tem envidado

esforços no sentido de corrigir assimetrias regionais, pela utilização do critério de rácio

de habitantes por médico e habitantes por técnico para colocação dos profissionais, no

entanto, as assimetrias persistem. Estas poderão dever-se, entre outras razões, à falta de

recursos, dificuldades de retenção, deficiências da rede sanitária já existente e à

indefinição dos quadros de pessoal (MISAU, 2008).

7.4.2 Necessidade de melhorias das capacidades técnicas dos RHS existentes

O trabalho em saúde caracteriza-se por incluir não apenas as capacidades técnicas e

conhecimentos directamente responsáveis pela prestação de cuidados de saúde, mas

também, por incluir as capacidades de suporte ao sistema que facilitam a prestação

destes cuidados. O sector saúde não se caracteriza assim somente pela prestação de

cuidados de saúde, mas também, pelos sistemas de suporte que permitem a aplicação
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das capacidades técnicas com impacto directo na saúde e segurança dos pacientes

(Bossert et al, 2007).

A maioria dos entrevistados percepciona o desempenho dos seus departamentos e

províncias como bom e consideram que tem vindo a melhorar, no entanto, são de

opinião que este precisa melhorar ainda mais.

Conforme já desenvolvido, a generalizada fraca capacidade técnica e de gestão que se

sente ao nível dos RHS, tem diversas origens, no entanto, esta fragilidade do sector, em

conjunto com a falta de motivação e de compromisso existentes, tem um impacto

directo na qualidade dos serviços de saúde que são prestados aos utentes.

Não obstante estar identificada esta necessidade de melhoria técnica, os RHS

confrontam-se no seu dia-a-dia com más condições físicas de trabalho. Ausência de

equipamento básico, frigoríficos que não funcionam, manuais de consulta que não se

encontram nos consultórios, iluminação desadequada, edifícios degradados, sujos e sem

privacidade, são algumas das realidades das condições de trabalho destes prestadores de

cuidados de saúde (Ferrinho & Omar, 2006). Conforme referido por estes autores, estas

condições só raramente são formalmente documentadas, mas muitas vezes implicam

que muitas das competências adquiridas sejam redundantes num contexto onde não

podem ser praticadas, contribuindo assim para perdas de eficiência e efectividade.

Esta problemática é patente nas palavras de um entrevistado “Eu acho que, na medida

do possível, eu gostava que fossem criadas condições de trabalho, condições ideais de

trabalho, aquilo que dá o básico para trabalhar, porque fica difícil nós cobrarmos

quando não damos as ferramentas”.

7.4.3 Desmotivação/desresponsabilização

Foi referido por alguns entrevistados o fraco sentimento de pertença e de querer resolver

os problemas existentes, que sentem nos recursos humanos dos seus departamentos. De

acordo com Scott A Fritzen (2007), os trabalhadores podem experienciar o sentimento

de que pouco terão a ganhar em esforçarem-se mais ou ser mais receptivos para com os

seus superiores ou utentes. Contribuem para este facto a percepção de escassas

oportunidades de promoção e progressão, aliadas a baixos salários, o que contribui para

a sensação do trabalhador se sentir “preso” (Fritzen, 2007)
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Alguns entrevistados referiram que quando ocuparam os seus cargos sentiram uma

grande acomodação nos colaboradores dos seus departamentos e que existe um

sentimento de fuga às responsabilidades, na hora de fazer e de responder pelo que se

fez. É reconhecido que quando o sector da saúde tem parcos recursos, é difícil

responsabilizar os RHS pelas funções que lhe são exigidas e impor-lhes como as

deverão executar, por outro lado, por vezes os trabalhadores sentem-se sem poder de

decisão, devido à pouca autonomia que lhes é permitido ter no desempenho das suas

tarefas (Fritzen, 2007). Não obstante esta percepção que estes responsáveis referiram, é

sentida por alguns entrevistados a vontade dos RHS dos seus departamentos e

províncias em melhorar.

Este sentimento é também sentido ao nível da vontade dos RHS em saberem mais,

procurarem formação por si e não somente quando existe um incentivo financeiro por

trás, que de acordo com os entrevistados é o que se verifica na maioria das vezes.

7.4.4 Perda de capital humano

Foi referido pelos entrevistados que os atrasos nos processos de nomeação, melhores

condições oferecidas por outros sectores e inexistência de incentivos/facilitação de

seguir os estudos em Saúde, estão na origem da perda de RHS no sector. A percepção

de piores condições de trabalho em relação a outros sectores, contribuem para uma

baixa satisfação no trabalho, que muitas das vezes está na origem de fuga de capital

humano para outros sectores ou países (Dovlo, 2003).

Com base nos conhecimentos e resultados obtidos no âmbito desta investigação,

descritos em cima, foi possível criar uma matriz SWOT do Serviço Nacional de Saúde,

que esquematiza as razões que contribuem para os problemas existentes com os RHS,

tal como percepcionados pelos entrevistados.
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Figura 9 - Matriz SWOT do SNS que contextualiza os problemas existentes com o RHS em Moçambique

As bases para definição de estratégias indicadas na matriz, são todas referentes a

planeamento e têm a ambição de ser pontos de partida de estratégias a definir.

Conforme se esperaria de uma análise desta natureza, visam:

1. Potenciar os pontos fortes, para maximizar as oportunidades;

2. Minimizar os pontos fracos, procurando maximizar as oportunidades;

3. Potenciar os pontos fortes, para minimizar as ameaças e,

4. Minimizar os pontos fracos, procurando fazer face ao efeito das ameaças.

Análise interna

Pontos Fortes Pontos Fracos

 Planificação integrada

Monitoria e avaliação efectuada a diferentes níveis

Maior grau de proactividade de alguns responsáveis na

implementação de melhorias nos processos

 Subsistemas de Informação de Pessoal e de Formação

 Conhecimento dos problemas existentes e elaboração

de planos estratégicos e operacionais com vista a

colmatá-los

 Variabilidade de autonomia, funções e envolvimento

dos responsáveis pela gestão nos processos de

planeamento provincial e central

 Inexistência de total conhecimento e controlo sobre as

formações existentes nas províncias

 Recursos financeiros insuficientes

 Libertação tardia de fundos ao nível provincial

 Imposição pelo nível central e provincial aos

departamentos provinciais de actividades não

planificadas

 Fraca capacidade de formação de novas competências

técnicas em quantidade e qualidade

 Incapacidade de suprir as desigualdades de acesso dos

RHS a formação

 Programas de formação desajustados das reais

necessidades de formação existentes

 Fracas capacidades de gestão administrativa, financeira

e de recursos humanos

 Unidades sanitárias com falta de condições condignas

de trabalho

 Infra-estruturas insuficientes

O
p

o
rt

u
n

id
ad

es

Crescimento económico do país

 Apoio financeiro e didáctico da ajuda externa

Potenciar:

- Elaboração do planeamento estratégico e operacional

com base nos conhecimentos existentes sobre os

desafios enfrentados pelo SS;

- Melhorias nos processos implementadas/sugeridas

pelos responsáveis de toda a linha de comando do

MISAU, generalizando-as a todo o SS;

- Subsistemas de informação existentes

Para rentabilizar:

- A utilização dos recursos financeiros limitados, ainda

que crescentes, existentes.

Minimizar:

- As discrepâncias de autonomia e envolvimento dos

diversos responsáveis pela gestão de toda a linha de

comando do MISAU no planeamento;

- Inexistência de planeamento prévio de algumas

actividades;

- Fraco envolvimento de responsáveis pela gestão

considerados stakeholders chave do MISAU, pelo risco

de perda de inputs pertinentes e não apropriação dos

planos;

- A desadequação de alguns programas de formação.

Para rentabilizar:

- Obtenção de uma maior variedade de inputs para

planeamento e uma maior apropriação dos planos de

nível central;

- A utilização dos recursos financeiros limitados, ainda

que crescentes, existentes.

A
m

ea
ça

s

Estrangulamentos nos processos de nomeação,

progressão e promoção dos RHS

 Oferta de melhores condições de trabalho por parte de

outros sectores e países

 Pobreza eminente

 Elevada carga de doença da população

 Epidemia VIH/SIDA e alta prevalência de doenças

infecto-contagiosas

 País em recuperação de uma guerra civil

 Baixo nível de escolaridade da população

 Nutrição da população deficiente

 Abastecimento de água potável limitado

 Desigual acesso a cuidados de saúde básicos

Potenciar:

- A proactividade de alguns responsáveis na

implementação de melhorias nos processos;

- Melhorias nos processos implementadas/sugeridas

pelos responsáveis de toda a linha de comando do

MISAU, generalizando-as a todo o SS;

- Elaboração do planeamento estratégico e operacional

com base nos conhecimentos existentes sobre os

desafios enfrentados pelo SS;

Para minimizar:

- Os problemas relativos aos processos relacionados

com os RHS;

- O impacto dos desafios enfrentados pelo país e pelo

SS.

Minimizar:

- As discrepâncias de autonomia e envolvimento dos

diversos responsáveis pela gestão de toda a linha de

comando do MISAU no planeamento;

- Inexistência de planeamento prévio de algumas

actividades;

Para minimizar:

- Os problemas relativos aos processos relacionados

com os RHS;

- O impacto dos desafios enfrentados pelo país e pelo

SS;

- A diferença de condições oferecidas em relação a

outros sectores.

A
n

á
li

se
ex

te
rn

a
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7.5 Envolvimento dos entrevistados no planeamento estratégico em saúde

No âmbito do objectivo deste trabalho, de recolher contributos para o planeamento de

uma política de Recursos Humanos da Saúde para Moçambique, foram apresentados

anteriormente, os principais tópicos que reflectem a realidade diária dos responsáveis

pelos Departamentos de Recursos Humanos, Departamentos de Formação e dos

Directores Provinciais de quatro províncias de Moçambique. A importância destes

entrevistados foi reafirmada pelos resultados, tendo sido possível constatar que são estes

responsáveis que implementam ao nível provincial e distrital, as políticas e estratégias

de nível central, a “visão ministerial”, nas palavras de um entrevistado. Foi também

possível constatar que alguns destes responsáveis são auscultados no âmbito da

definição de estratégias de nível central.

7.6 Envolvimento dos entrevistados no planeamento estratégico dos RHS

Todos os países fazem planos de recursos humanos, quer seja como parte integrante de

políticas e estratégias nacionais de saúde, quer seja como documentos isolados. A

exaustividade com que estes planos são elaborados varia, pois alguns destes não são

baseados em exaustivas análises de situação prévias. O envolvimento dos stakeholders

chave no planeamento dos RHS, deverá ser cuidadosamente ponderado e planeado.

Sabe-se que esta decisão obriga à escolha entre um processo mais rápido ou um

processo mais longo, que permita acomodar os interesses dos stakeholders, mas esta

segunda opção resulta numa maior apropriação e propicia que o planeamento seja

efectivamente implementado (Martineau, 2008). Os planos estratégicos necessitam

ainda de ser implementados através de um processo de orçamentos e planos

operacionais de curto prazo (Green et al, 2007).

O fraco envolvimento dos stakeholders chave no processo de planeamento das políticas

de RHS é reconhecido pela OMS como um dos factores de limitado sucesso de alguns

processos de planeamento e implementação de políticas de RHS (Nyoni et al, 2006).

Num estudo efectuado por esta organização, foi possível constatar que cerca de metade

dos países pertencentes à região Africana da OMS estão a rever ou a desenvolver as

suas políticas, estratégias e planos de RHS de uma forma mais abrangente, de forma a

dar resposta aos desafios actuais (Nyoni et al, 2006).
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Para a elaboração do anterior Plano de Desenvolvimento de RHS (2006-2010) em

Moçambique, foram auscultados diversos stakeholders chave (Nyoni et al, 2006), no

entanto, não foi possível abordar esta questão com os entrevistados pois nenhum deles

estava nas actuais funções na altura de elaboração daquele plano.

7.7 Os exemplos de outros países acerca do envolvimento de stakeholders

chave no planeamento estratégico

Um estudo comparativo dos processos de planeamento estratégico de reformas de saúde

em três países, Eritreia, Moçambique e Zimbabwe expressa a falta de apropriação dos

planos por parte de stakeholders chave, na opinião dos autores, devido ao fraco

envolvimento e consulta a estes na fase de elaboração e desenvolvimento do

planeamento. Em Moçambique e no Zimbabwe foi ainda constatada uma fraca ligação

entre o plano estratégico nacional e os planos operacionais, o que parece sugerir a

diminuição do poder de coesão dos planos nacionais (Green et al, 2007).

Um quarto exemplo de ênfase no processo, em detrimento de uma análise dos

stakeholders chave a envolver naquele, foi experienciado em Benim. Este país passou

por um processo de planeamento da implementação de “zonas sanitárias” atribulado. A

experiência deste país mostra-nos que a análise de situação efectuada não considerou

todos os aspectos pertinentes que deveria ter considerado, ao mesmo tempo que, não só

não auscultou os stakeholders chave, como descurou tentar envolvê-los, por meio do

esclarecimento dos propósitos e pertinência das novas estruturas de organização. O

resultado foi um conflito ao nível dos diferentes intervenientes que seriam afectados por

estas novas “zonas sanitárias”, que culminou na resistência da adopção do novo modelo

por parte dos profissionais de saúde, principalmente dos médicos, mas também gestores

ao nível do Ministério da Saúde, que sentiram este estar a ser-lhes imposto pelos

doadores externos. (Beyer, 1998)

Um exemplo bem sucedido de planeamento estratégico de RHS é o da Tailândia. Este

país, tal como Moçambique, tem insuficiência de profissionais para responder às

necessidades, tem dificuldade em formar equitativamente os profissionais e ainda de

dotar as áreas rurais com profissionais qualificados. A experiência da Tailândia

expressa que, os planos estratégicos por si só, pouca eficiência apresentam para resolver
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os problemas existentes, e evidencia que o método com mais impacto no planeamento

dos RHS é o envolvimento dos stakeholders chave no processo de planeamento. O que

se fez neste país foi envolver desde cedo os gestores que iam implementar o plano. O

resultado foi um planeamento mais eficiente dos RHS existentes (Chunharas, 1998).
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8 CONCLUSÕES

O trabalho aqui apresentado permitiu revelar os principais problemas relacionados com

os RHS enfrentados pelo MISAU, conforme estes são percepcionados por um grupo de

responsáveis pela gestão de nível provincial.

Os principais problemas referidos pelos entrevistados referem-se à densidade,

distribuição e desempenho, mas também, alguns problemas transversais.

Densidade

Foi identificada por vários entrevistados a insuficiência de RHS para cobrir as

necessidades dos seus departamentos e das suas províncias. O número disponível de

RHS não tem acompanhado o crescimento dos serviços e a ampliação de infra-

estruturas, sendo que a maior carência é sentida para os médicos especialistas e de

clínica geral, enfermeiros e enfermeiras de SMI.

Distribuição

Foi apontada pelos entrevistados a problemática da distribuição dos RHS, pela

dificuldade que existe em enviar RHS qualificados para as US das áreas mais

periféricas.

Desempenho

A maioria dos entrevistados percepciona que o desempenho dos RH dos seus

departamentos e províncias necessita melhorar, apesar de considerarem que este tem

vindo a melhorar.

Problemas transversais

Foi referido o fraco sentido de pertença dos RHS nos objectivos do sector, a fuga às

responsabilidades, a falta de proactividade e a fuga destes recursos para outros sectores

de actividade.

No âmbito deste estudo, e como pontos de partida principais, realça-se a importância de

potenciar o planeamento com base em evidência e minimizar o por vezes fraco
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envolvimento de todos os stakeholders chave do MISAU no planeamento estratégico,

directamente relacionado com os RHS. Os resultados deste estudo mostram que em

Moçambique este envolvimento é contextual, na medida em que das respostas dos

entrevistados foi possível concluir que nem todos são convocados a contribuir e quando

o são, o grau de influência no planeamento varia de entrevistado para entrevistado. Não

foi possível avaliar a participação dos entrevistados na elaboração do PNDRHS anterior

pois nenhum destes ocupava o cargo na altura de elaboração daquele.

Relativamente aos problemas com os RHS identificados, os resultados também

mostraram existir especificidades distintas em cada província, problemas mais latentes

em algumas províncias não eram considerados prioritários nas outras províncias, e

verificou-se ainda, que assuntos abordados como positivos nalgumas províncias, noutras

constituíam um problema.

As implicações destas disparidades em Moçambique podem contribuir para um

planeamento mais desfasado da realidade. Moçambique tem 799.380 km2, conta com

136 distritos e a força assalariada no sector da saúde em 2007 era de 28.316

trabalhadores (MISAU, 2008). Dada a realidade de parcos recursos financeiros,

humanos e de infra-estruturas de que Moçambique dispõe, afigura-se de primordial

importância um planeamento coerente, que permita ao nível central a tomada de decisão

e delineação de planos de acção baseados em evidências. Por outro lado, o

envolvimento de todos os stakeholders chave propicia o alinhamento entre os planos

estratégicos e os planos operacionais elaborados ao nível da província e dos distritos.

Esta tese fornece conhecimento para o planeamento estratégico dos RHS em

Moçambique. Os resultados obtidos contribuem para uma análise de situação e

pretendem ser um contributo para a elaboração de políticas de RHS que procurem

responder aos desafios enfrentados pelo SS moçambicano.
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9 ANEXOS

9.1 Guião de entrevista – Director Provincial da Saúde

A. SOBRE A FUNÇÃO COMO DIRECTOR DA DPS

1. Poderia falar um pouco da sua experiência como Director da DPS? (pontos

positivos, pontos negativos, mudanças que fez para resolver eventuais problemas

que tenha identificado, etc);

2. Pode nos indicar como é o organigrama da DPS, as diferentes

Repartições/Departamentos existentes na DPS, os seus níveis e as áreas de acção

e de responsabilidades? Este organigrama interno tem algum regulamento ou

normas, instruções sobre o seu funcionamento e o quadro de pessoal, ou

documentos similares, que estabelecem sua divisão de trabalho e formas de

coordenação? Que problemas identifica na organização ou estrutura actual do

organigrama da DPS? Que mudanças gostaria de sugerir? (solicitar uma cópia

do esquema/esboço do organigrama se disponível na DPS)

3. Que funções específicas desenvolve como Director da DPS? Quais os

documentos nacionais (de politicas, estratégias, etc) que considera como sendo

os principais orientadores da sua activiade de gestão/administração ao nível da

sua Província?

4. Qual é o alcance da gestão da DPS (institucional, sectorial, extra-sectorial)?

Qual é a liderança e capacidade de convocação/influência que tem como

Director da DPS ao nível do MISAU no sentido de assegurar/conseguir

alcançar/cumprir com as actividades planificadas ao nível da sua DPS?

Explorar:
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Quais das seguintes funções realiza O Director Provincial (de âmbito Provincial)?

a. Formulação de políticas/estratégias da DPS ( )

b. Elaboração de normas, regulamentos, directivas do sector da

saúde da Província
( )

c. Regulamentação da formação e capacitação de recursos humanos

ao nível do sector da saúde da Província
( )

d. Gestão do trabalho ao nível da DPS ( )

e. Administração de folhas de pagamento ao pessoal da DPS ( )

f. Administração de férias do pessoal da DPS ( )

g. Alocação e/ou distribuição do pessoal recrutado pela DPS em

diferentes sectores/Unidades ou departamentos da DPS e do SNS da

Província

( )

5. Existe algum Plano estratégico actualizado da DPS? Como são definidas as

prioridades para a formação e a capacitação do pessoal? Existe alguma

projecção da oferta e necessidade para a formação e contratação de pessoal na

sua DPS?

6. Quais foram os documentos de políticas, plano operativo anual, normas,

directivas e regulamentos centrais, que a DPS formulou ou que apoiou na sua

formulação nos últimos 3 anos?

7. Qual é a percentagem de cumprimento das actividades programadas nos últimos

2 anos pela DPS?

8. Actualmente a DPS tem algum convênio ou acordo de cooperação com alguma

entidade nacional e/ou internacional? Se tem convênios, então especificar quais?

Com que instituições foram assinados os convênios?
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B. SOBRE OS RECURSOS HUMANOS NA DPS

1. Poderia, por favor, detalhar qual é sua percepção sobre a dotação de recursos à sua

DPS/Província? O pessoal que existe é suficiente?

2. Qual é sua percepção sobre a capacidade do pessoal na Província?

3. Poderia nos indicar se a sua DPS oferece ou promove capacitação do seu pessoal? Há

algum Plano de Capacitação para responder a um diagnóstico de necessidades?

Explique como ocorre o processo de formação/capacitação do pessoal ao nível da sua

Província?

4. Qual é a contribuição das ONGs Nacionais e/ou Internacionais no suprimento das

necessidades em pessoal na sua Província? E nas actividades de formação/capacitação

do pessoal? Como é feita a coordenação dessas actividades (suprimento do pessoal e

formação/capacitação)?

5. Quais foram os temas de políticas de RH debatidos ao nível da DPS no último ano?

(aprofundar: necessidades/colocações ou nomeações/promoções,

progressões/premiações e incentivos/dificuldades ou constrangimentos com relação aos

RHS/etc.) Quais foram os temas priorizados durante o último ano especificamente pela

DPS que dirige? Explique como o processo de prioridades foi estabelecido? Tem

conhecimentos da existência de alguma política Nacional de Recursos Humanos em

Saúde?

6. Existe um Sistema de Informação sobre Recursos Humanos ao nível da DPS? Se

existir: O sistema é integrado? Poderia apresentar, duma forma geral, as

características/detalhes do sistema informação existente na DPS e dizer que

secção/unidade da DPS é responsável pelo sistema?

C. SOBRE MONITORIA E AVALIAÇÃO DAS ACTIVIDADES

1. Poderia nos indicar se existe um sistema de monitoria e avaliação das actividades

planeadas pela DPS? Existem relatórios periódicos de monitorização e avaliação que

tenham sido elaborados nos últimos 3 anos?
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2. Qual é sua opinião sobre o desempenho da Unidade/Secção dos RHS? Como

qualificaria o funcionamento dessa Unidade/Secção ao nível da sua DPS?

4. Que dificuldades têm para cumprir as diferentes Unidade/Secções da DPS as suas

funções? quais são as principais dificuldades que experimentam as diferentes

Unidades/Secções para cumprir o que foi planeado? Que mudanças gostaria de propôr

para a melhoria do funcionamento das Unidades/Secções da DPS?

5. A Unidade conta com algum dos seguintes

instrumentos de gestão?

5b. Actualmente este

instrumento é aplicado?

a. Visão da DPS

Sim ( ) Não (

)
Sim ( ) Não ( )

b. Missão da DPS Sim ( ) Não (

) Sim ( ) Não ( )

c. Plano estratégico da DPS Sim ( ) Não (

) Sim ( ) Não ( )

d. Planos operativos ou

Programação anual da DPS

Sim ( ) Não (

) Sim ( ) Não ( )

e. Planeamento de procura e oferta

projectadas de RHS na Província

Sim ( ) Não (

) Sim ( ) Não ( )

f. Definição técnica das prioridades

para capacitação dos RHS na

Província

Sim ( ) Não (

) Sim ( ) Não ( )

h. Orçamento anual da DPS Sim ( ) Não (

) Sim ( ) Não ( )

i. Sistema de monitorização e

avaliação das actividades da DPS

Sim ( ) Não (

) Sim ( ) Não ( )
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D. SOBRE O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DOS RHS

Em sua opinião, o que acha que deveria ser contemplado no novo plano de RHS que

está a ser elaborado?

Tem algum comentário/observação que gostaria de fazer antes de finalizar esta

conversa/entrevista?

Agradecimentos pela colaboração!
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9.2 Guião de entrevista – Responsável pelo Departamento de Formação da

Direcção Provincial de Saúde

A. SOBRE A ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E ASPECTOS DE GESTÃO DO

DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS:

1. Poderia falar um pouco da sua experiência como responsável do Departamento de

Formação dos Recursos Humanos na DPS? (pontos positivos, pontos negativos, etc.).

Há quantos anos contínuos encontra-se a trabalhar no actual posto como Responsável de

Formação dos Recursos Humanos na DPS? Como foi a sua experiência no início

quando assumiu o cargo? Com o tempo como foi evoluindo a sua experiência?

Implementou alguma mudança no Departamento que dirige desde que ocupou o cargo?

Se sim/não porquê?

2. O Departamento que dirige conta com algum organigrama? Poderia nos indicar como

é o organigrama do seu Departamento? Existe algum documento especificando a

divisão de trabalho e formas de coordenação das diferentes repartições do seu

Departamento (se sim, pedir uma cópia)? Que problemas identifica na organização ou

estrutura actual do Departamento de Formação dos Recursos Humanos ao nível

Provincial? Que mudanças acha que poderiam resolver/minimizar os problemas que

identificou?

3. Quantos Responsáveis de Formação dos Recursos Humanos ocuparam o posto na

DPS nos últimos 5 anos? Tem algum comentário a fazer sobre esta questão? (solicitar

que comentário qualquer que for a resposta; p.e. quantos anos máximo deveria ser

ocupado este cargo? Que tipo de profissionais, na sua opinião, deveriam ocupar este

cargo?). Tem algum comentário a fazer sobre a acumulação de cargos a que o

Responsável de Formação dos RH está sujeito ao nível das Províncias (acumula cargo

de Director de Instituto de Ciências de Saúde)?

4. O Departamento de Formação dos Recursos Humanos conta com

Regulamento/Norma ou algum documento similar? Se sim, Qual é o nome desse

documento? Quando foi produzido esse documento? Foi alguma vez actualizado?

Quando foi actualizado pela última vez? (solicitar uma cópia se possível!)



97

5. Actualmente a Unidade de Formação dos Recursos Humanos tem algum convénio de

cooperação com alguma ONG nacional e/ou internacional na área de

formação/capacitação do pessoal da saúde da Província? Se sim, quais são os

convênios? Com que instituições foram assinados os convênios? (é possível obter uma

lista detalhada sobre este assunto? Se sim, solicitar uma cópia.)

6. Quais das seguintes funções realiza a Unidade de Formação dos Recursos Humanos ao

nível da Província?

g. Formulação de políticas de formação ( )

h. Elaboração de normas, regulamentos, directivas relacionadas com a

formação do pessoal da saúde afecto à DPS
( )

i. Regulamentação da formação e capacitação de recursos humanos da

Província
( )

j. Participação na elaboração dos Planos de Gestão dos recursos

humanos na Província
( )

7. O Departamento de Formação dos Recursos Humanos participa em alguma instância

na coordenação e/ou negociação entre o sector da saúde (DPS/MISAU) e as

organizações/entidades nacionais ou internacionais nas actividades de formação do

pessoal da saúde afecto à Província? Se sim, que outras entidades na Província

participam actualmente no processo de formação do pessoal da saúde? Como é

efectuada a coordenação e/ou negociação entre a Unidade de Formação dos Recursos

Humanos e essas entidades? Que actividades de formação/capacitação organizadas por

organizações/entidades nacionais ou internacionais tiveram lugar nos últimos 12 meses

na sua Província? Como foram definidas as prioridades dos temas, grupo-alvo de

formação/capacitação e os locais onde e quando organizar?

8. Sobre os temas prioritários de formação dos recursos humanos no Sector da Saúde e

a agenda de temas priorizados pelo seu Departamento: Quais foram os temas das

actividades de formação contínua ou capacitação dos RH debatidos no seu
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Departamento no último ano (2006)? Quais foram os temas priorizados durante o último

ano?

9. Existe um Sistema de Informação sobre actividades de formação dos Recursos

Humanos da Província? Se existir: O sistema é integrado? Se sim, especificar?

10. Que funções específicas cobre o seu Departamento ao nível da DPS? Existem

Repartições/Sub-Unidades para cada uma das funções (Por Exemplo: Políticas; Normas;

Formação; Gestão do Trabalho; Pessoal, Formação contínua, etc.)?

11. Qual é o alcance da gestão do Departamento que lidera (institucional, sectorial,

extra-sectorial)? Qual é a liderança e capacidade de convocação/influência que tem no

âmbito Provincial? E ao nível do MISAU?

12. Com que entidades (públicas e/ou privadas) o seu Departamento tem

contactos/negociações sobre assuntos relacionados com formação dos Recursos

Humanos?

13. Existe algum Plano estratégico actualizado do Departamento? Como são definidas

as prioridades para a formação e a capacitação? Existe alguma projecção da oferta e

procura/necessidades para a elaboração do plano de formação e contratação de pessoal?

14. Quais foram os documentos de políticas, plano operativo anual, normas, directivas e

regulamentos do MISAU, que o seu Departamento formulou ou apoiou na sua

formulação nos últimos 3 anos?

15. Qual é a percentagem de cumprimento das actividades programadas nos últimos 2

anos pelo Departamento que lidera? Quais os principais constrangimentos encontrados

no cumprimentos das actividades programadas? Que experiências negativas e positivas

tem com relação à implementação das actividades programadas?

16. A Unidade de Formação dos Recursos Humanos

Provincial conta com algum dos seguintes

instrumentos de gestão?

22b. Actualmente este

instrumento é aplicado?

Visão da unidade de formação Sim ( ) Não ( Sim ( ) Não ( )
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)

Missão da unidade de formação Sim ( ) Não (

) Sim ( ) Não ( )

Plano estratégico de formação dos

RHS ao nível Provincial

Sim ( ) Não (

) Sim ( ) Não ( )

Planos operativos ou Programação

anual da Unidade de Formação

Sim ( ) Não (

) Sim ( ) Não ( )

Planeiamento das necessidades e

das ofertas dos cursos de formação

em diferentes áreas de prestação

de serviços no sector da saúde ao

nível da Província

Sim ( ) Não (

) Sim ( ) Não ( )

Definição técnica das prioridades

para a capacitação/formação

Sim ( ) Não (

) Sim ( ) Não ( )

Orçamento anual para as

actividades de formação ao nível

da Província

Sim ( ) Não (

) Sim ( ) Não ( )

Sistema de monitorização e

avaliação das actividades de

formação ao nível Provincial

Sim ( ) Não (

) Sim ( ) Não ( )

17. Qual é o alcance das acções e gestão que realiza a Unidade de Formação dos Recursos

Humanos?

a. Institucional (alcança só o nível dos Recursos Humanos da Província) ( )

b. Sectorial (alcança o nível de todo o sector da saúde/MISAU) ( )
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c. Extra-sectorial (alcança as outras Direcções Provinciais ou sectores

extra-sector da saúde)
( )

C. SOBRE OS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE

1. Poderia nos detalhar qual é sua percepção sobre a dotação de recursos no

Departamento que lidera? O pessoal existente é suficiente?

2. Qual é sua percepção sobre a capacidade do pessoal do Departamento de Formação

dos Recursos Humanos?

E. SOBRE MONITORIA E AVALIAÇÃO DAS ACTIVIDADES

1. Poderia nos indicar se existe um sistema de monitorização e avaliação das actividades

planeadas pelo seu Departamento? Existem relatórios periódicos de monitorização e

avaliação que tenham sido elaborados nos últimos 3 anos? (se sim, é possível obter

cópias?)

2. Qual é sua opinião sobre o desempenho do Departamento que lidera? Como

qualificaria o funcionamento das Repartições/subunidades?

4. Que dificuldades tem para cumprir as suas funções como responsável de Formação

ao nível da DPS? quais são as principais dificuldades que experimentam as

repartições/sub-unidades do seu Departamento para cumprir o que foi planeado? Que

mudanças gostaria de propor para a melhoria do funcionamento das repartições/sub-

unidades do seu Departamento?

G. SOBRE O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DOS RHS

Em sua opinião, o que acha que deveria ser contemplado no novo plano de RHS que

está a ser elaborado?

Tem algum comentário/observação que gostaria de fazer antes de finalizar esta

conversa/entrevista?

Agradecimentos pela colaboração!
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9.3 Guião de entrevista – Responsável pelo Departamento de Recursos Humanos

da Direcção Provincial de Saúde

A. SOBRE A ESTRUTURA OU ORGANIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DOS

RECURSOS HUMANOS:

1. Poderia falar um pouco da sua experiência como responsável dos Recursos Humanos

na Província? (pontos positivos, pontos negativos, etc). Há quantos anos contínuos se

encontra a trabalhar como Responsável do Recursos Humanos na DPS? Como foi a sua

experiência no início quando assumiu o cargo? Com o tempo como foi evoluindo a sua

experiência? Implementou alguma mudança no Departamento que dirige desde que

ocupou o cargo? Se sim/não porquê?

2. O Departamento que dirige conta com algum organigrama? Poderia nos indicar como

é o organigrama do seu Departamento? Existe algum documento especificando a

divisão de trabalho e formas de coordenação das diferentes repartições do seu

Departamento (se sim, pedir uma cópia)? Que problemas identifica na organização ou

estrutura actual do Departamento de Gestão dos Recursos Humanos ao nível Provincial?

Que mudanças acha que poderiam resolver/minimizar os problemas que identificou?

3. Quantos Responsáveis dos Recursos Humanos ocuparam o posto na DPS nos últimos

5 anos? Tem algum comentário a fazer sobre esta questão? (solicitar que comentário

qualquer que for a resposta; p.e. quantos anos no máximo deveria ser ocupado este

cargo? Que tipo de profissionais, na sua opinião, deveriam ocupar este cargo?)

C. SOBRE OS RECURSOS HUMANOS DA PROVÍNCIA

1. Poderia nos detalhar qual é sua percepção sobre a dotação de recursos humanos na

Província?

2. Qual é sua percepção sobre a capacidade do pessoal da Saúde da Província?
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D. GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE.

1. Que funções específicas cobre o seu Departamento no âmbito da DPS?

Quais das seguintes funções realiza a Unidade de Gestão dos Recursos Humanos ao nível da

DPS? (assinalar as respostas adequadas)

k. Formulação de políticas de gestão de recursos humanos ( )

l. Elaboração de normas, regulamentos, directivas sobre recursos

humanos
( )

m. Regulamentação da formação e capacitação de recursos humanos das

diferentes Unidades Sanitárias das Província
( )

n. Administração das folhas de pagamento salarial ao pessoal das

Unidades Sanitárias da Província
( )

o. Administração de férias dos trabalhadores das Unidades Sanitárias da

Província
( )

f. Elaboração e efectivação dos contratos dos trabalhadores das diferentes

Unidades Sanitárias da Província
( )

22. Qual é o alcance das acções e gestão que realiza o Responsável da Gestão dos Recursos

Humanos da Província?

d. Institucional (alcança só o nível dos Recursos Humanos da DPS) ( )

e. Sectorial (alcança o nível de todo o sector de saúde da Província) ( )

f. Extra-sectorial (alcança os outros sectores da Província para além da

DPS, outras Direcções Provinciais)
( )

2. Qual é o alcance da gestão da Unidade de Gestão de Recursos Humanos da DPS

(institucional, sectorial, extra-sectorial)? Qual é a capacidade de convocação/influência
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que tem ao nível do MISAU no âmbito de recrutamento do pessoal ou no

preenchimento das vagas/necessidades ao nível Provincial?

3. Com que entidades (públicas e/ou privadas) a sua Unidade de Gestão dos Recursos

Humanos tem contactos/negociações sobre assuntos relacionados com Recursos

Humanos no Sector da Saúde

4. Existe um Plano estratégico actualizado da Unidade de Gestão dos Recursos

Humanos? Quais foram os temas de políticas de RHS debatidos no sector da saúde

durante o último ano (2006)? Quais foram os temas priorizados durante o último ano

para o trabalho da Unidade de gestão dos recursos humanos na Província? Como são

definidas as prioridades para a formação e a capacitação? Existe alguma projecção com

relação à oferta e à procura de cursos de formação e de contratação de pessoal ao nível

da sua Província? Que actividades de formação foram programadas para 2006? Quantas

foram realizadas (taxa de cumprimento das actividades planeadas, constrangimentos

observados, estatísticas dos participantes, formas de recrutamento em actividades de

formação, etc.)

5. Quais foram os documentos de políticas, plano operativo anual, normas, directivas e

regulamentos centrais, que a Unidade formulou ou apoiou na sua formulação nos

últimos 3 anos (Nacional/Provincial)?

6. Qual é a percentagem de cumprimento das actividades programadas nos últimos 2

anos pela Unidade de Gestão dos Recursos Humanos?

7. Participa na elaboração do orçamento ao nível da DPS anualmente? Se não é assim,

porquê?

8. Existe um Sistema de Informação sobre Recursos Humanos? Se existir: O sistema é

integrado?

E. SOBRE MONITORIA E AVALIAÇÃO DAS ACTIVIDADES

1. Poderia nos indicar se existe um sistema de monitorização e avaliação das actividades

planeadas pela Unidade de Gestão dos Recursos Humanos? Existem relatórios

periódicos de monitorização e avaliação que tenham sido elaborados nos últimos 3

anos?
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2. Qual é sua opinião sobre o desempenho da Unidade de Gestão dos RHS? Como

qualificaria o funcionamento das subunidades?

3. Que dificuldades tem comummente observado para cumprir com as suas funções

como Gestor de Recursos Humanos na DPS? Quais são as principais dificuldades que

experimentam as sub-unidades para cumprir o que foi planeado? Que mudanças gostaria

de propor para a melhoria do funcionamento das sub-unidades/Unidade de Gestão dos

Recursos Humanos?

4. A Unidade de gestão dos recursos humanos conta

com algum dos seguintes instrumentos de gestão?

5b. Actualmente este

instrumento é aplicado?

Visão da unidade de gestão dos

recursos humanos ao nível da

Província

Sim ( ) Não (

)
Sim ( ) Não ( )

Missão da unidade de gestão dos

recursos humanos ao nível da

Província

Sim ( ) Não (

) Sim ( ) Não ( )

Plano estratégico de de gestão dos

recursos humanos ao nível da

Província

Sim ( ) Não (

) Sim ( ) Não ( )

Planos operativos ou Programação

anual de gestão dos recursos

humanos ao nível da Província

Sim ( ) Não (

) Sim ( ) Não ( )

Planeamento das necessidades

projectadas em termos de recursos

humanos na Província

Sim ( ) Não (

) Sim ( ) Não ( )

Planeamento das necessidades

projectadas em termos de

Sim ( ) Não (

) Sim ( ) Não ( )
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prioridades para capacitação ou

formação do pessoal da saúde da

Província

Elaboração/proposta do orçamento

anual para uma gestão efectiva dos

recursos humanos ao nível da

Província

Sim ( ) Não (

) Sim ( ) Não ( )

Sistema de monitorização e

avaliação do desempenho dos

recursos humanos na Província

Sim ( ) Não (

) Sim ( ) Não ( )

G. SOBRE O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DOS RHS

Em sua opinião, o que acha que deveria ser contemplado no novo plano de RHS que

está a ser elaborado?

Tem algum comentário/observação que gostaria de fazer antes de finalizar esta

conversa/entrevista?

Agradecimentos pela colaboração!


