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GLOSSÁRIO de TERMOS 

 

Saúde electrónica (eHealth)  

A saúde electrónica é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como a utilização de 

tecnologias da informação e comunicação em apoio á  saúde e de campos relacionados com a saúde, 

incluindo serviços de cuidados de saúde, vigilância da saúde, literatura da saúde, educação da saúde, 

conhecimento e investigação. Saúde electrónica é um termo geral que inclui quatro componentes 

distintas, mas relacionadas.  

 

Saúde Móvel (mHealth): prestação de serviços e informação  de saúde através de tecnologias 

móveis e sem fio. 

 

Sistema de Informação  sanitária (SIS): sistemas que  agregam, analisam e sintetizam dados de 

múltiplas fontes por forma a comunicar sobre saúde; poderão incluir informações relacionadas 

com processos de pacientes, vigilância de doenças, recursos humanos, gestão de  meios médicos 

(medicamentos, equipamentos)  , gestão financeira, prestação de serviços e outros dados 

necessários para   tomada de decisão e para fins de planeamento. 

 

Telemedicina: prestação de serviços de cuidados de saúde à distância; pode ser utilizada para 

comunicação inter-profissional, comunicação entre pacientes e consulta à distância. 

 

Aprendizagem à Distância (eLearning): educação e formação  em formato electrónica para 

profissionais de saúde. 

 
Interoperabilidade 

A interoperabilidade é a capacidade que têm diversos sistemas e tecnologias de informação da 

saúde em comunicar, partilhar dados e usar/interpretar os dados partilhados. Para que dois 

sistemas funcionem em conjunto, devem poder partilhar dados e, subsequentemente, apresentar 

esses dados de modo a serem compreendidos por um utilizador. 
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RESUMO EXECUTIVO 

 

Com mais de 13,3 milhões de utilizadores móveis em Angola, existem oportunidades únicas para 

a utilização de soluções de saúde móvel que visam a melhoria da qualidade dos cuidados, o acesso 

a serviços de saúde e a obtenção de resultados na área da saúde. A USAID/Angola encarregou o 

Projecto African Strategies for Health financiado pela USAID   para  realizar uma análise de 

paisagem da saúde móvel em Angola e  desenvolver uma perspectiva comercial para determinar 

oportunidades e barreiras ao investimento da USAID. Este relatório lança a base do 

desenvolvimento de uma estratégia nacional de saúde móvel. Foram realizadas entrevistas aos 

informantes chave, bem como discussões de grupos de análise para se fazer um levantamento de 

intervenientes, descrever iniciativas existentes de saúde móvel em Angola e explorar 

oportunidades de integração de saúde móvel para reforçar o sistema de saúde com o objectivo 

da cobertura de saúde universal. 

 

A utilização de telemóveis está cada vez mais disseminada em Angola com uma taxa de  

cobertura  do SIM de 61%, embora existam disparidades entre as áreas urbanas (91% de 

utilização) e as áreas rurais (28% de utilização). O governo angolano está a dar prioridade à 

utilização de tecnologia de informação para melhorar a prestação de serviços governamentais. O 

Fundo para o Serviço Universal (FSU) foi criado para melhorar a acessibilidade e disponibilidade 

de serviços de banda larga. O Ministério da Saúde de Angola (MINSA), através do seu Gabinete 

de Estudos, Planeamento e Estatística (GEPE) e do Gabinete Nacional de Tecnologia de 

Informação e Comunicação (GNTIC) compreende o valor da saúde móvel e tem  preconizado  

várias aplicações , que nem sempre foram bem sucedidas .  Angola não tem ainda instituida uma 

equipa multisectorial  para a saúde móvel, nem uma estratégia ou enquadramento de açcões de 

saúde móvel prioritárias. Para o presente estudo, apenas um número limitado de inqueridos 

chaves   estava familiarizado com o conceito de saúde móvel;  o que oferece uma oportunidade 

para familiarizar os angolanos com este conceito. 

 

As condições estão prontas para a expansão do investimento em saúde móvel. Entre 2013 e 2017 

haverá um investimento previsto de 1,6 mil milhões de dólares em infra-estruturas de 

telecomunicações em Angola. Já existem duas grandes empresas de telecomunicações em Angola: 

a l Movicel  e a UNITEL.  Existe ligação de alta velocidade (4G).  A futura construção do cabo de 

fibra óptica que liga Angola directamente ao Brasil, envolvendo a actual rota através da Europa e 

Estados Unidos, resultará numa diminuição dos custos do tráfego de dados. Os doadores e 

parceiros bilaterais e multinacionais como a União Europeia, o Banco Mundial e a USAID já 

começaram a investir no ambiente emergente de saúde móvel. 

 

Existe uma base emergente de recursos internos que deve ser aproveitada para a implementação 

da saúde móvel, incluindo programadores de software, empresários e o núcleo de tecnologia no 

Instituto Nacional do Emprego e Formação Profissional. Outros países da África Subsariana como 

o Quénia, a Nigéria, o Ruanda e o Uganda ofereçam também exemplos promissores de soluções 

de saúde móvel na prática que podem ser aplicados ao contexto angolano.  

 

Há passos importantes que os líderes angolanos e os intervenientes do sector da saúde podem 

dar para avançar com a saúde móvel em Angola. As recomendações que resultam desta avaliação 

são como se segue. Uma descrição mais pormenorizada de cada recomendação é dada no final do 

relatório. 
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Recomendação 1: criar um grupo de trabalho multisectorial  de saúde móvel. Este órgão será 

responsável pela coordenação, supervisão da implementação e garantia de recursos para a 

estratégia e enquadramento político nacional em matéria de saúde móvel e pela implementação 

envolvendo o MINSA e o Ministério das Telecomunicações (ver Anexo 2 para os Termos de 

Referência). Este grupo de trabalho vai criar  um ambiente propício à saúde móvel, maximizar a 

utilização de serviços existentes e limitar os esforços duplicados. 

 

Recomendação 2: apoiar o desenvolvimento de uma estratégia e enquadramento político nacional 

em matéria de saúde móvel para Angola em colaboração com o Ministério da Saúde e o 

Ministério das Telecomunicações. Esta estratégia  vai permitir a elaboração de um  roteiro e de  

normas para a implementação harmonizada da saúde móvel. 

 

Recomendação 3: apoiar o MINSA para que oriente uma plataforma de dados móveis com uma 

operadora de rede móvel existente e o MTTI. O MINSA e os parceiros de desenvolvimento 

começaram a planificar a implementação de plataformas que funcionem em conjunto e de acesso 

público que tenham demonstrado eficácia quando implementadas noutros países da África 

Subsariana (como o DHIS 2.0, a iHRIS e a RapidSMS). Se forem implementadas em Angola, 

poderão fornecer a validação de conceitos para uma implementação mais profunda e mais 

extensiva da saúde móvel. 

 

Recomendação 4: encorajar os parceiros USAID/Angola e outros doadores a implementar 

instalações de saúde ou projectos baseados na comunidade para trabalharem junto do MINSA de 

forma a transitar para a recolha de dados móveis com vista à prestação e acompanhamento dos 

respectivos serviços e esforços de avaliação.  

 

Recomendação 5: avaliar os projectos de saúde móvel depois de implementados e refinar a 

perspectiva comercial em matéria de saúde móvel de modo a que os recursos dos parceiros do 

sector privado e das agências de doadores internacionais possam ser alavancados. Uma 

perspectiva comercial actualizada deverá incluir resultados específicos de Angola, a declaração de 

necessidades contínuas e as oportunidades de investimento com um retorno previsto sobre o 

investimento em termos de receita e/ou bem público. 

 

Recomendação 6: reforçar a capacidade operacional do GEPE e do GNTIC do MINSA 

envolvendo o MINSA e Ministério das Telecomunicações . A sustentabilidade de investimentos 

em saúde móvel gira em torno da liderança, da gestão de mudanças e das capacidades de 

informática da saúde destas duas principais agências governamentais. 

 

O actual ambiente em Angola é muito promissor para um maior investimento e investigação de 

oportunidades de saúde móvel. A planificação dos intervenientes aqui contida, em complemento 

com os recursos testados internacionalmente de agências doadoras e implementadores, são 

recursos valiosos num momento especialmente crítico,  e da revolução digital de Angola em 

matéria de cuidados de saúde. 
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ANTECEDENTES 

 

A USAID/Angola solicitou auxílio técnico a curto prazo 

à USAID/Washington para realizar uma análise  da 

paisagem e desenvolver uma perspectiva comercial e 

estratégia para o investimento do sectore privado e 

público em matéria de saúde móvel em Angola. Com 

base neste pedido, o projecto, financiado pela USAID, 

African Strategies for Health (ASH), realizou uma análise 

documental da paísagem de saúde electrónica em 

Angola e recrutou um consultor internacional que 

esteve em  Angola para reunir informações dos 

principais intervenientes; o Termo de Referência  desta 

consultoría encontra-se em  Anexo 1. O seguinte 

relatório fornece as principais conclusões e 

recomendações da análise documental, bem como as 

informações recolhidas em Angola. 

 
BREVE CONTEXTO 

NACIONAL 
 

Angola tem uma população total aproximada de 24,4 

milhões de habitantes ; 63% da população é urbana. A 

Província de Luanda, com uma população total 

aproximada  de 6,5 milhões, e integra    a cidade capital 

com o mesmo nome Luanda (resultados preliminares 

do Censo de Angola de 2014).1 As estimativas mais 

recentes (2014) do Produto Nacional Bruto per capita 

para Angola é de 6323 dólares.2 Estudos independentes 

sugerem que os níveis de pobreza em Angola caíram 

consideravelmente em anos recentes e que a 

percentagem da população local a viver com menos de 

2 dólares por dia (ou 60 dólares por mês) caiu de 92% 

em 2000 para 54% em 2014. 

.A taxa de mortalidade materno infantil em Angola 

continua alta .O país enfrenta igualmente alta  taxa de 

mortalidade infantil (167 mortes por 1000 nascimentos).3  

Angola está ainda a recuperar de  cerca de três décadas de guerra e o Governo da República de Angola 

está focado na reconstrução do sistema de saúde. Em resultado desses esforços, os recursos humanos 

para a saúde melhoraram (o número de médicos triplicou de 2005 a 2009), enquanto o número de 

instalações de saúde aumentou de 952 em 2003 para 2356 em 2011. Apesar destes esforços, existe uma 

grande escassez crítica de pessoal com distribuição pouco equitativa de trabalhadores da área da saúde; 

por exemplo, em 2009 havia cerca de 18 médicos por 100.000 habitantes  e 85% dos trabalhadores da 

                                                
1 http://esa.un.org/unpd/wup/Highlights/WUP2014-Highlights.pdf  
2 http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/2014-human-development-report/ 
3 http://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.MORT 

Angola  

em revista 

24 milhões 

população  

13,3 milhões 

ligações móveis 

98% serviços 

móveis pré-

pagos 

61% penetração 

SIM  

$6323 Produto 

Nacional Bruto 

per capita 

Fontes dos dados: Censo 2014, PNUD 
2014, GSMA 2014  
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área da saúde trabalhavam em áreas urbanas, contribuindo para disparidades consideráveis entre o 

acesso à saúde dos habitantes urbanos e rurais.4 As disparidades são ainda confirmadas por estudos, 

como por exemplo um estudo de 2011 em Angola5 que mostrava que os jovens sentiam dificuldades ao 

viajarem longas distâncias para acederem a clínicas e que a distância de um prestador de serviços pode 

limitar o acesso a serviços de saúde reprodutiva e impedir a utilização de contraceptivos. 

A saúde móvel e a telemedicina enquanto soluções para desafios de tempo e distância 

relativamente aos cuidados de saúde vão despertar  o interesse do Ministério da Saúde (MINSA), 

de doadores e de parceiros do sector privado. Com 13,3 milhões de ligações móveis e uma taxa 

de cobertura  SIM de 61%, embora largamente focada na área urbana, a utilização de telemóveis 

está a tornar-se cada vez mais disseminada em Angola. O MINSA acredita que se poderá criar 

valor na utilização da tecnologia móvel para a saúde, mas ainda não articulou uma visão sobre 

como tal poderá ser feito em Angola.  

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 
 

Esta avaliação analisou a paisagem digital em Angola de modo a determinar perspectivas para a 

tecnologia móvel para a saúde. A finalidade foi desenvolver uma perspectiva comercial para o 

investimento dos sectores privado e público, bem como um roteiro para o eventual desenvolvimento de 

uma estratégia nacional de saúde electrónica. A avaliação foi realizada em duas fases: (1)  consulta 

documental e (2) entrevistas a informantes chave , debates de grupos de interesses específicos e visitas 

de observação em Angola. 

 

A abordagem de avaliação foi orientada pela análise de elementos essenciais necessários para a 

constituição de um enquadramento nacional de “saúde electrónica”. Estes incluem os 7 seguintes pilares: 

governação, legislação, mão-de-obra, visão estratégica, normas, infra-estruturas e aplicações. Foram 

desenvolvidas ferramentas que incluíram uma Matriz de Planificação dos Intervenientes (Anexo 3) e a 

Definição das Discussões do Grupo de Análise (Anexo 4) que visam o desenvolvimento de uma base de 

compreensão e a identificação de pontos de convergência entre indivíduos com os mesmos cargos 

funcionais em múltiplos sectores que terão impacto numa dada solução de saúde móvel.  

 

Múltiplas fontes de informação (como relatórios técnicos, artigos de notícias, etc.) sobre o sistema de 
saúde geral, a política e o enquadramento regulamentar da tecnologia da informação e comunicação 
(TIC) e a saúde electrónica em Angola foram reunidas e analisadas antes, durante e após a avaliação. 
Foram realizadas entrevistas individuais aos informantes importantes e discussões de grupos de análise 

com funcionários do governo,  doadores,  sector privado e representantes de organizações não 

governamentais, de modo a compreender o nível de entendimento do ecossistema de saúde electrónica 

em Angola e as potenciais funções que poderiam desempenhar os intervenientes em implementações de 

saúde móvel.  No quadro da avalição, nem todo universo de individuo previsto para intervista foi 

alcançado, limitando o número de indivíduos inqueridos s. Foi realizada uma visita no terreno no Bairro 

Operário, em Luanda, para observar a utilização de smartphones com Magpi (antigo EpiSurveyor da 

DataDyne) de modo a captar informações de mães como parte de um inquérito de acompanhamento da 

recente campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. 

 

 

                                                
4 Iniciativa do Presidente Relativa à Malária. Angola. Plano Operacional Relativo à Malária AF 2014. http://www.pmi.gov/docs/default-source/default-document-

library/malaria-operational-plans/fy14/angola_mop_fy14.pdf?sfvrsn=14 
5 Decker, M e Constantine NA. (2011). Factors Associated with Contraceptive Use in Angola. African Journal of Reproductive Health, 68-77 

Williamson, Jessica. "SMS 4 SRH: Using Mobile Phones to Reduce Barriers to Youth Access to Sexual and Reproductive Health Services and Information." 
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Por parte da MINSA, participou na equipa dos inquiridores por dispacho ministerial o Engenheiro 

Manuel Vindo Laco, Chefe de Departamento de Estastistícas do Gabinete do GEPE, o que demostra o 

elevado nível de interesse  manifestado pelo MINSA sobre a saúde Movel. 
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PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

 

Esta secção apresenta conclusões das entrevistas aos principais informantes, dos debates de grupos de 

interesses específicos e da análise dos principais documentos sobre saúde electrónica (e especialmente 

saúde móvel), bem como tecnologias de informação e comunicação (TIC) em Angola.  

 

Ministério da Saúde (MINSA) 
O MINSA, através do Projecto 53 do Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário (PNDS), pediu a 

criação do Gabinete Nacional de Tecnologia de Informação e Comunicação (GNTIC) alojado no 

Ministério. Foi atribuída ao  Departamento de Estastistica  do GEPE  a responsabilidade de preparar um 

plano estratégico para sistemas de informação da saúde (Plano Estratégico do Sistema Informático de 

Saúde - PESIS), o qual incluirá planos para o recrutamento e a formação de técnicos com competências 

em TICs para a saúde. A intenção do PESIS é actualizar a legislação existente e redigir instrumentos 

legais que regulem as TICs na saúde.6  Trata-se de indicadores de progresso e podem servir de 

oportunidades para a USAID prestar auxílio ao MINSA.  

 

De acordo com a Direcção Nacional de Saúde Pública (DNSP) de Angola, o PNDS foi 

recentemente alterado para dar ênfase à importância de trabalhar juntamente com o Ministério 

das Telecomunicações e das Tecnologias de Informações (MTTI). A estreita colaboração entre 

estas duas agências governamentais e as operadoras de redes móveis do sector privado é 

essencial para a criação de soluções sustentáveis e de impacto em matéria de saúde móvel. 

 

Sistema de Informação da Saúde 
As soluções de saúde móvel que recolhem e transmitem dados devem integrar-se no sistema de 

informação da saúde nacional (SIS). Por exemplo, uma grávida registada por via móvel no momento da 

triagem numa unidade sanitária deve ser automaticamente contabilizada no módulo de saúde materna e 

infantil do SIS de modo a poder ser seguida ao longo dos cuidados pre-natais na  unidade sanitária mais 

próxima. As tecnologias de saúde móvel, como a plataforma mHero suportada pela USAID e pela 

UNICEF, podem alavancar normas de dados para se ligarem a trabalhadores na área da saúde 

recorrendo a dados de SIS nacionais. A viabilidade a longo prazo das aplicações de saúde móvel é 

duvidosa caso sejam implementadas enquanto subsistemas financiados externamente à HIS ou enquanto 

sistemas verticais independentes porque existe o risco substancial de colapso caso os doadores retirem 

o financiamento de forma significativa. 

 

Plano e Implementação do SIS: Angola está a desenvolver um SIS que se concentra na supervisão e 

na prestação básica de serviços. O Plano Estratégico do Sistema Informática da Saúde (PESIS), ou plano 

SIS. consiste em oito subsistemas: (1) serviços de gestão da informação; (2) vigilância epidemiológica; (3) 

vigilância epidemiológica de alerta rápido; (4) informações sobre cuidados de saúde primários; (5) 

informações orçamentais; (6) subsistema "integrado"; (7) ligações ao sector privado; e (8) estatísticas 

sobre mortalidade. As implicações e perspectivas para a utilização de tecnologia móvel são aplicáveis aos 

oito subsistemas e sugerem incursões para a saúde móvel.  

 

A maioria dos informantes entrevistados dentro e fora do MINSA acreditam que o SIS não está a 

funcionar suficientemente bem no sentido de informar adequadamente quanto à tomada de decisões, ao 

planeamento do programa e à atribuição de recursos. De acordo com um informante da UNICEF, “a 

                                                
6 PDNS 2012-2015, Projecto 53, e alterações, e entrevista de informação com a Secretaria. 

mailto:http://liberia-staging.mhero.org/mHero/


DRAFT FINAL REPORT: Landscape Analysis And Business Case For Mhealth Investment In Angola (Fevereiro de 2015) 12 

 

pouca informação existente sobre quase todos os indicadores de saúde pública evitou o 

reconhecimento e a resposta às questões no país”. 

 

O PNDS, 2012-2015, indica que o SIS nacional “não integra os subsistemas, provocando uma deficiência 

na gestão dos serviços de saúde e uma resposta atempada ao controlo de doenças e uma resposta às 

epidemias... [e] a recolha local, o processamento e a transmissão de dados não pode realizar-se de 

forma adequada e atempada”.7 O desenvolvimento de um enquadramento operacional para a saúde 

electrónica que defina política, normas, governação e directrizes de utilizador reforçariam a integração 

de sistemas de informação da saúde. A estratégia do MINSA pede um SIS unificado entre programas 

verticais que consolide a recolha e agregação de dados; as provas actuais sugerem fraquezas na 

implementação.8 A medida que Angola embarca no processo de integração do seu SIS, os benefícios 

mais importantes são antecipados por forma a incluir o que se segue:  

 

1. Possibilitar a geração de indicadores de cálculo mais exactos (como taxas de mortalidade e 

imunização) baseados em numeradores e denominadores actuais, e não estimativas; 

2. Reduzir o processamento e introdução manual de dados; 

3. Expandir e profissionalizar o GNTIC centralizando a gestão de dados numa única unidade do 

MINSA com o desenvolvimento de acompanhamento de competências especializadas e 

capacidade.  

 

Transição de papel para sistema digital: O MINSA está a pensar transitar da recolha e transmissão 

de dados em formato papel para o formato digital. Actualmente, a introdução de dados em folhas de 

cálculo electrónico (Microsoft Excel) é uma tarefa paralela realizada após a introdução manuscrita dos 

registos da  unidade sanitária. Esta introdução duplicada dos dados (manuscrita e dactilografada em 

Microsoft Excel) duplica as exigências de produção do trabalho. Esta situação dá uma oportunidade 

única à saúde móvel pois os sistemas electrónicos podem ser efectivamente utilizados para facilitar a 

transição do formato papel para o digital através de recolha de dados móveis aos níveis comunitários e 

das instalações de saúde com transmissão de dados automatizada para as bases de dados. 

 

De acordo com uma avaliação de 2014, o MINSA tomou recentemente medidas no sentido de 

compreender melhor potenciais aplicações de fonte aberta apoiadas pela USAID em muitos outros 

países, nomeadamente o Sistema distrital de informação da saúde (DHIS 2) e as Soluções de informação 

de recursos humanos (iHRIS). Uma delegação angolana constituída por 12 pessoas participou na 

primeira Academia de Formação Lusófona DHIS 2 em Moçambique em Maio de 2014 e foi realizada uma 

avaliação aos iHRIS em Junho de 2014. O MINSA está a colaborar com outros parceiros de 

desenvolvimento, incluindo a Cooperação Cubana e o Programa de Apoio ao Sector da Saúde (PASSII), 

os quais oferecem mais auxílio técnico relacionado com o SIS.  

 

Utilização dos dados: Angola está a transitar dos cuidados de saúde a nível provincial para o nível 

municipal. A agregação de dados começa nos centros de saúde mais baixos na forma de relatórios 

acumulados semanalmente ou de relatórios de serviço mensais retirados de registos manuscritos. 

Existem frequentemente múltiplos registos em cada localidade para cada área programática. Os dados 

evoluem do nível municipal local para o nível provincial e depois para o nível central. Em teoria, os 

dados são analisados, os relatórios são gerados e as informações são utilizadas para informar a tomada 

de decisões a todos os níveis. Os dados reunidos são frequentemente imprecisos, inexactos, tardios, 

incorrectos e não são imediatamente, ou nunca, utilizados.  Um entrevistado acredita que apenas 25% 

dos dados recolhidos são alguma vez analisados, quanto mais utilizados. De acordo com outras fontes 

                                                
7 http://www.mindbank.info/download_file/3460/aee0ecf8ad1bc582e2ea2c5eb5967023236f6773, PNDS Volume II, P.292 Acedido a 02OCT14.  
8 "Review of Developing Country Health Information Systems A high level review to identify Health Enterprise Architecture assets in ten African countries", Dr. 

Rosemary Foster, Maio de 2012 

http://www.mindbank.info/download_file/3460/aee0ecf8ad1bc582e2ea2c5eb5967023236f6773
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entrevistadas, a descrição acima do fluxo de dados é apenas teórica e, na realidade, não existe sistema 

de informação da saúde nem sistema conjugado que apoie o fluxo diário de dados. Sem uma 

arquitectura de SIS em funcionamento, as perspectivas de saúde móvel ou de expansão de sistemas de 

registos electrónicos está limitada a essas áreas programáticas que operam em silos verticais apoiados 

pelos doadores. 

 

Auxílio técnico nos SIS: Enquanto parte do projecto financiado pela USAID Reforço dos Sistemas 

Angolanos para a Saúde (SASH), a JHPIEGO destacou um cargo dentro do GEPE que trabalhe com o 

PESIS e fique encarregado de ajudar o MINSA a desenvolver um  grupo de coordenação de SIS. Através 

do trabalho do consultor, os registos de dados de centros de saúde encontrados em registos 

manuscritos estão a ser migrados para folhas de cálculo electrónicas (Microsoft Excel) de forma faseada. 

O projecto USAID/SASH apoia a Revitalização da Estratégia dos Serviços de Saúde Municipais do 

Governo de Angola de modo a garantir que o Pacote Essencial de Serviços de Saúde se encontra 

disponível em cada  unidade sanitária nas Províncias de Luanda e Huambo. 

 

Telemedicina 
A saúde móvel e a telemedicina (termos frequentemente utilizados de forma alternada entre alguns dos 

informantes) recaem na construção de saúde electrónica, a utilização de tecnologia digital para a saúde.9  

 

Existem instâncias de implementação de telemedicina em Angola. Em 2007, um sistema de telemedicina 

ligou o Hospital Pediátrico David Bernardino (HPDB) em Luanda a uma  instituição homóloga em 

Coimbra, Portugal, e a outras instituições internacionais, de modo a observar pacientes pediátricos com 

problemas cardíacos.  Um exemplo é a utilização de ecocardiografia em tempo real realizada em Angola 

e apoiada por opiniões de perito de Portugal que auxiliam com o diagnóstico e mais gestão clínica. 

Alegadamente, a Peditel aumentou as consultas de telemedicina de 9 para 236 entre Coimbra, Portugal, 

e os hospitais pediátricos em Luanda e Benguela entre 2007 e 2008. 

 

No âmbito do Projecto Reforço dos Serviço de Saúde Municipais financiado pelo Banco Mundial,10 o 

MINSA iniciou um projecto de telemedicina semelhante em 2014 que inclui consultas virtuais entre um 

número limitado de hospitais angolanos municipais e provinciais e peritos em Portugal. O projecto 

procura criar uma rede nacional de telemedicina com sistema de alerta por SMS (para a discussão de 

casos de pacientes) em Angola recorrendo a tecnologias com largura de banda reduzida, nomeadamente 

a Dudal para a educação à distância e a Bogou para telecompetências, desenvolvido pela rede RAFT 

(Réseau en Afrique Francophone pour la Télémédecine). O Hospital Américo Boavida serve de hospital 

piloto. Embora nenhum dos hospitais onde a telemedicina seja operacional tenha sido visitado nesta 

avaliação, a equipa analisou os documentos do projecto que relatam que os diários estruturados das 

actividades (registos) para registo das sessões de educação e telecompetências, tendo sido 

desenvolvidos questionários para medir o impacto das actividades e avaliar os serviços prestados na fase 

inicial, sendo os coordenadores locais de cada local piloto formados quanto à utilização das ferramentas 

RAFT. O impacto das consultas de telemedicina requer uma análise mais aprofundada que incluirá uma 

avaliação por parte de um clínico experiente quanto aos tipos de serviços solicitados, às indicações para 

consulta de especialidade e ao contributo para o processo de tomada de decisões clínicas. 

 

Consoante a riqueza das informações e dos dados partilhados, as questões de largura de banda serão 

uma barreira para a utilização mais extensa da tecnologia fora de Luanda e de municipalidades mais 

vastas. Os dispositivos móveis são utilizados para partilhar dados visuais de fotografia de alta definição, 

                                                
9 Mais leitura: http://www.itu.int/ITU-D/cyb/app/e-health/NeHSToolkit/intro.phtml. Acedido 10OCT14 
10 Projecto Reforço dos Serviço de Saúde Municipais financiado pelo Banco Mundial http://www.worldbank.org/projects/P111840/municipal-health-service-

strengthening-revitalizao?lang=en 

http://www.itu.int/ITU-D/cyb/app/e-health/NeHSToolkit/intro.phtml
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como raio-X, sonogramas e outros meios de transmissões importantes como a teleconferência e vídeo 

ou conteúdo multimédia (MMC). Estas plataformas requerem normalmente uma largura de banda 

elevada e uma ligação fiável a dispositivos capazes de transmitir em redes 3G ou 4G. Actualmente, a 

telemedicina seria mais viável em áreas altamente urbanas que tenham serviços especializados baseados 

em hospitais, como a província de Luanda onde há cobertura 4G total.  

 

Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação 
O Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação (MTTI) é o órgão da administração 

central do governo angolano responsável pela definição de estratégias e políticas nas áreas das 

telecomunicações e Tecnologias da Informação (TI), bem como pela coordenação de acções necessárias 

para a respectiva execução com vista ao desenvolvimento macroeconómico. O MINSA abordou o MTTI 

no sentido de implementar o apoio ao Projecto 53 do PNDS, o qual inclui TICs e questões de dados no 

sector da saúde. O plano foi alterado de modo a reflectir e reforçar o desenvolvimento das TICs. 

Contudo, no momento da elaboração deste documento, o PNDS alterado ainda não foi oficialmente 

aprovado. Depois de aprovado, espera-se que o auxílio do MTTI ao MINSA seja dado em todas as 

questões técnicas em conjunto com o Centro Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(CNDTI), um ramo do MTTI. Todo 

o desenvolvimento das TIC dentro 

do MINSA passará por este órgão. O 

porta-voz do MTTI entrevistado 

indicou que o MTTI irá liderar o 

desenvolvimento das TICs no 

MINSA.  

 

Além disso, foi sugerido que 

quaisquer serviços móveis, como a 

saúde móvel, teriam de passar pelo 

Instituto Angolano das 

Telecomunicações (INACOM). A 

agência reguladora semi-autónoma 

está sob a alçada do MTTI e controla 

o acesso e o direito à rede de 

telecomunicações11 Estas camadas 

adicionais de burocracia poderão 

abrandar os melhores esforços de 

desenvolvimento.   

 

Política de TICs e Ambiente Regulamentar 
Angola desenvolveu políticas e regulamentos básicos de TICs. Os dois principais documentos políticos 

são o Livro Branco das TICs e o Plano Nacional da Sociedade da Informação (PNSI).12 Juntamente com a 

Legislação Básica das Telecomunicações (2001), o “Livro Branco das TICs”13 define as directrizes para o 

desenvolvimento do sector das TICs em Angola. De particular interesse: 

 O Livro Branco das TICs reconhece a necessidade de licenciar uma terceira operadora móvel 

(além da UNITEL e da Movicel) de modo a impulsionar a concorrência, promover o aumento da 

cobertura e diminuir os custos.  

                                                
11 Entrevista com o conselheiro do Secretariado do MTTI a 17 de Outubro. 
12 http://www.governo.gov.ao/VerPublicacao.aspx?id=1191 
13 http://www.mtti.gov.ao/VerLegislacao.aspx?id=455 

Disposições Institucionais das Agências de 

Telecomunicações de Angola 
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 O Livro Branco das TICs defende que o aumento da taxa de penetração da Internet e da banda 

larga produzirá crescimento económico (com base nas estimativas do Banco Mundial). O Plano 

Nacional da Sociedade da Informação 2013-2017 define os objectivos e programas que levarão à 

sociedade da informação e está estruturado em seis pilares, incluindo saúde, conectividade e 

acesso, governação electrónica e outros sectores sociais. O Plano define a fórmula de Angola 

para a inclusão digital (oportunidades equitativas para todos os angolanos, independentemente 

da região onde vivem) e governação electrónica, incluindo para instituições de saúde pública e 

educacionais aos níveis municipais.  

 

De acordo com um relatório de 201014 da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral,15 

“Angola deu passos enormes no desenvolvimento do seu enquadramento legal e regulamentar 

considerando a sua história política dos últimos dez anos. Contudo, ainda há muito trabalho por fazer 

para nivelar a concorrência entre as operadoras [de telecomunicações] e reforçar a independência 

regulamentar.16 Este comentário é baseado no facto de a agência regulamentar não ser adequadamente 

isolada da influência do MTTI.  

 

Fundo para o Serviço Universal: De modo a garantir o acesso universal e o desenvolvimento das 

telecomunicações (especialmente em áreas rurais), Angola criou um Fundo para o Serviço Universal 

(FSU) supervisionado pela INACOM (o Fundo de compensação do serviço universal de comunicações 

electrónicas). As operadoras de redes móveis e outras redes públicas de telecomunicações e 

prestadores de serviços dão um contributo financeiro através de uma percentagem das respectivas 

receitas.17 18 19 O FSU é a principal forma de oferecer acesso aos que têm menos meios. O governo 

angolano oferece actualmente pouca informação sobre a forma como o FSU nacional é financiado e 

utilizado.20 Contudo, se for tornado funcional, este Fundo poderá ser uma fonte viável de financiamento 

para a implementação de sistemas de saúde electrónica. 

 

Operadoras de rede móvel  
Existem duas principais operadoras de redes móveis (ORM) em Angola: A UNITEL e a Movicel. A 

UNITEL domina o mercado com 72% da quota de mercado.  

 

A UNITEL oferece uma variedade de comunicações e serviços de Internet. Publicita que serve mais de 

95% da população de Angola. Trabalhando em parceria com a corporação sueca de tecnologia Ericsson, 

a UNITEL é também uma das primeiras operadoras a lançar comercialmente uma rede 4G (para ligação 

de maior velocidade) em África. Contudo, a Angola Telecom tem uma posição privilegiada acima da 

UNITEL e é uma empresa totalmente controlada pelo Governo. A Angola Telecom é proprietária da 

rede, mas é obrigada a dar acesso a operadoras de redes móveis como a UNITEL, a Movicel, a 

MSTelcom e outras concorrentes. Se o MINSA adoptar totalmente as soluções de saúde móvel 

enquanto bem público para o reforço do sistema de saúde, a UNITEL seria a parceira ORM de eleição, 

uma vez que oferece uma maior cobertura de rede e porque a empresa é parcialmente detida pelo 

governo, podendo assim ser mais provável subsidiar características como dados, códigos curtos SMS e 

tempo de antena.  

                                                
14 O relatório de 2010 intitulado “Support for Harmonization of ICT Policies in Sub-Sahara Africa (HIPSSA)” inclui uma avaliação dos enquadramentos políticos e 

legais de Angola. A avaliação de Angola documentou as seguintes áreas relevantes para a saúde móvel: 1) Ambiente Legal e Regulamentar; 2) Responsabilidade do 

Ministério; 3) A Agência Regulamentar; 4) Acesso Universal e Fundos para o Serviço; 5) Licenciamento; 6) Processo de Reforma. 
15 Angola é membro da SADC, que tem sido activa na promoção de uma economia digital ao longo da sub-região com o apoio da UE e da União Internacional das 

Telecomunicações (UIT). 
16 SADC ICT Policy and Legal Framework: A Review and Update in the view of Convergence, 2013 
17 Legislação Básica das Telecomunicações de Angola 2001 http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/cafrad/unpan004730.pdf 
18The Telecoms_Sector_in_Angola.  Eaglestone_Securities_2014 

http://www.eaglestone.eu/xms/files/The_Telecoms_Sector_in_Angola_Eaglestone_Securities_050514.pdf 
19 SADC Toolkit on Universal Access Funding and Universal Service Fund Implementation. (2011).  

http://www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipssa/Activities/SA/CRASA/Toolkit%20Final%20Report.pdf 
20 Perfil de Angola 2013, Fonte: ITU ICT-Eye: http://www.itu.int/icteye. Acedido 14OCT14 
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A Movicel, à semelhança de outras ORM nos países em desenvolvimento, adoptou o CDMA, um 

sistema de acesso de canal desenvolvido nos EUA mas que não conseguiu a aceitação mundial.  A 

Movicel está agora a migrar de uma plataforma de transmissão CDMA para o Sistema Global para 

Comunicações Móveis (GSM) mais universalmente utilizado.  Operam agora cobertura 4G LTE total em 

toda a cidade de Luanda e, através de acordos com a Huawei, uma corporação multinacional de 

telecomunicações chinesa, a cobertura nacional será lançada em 

breve. A maioria dos telemóveis depende da plataforma GSM 

para dados, informações e comunicações de voz. A Movicel 

tomou a decisão de apoiar substancialmente duas iniciativas em 

Angola: educação e saúde pública.21 Numa entrevista breve e 

informal com a Movicel, a empresa expressou interesse na 

responsabilidade social da empresa dentro do sector da saúde 

sem mais detalhes, excepto que os investimentos na saúde estão 

na “pequena lista” de prioridades à medida que a empresa 

procura ganhar uma vantagem competitiva contra a UNITEL.  

 

Em Janeiro de 2014, o Governo angolano anunciou que irá 

conceder licenças de exploração de redes de telefones móveis e 

fixos no próximo ano.22 

                                                
21 GSMA How Movicel uses Mobile to help in Vaccination Campaigns http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/polio-vaccinations-in-angola-how-movicel-uses-

mobile-to-help-in-vaccination-campaigns   2 

Movicel CSR webpage http://movicel.co.ao/pt/rodape/movicel/responsabilidade-social/ 
22 http://www.angonoticias.com/Artigos/item/40987/angola-vai-conceder-novas-licencas-para-exploracao-redes-telefones-movel-e-fixo  

Mapa de Cobertura da UNITEL 2012 

“A Movicel tem mostrado o papel 

que as operadoras podem 

desempenhar em campanhas de 

vacinação e de prevenção de 

doenças. Em Angola, o valor das 

operadoras e a importância do 

seu alcance significativo nas áreas 

geográficas rurais permitiram-lhes 

implementar serviços de mHealth 

a pessoas que de outro modo não 

seriam alcançadas”. 

- Movicel, antigo Administrador 

Executivo, Yon Moreira, 2012  
 

Mapa de Cobertura da MOVICEL 2012 

http://www.angonoticias.com/Artigos/item/40987/angola-vai-conceder-novas-licencas-para-exploracao-redes-telefones-movel-e-fixo
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Infra-estrutura de Telecomunicações 
O Plano de Desenvolvimento Nacional de Angola de 2013-2017 identifica oito grandes projectos 

nacionais em matéria de TICs apoiados por um investimento de 1,6 mil milhões de dólares.  

 

As tarifas de TICs em Angola continuam acima das médias da África Subsariana, em grande parte devido 

ao monopólio da Angola Telecom sobre o 

cabo de fibra óptica SAT-3. 23 TO Sistema de 

Cabo da África Oriental (WACS) está 

igualmente presente em Angola e o Sistema de 

Cabo do Atlântico Sul (SACS) está previsto 

para 2016.24  Os cabos de fibra óptica servem 

de meio (isto é, “tubo”) para a estrutura da 

internet nacional (incluindo móvel) e são as 

principais rotas de dados. A primeira fase de 

uma estrutura nacional de fibra óptica que liga 

18 capitais de província através de 6000 

quilómetros de cabos de fibra óptica ficou 

marcada para 2011, mas ainda tem de ser 

concluída. O ADONES (Sistema de Rede 

Interna de Angola) consiste em 1800 

quilómetros de cabo submarino de fibra óptica 

que liga oito cidades litorais angolanas. A 

cobertura de internet fixa e móvel e a 

velocidade geral mudarão drasticamente 

                                                
23 A Angola Cables é uma operadora dos sistemas de telecomunicação de fibra óptica formada em 2009 pelas principais empresas de telecomunicações angolanas, a 

Angola Telecom (51%), a Unitel (31%), a MSTelcom (9%), a Movicel (6%) e a Mundo Startel (3%). 
24 http://telecoms.com/302681/submarine-cable-to-connect-africa-with-the-americas/ 

Assinantes Móveis Angolanos (Milhões) 

 

Fonte: Autoridades angolanas (Plano de Desenvolvimento Nacional) e Eaglestone Securities 
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quando Angola se ligar à Europa e à América do Sul através do SACS, que está agora previsto para 

2015.25 O SACS abrangerá 10.000 quilómetros e ligará directamente duas nações lusófonas: Angola e 

Brasil.26 Prevê-se que este investimento de 100 milhões de dólares da Google Inc., da Angola Cables e 

da Brazil’s Algar Telecom aumente a cobertura móvel da Internet em 20% em 2015. Visa sustentar as 

necessidades actuais dos utilizadores de Internet em África e preparar para o aumento da procura no 

futuro. Quatro empresas, a Angola Telcom, a MS Telcom, a Snet e a Multitel, operam o Ponto de 

Intercâmbio de Internet de Angola.27 

 

O aumento da cobertura da Internet permitirá que mais pessoas beneficiem de soluções de saúde móvel 

(por exemplo, disseminação em massa de informações de planeamento familiar; grávidas e novas mães 

que recebem informações sobre saúde e lembretes de consultas) especialmente nas áreas rurais onde o 

acesso a informações sobre saúde pode ser limitado. O aumento das velocidades de ligação oferece 

várias oportunidades a todos os sectores, incluindo a saúde, e especialmente a saúde móvel e a 

telemedicina, a educação através da aprendizagem à distância (ligando instituições de Angola com  

unidades sanitárias e universidades muito famosas), e outras aplicações que requerem Internet de alta 

velocidade e maior largura de banda.  

 

Utilização de Telemóvel entre a População Geral de Angola 
Disponibilidade e Posse de Telemóveis:28 O custo das telecomunicações em Angola é 

relativamente elevado.29 Na UNITEL, a receita média por utilizador (ARPU), o método utilizado na 

indústria para medir os gastos do consumidor em serviços móveis30é de 20,7 dólares; trata-se de um 

montante significativamente superior à média da África Subsariana (13,6 dólares), com base em números 

recentes disponíveis desde 2012. A ARPU tem um impacto devido à múltipla posse de SIM.  

 

Com base em estimativas (2014), os utilizadores de telemóveis médios em Angola gastaram cerca de 11 

dólares por mês para possuir e utilizar voz, SMS e dados num telemóvel (baseado numa análise de 2011 

sobre o custo total de posse realizada pela Nokia). Para os 43% da população que vive com menos de 

1,25 dólares por dia (ou 37,5 dólares por mês), as despesas relacionadas com a posse e utilização de um 

telemóvel podem assumir uma quantia considerável (pelo menos 29%) do rendimento mensal.31 

 

Apesar do custo elevado dos serviços móveis, os principais informantes entrevistados como parte desta 

avaliação acreditam que a utilização de telemóveis é bastante generalizada. Esta conclusão é apoiada por 

dados da indústria do Groupe Speciale Mobile Association (GSMA). Em 2013, houve cerca de 13,3 

milhões de ligações de telemóveis, ou seja, 50 ligações por 100 pessoas.32 Em 2013, o GSMA estimou 

que a taxa de penetração SIM era de 61%. IÉ seguro assumir que mais de metade da população tem 

acesso a um telemóvel, dado que as pessoas partilham frequentemente um dispositivo dentro do 

agregado familiar.33 Isto apesar de um elemento de dupla contabilização sobre a utilização de dois 

cartões SIM (UNITEL e Movicel) por indivíduos que viajam numa zona geográfica em que uma operadora 

tem melhor cobertura. Estudo Indicador de Malária de 2011 concluiu que mais de metade dos agregados 

                                                
25 Em Outubro de 2014, António Nunes, Administrador Executivo da Angola Cables, referiu aos jornalistas que a implementação do SACS começaria "dentro de 

aproximadamente um mês" (Novembro de 2014), confirmando que o investimento na construção seria executado apenas pela Angola Cables após a Brazilian telco 

Telebras ter desistido. A 21 de Outubro de 2014, um despacho do presidente angolano anunciou que o governo iria dar uma garantia aos bancos angolanos que 

aprovaram empréstimos bancários no valor de 260 milhões de dólares destinados à construção do SACS. 
26 http://www.itwebafrica.com/telecommunications/152-angola/231314-angola-looks-to-become-africas-telecoms-hub   
27 Revisão e Actualização do Enquadramento Político e Legal das TIC da SADC, Apoio para a Harmonização de Políticas de TIC 

Março de 2010. 
28 http://www.eaglestone.eu/xms/files/Angola_Census_2014.pdf 
29 Impacto do GSMA Móvel para o Desenvolvimento https://gsmaintelligence.com/markets/93/dashboard/ 
30 https://gsmaintelligence.com/analysis/2014/05/measuring-mobile-penetration/430/ 
31 http://data.un.org/Data.aspx?d=MDG&f=seriesRowID%3A580 
32 Livro de Factos Mundiais de Angola Central Intelligence Agency, USA. Encontrado a 25 de Outubro de 2013. 
33 https://gsmaintelligence.com/analysis/2014/05/measuring-mobile-penetration/430/ 
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familiares têm pelo menos um membro com um telemóvel, 91% nas áreas urbanas e 28% nas áreas 

rurais.  

 

O incentivo comercial da UNITEL e da 

Movicel para expandir a cobertura não é 

óbvio. Terão de realizar mais investimentos 

para alcançar assinantes com rendimentos 

mais baixos (ARPU) em áreas com 

densidades populacionais mais baixas. O 

potencial retorno sobre o investimento é 

mais baixo, mais incerto e, 

consequentemente, mais arriscado, o que 

significa que as operadoras  terão  a evitá-

los ou a atrasá-los. Contudo, a cobertura 

nacional, crucial para o desenvolvimento 

socioeconómico das populações e do país, 

constitui uma das prioridades do governo 

angolano.34 Se for autorizada uma terceira 

operadora no mercado, o aumento da 

concorrência fará provavelmente diminuir o 

custo. Embora Angola tenha sido um dos 

primeiros países africanos a implantar a ligação de maior velocidade 4G, que requer smartphones mais 

caros, a maioria da população ainda utiliza telefones com características básicas (por exemplo, telefones 

Nokia básicos). Até os smartphones se tornarem mais comportáveis, é necessário que os serviços de 

saúde móvel que visam os  desfavorecidos estejam igualmente disponíveis em telefones com 

características mais simples. 

 

Quase todos os angolanos (98%) usam telemóveis pré-pagos com complementos para os respectivos 

serviços de voz, SMS e dados. Os restantes 2% dos utilizadores encontram-se provavelmente no quintil 

de maior riqueza e conseguem pagar mais 27 dólares 

de custos de dados necessários para um plano mensal.   

 

Dinheiro Móvel: Actualmente, Angola não tem, nem 

planeia ter, serviços de dinheiro móvel. Contudo, o 

Banco Nacional de Angola (BNA), em parceria com a 

UNITEL e a Movicel, prevê permitir pagamentos 

bancários por telemóvel nos próximos meses.35 Os 

pagamentos por telemóvel oferecem oportunidades 

tremendas para reforçar o sistema de saúde 

aumentando a transparência, a eficácia e a segurança 

das transacções financeiras ao longo do sector. O 

dinheiro móvel permite que os indivíduos se mobilizem 

e poupem fundos para tratamentos (através de 

esquemas de seguros de saúde móveis, por exemplo). 

Ao enviarem dinheiro a trabalhadores da área da saúde 

através de SMS em vez de fazerem transacções em 

numerário, os gestores de programas de saúde 

conseguem reduzir as fugas, facilitar a responsabilidade 

                                                
34 http://www.eaglestone.eu/xms/files/The_Telecoms_Sector_in_Angola_Eaglestone_Securities_050514.pdf 
35 http://www.dinheirovivo.pt/Mercados/Internacional/interior.aspx?content_id=4092957 

Número de Serviços de Dinheiro 

Móvel por País em África 

 

Fonte: GSMA, 2014 
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e aumentar a segurança física. Uma vez que a confiança é uma barreira importante para a adopção de 

serviços de dinheiro móvel, a USAID e outros parceiros de desenvolvimento devem considerar 

colaborar o quanto antes com as ORM, uma vez que as operadoras se preparam para o lançamento 

deste serviço, de modo a explorar a opção potencial de ter trabalhadores comunitários da área da saúde 

a servir como agentes de dinheiro móvel a tempo parcial. A equipa Finanças Digitais (antigamente 

designada equipa Dinheiro Móvel) juntamente com a USAID/Lab e a sua Better Than Cash Alliance36 

poderão ser um recurso útil de auxílio técnico para o MINSA e para a USAID/Angola para a exploração 

da exequibilidade da transição dos pagamentos em numerário para pagamentos móveis. 

 

Agregadores: Um desafio importante na implementação da saúde móvel à escala num país em que a 

cobertura de rede varia imenso de uma zona geográfica para a outra é o fornecimento do mesmo 

serviço (por exemplo, enviar dados sobre saúde e/ou receber informações sobre saúde por SMS) 

independentemente de se o utilizador é cliente da Movicel ou da UNITEL (ou seja, a capacidade para 

transmitir dados/SMS entre redes é crítica). Os agregadores móveis são empresas que facilitam a ligação 

entre operadoras de redes móveis, incluindo através do encaminhamento de mensagens de SMS que 

confirmam transacções de e para redes móveis. Embora não tenha sido encontrado qualquer agregador 

angolano como parte desta avaliação, o maior agregador de serviços móveis da África do Sul, a 

FoneWorx, opera em Angola. Esta empresa tem executado serviços maciços baseados em SMS para 

retalhistas, fabricantes de dispositivos móveis, prestadores de serviços de TV digital, empresas de 

cervejas e muitas outras.  

 

Organizações Internacionais 
Os principais parceiros de desenvolvimento já começaram a financiar a saúde electrónica, os SIS ou 

projectos relacionados com TICs ou têm planos para o fazer no futuro. O Banco Mundial (BM) e a 

União Europeia (UE) fornecem financiamento directo ao MINSA para o reforço dos sistemas de saúde. 

A OMS/Angola continuou a utilização de tecnologia móvel para a vigilância epidemiológica, tendo um 

modelo protótipo para implementação, mas não conseguiu capacidade de mobilização para o 

implementar. A organização continua a fazer questão de apoiar tal intervenção e está aberta a apoiar 

também outros pilotos. A União Europeia está a lançar igualmente um pedido de propostas a parceiros 

de implementação que forneçam auxílio técnico ao MINSA no desenvolvimento do SIS nacional37 para a 

criação, implantação e transferência de uma plataforma de integração de TI que seja capaz de 

incorporar, integrar, armazenar, formatar, utilizar e disseminar indicadores do PNDS ou outros 

indicadores que o MINSA considere ser prioritários. 

 

Ao abrigo do projecto para Angola financiado pelo Banco de Desenvolvimento Africano (BDA), 

Desenvolvimento da Capacidade Institucional para Redução da Pobreza, foi concebido um acordo 

tripartido entre o BDA, o governo angolano e a Microsoft para que a corporação forneça apoio técnico 

“gratuito” para o desenvolvimento de um enquadramento de conhecimentos e gestão de resultados em 

Angola.  

 

Matriz dos Intervenientes e Força das Relações Laborais  
A implementação das actividades de saúde móvel requer uma rede de parceiros e esforços 

colaborativos profundos. Um ambiente propício à saúde móvel consiste na colaboração entre 

ministérios da saúde e das telecomunicações, órgãos regulamentares como a INACOM, financiadores, 

operadoras de redes móveis e implementadores de programas.  

                                                
36 A Better Than Cash Alliance é uma PPP entre a USAID, a Fundação Gates, a VISA, a Mastercard e outros parceiros que oferecem competências na transição para 

os pagamentos digitais 
37 Technical Assistance Services For The Creation, Deployment And Transfer Of An IT Integration Platform In Angola (GPN). Request for Proposals. European 

Union. 2014; https://www.devex.com/projects/tenders/edf-technical-assistance-services-for-the-creation-deployment-and-transfer-of-an-it-integration-platform-in-

angola-gpn/155155 
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Foi realizado um inquérito aos participantes do grupo de análise como parte deste avaliação de modo a 

medir a força provável das relações laborais entre os principais intervenientes caso se realizasse uma 

actividade de saúde móvel.  Solicitou-se aos participantes que (1) listassem organizações essenciais para 

o sucesso da utilização de telemóveis para a saúde (saúde móvel); (2) classificassem essas organizações 

de 1 a 5 relativamente à importância para a saúde móvel; e (3) classificassem a força das relações 

laborais da própria organização com as organizações listadas que seriam essenciais para o sucesso da 

saúde móvel. As respostas individuais à análise estão provavelmente viciadas pela área programática em 

que os entrevistados estavam a trabalhar.  

 

As principais conclusões da análise incluem:  

 O MINSA e as ORM são identificados como os intervenientes de saúde móvel mais importantes 

com quem colaborar. Contudo, os participantes do grupo de análise comunicaram que não tinham 

trabalhado perto o suficiente junto das ORM (ou seja, as relações laborais ou são fracas ou não 

existem entre a maioria dos intervenientes). 

 O MTTI está indicado como menor prioridade, o que sugere que poderá estar a faltar “a 

perspectiva geral” na compreensão de que entidades são necessárias numa implementação da saúde 

móvel. Sem o apoio do MTTI, o progresso na implementação da saúde móvel será lento. 

 A classificação da USAID é elevada e isso atribui-se ao papel influente no sector da saúde e da 

relação existente com participantes no grupo de análise que possam receber financiamento da 

Agência.  

 Os doadores 

(como a EU, o 

UNFPA e o Banco 

Mundial) e as 

corporações 

multinacionais 

(como a Ericsson, a 

Huawei, a 

Microsoft e a 

Samsung) não 

foram mencionados 

pelos participantes 

do grupo de análise. 

Contudo, esses 

parceiros são 

também potenciais 

colaboradores 

importantes para o 

ecossistema da saúde electrónica em Angola.  

 

Foi desenvolvido um diagrama de planificação dos intervenientes que relaciona o papel actual e potencial 

e o nível de influência de cada interveniente. Foi igualmente reunido um modelo de matriz de 

planificação dos intervenientes mais detalhado. Como primeira actividade, o Grupo de Trabalho 

Nacional em matéria de saúde electrónica deve dar prioridade à conclusão da matriz adicionando 

intervenientes em falta e organizando cada entidade por pilar, com valores de orçamentação, se 

apropriado (ver Anexo 3 do modelo). Cada um desses intervenientes pode vir a contribuir com 

recursos humanos, técnicos e financeiros para o ecossistema da saúde electrónica. Será, por 

conseguinte, importante que o MINSA, a USAID e outros membros do grupo de trabalho colaborem 

continuamente com eles com o objectivo de determinar potenciais contributos (estruturas locais de 
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incentivo), bem como limitações para cada interveniente ao longo do processo de desenvolvimento do 

enquadramento nacional de saúde electrónica. 

 

Capital Humano  
Embora mais de dois terços (71%) dos adultos em Angola consigam ler e escrever, apenas 46% da 

população acaba a escola primária e apenas 35% se inscreve na escola secundária.38 De acordo com 

estimativas recentes, apenas 29% dos trabalhadores governamentais concluíram a escola secundária. 

Estes indicadores aproximados de capital humano são especialmente evidentes na classe baixa e 

intermédia da estrutura da função pública, conforme confirmado pela maioria dos informantes.  

 

Angola tem várias instituições terciárias que oferecem formação em tecnologias das informações e 

comunicação (TIC) e estão disponíveis estágios para profissionais de saúde em várias instituições 

privadas. A medida ou qualidade da formação e educação não foi analisada nesta avaliação. A 

componente de Governo electrónico do Plano Nacional da Sociedade da Informação 2013-2017 dá 

prioridade à formação em TICs para os funcionários públicos e as instituições melhorarem a prestação 

de serviços governamentais. Como parte deste plano nacional de TICs, o MTTI está em vias de criar um 

programa nacional de formação em TICs para os funcionários da administração pública.39  

 

Dada a literacia baixa provável e a taxa numérica entre os  desfavorecidos, as soluções de saúde móvel 

que visam transferir responsabilidades de cuidados de saúde pessoais para os consumidores do quintil de 

menor riqueza numa abordagem orientada para o mercado vai necessitar de algum tipo de interface de 

resposta interactiva de voz (IVR) de modo a limitar a necessidade de ler e escrever mensagens SMS. A 

reacção entusiástica do DNSP sobre as perspectivas de um questionário de voz que possa dar 

estatísticas sobre inquéritos a instalações de saúde ou sobre casos de doenças sugere um elevado 

interesse na tecnologia se conseguirem cumprir determinados limiares de utilidade em cada caso. Esses 

casos terão de ser conduzidos para cada classe de utilizadores de saúde móvel desde os trabalhadores 

da linha de frente à administração. Cada classe tem os seus próprios requisitos de dados e informações 

consoante o seu papel funcional. Uma interface de IVR seria igualmente uma característica vantajosa 

para os trabalhadores da área da saúde que frequentemente têm um tempo limitado para digitar 

mensagens de texto enquanto tratam dos pacientes. 

 

Existe um pequeno conjunto de programadores de software especializados no desenvolvimento de 

aplicações móveis (“apps”) em Angola. A Startup Angola é uma associação de 15 membros que constitui 

um conjunto talentoso e disponível de jovens empresários; dez desses empresários têm pequenas 

empresas de desenvolvimento de software. De modo a ampliar a inovação das TICs e o 

empreendedorismo, o programa InfoDev do Banco Mundial criou um núcleo de tecnologia na unidade 

incubadora empresarial do Instituto Nacional do Emprego e Formação Profissional. Esta unidade 

recebeu também o apoio do PNUD, da Chevron e da Spanish Cooperation ao abrigo da parceria 

público-privada “Angola Enterprise Program”, que oferece auxílio a jovens empresários para começarem 

a sua própria empresa. Além disso, ao abrigo da iniciativa da Microsoft/World Learning, a corporação 

lançou recentemente um "Microsoft YouthSpark" em Luanda de modo a desenvolver capacidades para a 

juventude angolana, dando formação e ferramentas para abordarem o elevado desemprego, melhorando 

a viabilidade comercial da juventude na indústria das tecnologias. Em Angola, o aumento de sistemas de 

saúde electrónica detidos pelo país necessitará de uma massa crítica de peritos locais em TICs que 

apoiem o desenvolvimento, a personalização e a manutenção do sistema. As organizações em rede 

como a Startup Angola e a YouthSpark, bem como as agências governamentais e as universidades, 

poderão também ser parceiros viáveis onde ir buscar talento local, ideias e inovação. Este tipo de 

                                                
38 Banco de Desenvolvimento Africano. Fonte: http://www.africaneconomicoutlook.org/fileadmin/uploads/aeo/2014/PDF/CN_Long_EN/Angola_ENG.pdf 
39 O compromisso de Angola no sector das Comunicações e TI de acordo com as Recomendações da Cimeira Mundial sobre a Sociedade de Informação. Junho de 

2013 http://unctad.org/meetings/en/Presentation/CSTD_2013_Ministerial_WSIS_Angola.pdf 

http://www.startupangola.net/
http://www.ao.undp.org/content/angola/en/home/operations/projects/poverty_reduction/AEP.html
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compromisso abordaria igualmente o objectivo 

de envolver a juventude e desenvolver 

capacidade local (juntamente com os objectivos 

da USAID Forward). 

 

Implementação da saúde móvel 

em Angola (Passado e 

Actualidade) 
Um número limitado de parceiros 

experimentou pilotar as aplicações móveis no 

sector da saúde em Angola. Nesta avaliação, os 

principais informantes compreendiam 

totalmente o que implicava a saúde móvel e 

necessitavam de ser sensibilizados com os 

conceitos e soluções de saúde móvel. A versão 

portuguesa do “Compêndio sobre a saúde 

móvel da USAID, Volume 3” provou ser um 

recurso precioso para esta parte da avaliação. 

O Compêndio foi utilizado para estimular 

debates e conversas sobre o tópico da saúde 

móvel e a utilização potencial em Angola.  

 

Uma preocupação expressa repetidamente 

entre informantes, especialmente os do MINSA 

que estavam conscientes das implementações 

actuais e passadas em Angola, foi o número de 

pilotos  sem sucesso  em matéria de saúde 

móvel que a comunidade doadora apoiou no 

passado. Nenhuma dessas tentativas foi 

institucionalizada no MINSA, nem sequer foram 

integradas no SIS com um enquadramento de 

saúde electrónica claramente definido. 

Exemplos de implementação passada e actual 

de saúde móvel em Angola incluem: 

 

• Campanha Móvel para a Poliomielite: 

Inquérito de acompanhamento de uma 

Campanha recente do MINSA contra a 

poliomielite realizado pelo grupo CORE, 

um implementador da USAID. O parceiro 

do grupo CORE, os Catholic Relief 

Services, enquanto parte da respectiva 

iniciativa de desenvolvimento ICT4, deu 

formação a mais de 20 pontos de entrega 

voluntários para utilização dos telemóveis 

para a recolha e envio mensal de dados 

sobre a poliomielite.40 Além disso, de 

                                                
40 Angola, Relatório Trimestral do Grupo CORE sobre o Projecto da Poliomielite. Abril a Junho de 2013 

http://www.coregroup.org/storage/Polio_Initiative/Angola/CORE_ANGOLA_PROGRESS_REPORT_APRIL_TO_JUNE_2013.pdf 

 
Piloto de Dados Móveis da PRI da 
Malária USAID/Angola (2013): 
Lições Aprendidas e 
Recomendações  
  

 
Lição 1: Formação prolongada em baixa literacia e 

supervisão eficaz 
 
Recomendações:  
• Pilotar em países AIRS com níveis de educação e 

capacidade mais elevados. 
• Empregar telemóveis básicos com aplicação de 

cartão SIM versus smartphones com ecrã táctil. 
• Fazer um orçamento para formação mais longa e 

mais exercícios eficazes. 
• Utilizar um teclado alfabético versus teclado 

QWERTY. 
 
Lição 2: Pilotada numa nova área de PRI e com 

pessoal sazonal novo à PRI 
 
Recomendação:  
• Implementar em área(s) alvo com historial de PRI. 
 
Lição 3: Dados enviados pelo operador da pulverização 

após cada formulário (aldeia) versus cada estrutura 
 
Recomendações:  
• Programa de software que permita que os operadores 

da pulverização enviem dados após cada estrutura. 
Os líderes de equipa podem depois validar os dados 
ao longo do dia, em vez de no final de cada dia. 

• Recolha de unidades GPS ao nível da estrutura 
comparada com nível do formulário (ou aldeia) de 
pulverização, de modo a controlar mais de perto 
recusas e cobertura de pulverização. 

 
Lição 4: “Bugs” tecnológicos no sistema de verificação 

do líder de equipa na primeira semana de 
pulverização (ou seja, dificuldades de filtração e 
ordenação) 

 
Recomendações:  
• Os líderes da equipa operacional devem validar 

dados sobre telemóveis básicos com sistema de 
aplicação de cartão SIM. 

• Desenvolver e testar um sistema de dados agregados 
e de limpeza que seja novo e funcional, incorporando 
lições aprendidas com o sistema actual. 

• Incluir o especialista de TI da AIRS no 
desenvolvimento do sistema numa fase precoce do 
processo. 
 
Fonte: PMI|Africa IRS (AIRS) Project Indoor Residual Spraying (IRS 
2) Task Order Four. Janeiro de 2014 Angola End of Spray Report, 
Bethesda, MD, Abt Associates 
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modo a aumentar a cobertura, a Movicel deu apoio à campanha de vacinação contra a poliomielite 

do MINSA41 em 2012, oferecendo aos participantes um carregamento móvel por cada criança 

vacinada.  

• Iniciativa SMS Mulher: O MINSA terá lançado um sistema concebido para o envio por SMS de 

informações sobre saúde materna e infantil a mulheres. Esta iniciativa foi anunciada pelo Ministro da 

Saúde em 2012.42  

• A Population Services International terá lançado uma solução móvel para a prevenção do VIH 

desenvolvida pela TIMWE, uma empresa multinacional portuguesa que oferece soluções de 

monetização móvel. Recorrendo ao SMS comercial da TIMWE e a ferramentas de conversação do 

agente (que permitem aos cidadãos receber respostas a perguntas relacionadas com o VIH em 

tempo real), o PSI criou um novo canal para comunicar com pessoas em risco de VIH.43 

• Serviços Comunitários através de GSMA/Telemóvel: O Innovation Fund grantee 

Development Workshop Angola, em parceria com a SeeSaw, desenvolveram um suite de 

ferramentas para telemóvel que avalia a eficácia da distribuição de água periurbana da Companhia 

das Águas de Luanda (EPAL). A seed grant vai testar a utilização de tecnologia móvel para comunicar 

questões de prestação de serviços em aglomerações informais e ver se o modelo de negócio 

sugerido de dados gerados ao nível do terreno são suficientemente valiosos para que as 

organizações locais auto-financiem o sistema além da fase piloto.44 

• Piloto de Dados Móveis da PRI da Malária USAID/Angola: Enquanto parte da Iniciativa 

Presidencial norte-americana sobre a Malária/campanha de pulverização do projecto Pulverização 

Residual de Interiores em África de 2013, a Abt Associates pilotou a utilização de um sistema móvel 

baseado do software Open Data Kit para recolha de dados sobre pulverização residual de interiores 

e verificação enquanto alternativa às ferramentas de recolha de dados normalizadas em formato 

papel e às ferramentas de garantia da qualidade na Capital Bailundo, uma comuna na província do 

Huambo, Município de Bailundo. Especificamente, as operadoras encarregues da pulverização foram 

formadas no sentido de recolherem dados de pulverização dos agregado familiares em tempo real 

com smartphones. As lições aprendidas são apresentadas no mapa da página anterior. 

• RapidSMS: Em 2013, a UNICEF, em colaboração com Dra. 

Maria  Futi  do Serviço Nacional da Nutrição, desenvolveu o 

sistema ‘Mensagem Rápida’ para o acompanhamento e avaliação 

da gestão da má nutrição aguda.  A UNICEF garantiu um código 

curto gratuito do Ministério das Telecomunicações, alojou a 

aplicação RapidSMS (utilizada em vários países africanos), mapeou 

todos os locais de implementação no país,e desenvolveu e 

validou materiais de formação em locais de implementação no 

Kwanza Sul. O projecto foi protelado quando a nutricionista da 

UNICEF foi enviada para o Sul do Sudão numa missão de 

emergência e depois destacada para um cargo na Zâmbia. Desde 

então, a ferramenta RapidSMS foi actualizada para RapidPro. O 

gabinete da UNICEF continua interessado em iniciar o projecto e 

pretende dar apoio técnico em 2015.  

                                                
41 http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/polio-vaccinations-in-angola-how-movicel-uses-mobile-to-help-in-vaccination-campaigns 
42 http://www.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/saude/2012/5/26/Ministerio-lanca-projecto-SMS-Mulher,ebf0aba9-fdd0-4f98-a9e7-14c8204c6111.html 
43 http://www.timwe.com/news/articles/timwe-launches-m-health-project-angola-africa 
44 http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/mecs-awards-first-round-of-innovation-fund-grants 
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 Telemóveis para Verificação da Utilização Final: Ao abrigo do Programa USAID/Reforço dos 

Sistemas Farmacêuticos, a Management Sciences for Health experimentou um projecto piloto para a 

utilização de telemóveis na recolha de dados para Verificação da Utilização Final (VUF) nas duas 

províncias de Bengo e Luanda. O piloto da recolha de dados móveis para VUF recorreu ao software 

EpiSurveyor da DataDyne (agora designado Magpi) para recolher, analisar e transmitir a 

disponibilidade de medicamentos nas instalações de saúde e usa os dados em colaboração com o 

Programa Nacional de Medicamentos Essenciais e o Programa Nacional de Controlo da Malária, 

bem como com gabinetes de saúde provinciais das duas províncias.45 Devido a questões imprevistas 

com o prestador de serviços de telecomunicações (UNITEL) e com o homólogo governamental que 

devia gerir a base de dados, o programa decidiu parar de recorrer a telemóveis (uma vez que a 

equipa tinha também alguns problemas de ligação no terreno) e voltou a utilizar questionários em 

formato papel na recolha semestral de dados para efeitos de VUF.   

 

Os principais informantes comunicam outras instâncias de pilotos únicos que começaram, mas tiveram 

pouca atracção e falharam. Não foi disponibilizada qualquer documentação para este relatório sobre 

esses esforços.  

 

Principais Desafios e Oportunidades para a Implementação da saúde 

móvel em Angola 
As implementações de saúde móvel experimentadas  no passado fornecem um vislumbre precoce do 

que poderia ser o sistema nacional de saúde móvel em Angola. O MINSA acredita que poder-se-á 

ganhar valor na utilização da tecnologia móvel para a saúde, mas ainda não articulou qualquer visão (ou 

                                                
45 http://www.pmi.gov/docs/default-source/default-document-library/malaria-operational-plans/fy12/angola_mop_fy12.pdf?sfvrsn=6 

Mapa de Locais Previstos para Implementação da RapidSMS em Angola (em 2013, antes da 

actualização para RapidPro) 

 

Fonte: UNICEF, 2014 
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seja, um enquadramento político) sobre o que poderá ser em Angola. As principais oportunidades para a 

saúde móvel em Angola incluem: 1) a presença de doadores como o Banco Mundial, a UE e a USAID 

com interesse em apoiar o desenvolvimento do SIS, 2) a existência de parceiros de implementação 

sedeados em Luanda com experiência em saúde móvel noutros países, 3) a chegada de soluções 

monetárias móveis, e 4) planos e trabalho inicial para a implementação de plataformas de fonte aberta 

(RapidSMS e iHRIS). Uma análise dos pontos positivos, oportunidades, desafios e ameaças relacionados 

com a saúde móvel encontra-se definida abaixo. Após a análise desta tabela, encontra-se uma discussão 

mais pormenorizada sobre os principais desafios e oportunidades. 

 

Análise de Pontos fortes, Desafios, Oportunidades e Ameaças 

Pontos fortes 

 Foram experimentadas  cerca de meia dúzia de projectos de 

saúde móvel 

 Os documentos de política nacional em matéria de TIC dão 
prioridade ao governo electrónico, incluindo para a saúde pública 

 Taxas de cobertura de rede móvel relativamente elevadas 

 Foi criado um Fundo para o Serviço Universal (FSU) para as 

telecomunicações 

 Interesse do sector privado em apoiar a saúde móvel enquanto 
parte do CSR, incluindo de operadoras de rede móvel e 

indústrias extractivas 

Oportunidades 

 Foram pilotados vários projectos de saúde móvel 

 O cabo de fibra óptica do SACS levará ao aumento das 
velocidades de ligação 

 A estrutura nacional de fibra óptica que liga 18 capitais de 

província aumentará a cobertura da internet e permitirá que 

mais pessoas beneficiem de soluções de saúde móvel em 

áreas rurais  

 A chegada de uma terceira ORM aumentará a concorrência e 

diminuirá os custos  

 O Banco Nacional de Angola (BNA), em parceria com a 
UNITEL e a Movicel, irá permitir pagamentos bancários 

móveis nos próximos meses 

 A existência de um FSU apresenta um potencial fonte viável 

de financiamento para a implantação de sistemas de saúde 

electrónica, caso o Fundo se torne funcional 

 Planos e trabalho inicial para plataformas comprovadas e de 

fonte aberta para a comunidade (RapidSMS da UNICEF) e 

sistema de informação de recursos humanos (iHRIS da 

IntraHealth)  

 Os inquéritos baseados na população apresentam uma 
oportunidade para o MINSA e respectivos parceiros de 

socializarem o conceito de saúde móvel e ganharem 

experiência com a recolha de dados móveis 

Desafios 

 Nenhuma estratégia ou enquadramento nacional prioritários de 

saúde electrónica 

 Nenhuma norma existente para a partilha de dados 

 Capacidade humana e institucional limitadas na informática da 
saúde, na gestão de mudanças e na governação das TI 

 A saúde móvel não está integrada nos sistemas de informação da 

saúde  

 Os subsistemas de SIS funcionam em silos 

 Múltiplos intervenientes envolvidos, mas nenhum modo claro e 
consistente de compromisso e comunicação  

 Fraca harmonização entre projectos que resulta numa 

oportunidade falhada de sinergias e captura de dados em 

sistemas nacionais de informação Ameaças 

 Dependência do doador dos subsistemas de SIS de 

programas verticais de doenças (por exemplo, VIH e Malária) 

 

Enquadramento prioritário de 

saúde electrónica: Angola ainda 

não tem um enquadramento 

operacional ou normas para a 

saúde electrónica (nem protocolos 

de partilha de dados) que permita 

que vários sistemas (electrónicos 

ou móveis) partilhem informações 

e comuniquem uns com os outros. 

As agências e organizações que 

facilitam funções de saúde móvel 

requerem uma estratégia de saúde 

electrónica e um enquadramento 

político para poderem funcionar. 

Um enquadramento nacional de 

Sete Pilares de uma estratégia nacional de saúde electrónica 

 

Fonte: OMS-UTI, 2011 
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saúde electrónica deve incluir os 7 seguintes pilares: governação, legislação, mão-de-obra, visão 

estratégica, normas, infra-estruturas e aplicações. O enquadramento operacional deve definir funções e 

responsabilidades. Um enquadramento comum de normas de dados e meios definidos para a partilha de 

dados que permite a integração de sistemas de informação da saúde independentemente da tecnologia 

ou do parceiro de implementação. Os objectivos comuns e um ambiente de TICs previsível permitem 

acções coordenadas, como o desenvolvimento de consenso sobre políticas, a facilitação de uma melhor 

utilização dos recursos partilhados, o envolvimento do sector privado e o investimento em 

competências e infra-estruturas de TICs no sentido de melhorar os resultados para a saúde.  

 

Órgão de coordenação com múltiplos intervenientes: Angola ainda não tem um mecanismo 

nacional de coordenação para orientar a implementação da saúde electrónica e/ou da saúde móvel. O 

país tem presenciado vários projectos-piloto de saúde móvel implementados isoladamente sem 

alavancar o que os sectores da saúde e das TICs têm para oferecer em termos de recursos humanos, 

técnicos e financeiros.  

 

Aprender com os erros: o erro é uma parte necessária do processo de inovação porque a 

aprendizagem, a interação, a adaptação e o desenvolvimento de novos modelos conceptuais e físicos 

resultam de tentativas falhadas. O GEPE e o GNTIC indicaram que estavam interessados em saber por 

que motivo as implementações passadas de saúde móvel falharam antes de embarcarem em novos 

pilotos. Antes de futuras implantações de saúde móvel, a USAID deve considerar dar auxílio ao 

GEPE/GNTIC de modo a realizar uma avaliação aprofundada de questões dos sistemas (dinâmicas 

socioculturais, capacidade humana, acordos institucionais, etc.) que não surtiram efeito em tentativas 

passadas. 

 

Desenvolvimento de capacidade institucional: A oportunidade de introduzir e alavancar a saúde 

móvel em Angola irá necessitar de desenvolvimento de capacidades para competências técnicas 

(informática da saúde, saúde pública, desenvolvimento de software) e competências não técnicas 

(liderança, gestão de mudanças, coordenação). Como o MINSA tem agora que interagir com o MTTI (e 

esta colaboração terá complexidades), a USAID e outros parceiros devem investir no reforço da 

unidade responsável pela saúde electrónica no Ministério da Saúde prestando auxílio técnico em práticas 

de liderança e gestão de mudanças. E aconselhável destacar um profissional tecnicamente capacitado em 

desenvolvimento organizacional para trabalhar internamente no MINSA e em sintonia com o GNTIC, 

que auxilie na execução da estratégia de SIS definida no Projecto 53 do PNDS.  

 

Recorrer a mecanismos e parceiros existente da USAID: a USAID/Angola e respectivos 

parceiros de implementação poderão recorrer a projectos existentes para testar ideias com validação 

de conceito, acompanhar efeitos e resultados e desenvolver a confiança do MINSA em soluções de 

saúde móvel e capacidade técnica da USAID. Enquanto parte desta abordagem, seria importante 

colaborar com os homólogos técnicos no MINSA e outros doadores (ou seja, a UNICEF e a UE) na 

concepção e implementação deste sistema. A Equipa de Dados Móveis da Global Development Lab da 

USAID Washington poderá ser um recurso útil para orientar e apoiar caso a USAID/Angola comece a 

transição para a tecnologia móvel no acompanhamento e avaliação do projecto.   

 

Construção de plataformas de saúde móvel comprovadas e de fonte aberta apoiadas pela 

USAID e outros parceiros: O Global Development Lab da USAID Washington, a UNICEF e a 

IntraHealth encontram-se na fase de planeamento inicial para implantação de duas plataformas 

comprovadas de fonte aberta utilizadas em mais de uma dúzia de países: 1) RapidSMS, o sistema de 

mensagens SMS apoiado pela UNICEF para recolha e transmissão de dados em tempo real e 2) iHRIS, o 

sistema de mão-de-obra na área da saúde apoiado pela IntraHealth que ajuda 19 países a manter um 

registo e gerir dados sobre os respectivos trabalhadores da área da saúde. Recentemente aprovadas pela 
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USAID, pela OMS, pela UNICEF e por outros parceiros, estas plataformas de software de fonte aberta 

funcionam em conjunto e podem ser facilmente modificadas para servir múltiplas finalidades, podendo 

ser adaptadas ao contexto nacional. Além disso, como respeitam normas abertas, podem ser integradas 

noutros sistemas de dados (por exemplo, DHIS2, OpenLMIS, OpenMRS, etc.), o que será especialmente 

crítico quando Angola começar a sua revolução digital em matéria de cuidados de saúde.  

 

Inquéritos baseados na população: os inquéritos baseados na população apresentam uma 

oportunidade para os países e os parceiros ganharem experiências temporais recorrendo a tecnologia 

móvel (de preferência tablets) para a recolha de dados. Existem algumas discussões preliminares a 

realizar para um Inquérito  Demográfico e de Saúde (IDS). Será o primeiro IDS no país e a OMS gostaria 

de ver a tecnologia móvel a ser utilizada na sua implementação, à semelhança do que já foi feito no 

Brasil, Bolívia, Moçambique, Tanzânia e Nepal. Existem vários benefícios no recurso a dispositivos 

móveis para inquéritos, incluindo: (1) melhoria da recolha de dados com menos dados introduzidos 

inválidos, (2) captura da verdadeira localização recorrendo ao GPS, (3) exposição e sensibilização dos 

inspectores, trabalhadores da área da saúde e da população em geral para a utilização de tecnologia 

móvel, e (4) velocidade e eficácia da recolha de dados. O projecto MEASURE DHS da USAID oferece 

informações sobre a utilização de tecnologia móvel para inquéritos de IDS na secção sobre a utilização 

de Tablets para Entrevistas Assistidas por Computador (página 19) do respectivo “Manual de 

Organização de Inquéritos.46 A experiência do Nepal está documentada no artigo do jornal Global 

Health Science and Practice intitulado “Successful use of tablet personal computers and wireless 

technologies for the 2011 Nepal Demographic and Health Survey”.47 Além do IDS, Angola poderia 

considerar a utilização de tecnologia móvel para outros inquéritos baseados na população, incluindo os 

Estudos Indicadores de Malária e os Inquéritos sobre Indicadores Múltiplos. Antes de desenvolver novas 

plataformas móveis para inquéritos, os parceiros devem investigar serviços móveis existentes de recolha 

de dados, como o DataWinners e o Magpi. O blogue das TICs do Banco Mundial intitulado “Using 

mobile phones in data collection: Opportunities, issues and challenges” [Utilização de telemóveis na 

recolha de dados: Oportunidades, questões e desafios] apresenta um resumo de questões críticas a ter 

em conta na utilização de tecnologia móvel para inquéritos, incluindo o custo, a exactidão, as 

necessidades de formação, a velocidade e a segurança dos dados. Poderá encontrar o blogue em 

http://blogs.worldbank.org/edutech/using-mobile-phones-data-collection-opportunities-issues-and-

challenges.48 

 
PERSPECTIVA COMERCIAL PARA A SAÚDE MÓVEL EM 

ANGOLA 
 

Além da realização de uma análise de paisagem do ecossistema da saúde móvel em Angola, esta 

avaliação procurou desenvolver uma perspectiva comercial numa fase precoce para investimentos do 

sector público e privado em tecnologia móvel para a prestação de serviços de saúde. Esta perspectiva 

comercial preliminar foi desenvolvida com recurso a dados de entrevistas realizadas no país combinadas 

com provas de outros países. A perspectiva comercial dá ênfase à proposta de valor para os sectores da 

saúde e da não saúde para que forneçam pontos de discussão que a USAID poderá utilizar ao apresentar 

a proposta de saúde móvel a potenciais investidores (públicos e privados). 

 

                                                
46 MEASURE DHS Survey Organization Manual. USAID http://dhsprogram.com/publications/publication-DHSM10-DHS-Questionnaires-and-Manuals.cfm 
47 Paudel D, Ahmed M, Pradhan A, Dangol RL. Successful use of tablet personal computers and wireless technologies for the 2011 Nepal Demographic and Health 

Survey. Glob Health Sci Pract. 2013;1(2):277-284. http://dx.doi.org/10,9745/GHSP-D-12-00056. 
48 http://blogs.worldbank.org/edutech/using-mobile-phones-data-collection-opportunities-issues-and-challenges 

http://blogs.worldbank.org/edutech/using-mobile-phones-data-collection-opportunities-issues-and-challenges
http://blogs.worldbank.org/edutech/using-mobile-phones-data-collection-opportunities-issues-and-challenges


DRAFT FINAL REPORT: Landscape Analysis And Business Case For Mhealth Investment In Angola (Fevereiro de 2015) 29 

 

Valor Acrescentado de Saúde Electrónica para Melhoria dos Resultados 

na Saúde 
Os programas de saúde pública precisam de formas eficazes em termos de custos para formar 

trabalhadores da área da saúde, bem como para diagnosticar melhor ferramentas e dados que informem 

decisões sobre planeamento do programa e atribuição de recursos. A tecnologia móvel pode facilitar a 

formação no trabalho de trabalhadores da área da saúde em zonas remotas, permitir diagnósticos mais 

exactos e mais rápidos e melhorar o acesso a informação e dados sobre saúde em tempo real. Os 

serviços de dinheiro móvel beneficiam os sistemas de saúde reduzindo a quantia em dinheiro que os 

prestadores de serviços e os pacientes têm de suportar para transacções relacionadas com a saúde, 

expedindo os pagamentos de pacientes para prestadores de serviços de cuidados de saúde e fazendo 

com que seja mais fácil os pacientes contribuírem para os planos de seguros de saúde. Consulte o 

seguinte site para obter exemplos de aplicações eficazes de saúde móvel no sector da saúde: 

http://www.africanstrategies4health.org/resources/1. 

 

A tecnologia móvel pode ser utilizada para ajudar os países a obter Cobertura de Saúde Universal 

(CSU). Os peritos em saúde móvel da OMS e da Universidade Johns Hopkins desenvolveram “Um 

modelo em cascata que dá prioridade a e selecciona estratégias integradas de saúde móvel para 

obtenção de SCU”. Neste modelo, existe um conjunto de estratégias de saúde móvel que pode 

contribuir para o reforço da responsabilidade, do abastecimento, da procura, da qualidade e do custo 

nos esforços para obter SCU. 49   

 

 

 

                                                
49 Garrett Mehl e Alain Labrique. Prioritizing integrated mHealth strategies for universal health coverage. Science 345, 1284 (2014); 

 

Prioridade a estratégias integradas de saúde móvel para cobertura de saúde universal   

 

http://www.africanstrategies4health.org/resources/1
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Operadoras de rede móvel 
Para  as ORM como a UNITEL e a Movicel, os serviços de valor acrescentado como o dinheiro móvel e 

a saúde móvel oferecem uma solução mais barata e mais conveniente para as pessoas acederem a 

informações e serviços financeiros e de saúde. As ORM são tipicamente impulsionadas pela necessidade 

de aumentar receitas por cliente e diminuir a rotatividade (que os clientes mudem de redes). Ao 

desenvolver uma parceria que seja “vencedora” para ambos os lados, os parceiros de desenvolvimento 

podem usufruir do vasto alcance das ORM em mercados de consumo em massa através de canais de 

distribuição, da investigação de mercado e da confiança do consumidor enquanto parceiro de transacção 

de eleição. O potencial incentivo para que as ORM façam parcerias com parceiros de desenvolvimento 

relativamente a soluções de saúde móvel é que podem reduzir a rotatividade e desenvolver lealdade à 

marca criando incentivos para os clientes (por exemplo, seguro de saúde subsidiado). As ORM podem 

também gerar conteúdos relacionados com a saúde que atraiam e retenham os utilizadores, enquanto 

exploram redes de campeões de confiança como os trabalhadores comunitários da área da saúde.  
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

 

A USAID e respectivos parceiros podem utilizar a saúde móvel como ferramenta de mudança de modo 

a reforçar sistemas de saúde e a optimizar esforços existentes de SCU em Angola. Todos os 

informantes entrevistados concordam que a utilização de tecnologia móvel pode beneficiar a saúde 

pública. A principal preocupação é a capacidade do MINSA para sustentar projectos após o início dos 

mesmos. O acesso a dados entre programas verticais em silos continua a ser um desafio devido a 

sistemas baseados em papel. A multiplicidade de sistemas de dados verticais desconexos, os escassos 

recursos humanos e financeiros e os esforços duplicados na recolha e análise de dados dá uma imagem 

incompleta das questões de saúde e limita a capacidade dos gestores de programas para recorrem a 

dados na tomada de decisões. Os desafios resultantes de sistemas em silo e baseados em papel 

apresentam uma oportunidade para a introdução de SIS e plataformas de saúde móvel integradas. No 

seguimento das recomendações abaixo, esta plataforma de saúde móvel integrada (ou combinação de 

plataformas) poderá abordar os desafios críticos do sistema de saúde (por exemplo, vigilância de 

doenças e acesso a cuidados de saúde), adicionando ao mesmo tempo uma carga de trabalho mínima aos 

utilizadores e que ofereceria dados aplicáveis a que todos os pontos de utilização poderiam aceder 

dentro de um a dois anos.  

 

 Recomendação 1: Auxiliar o MS na criação de um Grupo de Trabalho Nacional em 

Matéria de Saúde Electrónica. Como primeiro passo para o desenvolvimento de um ambiente 

propício à saúde móvel, Angola precisa urgentemente de um órgão nacional de coordenação para a 

saúde electrónica de modo a maximizar a utilização de recursos existentes e limitar a duplicação de 

esforços. Este órgão nacional deve ser liderado e gerido pelo país, idealmente em conjunto com o 

MINSA enquanto principal orientador. O órgão de coordenação terá o mandato e a autoridade para 

a tomada de decisões de modo a guiar, coordenar, supervisionar a implementação e garantir 

recursos para a estratégia nacional de saúde electrónica e o enquadramento político, bem como 

para a implantação das TICs no sector da saúde no país (ver Anexo 2 para os Termos de 

Referência). Uma vez que a implementação da saúde móvel recorre idealmente a uma abordagem de 

múltiplos sectores, o Comité orientador do processo de implementação deverá ter representação 

de todas as agências nacionais visadas e de todos os parceiros de desenvolvimento. O grupo deverá 

igualmente ter representação ao nível subnacional. Dois grandes recursos complementares que 

podem ajudar a orientar o grupo de trabalho nacional em matéria de saúde electrónica (depois de 

formalmente criado) no desenvolvimento de uma estratégia nacional de saúde electrónica e de um 

enquadramento político são a Organização Mundial de Saúde - União Internacional das 

Telecomunicações (Kit de Ferramentas Nacional de Estratégia de Saúde Electrónica OMS-UTI) e a 

comunidade Open Health Information Exchange da Organização Mundial de Saúde - União 

Internacional das Telecomunicações.traduizir pfv 

 

 Recomendação 2 Trabalhar em estreita colaboração com os Ministérios da Saúde e das 

Telecomunicações, apoiar o desenvolvimento de uma estratégia nacional de saúde 

electrónica e um enquadramento político para Angola. De modo a implantar eficazmente 

um sistema integrado de saúde móvel a uma escala que acelere a redução da morbilidade e da 

mortalidade, Angola precisa de uma estratégia contextualizada e prioritária que inclua uma clara 

visão para a saúde electrónica, bem como objectivos, planos, cargos e responsabilidades. O passo 

mais crítico no planeamento estratégico da saúde electrónica é o desenvolvimento de normas de 

dados e uma arquitectura geral de saúde electrónica. Concordar com normas de partilha de dados 

requer comunicação e defesa focadas na promoção da utilização de normas internacionalmente 

reconhecidas, como as certificadas pela iniciativa Integrating the Healthcare Enterprise. traduizirA 

http://www.itu.int/pub/D-STR-E_HEALTH.05-2012
https://ohie.org/architecture/
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interoperabilidade pode ser maximizada com um enquadramento comum de normas de dados e 

meios definidos para a partilha dos mesmos.   

 

 Recomendação 3: Orientar e auxiliar o MINSA a implementar pelo menos uma 

plataforma viável de dados móveis em estreita colaboração com a UNITEL ou outra 

ORM e o MTTI de modo a abordar os principais desafios ao sistema de saúde enquanto 

se reforça o sistema geral de informações sobre saúde. comprovadas de fonte aberta e que 

funcionam em conjunto, as quais foram implementadas à escala em vários outros países africanos e 

que se pensa vir a implantar em Angola: 1) RapidSMS, o sistema de mensagens SMS apoiado pela 

UNICEF para recolha e transmissão de dados em tempo real e 2) iHRIS, o sistema de mão-de-obra 

na área da saúde apoiado pela IntraHealth que ajuda os países a manter um registo e a gerir dados 

sobre os respectivos trabalhadores da área da saúde e já actualmente utilizado em 19 países. Estas 

duas soluções, juntamente com a DHIS2, são prioridade da USAID/Washington’s Global 

Development Lab e do Bureau for Global Health por entre a panóplia de soluções de saúde 

electrónica disponíveis. A USAID deve colaborar em conjunto com a UNICEF, a IntraHealth e o Lab 

para mais debates sobre os respectivos planos de pilotos em Angola e explorar formas de apoiar 

esses esforços em estreita colaboração com o MINSA. 

 

 Recomendação 4: encorajar fortemente os parceiros USAID/Angola a implementar 

instalações de saúde ou projectos baseados na comunidade para trabalharem junto do 

MINSA de forma a transitar para a recolha de dados móveis com vista ao 

acompanhamento e avaliação (M&E) e prestação de serviços, sempre que apropriado. 

A Missão de Angola deve promover a utilização dos Princípios de Desenvolvimento Digital (o 

conjunto de melhores práticas recentemente aprovadas pelo Administrador da USAID, o Sr. Shah), 

bem como a integração e adaptação de tecnologia móvel conjunta e de fonte aberta nos planos de 

trabalho e orçamentos dos respectivos parceiros de implementação. Enquanto parte deste esforço, 

a Missão deve requerer a publicação de esquemas de dados e o acesso a métodos de controlo para 

a partilha de dados em sistemas de base de dados em silos.  

 

 Recomendação 5: avaliar o piloto e refinar a perspectiva comercial em matéria de 

saúde móvel para Angola de modo a que os recursos dos parceiros do sector privado e 

das agências de doadores internacionais possam ser alavancados. Quando a plataforma-

piloto de dados móveis começar a demonstrar resultados positivos, o grupo de trabalho nacional 

em matéria de saúde electrónica (depois de criado) deve expandir-se para a perspectiva comercial 

preliminar incluída neste relatório. A perspectiva comercial actualizada deverá incluir resultados 

específicos de Angola, necessidades e oportunidades de investimento com um retorno previsto 

sobre o investimento em termos de receita e/ou bem público. O grupo de trabalho deve solicitar 

uma avaliação independente ao piloto de saúde móvel de modo a avaliar o processo e os resultados 

da implementação da saúde móvel. A avaliação deve incluir uma componente de custos (recorrendo 

ao Modelo Custo Total da Propriedade). As conclusões desta avaliação reforçarão a perspectiva 

comercial, a qual servirá de ferramenta para atrair investidores e parceiros que reforcem o piloto de 

saúde móvel. 

 

 Recomendação 6: reforçar a capacidade operacional de duas das principais agências 

governamentais: GEPE e GNTIC. Liderar o desenvolvimento e a implementação de soluções 

de saúde electrónica requer competências técnicas e de gestão. De modo a garantir a 

sustentabilidade dos investimentos em plataformas de saúde electrónica, a USAID/Angola e outros 

parceiros devem reforçar a capacidade institucional do GEPE e do GNTIC nas áreas de liderança, 
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gestão da mudança50 e informática da saúde51 (especialmente arquitectura de sistemas). Este esforço 

de desenvolvimento da capacidade deve ser cumprido com várias abordagens de desenvolvimento 

organizacional (DO), incluindo o destacamento do desenvolvimento organizacional e de peritos 

técnicos para darem formação e capacitação no trabalho a mais longo prazo, bem como auxílio 

técnico a curto prazo em áreas de necessidades identificadas, desenvolvimento de capacidade virtual 

e cursos auto-orientados recorrendo a recursos de formação existentes. Qualquer esforço de DO 

em apoio a estas duas agências governamentais deve começar com uma avaliação aprofundada da 

capacidade institucional.  

 

Próximos Passos e Prazo 
A USAID deve fornecer ao MINSA uma versão traduzida deste relatório para revisão e feedback. 

Quando o MINSA tiver dado feedback/feito comentários sobre as conclusões e recomendações, a 

USAID deve auxiliar o MINSA na marcação de uma reunião entre intervenientes com todos os 

principais informantes entrevistados das agências governamentais, doadores, parceiros do sector privado 

e ONG. A finalidade desta será divulgar conclusões e recomendações e criar o Grupo de Trabalho 

Nacional em Matéria de Saúde Electrónica. Muitas das recomendações subsequentes podem ser 

implementadas em conjunto. A tabela abaixo oferece a proposta de um prazo (para os primeiros 12 

meses) para a implementação das recomendações definidas neste relatório: 

 Meses (ano 1) 

 Actividade Duração 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Fornecer ao MINSA uma versão traduzida deste relatório 

para revisão e feedback. 

1 mês 
            

2 Esclarecer o MINSA 1 dia 
            

3 
Organizar uma reunião de intervenientes para divulgar as 

conclusões e criar o Grupo de Trabalho Nacional em Matéria 
de Saúde Electrónica 

1 dia 
            

4 Dar auxílio técnico em desenvolvimento organizacional ao 

MINSA/GEPE e ao GNTIC 

12 meses 

 

            

5 Participar activamente nas reuniões do Grupo de Trabalho 

Nacional em Matéria de Saúde Electrónica 

             

6 Apoiar o desenvolvimento de um Enquadramento Nacional 

em matéria de saúde electrónica para Angola 

6-9 meses 
            

7 Encorajar a USAID/parceiros de implementação de Angola a 

transitar para a recolha móvel de dados  

12 meses 

(contínuos) 
            

                                                
50 Gestão da Mudança: As inovações tecnológicas resultam num ambiente empresarial em constante evolução. No contexto de projectos de tecnologia da 

informação a larga escala, as competências de Gestão Organizacional da Mudança permitem aos gestores alinhar expectativas de grupo, comunicar, integrar equipas 

e gerir pessoas. A gestão da mudança recorre a métricas de desempenho, como resultados financeiros, eficácia operacional, compromisso de liderança, eficácia da 

comunicação e necessidade de mudança, por forma a conceber estratégias apropriadas para evitar falhas na mudança ou resolver projectos de mudança 

problemáticos.   
51 Informática da Saúde: A informática da saúde é uma especialização em evolução que liga a informática, a ciência social, a ciência comportamental, a ciência de 

gestão, as comunicações e os cuidados de saúde com vista à melhoria da qualidade dos cuidados dos pacientes. É uma área multidisciplinar que recorre à tecnologia 

sobre informação da saúde (TIS) para melhorar os cuidados de saúde através de qualquer combinação de qualidade e eficácia mais elevadas (incentivando custos 

mais baixos e, assim, uma maior disponibilidade) e novas oportunidades.  
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8 Orientar e auxiliar o MINSA a implantar uma plataforma de 

dados móveis viáveis 

18-24 meses 
            

 - Desenvolver o conceito (incl. definição do problema, 

modelo lógico, análise da paisagem) 

2 meses 
            

 - Conceptualizar e testar a solução (recorrendo à 

abordagem concepção/ágil centrada em humanos) 

4-5 meses 
            

 - Planificar a implementação piloto com foco à escala (incl. 

desenvolvimento de parcerias, concepção de M&E, etc.) 

4-6 meses 
            

 - Implementar (com avaliação contínua de custo e 

resultados) 

6 meses 
            

9 Avaliar o piloto e desenvolver ainda mais a perspectiva 
comercial em matéria de saúde móvel 

18-24 meses 
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Anexo 1: Âmbito de Trabalho do Consultor 
 

African Strategies for Health  

Âmbito de Trabalho do Consultor 

Consultor Sénior de Estratégia de Saúde Móvel 

 

Actividade Auxílio técnico à USAID/Angola no desenvolvimento da perspectiva 

comercial e da estratégia de saúde móvel   

Datas 3 de Setembro de 2014 – 31 de Outubro de 2014 

Número de Dias 40 dias 

Principal Local de Trabalho Angola e em casa 

Viagem Necessária Sim (a menos que o consultor esteja sedeado em Angola) 

 

1) Finalidade   

O projecto African Strategies for Health (ASH) financiado pela USAID está a recrutar um consultor para 

dar auxílio técnico ao desenvolvimento de uma perspectiva comercial e de uma estratégia de 

investimento para os sectores privado e público em tecnologia móvel para a saúde.  

 

2) Antecedentes 

As 18,1 milhões de ligações móveis na República de Angola e os 83% de penetração SIM52 (medidos 

enquanto ligações divididas pelo total da população) apresentam oportunidades significativas para 

melhorar a qualidade dos cuidados de saúde e o acesso a serviços de saúde. A experiência de outros 

países africanos demonstrou que a incorporação bem sucedida de TIC, incluindo tecnologia móvel, 

enquanto prioridade para o desenvolvimento do sistema de saúde necessita de acção estratégica e 

integrada ao nível nacional, para que se possa utilizar de forma óptima a capacidade existente, 

proporcionando uma fundação robusta de investimento e inovação. Criar as principais direcções e 

planificar os passos necessários é importante para atingir objectivos a mais longo prazo, como eficácia 

no sector da saúde e resultados melhorados na área da saúde. A colaboração entre os sectores da 

saúde e de TIC, tanto públicos como privados, é primordial para este esforço.53   

                                                
52 

GSMA Intelligence 2014 
53 Kit de Ferramentas de Estratégia Nacional de saúde electrónica da OMS-UIT 
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Em Angola, o Ministério da Saúde, a USAID e outros intervenientes cruciais debateram a política e os 

sistemas de tecnologia móvel e programação da saúde, estando várias plataformas de tecnologia móvel a 

ser pilotadas com vista ao desenvolvimento social (ou seja, não apenas saúde móvel) incluindo a iniciativa 

de recolha móvel de dados do Programa Nacional de Controlo da Malária. 

A USAID Angola e respectivos parceiros participaram também em duas reuniões regionais sobre saúde 

móvel realizadas na Tanzânia em 2012 e na Etiópia em 2013.  Os participantes incluíram representantes 

do Ministério da Saúde de Angola e de parceiros de implementação locais.  

 

3) Objectivos de Consultoria   

O consultor do ASH dará apoio ao Gabinete de Saúde da USAID Angola na realização de uma análise da 

paisagem da saúde móvel. Além disso, a USAID está interessada na investigação de eficácias que poderão 

ser ganhas no futuro da integração de métodos de recolha móvel de dados em inquéritos normalizados 

(como o MICS e o EDS) e na utilização de soluções móveis que apoiem a validação de tendências de 

inquérito a uma menor escala entre inquéritos ao nível de uma população mais vasta. O consultor 

recolherá e analisará informações de modo a explorar de que forma a tecnologia móvel pode apoiar e 

reforçar o sistema de saúde, incluindo possível cobertura de saúde universal no futuro. De modo a 

apresentar uma forte proposta de valor para a saúde móvel, a planificação dos intervenientes e a análise 

da cadeia de valor são igualmente necessárias para gerar uma compreensão aprofundada das estruturas 

locais de incentivos e das limitações enfrentadas por cada interveniente. O consultor identificará 

oportunidades para a colaboração com o sector privado juntamente com sugestões de 

acompanhamento. 

 

4) Actividades Específicas 

O consultor dará apoio técnico ao Gabinete de Saúde da USAID Angola realizando actividades que 

incluem: 

a) Análise da Paisagem e da Cadeia de Valor 

 Revisão de documentos e geração de uma panorâmica sinóptica dos serviços móveis, cobertura, 

operadoras, agregadores, literacia em TIC, acesso (da população geral, por região geográfica, 

por níveis de rendimento, por género e idade) em Angola 

 Identificar, entrevistar e mapear os principais intervenientes no ecossistema de saúde 

electrónica/saúde móvel em Angola. Os principais informantes incluirão doadores, MS, 

prestadores de serviços, programas do sector privado/CSR empresarial, outros intervenientes 

governamentais relevantes (Ministério da Comunicação Social, Finanças ou Telecomunicações, 

agências regulamentares independentes). 

 Catalogar e descrever actividades existentes de saúde móvel em Angola financiadas por 

doadores ou pelo sector privado. 

 Determinar oportunidades e barreiras (políticas, programas, parceiros) incluindo possibilidades a 

curto e longo prazo para colaboração da USAID, nomeadamente com o Ministério da Saúde 

para um melhor alinhamento no Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário (PNDS), mas 

também com outros sectores, incluindo o sector da não saúde (Ministério da Comunicação, 

Finanças…) e o sector privado. 
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 Investigar eficácias que poderão ser ganhas no futuro da integração de métodos de recolha 

móvel de dados em inquéritos normalizados como o MICS e o EDS e na utilização de soluções 

móveis que apoiem a validação de tendências de inquérito a uma menor escala entre inquéritos 

ao nível de uma população mais vasta.  

 Mapear e analisar a cadeia de valor da saúde móvel por forma a gerar uma compreensão 

aprofundada das estruturas de incentivo locais e as limitações de cada interveniente. 

b) Planeamento Inicial para Estratégia e Desenvolvimento do Grupo de Trabalho 

 Propor um roteiro de consulta com múltiplos intervenientes (recorrendo ao kit de ferramentas 

nacional de estratégia de saúde electrónica como guia) para: 

o o desenvolvimento de uma estratégia nacional de saúde electrónica/saúde móvel 

o a criação de um órgão de coordenação a nível nacional, um grupo de trabalho da saúde 

móvel, que liderará a implementação da estratégia. 

 Propor a redacção de termos de referência para o grupo de trabalho nacional em matéria de 

saúde móvel 

c) Outras actividades 

 Documentar recursos regionais e globais que possam apoiar mais envolvimento. 

 Fazer um esboço, e mais tarde um relatório final, que documentem o processo utilizado para a 

planificação dos intervenientes, a análise da cadeia de valor e o desenvolvimento da estratégia. 

5) Resultados práticos 

 Plano de trabalho inicial com propostas de actividades e prazos 

 Relatório final que documenta o processo utilizado para a planificação dos intervenientes, a 

análise da cadeia de valor e o desenvolvimento da estratégia de planeamento, com 

recomendações para acções futuras. 

 Reunião de esclarecimento com os principais intervenientes de modo a partilhar as conclusões 

da consultoria e partilhar a versão portuguesa do Compêndio de Melhores Práticas de saúde 

móvel.  

 

6) Qualificações 

 Forte competência em planeamento estratégico, planificação dos intervenientes e/ou 

desenvolvimento organizacional 

 Experiência ou conhecimentos sobre a utilização de telemóveis no sector da saúde, de 

preferência  

 Capacidade para identificar, conceber e intermediar PPP bem-sucedidas 

 Competência em entrevistas a quadros superiores, entidades governamentais de alto nível 

 Capacidade analítica para sintetizar os principais dados, mensagens e recomendações 

 Excelentes competências de comunicação (escrita e apresentação) em português (ou espanhol) 

e inglês  
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7) Nível Estimado de Esforço 

Tarefa/Actividade 

Estimativas 

NE (em 

dias) 

% NE 

Análise da Paisagem e da Cadeia de Valor   55% 

1. Revisão de documentos e geração de uma panorâmica sinóptica dos serviços móveis, 

cobertura, operadoras, agregadores, literacia em TIC, acesso (da população geral, por região 

geográfica, por níveis de rendimento, por género e idade) 

 

3  

2. Identificar, entrevistar e mapear os principais intervenientes no ecossistema de saúde 

electrónica/saúde móvel em Angola. Os principais informantes incluirão doadores, MS, 

prestadores de serviços, programas do sector privado/CSR empresarial, outros intervenientes 

governamentais relevantes (Ministério das Finanças ou Telecomunicações, agências 

regulamentares independentes). 

6  

3. Catalogar e descrever actividades existentes de saúde móvel em Angola financiadas por 

doadores ou pelo sector privado 
4  

4. Determinar oportunidades e barreiras (políticas, programas, parceiros) incluindo possibilidades 

a curto e longo prazo para colaboração da USAID, nomeadamente com o Ministério da Saúde 

mas também com outros sectores, incluindo o sector privado. 

 

4  

5. Investigar eficácias que poderão ser ganhas no futuro da integração de métodos de recolha 

móvel de dados em inquéritos normalizados como o MICS e o EDS e na utilização de soluções 

móveis que apoiem a validação de tendências de inquérito a uma menor escala entre inquéritos 

ao nível de uma população mais vasta.  

2  

6. Mapear e analisar a cadeia de valor da saúde móvel por forma a gerar uma compreensão 

aprofundada das estruturas de incentivo locais e as limitações de cada interveniente. 
3  

Estratégia e Desenvolvimento do Grupo de Trabalho   13% 

7. Propor um roteiro de consulta com múltiplos intervenientes (recorrendo ao kit de 

ferramentas nacional de estratégia de saúde electrónica como guia) para: 

a. o desenvolvimento de uma estratégia nacional de saúde electrónica/saúde móvel 

b. a criação de um órgão de coordenação a nível nacional, um grupo de trabalho da 

saúde móvel, que liderará a implementação da estratégia 

4  

8. Propor a redacção de termos de referência para o grupo de trabalho nacional em matéria de 

saúde móvel 
1  

Outras actividades   26% 

9. Documentar recursos regionais e globais que possam apoiar mais envolvimento. 2  

10. Desenvolver um relatório final que documente o processo utilizado para a planificação dos 

intervenientes, a análise da cadeia de valor e o desenvolvimento da estratégia. 
11  

Total NE Estimado 40   
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Anexo 2: Termos de Referência para o Grupo de Trabalho Nacional 

em Matéria de Saúde Electrónica54  
 

1.   Âmbito e Objectivo 
O Grupo de Trabalho Nacional em Matéria de Saúde Electrónica é um mecanismo de coordenação com funções técnicas 

e consultivas relacionadas com a área da saúde electrónica (incluindo saúde móvel, sistemas de informação da saúde e 

telemedicina). O objectivo do grupo de trabalho é dar orientação ao desenvolvimento de um Enquadramento de saúde 

electrónica para Angola. 

 

2.   Funções 
O grupo de trabalho terá de: 

 rever iniciativas e projectos contínuos em matéria de saúde electrónica  

 identificar principais intervenientes e potenciais parceiros de vários sectores 

 defender a aplicação dos Princípios de Desenvolvimento Digital em todas as iniciativas de saúde electrónica 

 identificar pilotos bem-sucedidos que possam ser copiados e redimensionados 

 executar uma análise de lacunas 

 desenvolver recomendações para representantes superiores do MINSA e agências doadoras 

 

3.   Associação 
Os membros do grupo de trabalho incluirão representantes do MINSA, MINSA/GEPE, MTTI, GNTIC, agências doadoras 

(USAID, UNICEF, UNFPA, Banco Mundial, UE, OMS) e parceiros de implementação (PSI, JHPIEGO, MSH, Abt 

Associates). O grupo pode igualmente convidar entidades terceiras para aderir ao seu trabalho, com base no potencial 

de contribuição das mesmas para as actividades do grupo. 

 

4. Estrutura 
O grupo de trabalho dividir-se-á em equipas mais pequenas de 2-3 indivíduos cada: 

 Equipa Técnica: avaliar e definir ferramentas de saúde electrónica segundo os Princípios normalizados de 

Desenvolvimento Digital55 

 Equipa de Casos: desenvolver um nível “mínimo” de normas técnicas que demonstre a interoperabilidade em 

casos definidos que tenham potencial para a escala nacional (por exemplo, registo de mães e subscrição de 

planos para receber comunicações por SMS). Definir análises de casos para cada ponto de acesso a dados 

juntamente com o canal de comunicação (por exemplo, postos de saúde, clínicas, hospital, gabinetes nacionais 

de dados, etc.). 

 Equipa de Políticas: desenvolver um conjunto mínimo de regras empresariais que dirijam fluxos de entrada e 

saída de dados e informações com base nas credenciais do utilizador e no tipo de questão. Dissecar conjuntos 

de dados e mapear contra a utilização de classes. Testar a aplicabilidade dessas normas no conjunto de casos 

anteriormente construído. 

 Equipa de Financiamento: desenvolver um plano empresarial e financeiro baseado em especificações e 

modelos que demonstrem um ROI baseado na utilização de pontos em comum entre operadoras de redes 

móveis e sectores da saúde de modo a atrair financiamento/investimento e justificar o faseamento de serviços à 

escala. 

 

4.   Métodos de Trabalho 
O grupo de trabalho determinará os seus próprios métodos de trabalho, incluindo tempo para a consideração de 

pedidos e a preparação e realização das respectivas tarefas. As actividades do grupo serão coordenadas e lideradas pelo 

GEPE do MINSA. Em princípio, o grupo de trabalho executará o trabalho através de reuniões mensais e por meios 

electrónicos, recorrendo a videoconferências e e-mail.  

 

5.   Apoio de Secretariado e Administrativo 
Com os recursos disponíveis, o MINSA dará o apoio administrativo e de secretariado necessário para o grupo de 

trabalho, incluindo manutenção de registos e distribuição de documentos. 

                                                
54 Adaptado dos Termos de Referência para o Grupo de Trabalho em Matéria de Saúde Móvel da UIT https://www.itu.int/en/ITU-D/Initiatives/m-

Powering/Documents/TERMS%20OF%20REFERENCE%20FOR%20WG%20m-health.pdf 
55 Princípios de Desenvolvimento Digital, Fonte: http://ict4dprinciples.org/. Acedido: 10OCT14. 

http://ict4dprinciples.org/
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Anexo 3: Modelo de matriz de planificação dos intervenientes  
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Anexo 4: Método de Debate do grupo de análise   
Este exercício faz parte das actividades previstas do consultor a 6 e 7 de Outubro. Localização: TBD 

 

Finalidade 

A finalidade da realização de Discussões do Grupo de Análise (DGA) em matéria de saúde móvel é identificar uma 

base de compreensão e pontos de convergência entre indivíduos com os mesmos cargos funcionais nos múltiplos 

sectores sobre os quais uma dada solução de saúde móvel terá impacto. A actividade ajudará a USAID e 

respectivos parceiros a identificar correctamente pelo menos uma solução comerciável de saúde móvel que tenha 

a probabilidade de sucesso dada a actual ecologia digital e a prontidão de Angola do ponto de vista electrónico. 

 

Categorias de aplicações de saúde móvel 

Existe uma grande variedade de soluções de saúde móvel aplicadas ao sector da saúde ao longo da África 

Subsariana e noutros locais. Existem 6 áreas gerais de programação da saúde pública em que a tecnologia móvel 

tem mostrado utilidade: 

 Acompanhamento diário e recolha de dados para inquérito e comunicação. 

 Prestação de serviços para sensibilização, tratamento, gestão de cliente (paciente). 

 Transacções monetárias para pagamentos de serviços ou seguros. 

 Comunicações de Alteração Comportamental. 

 Conhecimento, Informação e Aprendizagem, 

 Percepção Remota. 

Qualquer um destes tipos de soluções móveis é viável dado o conjunto certo de condições. O moderador do 

grupo de análise obterá opiniões, reacções e feedback dos participantes do estudo sobre um ou mais soluções de 

saúde móvel, consoante a opção escolhida para DGA definida abaixo. 

 

Composição de Grupos de Análise 

Cada grupo de análise será exposto ao mesmo processo com discussões em torno de cargos funcionais 

específicos. As discussões serão contextualizadas nas respectivas áreas de competências e no âmbito dos 

respectivos cargos dentro das respectivas organizações, públicas ou privadas, dentro do sistema de cuidados de 

saúde. As opiniões combinadas dos três DGA fornecerão uma resposta verdadeira e representativa para o tópico 

em foco. Prevê-se que o número de participantes na DGA seja 10 a 15 se não for dada qualquer solução de saúde 

móvel antes das sessões (Opção 1 abaixo); ou 6-8 participantes se a USAID já tiver identificado uma solução de 

saúde móvel viável (Opção 2). Ambas as opções testarão a receptividade e viabilidade da(s) aplicação(ões) 

móvel(eis) proposta(s) entre parceiros de desenvolvimento. 

1. Grupo 1 - Trabalhadores da Linha da Frente: Retirados de indivíduos de áreas alvo seleccionadas que 

trabalham directamente (não a nível de gestão) com o público em postos comunitários de saúde, centros 

de saúde, clínicas públicas e privadas, hospitais distritais de modo a incluir médicos, enfermeiras e 

trabalhadores comunitários da área da saúde. 

2. Grupo 2: Gestores do Programa, Directores e [grandes] Entidades Patronais do Sector Privado: Incluir, 

entre outros, parceiros de implementação, OSC, USAID, Banco Mundial, UNICEF, UNFPA, agências e 

governamentais e ministério, bem como membros empresariais do sector privado. 

3. Grupo #3 Operações Políticas, Regulamentares e Técnicas: Analistas de dados, representantes de 

comissões regulamentares e grupos políticos e sistemas técnicos  

 

Metodologia 

Tópico da Sessão: Utilização de Tecnologia Móvel para Serviços de Saúde em Angola – Caso [Opção 1 ou Opção 2] 

Opção 1: Seleccionar 3 soluções de saúde móvel entre a pletora de exemplos no Anexo A que possam parecer 

viáveis no contexto de Angola como hipóteses de teste.  

 

Opção 2: Apresentar 1 solução de saúde móvel de interesse conceptualizada como hipótese de teste.  

A(s) hipótese(s) seleccionada(s) serão processadas por cada um dos 3 grupos de análise e facilitada(s) pelo 

moderador (consultor) e registada(s) por 2 relatores (TBD) 56 e tradutor.  

                                                
56 No HIS Leadership Forum-Country Ownership Strategies realizado na Etiópia (2009), foi dada a oportunidade a dois alunos universitários de jornalismo da saúde 

de tirarem notas e observarem, dando-lhes exposição ao importante processo de programação na saúde pública.  
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Extensão das Sessões:  Opção 1: 3,5 horas com 1 pausa para café; Opção 2:  2 horas – um pausa para relaxar. 

 

A seguinte sequência de eventos é antecipada, contudo; é importante que o grupo oriente o processo na medida 

do possível mantendo-se dentro do tempo atribuído e abordando as áreas de discussão temática mais relevantes. 

O moderador irá inserir temas sugeridos pela USAID e pelo MINSA caso o grupo não cubra essas áreas sozinho. 

 

(Quebrar o gelo) Os membros apresentam-se ao grupo e fornecem 1 tópico da área de interesse sobre Utilização 

de Tecnologia Móvel para Serviços de Saúde em Angola bem como as preocupações que têm na implementação. As 

respostas do grupo são escritas num quadro branco em duas categorias: (1) interesses (2) preocupações. Mais 

áreas de interesse ou preocupações são abertamente solicitadas ao grupo. 

 

[opcional] 

Opção 1: Os grupos são expostos a 3 soluções de saúde móvel hipotéticas seleccionadas atempadamente pela 

USAID e pelo MINSA. É-lhes dada uma panorâmica em PPT e um documento de uma página com os pormenores. 

Opção 2: Os grupos são expostos à solução de saúde móvel hipotética seleccionada pela USAID e pelo MINSA. 

Recebem um documento de uma página com os pormenores e uma panorâmica em PPT se disponível. 

1. O grupo é dividido aleatoriamente em 3 ou 4 grupos mais pequenos [opção 1] ou em dois [Opção 2] onde se 

discutem a(s) hipótese(s) de possíveis soluções de saúde móvel para Angola. Cada grupo prepara uma 

apresentação de 10 minutos para todo o grupo com discussões de grupo centradas em:  

 Que desempenho, questão/problema de saúde resolveria a solução de saúde móvel?  

 Quais as principais causas ou condicionadores e condições sugere a solução de saúde móvel discutida? 

 De que forma é que a solução aborda a questão da saúde. 

 Que funcionalidade requer a solução para ser útil? 

 Que condicionalismos ou desafios serão encontrados se implementada? 

2. O quadro branco “(1) interesses e (2) preocupações” é actualizado agora com questões em torno de (3) 

funcionalidade e (4) desafios. Para cada função e desafio anotados é retirada uma co-relação por forma a 

alinhá-las com os interesses e preocupações iniciais do grupo, verificando todos os que foram apresentados 

3. <PAUSA Opção 1: 20 minutos para café; Opção 2:  10 minutos para relaxar.>  

4. O relator apresenta uma análise de 3 minutos das últimas 2 horas. 

5. As principais áreas temáticas são retiradas das 4 áreas temáticas emergentes no quadro branco. 

6. Segue-se uma discussão moderada e aberta entre todo o grupo sobre as principais áreas temáticas. As 

opiniões e reacções são registadas e permite-se a continuação da discussão.  

7. É feita uma “votação” entre o grupo relativamente à única solução de saúde móvel mais viável aplicável ao 

contexto angolano. São tiradas notas sobre todas as soluções discutidas e sobre as reacções dos participantes 

a cada uma delas. 

8. O moderador lidera uma discussão de grupo para identificar as componentes discretas e os intervenientes 

necessários para tal sistema.  

9. Os subgrupos são reformados numa mistura diferente dos primeiros subgrupos e são novamente convocados 

durante 15 minutos para discutirem que recursos cada parceiro de desenvolvimento poderá precisar para 

realizar de forma óptima tal solução a lançar. (Consoante o estado da tecnologia móvel e adesão às saúde 

móvel presentemente em Angola, o grupo identificará outros programas ou sistemas com objectivos 

semelhantes; o que esses programas fazem bem; quais as lacunas, ou seja, recursos humanos, capacidade, 

financiamento, reforma política ou regulamentar e governação). 

10. A recolha de resultados é colocada no quadro branco e é dada prioridade à mesma num processo de grupo. 

11. O Inquérito de Coesão será administrado e cada grupo representado irá (a) listar outros grupos críticos para 

o sucesso da solução; (b) ordenar por ordem de grupos de importância que sentem ser essenciais para o 

sucesso da solução escolhida e (c) força da relação laboral com essas entidades.  

12. O relator apresenta uma análise de 3 minutos das últimas 2 horas. 

13. Agradecimento caloroso a todos. 

14. O consultor prepara um projecto de relatório sobre os resultados da DGA com uma versão final incluída no 

Relatório Final 
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Anexo 5: Lista de Contactos  

Nome Instituição Cargo E-mail/Telefone 

Rosa Pedro Mwentic Presidente mwentice@hotmail.com 

Domingas Canhanga USAID  Oficial de programa  dcanhanga@usaid.gov 

Udete Fesaundes A&M Directora 923276384 

Nelsom Pedro Antonio Fojassida Director 923415832 

Marios Anevalo Pathfinder Rep. País manevalo@pathfinder.org 

John Granda Pathfinder Logístico jgranda@pathfinder.org 

Marie Baptiste PSI Principal Responsável marie.baptiste@psiangola.org 

Gisele  Guimaraes USAID Responsávde Programas gguimaralsdes@usaid.org 

Anya Fedorode PSI Directora Nacional anya.federoda@psiangola.og 

Germaine Salvetti MSH Gestora de Programas gsalvetti@msh.org 

Patrick Gaparayi MSH Consultor Téc. Superior pgaparayi@msh.org 

Jhony Juarez Forca Saúde Director Técnico Jhony.Juarez@jhpiego.org  

Scott Merritt Força Saúde M & E scott.mettit@jhpiego.org 

Natalia Conestà MSH/SIAPS Directora nconesca@msh.org 

Mike Glees USAID 

Director de Desenvolvimento 

Geral mglees@usaid.gov  

Peter Cloutier USAID 

Chefe de Divisão, Projectos 

Técnicos pcloutier@usaid.gov 

Ewebi O Ma ???   

Robert Johnston UNICEF Especialista em Nutrição rojohnston@unicef.org 

Michael Drane  iHRIS 

Gestor de Comunidade de Fonte 

Aberta mdrane@intrahealth.org 

Yuri Manuel Trancireo Agostinho ?????   

Margarita Gurdian USAID 

Directora do Projecto Forca 

Saude mgurdian@jhpiego.net 

Analdina Nuemou USAID Oficial de programa anouemou@usaid.gov 

Pedro Augusto Antonio Cassoma MINSA 

Departamentos de Estatística e 

Planeamento e Recursos 

Humanos  

Manuel Vindo Laco  

Dpartamento 

de Informatica 

MINSA 

Chefe de Departamento de 

Informatica Mvlaco7961@gmail.com 

Filomena Wilson MINSA 

Chefe de Departamento de 

Promoção da Saúde  
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Para mais informações, vá a 

http://www.africanstrategies4health.com/resources.aspx 
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