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Operacionalizando o Plano Estratégico de 
Desenvolvimento para a obtenção de 

Resultados Eficazes

Estratégia do Sector Social: Saúde e 
Solidariedade Social

apresentado pelo Ministro da Saúde 

Encontro de Timor-Leste com os Parceiros de Desenvolvimento

Centro de Convenções de Dili, 25-26 de julho de 2014
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DETERMINANTES DO SECTOR SOCIAL

Principais Progressos em Inclusão Social

� O projeto de banco de dados está em andamento para o
regime de pensões do serviço público de transição, e as
discussões em curso sobre o futuro regime contributivo.

� As pensões para os idosos foram estabelecidas e estão
melhorando a vida dos beneficiários.

� Bolsa da Mãe, programa de transferência condicionada
que está sendo expandido (este ano, para 50.000
beneficiarios.

� Primeiro esboço da Lei de Proteção à Criança
preparado para discussão.

Principais Progressos em Inclusão Social (Cont.)

� Mais abrigos - uma mahon - para as vítimas de violência
de género.

� O processo de coordenação inter-ministerial e NGOs
desenvolveram um plano de ação para implementar a
política nacional de inclusão e a promoção dos direitos
das pessoas com deficiência.

� A validacao em progresso aos dados registrados em 2003-
2005 e de 2009 para os Combatentes da Libertação
Nacional e as famílias dos mártires que actualmente
18.000 estão recebendo pensão.

Esperança média de vida à

nascença

62

Taxa de fertilidade total 5.7

Taxa de mortalidade materna 557/100,000 

Taxa de mortalidade infantil 44/1,000

Taxa de mortalidade de crianças

menores de 5 anos de idade

64/1,000

% de crianças ≤ de 5 anos de

idade com malnutrição crónica

53%

% de crianças ≤ de 5 anos de

idade malnutridas

49%

Incidência de Tuberculose 133/100,000

Incidência da Malária 2/1,000
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Progressos em Prestação de Serviços de Saúde
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Progressos em Prestação de Serviços de Saúde

� Implementação da nova política de Atenção Primária de
Saúde, com o inicio de visitas domiciliárias

� Colocação de novos médicos, enfermeiros e parteiras nos
Sucos e Subdistritos

� Redução de stock de medicamentos

� Redução do número de mortes maternas e de crianças
menores de 5 anos de idade

� Novo Plano Estratégico de Combate à Malnutrição
desenvolvida, acompanhado de melhorias na taxa de
nutrição em crianças

� Acesso a assistência médica no estrangeiro para
diagnóstico e tratamento de casos mais complexos e cuja
capacidade nacional é limitada – assiste-se, no entanto a
uma redução significativa de Juntas Médicas.
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Principais Desafios no âmbito da 

Solidariedade Social

(na operacionalização do SDP (PED) a curto,
médio e longo prazo)

Curto e médio prazo
� Um desafio é continuar a melhor a divulgação para os

mais vulneráveis   na comunidade, garantindo que eles
tenham acesso aos serviços.

� Limitações de infra-estrutura e as limitações dos sistemas
continuam a ser um desafio (por exemplo, a falta de
instalações bancárias em alguns distritos para os
pagamentos aos beneficiários)

Principais Desafios na Gestão da Saúde

� A qualidade da prestação de cuidados de saúde primária é muito limitada
para a população concentrada nos distritos, resultando numa procura desses
cuidados nos hospitais;

� Atendimento inadequado dos utentes e a resultante falta de confiança nos
serviços públicos;

� Sistema de referência focada para o transporte de pacientes, acrescido de
descontinuidade de cuidados;

� O subsistema de registo de informação sanitária é deficitária;

� A existência de aglomerados populacional sem acesso regular aos serviços
de saúde devido da falta de infrastruturas físicas de saúde – cerca de 50%
dos Sucos não têm acesso directo a um Posto de Saúde (dos 442 Sucos no
país, existem apenas 226 Postos).
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Principais Estratégias a seguir

� Aumentar a divulgação dos programas dos ministérios, cobrindo todo o
territorio, especialmente às zonas remotas e mais isoladas

� Criação de um sistema integrado de informação, vigilância,
monitorização e avaliação dos serviços prestados

� Formação contínua de Recursos Humanos e desenvolvimento de
quadros profissionais em áreas de apoio à prestação de serviços –
Planos Estratégicos de Recursos Humanos

� Desenvolvimento dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs ou
SOPs) para a gestão do sector social

� Fortalecimento das condições das infrastruturas e serviços existentes

� Encontros periódicos dirigidos pelo Vice Primeiro Ministro com o Sector
de Grupo de Trabalho Estratégico Social e dos Grupos de Trabalho do
Sub-Sector para a melhoria da coordenação com as principais partes
interessadas

� Reflexões e avaliação dos programas anuais traçados, assegurando
orçamentação programática para o Sector Social.


