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• Introdução
• Desde 2016 o SITRII, em colaboração 

com a Aliança para Internet Acessível 
tem vindo a trabalhar num projecto para 
a realização de pesquisa TIC Saúde em 
Moçambique;

• Elaborado um grupo de trabalho;
• Tempo inicial estimado: 12 meses.
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• Projecto (1)

• Plano de trabalho e tarefas;
√ Definição dos objectivos da pesquisa 
√ Correcção e análise das perguntas do questionário
√ Revisão da Metodologia da Pesquisa
– Apresentação do Projecto final a A4AI
– Recrutamento de inquiridores para a pesquisa
– Treinamento dos inquiridores para a pesquisa
– Recolha de dados da pesquisa  
– Analise dos dados recolhidos  
– Elaboração do relatório provisório
– Apresentação dos dados da Zona Sul 
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Projecto (2)
• Orçamento : Gastos com pessoal e material
•  Primeira Fase: Zona sul, nomeadamente 

as províncias  Maputo, Gaza e Inhambane, 
• Metodologias de pesquisa: Inquérito por 

amostragem, Zona Sul
• Inquiridores : 15 para a recolha de dados 

em 3 equipas.
• Pagamentos: Base a tabela do INE.



Objectivo
Formulação e a avaliação de políticas públicas 
relacionadas ao uso das TOC’s pelos 
estabelecimentos  do sistema de saúde 
moçambicano visando melhorias na qualidade da 
assistência com base na análise dos dados 
colectados.
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Metodologia (1)
Método: Entrevistas por meio de questionários. 
Publico Alvo: Profissionais vinculados aos estabelecimentos de saúde;
Inquiridores: Técnicos do SIITRI???, Instituto de Investigação e Inovação Cientifica em TIC:? 
Temos?
Responsável: Instituto de pesquisa ??; A4AI
Acção: Colectar as informações junto aos estabelecimentos e profissionais de saúde;
Locais: Zona Sul, Rural e Urbana;
Numero a serem inqueridos: mil unidades;
Horizonte temporal: 6 meses
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Metodologia (2)

Áreas de investigação:
Infra-estrutura de TIC e Gestão de TI;
Registro electrónico em saúde e troca 
de informações;
Serviços oferecidos ao paciente e 
prática de Tele-Saúde.
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Questionário
Parceria com a Cetic, Brasil 
Usado questionário já existente
Adequado a realidade Moçambicana
Proposta dos Questionários:
TIC_SAUDE\Draft  _Quest_Medicos&Enf_SIITRI.pdf

TIC_SAUDE\Draft TIC _Quest_Gestores_A4AI.pdf

http://tic_saude/Draft%20%20_Quest_Medicos&Enf_SIITRI.pdf
http://tic_saude/Draft%20TIC%20_Quest_Gestores_A4AI.pdf
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Perguntas, Duvidas, 
Sugestões?


