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O caminho para sistemas RCEV bem sucedida….

• Governação e coordenação sustentável da 
RCEV 

• Planeamento e implementação adequados 
das estratégias nacionais RCEV 

• Ambiente legislativo de apoio ao RCEV 
• Revisão e melhoria contínua do processo 

RCEV
• Envolvimento público nos benefícios das 

estatísticas vitais 
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O seu sistema RCEV não está a cumprir os requisitos de qualidade, custo, ou tempo?

Existe algum desenvolvimento externo significativo (por exemplo, preferências dos cidadãos, 
tecnologia) que possa exigir ajustamentos consideráveis aos processos actuais?

Existem mudanças importantes dentro da sua organização (por exemplo, uma nova estratégia RCEV 
com ênfase num serviço de alta qualidade ao cidadão) que possam sugerir a necessidade de 
melhoria do processo?

O desempenho do seu RCEV compara desfavoravelmente com o de outros países? 

Os funcionários da RCEV estão a manifestar frustração com as suas responsabilidades profissionais?

Certos procedimentos parecem excessivamente complicados? Será que algumas tarefas estão a demorar 
muito tempo para serem concluídas?

Questões importantes que precisam de ser actualizadas 



A nova 
abordagem



Considerações 
para os 

processos de 
trabalho da 

RCEV
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Como é que o trabalho funciona?

Cada processo 

tem alguns 

inputs

Diferentes 

intervenientes 

executam algumas 
tarefas

O processo tem 

alguns 

resultados

Cada passo 
acrescenta

algo de valor

Eventos
vitais

Actividades
RCEV Estatísticas vitais, 

Direitos legais
Governação 

Os resultados são 

entregues aos 

consumidores



Componentes
do Quadro

Abordagem baseada em processos para 
avaliar e definir áreas de melhoria e 
alcançar o sistema desejado

Melhora as ferramentas anteriores com 
inputs mais ricos a partir da forma 
sistemática de análise dos processos 

Três fases iterativas

• Avaliação, Análise, e Redesenho

• Desenvolvimento de Planos de Acção 
Estratégica e Monitorização & Avaliação

• Implementação, Monitorização e Avaliação



País aplicação
do quadro

O quadro de melhoria do processo de trabalho da 
RCEV orientará as partes interessadas dos países 
para reforçar a governação e coordenação da RCEV 
em termos de:

✓ Capacitar a liderança e propriedade do país

✓ Implementação de um processo RCEV bem 
coordenado e consultivo

✓ Seguindo as normas, conceitos e melhores 
práticas internacionais

✓ Construir um sistema RCEV pró-activo



Pontos de 
acção

O quadro pode ser implementado por qualquer país para 
identificar questões de desempenho a melhorar em todo o 
sistema RCEV ou num sub-processo como o registo de 
óbito ou nascimento

A implementação pode ser realizada juntamente com o 
fluxo de trabalho RCEV de rotina conduzido por um ponto 
focal técnico com supervisão do mecanismo nacional de 
coordenação RCEV e das suas partes interessadas 

A utilidade a longo prazo do Quadro é a flexibilidade para 
uma adaptação contínua às necessidades de melhoria da 
RCEV de qualquer país.

Os recursos de formação estarão disponíveis online para 
os países se orientarem sobre o Quadro, e como utilizár 
para a melhoria contínua da RCEV. 



Recursos

Link para o quadro
O programa de e-
learning

Orientações de 
implementação do RCEV 

Outros…



questão da 
enquete: •Acha que este quadro seria 

útil no seu país? 



questão da 
enquete:

•O seu país precisaria de 
alguma assistência técnica 
externa para utilizar o 
quadro? 



OBRIGADO!


