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INTRODUÇÃO

O presente Programa de Desenvolvimento (PD) é o sexto a ser elaborado pela Associação 
PROGRESSO (PROGRESSO) e tem como propósito informar a direcção e o pessoal da 
PROGRESSO, os colaboradores e parceiros com interesse nos nossos programas. Uma das 
principais diferenças operacionais deste PD em relação aos anteriores é que a PROGRESSO 
introduziu a prática de elaboração de programas sectoriais específicos para implementar as 
componentes do PD. Esta prática tem como propósito aprofundar as análises sectoriais na 
definição das actividades de desenvolvimento.

O presente documento está estruturado de forma a providenciar ao leitor informação 
de base sobre o passado, o presente e intenções futuras das estratégias e programas de 
desenvolvimento comunitário e organizacional da PROGRESSO:

• A Secção A aborda essencialmente o passado - um passado mais distante (as origens da 
PROGRESSO, Visão, Missão e Valores, o desenvolvimento da organização entre 1991 e 
2010) e um passado mais próximo, especificamente a implementação do Plano de Acção 
2010-2011 e o balanço do mesmo.

• A Secção B reflecte a situação presente, onde se faz uma análise do contexto político, 
económico e social aos níveis internacional, nacional e local e se identificam oportunidades 
de intervenção para o desenvolvimento comunitário e desenvolvimento organizacional da 
PROGRESSO.

• As Secções C e D debruçam-se sobre as intenções futuras: as opções e objectivos  
estratégicos, a abordagem de intervenção, as zonas de actuação e os grupos alvo, bem como 
os programas, visando utilizar as forças da PROGRESSO para responder às oportunidades. 

• A abordagem usada na elaboração do PD foi participativa e inclusiva. O processo incluiu 
quatro principais momentos: i) preparação do plano, ii) discussões a nível das provinciais 
de Cabo Delgado e Niassa, iii) discussões a nível da sede em Maputo, e iv) finalização 
do documento. Os diferentes níveis hierárquicos e de gestão da organização tiveram 
oportunidades iguais de participar e as suas contribuições foram harmonizadas no 
presente documento.
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SECÇÃO A:  A PROGRESSO EM RETROSPECTIVA

A.1 PERFIL E HISTÓRIA DA PROGRESSO

A Associação PROGRESSO é uma das organizações nacionais mais antigas da Sociedade 
Civil moçambicana. Ela foi criada a 6 de Março de 1991 como uma pessoa colectiva de 
utilidade pública, dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e 
patrimonial. Passados que foram 21 anos, importa recordar as suas origens e avaliar, ainda que 
resumidamente, o percurso percorrido.

A origem da PROGRESSO está ligada à deterioração da situação socio-económica de 
Moçambique associada aos efeitos da prolongada guerra que assolou o país pouco depois da 
Independência Nacional, dos anos 80 ao princípio dos anos 90, que ocasionou uma imensa 
desestabilização sócio-económica e milhões de deslocados, dentro e fora do país. A isto 
associaram-se as difíceis condições do programa de reabilitação económica acordadas com 
as Instituições de BrettonWoods que produziram efeitos negativos em particular nos sectores 
sociais, demonstrando claramente que as instituições do Estado, por si só, não seriam capazes 
de responder e apoiar a resolução dos problemas locais, dispersos e específicos para cada 
zona e região.

Os movimentos sociais eram então pouco actuantes e a figura de «organizações não-
governamentais» apenas conhecidas pelas inúmeras ong´s estrangeiras que operavam em 
Moçambique, algumas de solidariedade, outras apenas vindas atrás dos fundos de emergência 
canalizados pelos seus países e instituições internacionais para apoio aos refugiados. 

A ideia dos que fundaram a Associação PROGRESSO era de trabalhar com as comunidades 
para que elas assumissem a autogestão dos seus próprios processos de desenvolvimento 
comunitário. Para tal estabeleceram como objectivos sociais gerais «prestar serviços relevantes 
à comunidade, dando enfoque especial às comunidades de base, com especial atenção 
às necessidades das mulheres e crianças, contribuindo na medida das suas forças para o 
desenvolvimento dessas comunidades, visando a elevação das condições de vida da população 
e aumento da sua capacidade de gestão». Desde o início estava claro para os membros da 
PROGRESSO que todo o desenvolvimento requer pessoas saudáveis e formadas (princípios 
fundamentais da PROGRESSO). Por isso, como objectivos sociais específicos foram priorizados 
os pequenos projectos de iniciativa local, com atenção especial à educação, formação, saúde e 
agricultura, encorajando o auto-financiamento e o desenvolvimento de actividades vocacionais 
para criação de postos de trabalho e emancipação económica das comunidades de base.

De referir que a PROGRESSO considera que a convicção de que todo o desenvolvimento requer 
pessoas saudáveis e formadas manteve a sua validade ao longo dos anos, embora possa ter 
havido diferentes formas de a expressar de acordo com o contexto do momento. 

A.2 VISÃO, MISSÃO E VALORES

Os Estatutos da Associação PROGRESSO, revistos em 1996, enfatizam a sua visão de concretizar 
o espírito de entre ajuda e de promover o associativismo, o que constitui um dos princípios 
básicos para o desenvolvimento e PROGRESSO do País.
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Como organização, a PROGRESSO tem um conjunto de valores, que orientam a sua actuação, 
e que constituem também características desejáveis dos indivíduos e grupos que de alguma 
forma se associam à organização:

i) Valorização do conhecimento local e do saber da comunidade; 

ii) Valorização dos recursos naturais e participação da população no maneio do ambiente; 

iii) Valorização da participação das comunidades de base em todas as actividades, desde a 
fase de identificação à fiscalização;  

iv) Participação dos membros na gestão da organização.

No Programa de Desenvolvimento 1998 – 2001, a Associação PROGRESSO concretiza a sua 
visão como a de «dar o seu contributo para a criação de uma sociedade democrática de justiça 
social, assumindo esta sociedade como sendo aquela em que os cidadãos são iguais perante 
a lei, independentemente da sua cor, religião e sexo, as necessidades básicas de todos são 
satisfeitas, há equidade nas oportunidades de acesso aos recursos e tem oportunidades iguais 
para participar no desenvolvimento do país».

A missão da PROGRESSO é de “contribuir para a criação de oportunidades para que membros 
de comunidades de base, particularmente mulheres e crianças, prioritariamente nas províncias 
de Cabo Delgado e Niassa, desenvolvam a sua capacidade de intervenção com vista a melhorar 
as suas condições de vida”, missão que se manteve até hoje.

Considerando o desenvolvimento um processo onde as pessoas e as relações entre elas se 
formam e transformam, a PROGRESSO considera, na sua abordagem do trabalho comunitário, 
os seguintes presupostos:

i) O foco principal do desenvolvimento está no Homem, nas pessoas; 

ii) As pessoas não podem ser desenvolvidas, mas desenvolvem-se a si próprias; 

iii) A comunidade não é estática nem uniforme. Ela transforma-se continuamente;

iv) Os actores externos podem ter o papel de catalisadores e de animadores do processo.

A PROGRESSO aplica no trabalho comunitário uma abordagem integrada porque possibilita 
um impacto mais visível e dá maior garantia de sustentabilidade visto que corresponde a 
interesses diversos de vários grupos na comunidade. 

A.3 O DESENVOLVIMENTO DA PROGRESSO (1991-2010)

A abordagem de intervenção da Associação PROGRESSO foi sendo ajustada ao longo do tempo 
visando reflectir as necessidades do momento e corresponder à realidade socio-económica 
de cada etapa. Neste percurso podem distinguir-se pelo menos três momentos ou fases mais 
significativas:

1991-2001: Nestes primeiros dez anos, foram implementados três Programas de 
Desenvolvimento (1992-1994, 1995-1997, 1998-2001), visando responder a um contexto em 
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específico, onde as infra-estruturas económicas e a organização social das comunidades se 
encontravam destruídas. Neste período as instituições públicas (em particular escolas e centros 
de saúde) estavam fragilizadas para prover os serviços básicos á população. Não obstante os 
sucessivos apoios aos programas de produção agrícola, a produção de comida, estava longe de 
corresponder à procura e às necessidades das comunidades. 

A natureza das actividades da PROGRESSO era maioritariamente de protecção, promoção 
e provisão de Recursos (Naturais, Materiais, Financeiros, Conhecimento, e Habilidades), 
tais como a protecção e uso racional dos recursos naturais, promoção de reflorestamento 
e fertilização dos solos, provisão de empréstimos financeiros, promoção de auto-emprego 
(Centro de Promoção de auto Emprego em Utuculo), aumentar os recursos das instituições 
públicas para providenciarem serviços (reabilitações, compra de mobiliário e equipamento, 
livros, vacinações, etc.). 

2002-2005 – Corresponde a um segundo momento, cujo contexto era caracterizado por 
rápido crescimento económico do país e alguma recuperação na disponibilidade de recursos 
económicos e sociais. Simultaneamente assiste-se a uma deterioração generalizada da 
qualidade da prestação de serviços do Estado. Neste contexto, foi implementado um 
Programa de Desenvolvimento com uma preocupação especial com a Qualidade de Serviços 
(das Instituições Públicas e das Associações Locais) e os resultados esperados foram, por 
exemplo, melhoria da cobertura e qualidade de serviços das Instituições de saúde, aumento 
da qualidade dos serviços de educação, aumento da quantidade e qualidade da assistência 
técnica nas áreas da agro-pecuária e da silvicultura, melhoria da capacidade de gestão da 
PROGRESSO, etc.

2006-2009 – Representa um terceiro momento no qual foi implementado o Programa de 
Desenvolvimento 2006-2009. Neste plano há uma preocupação explícita com a eficiência e 
eficácia das instituições públicas, assim como das organizações de base comunitária (associações 
locais) e da própria PROGRESSO. Os resultados esperados reflectiram esta preocupação: 
Contribuir para melhorar a eficácia das Instituições Publicas, Melhorar o desempenho do 
processo ensino aprendizagem, Melhorar a capacidade da PROGRESSO em trabalhar com as 
comunidades, Aumentar a colaboração da PROGRESSO com outras instituições, entre outros. 

Neste último período foram feitas duas avaliações externas1  que analisaram em profundidade 
a eficácia dos programas de desenvolvimento comunitário e a capacidade institucional da 
PROGRESSO. 

Os avaliadores apontaram algumas práticas da PROGRESSO, que constituem lições aprendidas 
resultantes da implementação dos programas de desenvolvimento anteriores, entre elas:

– A prática de aprender fazendo, ou por outro, avaliar permanentemente os resultados da 
nossa intervenção nas comunidades, à luz dos objectivos pretendidos;

– A participação da liderança das comunidades na planificação, implementação e monitoria 
das actividades de desenvolvimento comunitário, para que as comunidades assumam a 
propriedade do seu desenvolvimento;

1John Saxby e Kerry Silvester (Abril 2008); Svein Jorgensen e Pamela Rebelo (Abril 2009)
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– O reforço do associativismo comunitário (formal e informal) e entre comunidades para 
que os cidadãos assumam a cidadania activa;

– O envolvimento e a colaboração constante com as instituições públicas com vista a, por um 
lado, garantir a sustentabilidade das actividades implementadas e, por outro lado, fazer 
lobby e advocacia baseado em evidências para a introdução de melhorias nas instituições 
publicas para que estas melhor cumpram o seu dever de servir as comunidades.

No entanto, para enfrentar os futuros desafios que o crescimento da organização e as 
alterações previsíveis no contexto impõem, as duas avaliações externas salientaram claramente 
a necessidade da introdução de alterações importantes nos programas de desenvolvimento 
comunitário, bem como na governação interna da PROGRESSO. Entre as recomendações 
deixadas,  constam as seguintes:

– A PROGRESSO deve capitalizar os seus ganhos, isto é, reforçar as áreas em que ganhamos 
experiência e prestigio (ensino bilingue, formação de professores, leitura e escrita inicial, 
alfabetização em língua local);

– A PROGRESSO deve reduzir a variedade de atividades e concentrar naquilo que sabe fazer 
bem (educação e trabalho comunitário com activistas e associações);

– Deve-se rever a relação entre a função essencial da  PROGRESSO, refletida nos programas 
de desenvolvimento comunitário e o Centro de Promoção para o Auto-Emprego (CPAE) e 
a Caixa Comunitária (CC); 

– Há necessidade da PROGRESSO rever a sua estrutura de governação: deve-se  separar o 
executivo da direcção estratégica.

Para dar início às mudanças recomendadas, a Assembleia Geral da PROGRESSO aprovou na 
sua 13ª sessão, um programa de transição, incluído no Plano de Acção 2010-2011, que serviria 
para estabelecer a ligação entre o passado e o futuro da PROGRESSO.

A.4 PLANO DE ACÇÃO 2010-2011, OBJECTIVOS E RESULTADOS

A implementação do Plano de Acção 2010-2011 teve em consideração a prioridade a dar a 
duas acções:

1) Introduzir as mudanças institucionais recomendadas nas avaliações organizacional e de 
programas; e

2) Elaborar programas estratégicos sectoriais,informados por estudos de dados de base, e 
continuar a execução dos programas comunitários em curso. 

Apresenta-se a seguir uma breve avaliação dos resultados atingidos com a implementação do 
Plano de Acção 2010-11.

Na introdução de mudanças institucionais o principal objectivo foi e continua a ser de 
“ajustar a estrutura de governação e operacional da Associação PROGRESSO às necessidades 
da organização”. Nesta área, foram registados os seguintes avanços: 
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– Foram analisadas as funções do novo Conselho de Direcção, sua composição, o Código 
de Conduta dos seus membros, e o papel do Presidente do Conselho de Direcção e do 
Supervisor Financeiro. Foi também revisto o Manual de funcionamento do Conselho 
de Direcção e procedeu-se à identificação de candidatos para o Conselho de Direcção a 
eleger na 14ª Sessão da Assembleia Geral, 

– Foram elaborados os Termos de Referência do Director Executivo e de seguida foi 
contratado o Director Executivo,

– Foram elaborados e implementados planos de contas e contabilidades separadas com 
a necessária existência de contas bancárias específicas para as duas unidades a serem 
autonomizadas (O Centro de Promoção do Auto Emprego em Utuculo e a Rede de Micro-
-finanças em Mueda). 

O Balanço interno realizado concluiu que o processo de mudanças institucionais deve 
prosseguir no período 2012-2015. Para além da continuação do processo de ajustamento da 
estrutura de governação e operacional a nível da Sede, o processo deve ser implementado nos 
escritórios provinciais. 

Alguns aspectos críticos devem merecer atenção da organização, nomeadamente:

– A focalização e especialização dos seus programas

Visando melhorar a qualidade dos resultados dos programas, a PROGRESSO pode melhor 
focalizar e especializar os seus programas, procurando investir nos programas e actividades 
em que tem maior experiência, mas que também tenham maior potencial de influenciar 
mudanças positivas e sustentáveis no grupo alvo primário (os agentes de mudança);

– O aperfeiçoamento dos processos e sistemas internos de funcionamento

A PROGRESSO deve continuar a melhorar os sistemas de gestão interna: logística, 
procedimentos, monitoria e avaliação, por forma a serem mais eficientes quer a nível 
programático quer a nível de administração para que os resultados sejam visíveis na 
melhor gestão dos programas de desenvolvimento;

– Os Recursos Humanos

A PROGRESSO deve reforçar e optimizar as suas políticas e a abordagem de gestão de 
recursos humanos, priorizando a formação do pessoal em serviço e a contratação de 
novos trabalhadores que tenham capacidades e competências para enfrentar os desafios 
do momento, tanto na área dos programas como na área de gestão;

– Sustentabilidade financeira

 A PROGRESSO terá que aumentar a sua capacidade interna da mobilização de recursos, 
procurando recursos de mais longo prazo e sobretudo fundos não restritos que permitam 
o crescimento organizacional, para além de rentabilizar melhor o seu património, visando 
conferir maior sustentabilidade financeira à organização;
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– Visibilidade

 A PROGRESSO tem de melhorar a visibilidade do seu trabalho e dos resultados das 
actividades  desenvolvidas.

Nos programas de desenvolvimento comunitário o objectivo foi “Elaborar e implementar novos 
programas sectoriais integrados de desenvolvimento comunitário, e continuar a implementação 
dos programas em curso”. Para tal programou-se realizar estudos de levantamento de dados 
de base. Com efeito foram alcançados os seguintes avanços principais:

– Foram realizados três estudos de dados de base, para apoiar a elaboração de novos 
programas sectoriais, sendo um (em colaboração com a Fundação Aga Khan) sobre a 
prevalência da Malária em 9 distritos de Cabo Delgado (em 2010), um segundo sobre os 
níveis de alfabetização em 6 distritos de Cabo Delgado e Niassa (em Agosto de 2011)2, e 
um terceiro sobre as competências de falar, ler e escrever em língua Portuguesa dos alunos 
das 2ª e 5ª classes e professores primários em escolas primárias das duas províncias (em 
Abril de 2011).Todos os estudos tiveram o cuidado de observar e registar os dados entre 
homens e mulheres;

– Foi elaborado o programa de Saúde Preventiva e a versão provisória do programa de 
educação de adultos (alfabetização, incluindo habilidades pela vida). O trabalho de 
elaboração dos programas é acompanhado pelo debate com os trabalhadores dos 
respectivos sectores, tanto na sede em Maputo como nos escritórios provinciais em 
Pemba e Lichinga; 

– Foram contratados novos técnicos da área de saúde para Niassa, Cabo Delgado e Maputo 
e de gestão geral para Maputo, para apoiar a operacionalização dos programas de 
desenvolvimento comunitário em curso e alargar os programas, particularmente na área 
de saúde e nutrição, a sua monitoria e elaboração de relatórios narrativos e financeiros.

Conclusão do Balanço

Para o Programa de Desenvolvimento 2012-2015 prevê-se a elaboração de um programa de 
educação básica e outro da educação para a cidadania, como tema transversal. Cumprindo as 
recomendações das avaliações externas, a maioria das actividades do programa de actividades 
económicas será reorganizada no âmbito da componente de organização e capacitação das 
associações locais, articulado com a educação para cidadania e habilidades para a vida. 

A elaboração de programas sectoriais será antecedida duma análise de contexto sócio 
económico das províncias alvo  onde vive a maioria dos constituintes da PROGRESSO para 
avaliar se houve ou não variação dos pressupostos inicialmente assumidos pelo programa para 
determinar a relevância do contexto temático e geográfico 

Prevê-se ainda um investimento da organização no reforço dos sistemas de monitoria e 
avaliação, assim como a revisão da sua estrutura de gestão dos programas.

2Um Estudo idêntico foi feito em 2009.
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SECÇÃO B: ANÁLISE DO CONTEXTO

B.1  CONTEXTO INTERNACIONAL

Nos últimos anos a crise financeira e ambiental tem influenciado significativamente quase todas 
as áreas do contexto económico, político e social, tendo em primeira instância determinado as 
políticas e o ambiente político dos próprios países doadores. Assiste-se a algumas mudanças 
nas prioridades de governação desses países, tais como o crescimento da atenção para as 
políticas internas e a politização da ajuda externa (por exemplo países como Afeganistão, 
Egipto, Paquistão, Iraque tem recebido atenção especial em tempo de crise, muitas vezes 
implicando sacrificar compromissos internacionais). Há uma tendência de privilegiar relações 
comerciais em detrimento da ajuda ao desenvolvimento e existe um sentimento generalizado 
da comunidade doadora da necessidade de fortalecer mecanismos de financiamento às 
organizações da sociedade civil (entre outros, para monitorarem e complementarem as 
actividades do governo no que diz respeito à provisão de serviços públicos). No entanto e 
na generalidade, pode afirmar-se que de facto, os fundos disponibilizados para o apoio ao 
desenvolvimento diminuíram. 

A crise financeira influenciou também as relações internacionais. Dados revelados recentemente 
pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) indicam que, com 
excepção da Suécia, Itália e Alemanha, os vários países da União Europeia reduziram os seus 
orçamentos para a ajuda ao desenvolvimento, apesar dos seus compromissos para a aumentar 
gradualmente até 2015.

A redução dos orçamentos para a ajuda ao desenvolvimento pelos países mais desenvolvidos 
traz novos problemas às economias dos países mais pobres como Moçambique, cujo orçamento 
do Estado é amplamente dependente da ajuda externa. Em resposta a estes desafios os 
governos destes países têm privilegiado investir no crescimento do capital privado, por vezes 
em detrimento do investimento nos cidadãos. Estas opções políticas têm como consequência o 
aprofundamento das disparidades sociais e regionais, o que resulta numa grande insatisfação 
popular perante as políticas implementadas pelos respectivos governos .

Quanto ao capital privado, este pouco contribui para o alívio da pobreza e a redução das 
assimetrias regionais, não obstante a obrigatoriedade do cumprimento das regras da 
responsabilidade social.

As Organizações da Sociedade Civil (OSC) também não estão isentas dos efeitos da crise 
financeira. Tem sido mais difícil para as OSC mobilizar recursos de longo prazo e especificamente 
para a área de desenvolvimento organizacional. 

Uma maior pressão exercida pelos cidadãos dos países doadores sobre seus governos para uma 
maior transparência e prestação de contas, resultou na exigência de apresentar resultados visíveis 
(impacto) do investimento. Daí reverter-se de capital importância que as organizações da sociedade 
civil utilizem modelos e abordagens de trabalho sustentáveis, orientados para resultados e impacto.

B.2 CONTEXTO NACIONAL

Nos primeiros meses da crise financeira, julgava-se que o seu impacto nos países africanos 
seria mínimo considerando a sua baixa integração na economia mundial. Além disso, os países 
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africanos têm mercados interbancários muito exíguos e vários países têm restrições aos novos 
produtos financeiros bem como à entrada nos mercados, o que os deveria proteger dos efeitos 
directos da crise financeira mundial. Factos recentes demonstraram que os efeitos negativos 
já se fazem sentir em África. Moçambique, tal como outros países em desenvolvimento, foi 
afectado pelo menos nas áreas de comércio externo (diminuição significativa nos preços 
dos produtos essenciais exportados) e fluxo de capitais externos (diminuição da ajuda ao 
desenvolvimento, enquanto aumentaram significativamente os fluxos de capitais privados 
para investimentos). Estes acontecimentos contribuíram para um crescimento económico 
desproporcional resultando no aumento das desigualdades sociais.

Ao nível de Governação verifica-se uma mudança de foco na procura de soluções para a pobreza 
e o sub-desenvolvimento. Do investimento nos sectores básicos para o desenvolvimento 
humano (educação, saúde, água potável e extensão agrícola) passou-se ao investimento em 
grande escala em empreendimentos privados nos sectores de mineração, biocombustíveis, 
produção de madeira, entre outros.  Este processo resultou em prejuízo para a agricultura 
familiar e a produção de comida, uma vez que estes empreendimentos requerem grandes 
extensões de terra e acesso permanente à água, que constituem os principais recursos de 
sobrevivência da maioria da população 

As reformas do sector público apresentam desafios para a sua implementação, especialmente 
as relacionadas com o envolvimento e participação comunitária. Entre as principais dificuldades 
encontram-se as seguintes:

• A limitada organização e estrutura das associações comunitárias; 

• Alta taxa de analfabetismo;

• Baixo conhecimento da legislação e oportunidades de participação;

• Políticas sectoriais que nem sempre respondem às prioridades das comunidades.

Por outro lado a introdução e implementação da Lei dos Órgãos Locais do Estado (LOLE) têm 
nos últimos anos influenciado significativamente as estruturas da organização comunitária, 
especialmente na definição das prioridades de desenvolvimento local e na organização para a 
produção. 

Entretanto, é reconhecida a fraqueza destes fóruns locais na participarção eficaz nos 
processos de governação local, em parte devido ao baixo nível de escolaridade, altas taxas de 
analfabetismo, baixo conhecimento da legislação, mas também pela pouca transparência na 
escolha e indicação dos membros dos Fóruns.

Os Sectores de Educação e Saúde

Embora nos sectores sociais vitais de Educação e Saúde tenham sido registados PROGRESSOs 
significativos, especialmente em relação ao aumento do acesso à educação básica e serviços 
básicos de saúde, alguns desafios de fundo ainda permanecem, particularmente na qualidade 
da prestação destes serviços.
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No Sector de Educação, os maiores desafios são:

– Professores insuficientemente preparados;

– Fraco ambiente de aprendizagem;

– Infra-estruturas mal equipadas;

– Persistentes barreiras à educação da rapariga; e

– Alta taxa de analfabetismo entre adultos, particularmente entre as mulheres.

No Sector de Saúde, os desafios mais importantes são:

– Fraco trabalho de educação para a saúde;

– Intervenções preventivas pontuais e pouco consistentes (campanhas), sem garantia de 
sustentabilidade;

– Altas taxas de morte materna e infantil;

– Falta de pessoal qualificado e motivado;

– Reduzida cobertura do Sistema de Saúde público.

Assuntos transversais

– Género e desenvolvimento

Alguns esforços têm sido envidados pelo governo de Moçambique desde meados da década 
de 90 para introduzir a perspectiva de género nos seus planos e políticas de desenvolvimento, 
procurando eliminar os factores que constrangem o acesso aos recursos pelas mulheres e a 
participação equitativa nos órgãos de tomada de decisão. 

Continuam a ser os homens que tomam as decisões importantes no contexto familiar, seja 
sobre a saúde da própria mulher e dos filhos, seja sobre a educação e o acesso ao emprego e à 
terra. É a mulher que sofre mais com a violência nas suas diferentes formas, que corre o risco 
de ser despojada da sua casa após a morte do marido e de ser chamada de feiticeira quando 
envelhece. 

Não se espera m mudanças significativas, a curto prazo, no padrão de comportamentos e 
acesso aos recursos pelas mulheres. No entanto, é necessário que se continue a lutar para um 
equilíbrio de género. O sector de Educação, a começar na escola primária, aparece como o local 
onde os esforços pela equidade de género podem ter resultados com impacto a médio prazo.
que sofre mais da violência nas suas diferentes formas, que corre o risco de ser despojada da 
sua casa após a morte do marido e de ser chamada de feiticeira quando envelhece. 
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– Meio-ambiente  e desenvolvimento

Tal como em todo o mundo, a área territorial coberta por florestas tem vindo a reduzir 
muito rapidamente. Por um lado contribuiu para tal o corte de madeira pelas empresa 
especializadas, geralmente estrangeiras. Por outro lado, o aumento da população que 
precisa de lenha e carvão para cozinhar, exerce muita pressão sobre os recursos florestais. 
Ultimamente sentimos os efeitos das empresas agro-florestais, mineradoras e outros mega-
-projectos. Extensas áreas correm o risco de perda da sua biodiversidade,  baixa dos níveis 
das águas subterrâneas e poluição do ar, da água e dos solos, contribuindo desta maneira 
para as mudanças climáticas com todos as suas consequências, em particular na produção de 
alimentos para uma população mundial em rápido crescimento.

– Violência

Infelizmente, a violência nas suas diferentes formas, existe em todo o mundo e em todos os 
níveis e camadas sociais. Enquanto a violência física aparentemente é a mais agressiva, mais 
fácil de detectar e de repugnar, as violências psicológica e social são menos visíveis mas não 
menos destruidoras do bem estar das vítimas.

A violência doméstica, com as mulheres e crianças como principais vítimas, já está sendo 
reconhecida como crime público em muitas partes do mundo. Mas a violência estrutural, que 
mantém milhões de pessoas num estado de sub-nutrição crónica, sem abrigo, sem educação 
e cuidados de saúde mínimos, não se conseguiu ainda resolver e não está a ser encarada com 
a urgência necessária. 

B.3  CONTEXTO LOCAL

Os programas de desenvolvimento 
comunitário da PROGRESSO estão 
concentradas em 8 distritos das 
províncias do Niassa (4 distritos) 
e Cabo Delgado (4 distritos) como 
mostra a figura ao lado. 

A tabela abaixo (na página 16) 
apresenta os principais dados 
estatísticos demográficos, econó-
micos e sociais das duas províncias 
de intervenção da PROGRESSO.

Actividades económicas

Em termos de actividades económicas, a agricultura familiar é a principal fonte de subsistência 
das famílias nas duas províncias. A produção agrícola é maioritariamente manual e os principais 
insumos usados são a terra, a floresta e a água das chuvas e rios. As mulheres, que são uma 
importante força de trabalho no sector familiar são as que têm menor acesso a esses recursos 
e ao resultado da sua produção.

1 2

3
4

5
6

7

8

1. Lago
2. Sanga
3. Muembe
4. Lichinga
5. Mueda
6. Nangade
7. Muidumbe
8. Ancuabe
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As condições agro-ecológicas no Niassa são particularmente favoráveis à prática da agricultura, 
silvicultura e pecuária, pois tem solos férteis, clima temperado e muitos rios. Esse potencial 
agro-ecológico tem atraído investimento do sector privado na plantação de grandes extensões 
de florestas artificiais de pinho e eucaliptos que tem entrado em contradição com os sistemas 
de produção familiar (por exemplo: alto consumo de água para as florestas artificiais nas zonas 
baixas usadas para a produção pelo sector familiar e a desapropriação de largas extensões de 
terra das comunidades).

Em Cabo Delgado,os distritos do sul da província têm um maior potencial agrícola e são áreas 
mais prósperas, enquanto os distritos do norte, (entre eles Mueda, Muidumbe e Nangade) 
têm solos menos férteis e são áreas mais pobres.

O fomento pecuário é fraco em quase todos os distritos de actuação da PROGRESSO, que apesar 
de terem muitas e boas áreas de pastagens, sofrem de constrangimento tais como a ocorrência 
de doenças, o fraco serviço de extensão agro-pecuário e o fraco acesso a financiamento.

Embora se note alguma melhoria, as duas províncias continuam com problemas sérios de 
comunicação via terrestre, o que dificulta sobremaneira a comercialização da produção e 
tem grande impacto no acesso da população aos serviços sociais, em particular às Unidades 
Sanitárias. 

População 

Cobertura da rede sanitária 
Nº de Unidades Sanitárias

Niassa 4 distritos
Total 262.881

(H127.764; M 135.117)
5.842

45

C. Delgado 4 distritos
Total 356.554

(H.171031; M 185.523)
14.262

25

Superfície
População total 

Densidade Populacional
Principal actividade económica
Taxa de óbito por malária
Prevalência do HIV (15-49 anos)
Desnutrição crónica
Taxa de analfabetismo
Nº de Escolas Primárias Completas 
Nº de alunos no ensino primário
Nº de Institutos de Formação de Prof.

Niassa
122.176 Km2

Total  1.170,783
(H 575.280 M 595.503)
9 Habitantes por km2

Agricultura familiar
32.90%

8%
40.9%

60% (M 75%)
1072

324.230
33 

Cabo Delgado
82.625 Km2

Total 1.606.568
(H 777.755 M 828.813)
21 Habitantes por Km2

Agricultura familiar
30.60%

10%
50.2%

65% (M.80%)
1152

380.587
3

3Em cada província há dois IFP públicos e 1 da ADPP.



14a Sessão da Assembleia Geral da Associação Progresso / Programa de Desenvolvimento 2012 – 201516

Em termos de cobertura de rede bancária, Niassa e Cabo Delgado têm das mais baixas redes 
de cobertura bancária do país. Nos 8 distritos em que a PROGRESSO  trabalha, somente num 
distrito (Mueda) existe uma agência bancária. Recentemente verifica-se alguma actividade 
micro-financeira nos 8 distritos, promovida por diferentes operadores de microfinanças. 

Tanto em Cabo Delgado como no Niassa, a actividade industrial é (ainda) incipiente, consistindo 
maioritariamente por moageiras e alguma actividade de agro-processamento. O reconhecido 
potencial mineiro das duas províncias não está completamente explorado. Por exemplo, é 
sabido que a província de Niassa tem reservas de carvão mineral comparáveis com as de 
província de Tete, para além de possuir reservas de ouro e pedras preciosas. Em Cabo Delgado, 
as empresas de exploração do  mármore e a grafite fecharam e ainda não se retomou esta 
exploração.

Ambas as províncias têm um alto potencial turístico. Em Niassa, os distritos de Mecula e 
Mavago onde se situa a reserva do Niassa e o litoral do Lago Niassa, no distrito de Lago. Cabo 
Delgado, com seu litoral de oceano e pequenas ilhas, tornou-se uma das áreas de turismo de 
maior crescimento do país. 

No norte de Cabo Delgado estão sendo descobertos na plataforma marítima e na bacia do 
Rovuma, grandes jazigos de gás e petróleo, cuja exploração está sendo disputado entre as 
maiores empresas petrolíferas do mundo. Prevê-se que a exploração destes recursos terá 
um grande impacto na economia da província e do país, assim como nos aspectos sociais e 
demográficos da organização da população. Espera-se que os grandes projectos agro-florestais 
e de mineração vão atrair mão-de-obra nacional, proveniente de outras zonas, assim como 
estrangeira. É já notável a grande pressão sobre a terra, sobre os preços dos produtos de 
primeira necessidade e sobre o custo de habitação. Estas mudanças terão consequências 
para o trabalho comunitário da PROGRESSO que deve estar preparada para trabalhar com as 
comunidades para defender os direitos destas. 

Os Sectores Sociais

Em relação ao sector de Saúde importa realçar que Niassa e Cabo Delgado têm a segunda e 
a terceira maior taxa de óbitos por malária, com 32,9% e 30,6% respectivamente. Junto com 
Nampula as províncias de Cabo Delgado e Niassa têm as maiores taxas de malnutrição crónica 
e altos índices de gravidez precoce devido, em parte, a práticas culturais prejudiciais para a 
saúde e um baixo nível de conhecimento sobre saúde preventiva.

Quanto à Educação nota-se que a taxa de analfabetismo em Cabo Delgado é a mais elevada 
do país (65%) enquanto em Niassa 60% da população é analfabeta, sendo que a percentagem 
de mulheres analfabetas é bastante superior à dos homens. (Niassa: M 75%- H 43%; Cabo 
Delgado M 80% - H 49%)4. 

O relatório da Avaliação do meio-termo da FTI5   refere que o rácio bruto de escolarização 
primária aumentou de 70% para 105%, entre 1999 e 2005, o período de implementação do 

 4Fonte: http://www.ine.gov.mz/censo2007/rdcenso09
5Avaliação a Meio Percurso da Iniciativa ‘Fast Track’ (FTI) da Educação para Todos. Fevereiro de 2010. A iniciativa 
“Fast Track” tem por objectivo principal “acelerar o PROGRESSO para o objectivo principal da Educação para 
Todos de ensino primário universal (EPU) para rapazes e raparigas, até 2015.”
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PEEC, tendo o rácio de escolarização no primeiro grau do ensino primário aumentado 17% 
em 2005. Há mais crianças que  concluem o ensino primário; em 2006 houve uma taxa de 
conclusão do ensino primário de 42% contra somente 14% em 1999.

As disparidades de género diminuíram, tendo o acesso das raparigas ao primeiro grau do 
ensino primário aumentado em relação ao dos rapazes. No entanto, é notável a grande queda 
na participação das raparigas a partir da 4ª classe do EP1.

A gestão do processo de ensino e da escola em geral continua a demonstrar muitas fraquezas. 
Constatamos por um lado, um fraco desempenho da direcção em muitas escolas, por vezes 
originado por frequentes ausências do director. Por outro lado, nota-se a inoperância do 
Conselho da Escola, que faz com que a comunidade continue a não participar efectivamente 
na gestão da escola.

Para a grande maioria dos alunos residentes nas zonas rurais, a língua portuguesa é uma língua 
estrangeira. Infelizmente, estes alunos têm de iniciar a aprendizagem da leitura e escrita 
nessa língua que não falam, com o agravante de que os seus professores raras vezes falam 
bem a língua portuguesa e não tiveram formação profissional específica para saber ensinar a 
oralidade dessa mesma língua. 

Nos anos passados, a PROGRESSO tem contribuído para a introdução e desenvolvimento do 
ensino bilingue (português e 5 línguas locais/maternas). Os resultados obtidos até agora são 
encorajadores e levaram o Ministério de Educação a decidir pela expansão do ensino bilingue.  

Como já referido na secção anterior em relação à situação no País, também em Niassa e Cabo 
Delgado a participação das comunidades nos processos de governação local é limitada, não 
só devido ao baixo conhecimento dos próprios processos de governação e das normas e 
procedimentos, mas também devido à alta taxa de analfabetismo e alguns aspectos culturais 
que limitam a participação, especialmente da mulher.

B 4.  CONCLUSÃO

Dada a missão histórica da PROGRESSO, os índices de pobreza e vulnerabilidade nas duas 
províncias e as conclusões de avaliações de programas de desenvolvimento anteriores, 
concluiu-se ser pertinente continuar a implementar programas de desenvolvimento 
comunitário nos oito distritos alvo (Muembe, Sanga, Lichinga e Lago no Niassa; Ancuabe, 
Mueda, Muidumbe e Nangade em Cabo Delgado). No entanto, considerando os antecedentes 
das actividades de Educação Básica, estas continuarão a ser implementadas em todos os 
distritos das duas províncias. 

As províncias de Niassa e Cabo Delgado têm um grande potencial de desenvolvimento considerando 
os recursos naturais e particularmente a riqueza no subsolo. No entanto, esta riqueza ainda não se 
reproduz em melhorias significativas na vida da população, como demonstram os indicadores do 
desenvolvimento humano, em particular aqueles que dizem respeito a Saúde e Educação.

A PROGRESSO considera que as principais limitações para o desenvolvimento integral e 
equilibrado residem nos recursos humanos que, num contexto de rápidas mudanças, podem 
ter dificuldades de desenvolver e gerir os recursos comunitários de que dispõem. Os obstáculos 
mais importantes identificados são: 
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i) Um baixo nível de escolaridade e fraca competência de leitura e escrita decorrente do 
insuficiente acesso e qualidade do ensino, que afeta particularmente as raparigas;

ii) Poucas habilidades para saber fazer e limitada capacidade de tomar iniciativas;

iii) Estado de saúde da população fragilizado devido ao reduzido acesso e pouca qualidade 
dos serviços de saúde e práticas de saúde preventiva insuficientes, frequentemente 
originadas por hábitos e costumes prejudicais, das quais as mulheres e crianças são os 
principais vítimas;

iv) Fraca participação das comunidades nos processos de governação a vários níveis, 
incluindo na monitoria da prestação de serviços por instituições públicas de base;

v) Fraco acesso à informação e consequente desconhecimento dos seus direitos e 
responsabilidades.

Com base na missão da PROGRESSO e tomando em conta as conclusões da análise contextual 
e as experiências e lições aprendidas com a implementação de programas de desenvolvimento 
comunitário, algumas oportunidades de intervenção se apresentam para a PROGRESSO no 
contexto actual,  oportunidades agrupadas em 3 áreas sendo: 

1. Promoção de Educação básica de qualidade

Tal como se apresenta na análise do contexto, a PROGRESSO pode influenciar os principais 
constrangimentos para a melhoria da qualidade do ensino, atuando em particular nas seguintes 
áreas: 

– Formação de formadores de professores e alfabetizadores;

– Formação de professores e alfabetizadores;

– Melhoria das abordagens e métodos de ensino;

– Expansão do ensino bilingue;

– Acesso a materiais de qualidade (material de ensino, literatura e educativo); 

– Expansão da alfabetização e educação de adultos;

– Gestão escolar e capacitação de diretores de escola.

A PROGRESSO pode ainda trabalhar na monitoria e o reforço da gestão das instituições de base 
de Educação, reforçando a participação da comunidade através da capacitação dos Conselhos 
de Escola.

2. Promoção de saúde comunitária e acesso aos serviços essenciais de saúde  de qualidade

Na área de saúde a PROGRESSO pode fazer intervenções significativas para aumentar o nível 
de educação preventiva nas áreas de:

– Luta contra a malária, HIV/SIDA, tuberculose e outras doenças crónicas;
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– Melhoria dos níveis de malnutrição crónica;

– Saúde Materno-Infantil;

– Planeamento Familiar e Saúde Reprodutiva.

A violência baseada no género e o abuso sexual de menores também constituem problemas 
sociais críticos sobre os quais a PROGRESSO pode intervir.

3.    Promoção de cidadania activa  

A PROGRESSO tem oportunidade de intervir na promoção de uma cidadania activa nas 
comunidades onde trabalha: 

– Capacitando-as para lidar com as mudanças no contexto;

– Facilitando ligações entre as comunidades e as plataformas de tomada de decisão, 
assim como com as instituições de prestação de serviços públicos;

– Advogando políticas e práticas públicas favoráveis ao desenvolvimento 
comunitário;

– Disseminando informação relevante sobre a legislação, direitos e responsabilidades 
dos cidadãos.

A introdução da Lei dos Órgãos Locais do Estado (LOLE) e as dificuldades com a sua 
implementação cria oportunidades para a PROGRESSO intervir para facilitar a participação 
das comunidades na definição das prioridades de desenvolvimento local, na monitoria dos 
orçamentos disponibilizados aos sectores de educação e saúde e no apoio a dar à organização 
para a produção.

Reconhecendo que as capacidades de cada um, individualmente, não podem provocar 
mudanças, a PROGRESSO optou por apoiar e desenvolver o movimento associativo. 
Estrategicamente reveste-se de maior importância que a PROGRESSO concentre os seus 
esforços para contribuir para o desenvolvimento rural no reforço da capacidade organizacional 
e institucional das associações locais.

4. Género

A igualdade de género continua a ser uma preocupação em todas as áreas e atividades. Nas áreas 
acima mencionadas haverá muitas oportunidades para abordar o Género de forma integrada. 

Na Educação continuamos a ter uma grande número de raparigas que desistem da escola ao 
longo do ensino primário (menos de metade das meninas que entram na 1ª classe chega à 5ª 
classe). Contribui para tal o facto de praticamente não haver professoras, particularmente nas 
zonas rurais, que podem servir de exemplo e ajudar as raparigas contra actos de violência, 
assédio e abuso sexual que continuam a ser praticados nas escolas.

A Saúde Materno-Infantil constitui uma grande preocupação para a PROGRESSO. No entanto, 
para reduzir a mortalidade materna e de crianças menores de 5 anos, é preciso que as 
comunidades mudem algumas das suas práticas de saúde e que haja uma revisão das relações 
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de género, que, da forma como estão agora, em muito prejudicam a saúde da mulher e da 
criança. 

Ao nível da cidadania e do respeito dos direitos da mulher ainda há muito trabalho por fazer. 
Embora as diferentes leis (Lei da Família, Lei de Terra, Lei da Violência Doméstica contra 
mulheres) definam explicitamente os direitos da mulher, não são raros os casos em que 
estes direitos são violados sem consequências para os violadores. A  PROGRESSO deve dar 
continuidade à sua experiência de divulgação de legislação e da monitoria do cumprimento 
desta mesma legislação em defesa dos direitos da mulher.

SECÇÃO C: OBJECTIVOS, RESULTADOS  E PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS

Tendo em conta, por um lado, o contexto em que a PROGRESSO opera e, por outro lado, 
as experiências, lições aprendidas, capacidades e desafios da organização, conforme 
apresentadas nas secções anteriores, são definidos a seguir o Objectivo Geral do Programa 
de Desenvolvimento 2012-2015 da PROGRESSO,  objetivos estratégicos e resultados finais 
esperados da intervenção para o período 2012-2015 nas áreas de Desenvolvimento Comunitário 
e Desenvolvimento Organizacional.

OBJECTIVO GERAL 
A PROGRESSO vai contribuir para melhoria da qualidade de vida de 300.000 pessoas nos 
distritos de Mueda, Muidumbe, Nangade e Ancuabe (província de Cabo Delgado) e Muembe, 
Sanga, Lago e Lichinga (província de Niassa) até 2015.

Por razões históricas e considerando o caracter diferente das actividades de Educação Básica, 
estas continuem a ser implementadas em todos os distritos das duas províncias. 

C.1 ÁREA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Nesta área a PROGRESSO visa contribuir para o desenvolvimento político, económica e social, 
nas áreas onde tem capacidade, competência e valor agregado. Para o efeito foram definidos 
três objectivos estratégicos para o desenvolvimento comunitário.

Respondendo ao contexto e tendo em conta as áreas de competência da PROGRESSO, a nossa 
intervenção na área de educação irá focalizar-se, durante o período 2012-2015, nas seguintes 
acções estratégicas:

• Promover a formação de professores, alfabetizadores e monitores do ensino pré-primário 
de qualidade;

• Formar formadores provinciais e contribuir para a criação dum ambiente de leitura 
favorável à aprendizagem;

Objectivo Estratégico 1: Melhorar a qualidade e o acesso das comunidades à educação 
básica para crianças, jovens e adultos. 
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• Promover a disponibilização de materiais de ensino adequados ao local; 

• Contribuir para adequar os currículos ao meio local de ensino;

• Promover o ensino bilingue;

• Promover a alfabetização de adultos;

• Reforçar a capacidade institucional dos Institutos de Formação de Professores (IFPs), 
Direcções Provinciais (DPEC), Serviços Distritais (SDEJT) e direcções das escolas;

• Promover a transparência e a prestação de contas nas instituições de educação e a 
coordenação com as comunidades e sociedade civil.

O resultado final a atingir para  a Educação Básica é: 

1. A  percentagem de crianças que terminam a 5a classe, com  competência na oralidade, 
leitura e escrita de acordo com o programa do MINED, nas províncias de Cabo Delgado 
e Niassa aumenta anualmente em 10%6. 

Para a educação básica de Jovens e Adultos o resultado final é: 

2. 48.000 jovens e adultos7  (entre eles cerca de 33.000 mulheres e 5.000 portadores de 
deficiência física) em 8 distritos de Cabo Delgado e Niassa adquirem conhecimentos 
e competências de leitura, escrita, numeracia e habilidades para a vida.

Na área de Saúde a PROGRESSO concentra-se na prevenção de doenças, organizando e 
mobilizando as comunidades para adoptar práticas e comportamentos saudáveis. Neste 
contexto, as acções estratégicas dessa área são:Promover a realização de intervenções 
comunitárias integradas, prioritárias e sustentáveis:

• Promover a adopção de boas práticas e comportamentos para aumentar a procura de 
serviços de saúde;

• Promover a capacitação de activistas comunitários de saúde bem formados e apoiados 
pelos comités comunitários de saúde, nas comunidades e agregados familiares, como 
primeiro passo para o contacto com os serviços de saúde de cuidados primários;

• Promover a coordenação entre todos os actores para criação de capacidades a todos os 
níveis para melhorar a prestação de serviços, formação, supervisão, gestão de recursos e 
monitoria.

• Promover a transparência e a prestação de contas nas instituições de saúde.

Objectivo Estratégico 2: Promover a saúde comunitária preventiva e melhorar o acesso 
aos serviços essenciais de saúde de qualidade.

6Estudo de Dados de Base sobre Oralidade, Leitura e Escrita na 5ª Classe-SACUMI,SEFO e MACALANE - 2011: 
Apenas 20% das crianças da 5ª classe têm as competências desejadas para o seu nível.
7Projecto de alfabetização “Ensinar a Ler para Aprender”- PROGRESSO 2011.
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O resultado final a atingir na área de Saúde Comunitária é de contribuir para atingir os 
objectivos de desenvolvimento do milénio relativos à Saúde Materno-Infantil concretamente: 

1. Melhorados os indicadores de saúde materno infantil relativos aos objectivos de 
desenvolvimento do milénio nos 8 distritos das Províncias de Niassa e Cabo Delgado, 
até 20158 ;

2. Adotadas práticas, comportamentos e atitudes saudáveis pelas comunidades de 8 
distritos das Províncias de Niassa e Cabo Delgado até 2015.

Este objectivo está relacionado com o trabalho directo da PROGRESSO com os grupos 
comunitários, visando especialmente o reforço e o desenvolvimento da capacidade das 
associações e grupos comunitários para participar ativamente na governação local e resolução 
dos problemas sociais e económicos.

O objectivo estratégico 3 reconhece ainda a importância da participação da PROGRESSO em 
redes da sociedade civil aos níveis distrital, provincial e nacional, a fim de advocar em defesa 
dos direitos (sociais e económicos) das comunidades.

Neste sentido, identificamos as seguintes acções estratégicas:

• Promover a correcta gestão interna das associações locais e o engajamento cívico das 
comunidades na governação local;

• Promover a capacitação de Redes da sociedade civil para fazer “lobby” e advocacia 
em defesa dos utentes dos serviços públicos de base em particular e dos direitos das 
comunidades em geral; 

• Envolver os técnicos e direcções das instituições públicas na disseminação de informação 
sobre legislação.

Os resultados finais a atingir nestas acções estratégicas são: 

1. Melhoria do funcionamento de pelo menos 40 Organizações da sociedade civil/
associações locais em 8 distritos das províncias de Cabo Delgado e Niassa até 2015.

2. Melhoria da participação activa de pelo menos 8 Organizações locais e redes da 
sociedade civil nas actividades de monitoria da governação e lobby em defesa dos 
direitos das comunidades em 8 distritos das províncias de Cabo Delgado e Niassa até 2015.

Objectivo Estratégico 3: Promover a cidadania activa, fortalecer a capacidade de 
comunidades rurais  e desenvolver o trabalho em redes a favor dos direitos das 
comunidades rurais.

8Estudo Nacional Sobre Mortalidade Infantil - MISAU, Agosto 2009, Pagina 5, Tabela 22.
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C.2 ÁREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

No intuito de reforçar a capacidade de gestão da organização e dos programas e desenvolver 
competências essenciais para contrariar os efeitos da crise financeira e melhorar os resultados 
dos programas, a opção estratégica da PROGRESSO nesta área é: 

Este objectivo estratégico corresponde à constatação apresentada no Balanço da 
implementação do Plano de Acção 2010-2011, em que se salientou a necessidade de dar 
continuidade às mudanças iniciadas na governação e gestão da PROGRESSO.

Neste contexto, as acções estratégicas correspondentes ao Objectivo Estratégico 4 são:

• Melhorar a governação interna e a gestão da organização, a transparência e prestação de 
contas;

• Melhorar a monitoria e avaliação;

• Melhorar a sustentabilidade financeira da PROGRESSO.

Os resultados finais previstos nesta área são:

1. Estabelecidos e operacionais, a nova estrutura e processos de funcionamento, a todos 
os níveis;

2. Melhoria da qualidade dos programas;

3. Melhoria da capacidade de angariação de financiamento;

4. Gestão transparente e procedimentos de prestação de contas estabelecidos;

5. Estabelecidas parcerias para a gestão sustentável do Centro de Utuculo ;

6. Até 31 de Agosto de 2012 identificados novos financiamentos para as Caixas Comunitárias 
(CC) ou proceder à sua dissolução;

7. Aumentada a capacidade de produção, gestão interna e sustentabilidade da Editora da 
PROGRESSO.

C.3  PRINCÍPIOS  METODOLÓGICOS  DE  INTERVENÇÃO

A seguir apresentam-se alguns princípios que vão nortear as intervenções de desenvolvimento 
comunitário da PROGRESSO: 

Envolvimento dos actores

O envolvimento directo dos diversos actores e grupos de interesse (lideres comunitários, 
Conselhos da Escola, Comités de Saúde, técnicos de serviços públicos, entre outros) na 

Objectivo Estratégico 4: Reforçar a capacidade institucional da PROGRESSO.
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planificação, implementação e monitoria das actividades, continua a ser uma estratégia 
fundamental.

Integração

A PROGRESSO procura integrar as actividades de diferentes sectores a fim de provocar sinergias 
que multiplicam os efeitos e rentabilizam os recursos.

Partilha e disseminação de informação

A monitoria e avaliação das actividades têm por objectivo primário a medição dos resultados 
das acções e para daí extrair lições para melhorar as futuras intervenções. Neste processo é 
fundamental que a informação recolhida ao nível comunitário, seja partilhada com os grupos 
que recolherem os dados e disseminada entre os membros das comunidades.

A divulgação de informação sobre direitos e deveres cívicos, particularmente aqueles 
que afectam a vida de mulheres e crianças, continuará uma prioridade e será uma prática 
a enquadrar nas actividades dos diferentes programas, assim como nos procedimentos de 
gestão interna da PROGRESSO;

Advocacia e “lobby”

A PROGRESSO continuará a prestar serviços junto das instituições públicas de base com vista 
a juntar evidências que fundamentem o trabalho de advocacia e lobby com o fim último de 
melhorar a qualidade dos serviços comunitários.

Coordenação e colaboração

A coordenação e comunicação a diferentes níveis continuará uma prática regular para permitir 
que sugestões para melhorias na prestação de serviços sejam enquadradas nas políticas 
sectoriais aos níveis local, distrital, provincial e nacional.

Na implementação de programas a PROGRESSO procura colaborar com parceiros, sejam eles 
organizações da sociedade civil, sector privado ou instituições públicas.

A PROGRESSO continuará a sua participação em redes da sociedade civil a fim de fazer parte 
do debate sobre políticas e fazer lobby e advocacia a favor dos direitos das comunidades.

Envolvimento dos membros

Embora os programas sejam geridos pelos trabalhadores contratados, os membros da 
PROGRESSO têm um papel importante nos programas de desenvolvimento comunitário. 
Particularmente os membros que residem nas províncias, estão em melhores condições para 
participar no trabalho comunitário e monitorar os resultados previstos e atingidos. Eles têm um 
papel importante na auscultação da população sobre as suas necessidades, bem como sobre 
os resultados das actividades, ajudando na organização das comunidades para que levem as 
suas preocupações aos representantes das instituições públicas, promovendo o diálogo entre 
a população e os funcionários das instituições e a procura de soluções em conjunto. 



14a Sessão da Assembleia Geral da Associação Progresso / Programa de Desenvolvimento 2012 – 2015 25

Neste contexto, o envolvimento programado, sistemático e consistente dos membros poderá 
contribuir para criar capacidade de implementação e monitoria ao nível da aldeia para 
enfrentar os desafios actuais do contexto. Por outro lado, o trabalho directo dos membros nas 
comunidades deve alimentar a tomada de decisões estratégicas pela direcção da PROGRESSO. 

SECÇÃO D. O PROGRAMA DE ACTIVIDADES

O grupo alvo do Programa são 300.000 pessoas, maioritariamente mulheres e crianças, nos 
distritos de Mueda, Muidumbe, Nangade e Ancuabe (província de Cabo Delgado) e Muembe, 
Sanga, Lago e Lichinga (província de Niassa). De notar que o Programa de Educação Básica terá 
maior abrangência, cobrindo as duas províncias na totalidade.

O resultado final esperado com a implementação do Programa é que se verifiquem melhorias 
significativas na qualidade de vida da população abrangida, em particular das mulheres e 
crianças, principalmente nas áreas de Educação e Saúde. 

Este Programa de Desenvolvimento (PD) 2012-2015 prevê actividades em duas áreas, sendo 
a primeira, a área de Desenvolvimento Comunitário e a segunda, a do Desenvolvimento 
Organizacional.

ÁREA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Para realizar os objectivos estratégicos da área de Desenvolvimento Comunitário serão 
concebidos e implementados programas específicos. A introdução desta prática tem como 
propósito aprofundar a análise da área temática especifica como parte da definição das 
actividades específicas a serem implementadas. Para o presente Programa de Desenvolvimento 
estão previstos a elaboração e implementação de três programas, nomeadamente:

I. Programa de Promoção de Educação Básica para crianças, jovens e adultos.

II. Programa de Promoção de Saúde comunitária preventiva.

III. Programa de Promoção de Cidadania Activa.

A igualdade de género estará enquadrada como tema transversal em todos os programas.

I PROGRAMA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS

Correspondendo às acções estratégicas definidas na secção anterior, este programa compreende um 
conjunto de actividades que visam contribuir para a melhoria da qualidade e acesso das comunidades 
à educação básica e alfabetização de adultos nas províncias de Cabo Delgado e Niassa até 2015.  

Sub-programa de Educação Básica para crianças

Este programa compreende um conjunto de actividades que tem por objectivo final aumentar 
a percentagem de crianças da 5ª classe, nas províncias de Cabo Delgado e Niassaque 
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tenham competências na compreensão e utilização correcta da língua portuguesa no que 
diz respeito à comunicação oral, escrita e leitura de acordo com o programa do MINED.

Resultados Esperados no sub-programa de Educação Básica

1. Anualmente mais 7,000 crianças9 terminam a 5ª classe com competências de 
comunicação oral, escrita e leitura de acordo com o programa do MINED, nas 
Províncias de Cabo Delgado e Niassa; 

2. Aumento do o acesso a materiais de ensino, literatura e educativo, culturalmente 
ajustados, para 1900 escolas primárias e 150 comunidades;

3. 9.000 professores primários10 melhoraram a sua capacidade de falar, ler e escrever 
na língua Portuguesa e aplicam metodologias adequadas para ensinar as crianças a 
falar, ler e escrever na mesma língua;

4. Pelo menos 50% das raparigas11 que entram na 1ª classe concluem satisfatoriamente 
o ensino primário completo até 2015;

5. 200 escolas primárias12 nas duas províncias praticam o programa do ensino bilingue 
do MINED.

Actividades do sub-programa de educação básica para crianças

1. Colaborar com os Institutos de Formação de Professores (IFPs), para à melhoria da 
qualidade de formação de professores;

2. Apoiar a reciclagem dos professores primários em exercício em metodologias 
participativas de ensino de leitura e escrita inicial e ensino bilingue;

3. Colaborar com o Ministério da Educação na produção e distribuição de material 
suplementar de ensino e material de leitura para o ensino básico, ensino bilingue 
em línguas locais e português;

4. Colaborar com as Direcções e Conselhos de Escola para melhoria do ambiente de 
aprendizagem nas escolas; 

5. Sensibilizar as DPEC, SDEJT e ZIPs para incrementarem a supervisão pedagógica, 
acompanhamento e apoio aos Directores de Escola;

6. Promover a escola segura, sem violência, para aumentar a taxa de retenção de 
raparigas na escola primária;

9Levantamento Escolar 2011, Pagina 17-MINED (Total de crianças na 5ª classe, Cabo Delgado e Niassa, 71,390)
10Levantamento Escolar 2011, pagina 27-MINED (Total de professores do EP1, Cabo Delgado e Niassa,8980)
11Levantamento Escolar 2011, pagina 17-MINED (Actualmente 47% das raparigas concluem o EP1,Cabo Delgado e Niassa)
12Levantamento Estatístico referente ao Ensino Bilingue em Cabo Delgado e Niassa-Dezembro 2011,PROGRESSO 
(104 escolas praticam o ensino bilingue)
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7. Monitorar a implementação de políticas públicas de educação e uso de evidências 
para a advocacia e “lobby”;

8. Coordenação com as instituições de educação para o acompanhamento, assistência 
e monitoria das atividades.

Sub-programa de Educação Básica para jovens e adultos 

Este programa compreende um conjunto de actividades que têm por objectivo final a 
erradicação do analfabetismo entre a população adulta, em particular entre as mulheres e 
portadores de deficiência física, em 8 distritos das províncias de Cabo Delgado e Niassa.

Os resultados esperados  deste sub-programa são:

1. Cerca de 48.000 jovens e adultos, (entre eles cerca de 33.000 mulheres e 5.000 
portadores de deficiência física), têm competências suficientes e permanentes de 
literacia, numeracia e habilidades para a vida, com enfoque no uso de línguas locais 
para conseguirem melhorar a qualidade da sua  vida;

2. Capacidade humana e institucional criada para atingir as mudanças estruturais 
necessárias para a erradicação do analfabetismo de jovens e adultos, especialmente 
entre mulheres e portadores de deficiência física, incluindo a produção de materiais 
educativos em línguas locais.

Actividades do sub-programa de Educação Básica para jovens e adultos

1. Apoiar a selecção e o treinamento de alfabetizadores e supervisores (prioritariamente 
mulheres) em metodologias participativas de ensino de adultos;

2. Apoiar o sector de Educação na produção de material de ensino para a alfabetização 
em língua local e a transição para a língua portuguesa;

3. Colaborar com alfabetizadores, supervisores e técnicos distritais para desenvolver 
habilidades e competências para a integração de habilidades para a vida nas aulas de 
literacia e numeracia;

4. Continuar a disponibilizar materiais de leitura e educativo em línguas moçambicanas 
de origem bantu, ajustados às necessidades e interesses dos adultos;

5. Sensibilizar as DPEC, os SDEJT e ZIPs para incrementar a supervisão pedagógica nos 
centros de alfabetização e a capacitação dos alfabetizadores em exercício;

6. Colaborar com os fóruns comunitários, a liderança local e pessoas influentes da 
comunidade para promover a participação de mulheres, jovens e portadores de 
deficiência física na alfabetização;

7. Estabelecer mecanismos de coordenação com os programas de Saúde e de Educação 
para a Cidadania.
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II PROGRAMA DE SAÚDE COMUNITÁRIA

O programa visa aumentar a capacidade das comunidades rurais para melhorarem o estado 
de saúde dos seus membros. Os principais meios para tal são a mobilização, formação e 
apoio à comunidade e lideranças para promover atitudes e comportamentos saudáveis e 
para responsabilização das instituições públicas de saúde para melhorarem a qualidade dos 
serviços prestados.

Correspondendo ao objectivo estratégico espera-se atingir, na vigência do programa, os 
resultados conforme descritos a seguir.

Resultados esperados

1. Reduzida para 48% a má-nutrição crónica em crianças com idades inferiores a 5 anos 
em 8 distritos das províncias de Cabo Delgado e Niassa13;

2. Aumentado em 30% o número de activistas comunitários de saúde (ACS) e comités de 
Saúde (CS).

Actividades do  Programa de Saúde Comunitária

1. Organizar, capacitar e acompanhar a criação e formação de comités de saúde 
comunitária para participarem na mobilização para saúde preventiva;

2. Capacitar activistas de saúde e facilitar a ligação destes com os comités de saúde e os 
serviços locais de saúde;

3. Promover a educação da população para acções de saúde preventiva (ex: higiene e 
saneamento, nutrição, prevenção de doenças transmissíveis, planeamento familiar e 
saúde reprodutiva, redução da violência domestica, abuso de menores, etc.);

4. Monitorar a implementação de políticas e práticas públicas de saúde e uso de 
evidências para a advocacia e lobby;

5. Coordenação com as instituições de educação para o acompanhamento, assistência e 
monitoria das atividades; 

6. Estabelecer mecanismos de coordenação com os programas de Educação para a 
Cidadania e    Educação Básica para jovens e adultos.

III PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA

O Programa de Educação para Cidadania visa contribuir para melhorar a governação interna das 
associações comunitárias e sua participação na governação local. Por outro lado o programa 
prevê acções de lobby e advocacia no contexto das redes da sociedade civil nos 8 distritos das 
Províncias de Cabo Delgado e Niassa.

13Pobreza e Bem Estar em Moçambique, 3ª Avaliação Nacional, Outubro 2010-MPD, página 22 (Actualmente os 
índices de má nutrição crónica são de 54% e 50% para Cabo Delgado e Niassa respectivamente)
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Resultados esperados do Programa de Educação para Cidadania

1. 40 Associações comunitárias melhoram as suas competências e habilidades de gestão 
interna e gestão de programas, participação na governação local e planificação e 
orçamentação distrital;

2. 8 Redes de organizações da sociedade civil realizam acções de “lobby” e advocacia, 
em defesa dos direitos das comunidades;

3. Fortalecer a capacidade e o desempenho dos funcionários da Administração Pública a 
diferentes níveis (Distrito, Posto Administrativo, Localidade).

Actividades do Programa de Educação para Cidadania

1. Capacitar as associações comunitárias em gestão interna, gestão de programas e 
legislação;

2. Sensibilizar os líderes comunitários, professores, alfabetizadores e matronas, na 
divulgação de informação relevante;

3. Facilitar a ligação do programa de educação básica para crianças, jovens e adultos com 
as actividades das associações;

4. Facilitar a ligação das associações comunitárias com os Conselhos Consultivos Locais;

5. Usar as redes e parceiros da PROGRESSO para fazer “lobby” e advocacia sobre a 
protecção dos direitos das comunidades;

6. Monitorar a implementação de políticas públicas no âmbito do desenvolvimento rural 
e uso de evidências para a advocacia e “lobby”;

7. Coordenação com as instituições da Administração públicas para assistência, monitoria 
e acompanhamento das actividades; 

8. Coordenação com os programas de Saúde e Educação Básica para crianças, jovens e 
adultos.

ÁREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

O programa de desenvolvimento institucional da PROGRESSO visa concluir as mudanças 
estruturais e ao nível da governação, bem como alterações operacionais e estruturais ao nível 
dos programas e fortalecer a sustentabilidade financeira. Este programa tem como resultado 
final a melhoria da qualidade dos programas de desenvolvimento comunitário.

IV PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Resultados esperados no Desenvolvimento Institucional

1. Terminar as mudanças estruturais aos níveis governativos e operacionais (ao nível da 
Sede e províncias);
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2. Os Programas de desenvolvimento comunitário melhoram a sua focalização e 
especialização;

3. Mobilizar recursos e diversificar as fontes de financiamento para os programas e para 
o funcionamento da Instituição; 

4. Estabelecer parcerias para a gestão sustentável do Centro de Utuculo;

5. Até 31 de Agosto de 2012, identificar novos financiamentos para as caixas comunitárias 
ou proceder à sua dissolução;

6. Elaboração  e  execução do plano de desenvolvimento da Editora da PROGRESSO. 

Actividades previstas na área de Desenvolvimento Institucional 

1. Dar continuidade ao processo de re-estruturação de governação interna e acções 
previstas a nível central e estendendo as para as províncias;

2. Implementar a prática de elaborar programas estratégicos sectoriais para aprofundar 
a análise e definição de actividades concretas;

3. Reforçar a capacidade de monitoria e avaliação ao nível provincial e central;

4. Promover a sustentabilidade financeira;

5. Elaborar e implementar um plano de desenvolvimento dos recursos humanos;

6. Reforçar os mecanismos de transparência e prestação de contas da PROGRESSO;

7. Reduzir os actuais custos operacionais e estabelecer parcerias para rentabilizar as 
instalações do Centro de Utuculo, garantindo a sua gestão no futuro; 

8. Angariar fundos para a Rede das Caixas Comunitárias até 31.08.2012 ou proceder à 
sua dissolução;

9. Elaborar e implementar um Plano de desenvolvimento sustentável da Editora da 
PROGRESSO;

10. Reforçar a comunicação interna e externa.

Actividades de Monitoria e Avaliação

O sistema de Monitoria e Avaliação visa orientar a implementação do Programa para a melhoria 
da qualidade, cumprimento dos resultados esperados, documentação e sistematização das 
lições aprendidas durante a sua implementação. 

Este sistema consiste na interpretação do quadro lógico constituído por indicadores que são 
elementos fundamentais para aferir com certeza o nível de cumprimento dos objectivos/
mudanças (impacto) a serem alcançadas durante a vigência do Programa. Por outro lado, o 
sistema será conduzido de forma sistemática e regular permitindo a identificação de mudanças 
de curto e médio prazos (resultados esperados).
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Pretende-se, que o sistema de Monitoria e Avaliação (M&A), identifique os pontos fortes e 
fracos, que disponibilizem informação suficiente e relevante para o processo de tomada de 
decisões estratégicas tendentes a melhorar a eficácia e o sistema de prestação de contas que 
são fundamentais para o sucesso do Programa. 

Presentemente, estão sendo elaborados instrumentos de Monitoria que mais tarde serão 
utilizados de forma sistemática, contínua e rotineira na recolha e análise de dados quantitativos 
e qualitativos. A recolha de dados/informação será feita através de inquéritos, entrevistas, 
observação visual e outros métodos fiáveis. Contudo será fortalecida a estrutura de monitoria 
desde o nível de implementação dos programas nas comunidades até ao Escritório Central. 
Pretende-se que o sistema de recolha e sistematização de dados e de produção de relatórios 
seja mensal e trimestral para a consolidação e suporte necessários ao longo do programa. Por 
outro lado estão previstos encontros de avaliação anual envolvendo beneficiários, lideranças 
locais, administradores distritais para partilha de informação com todos os actores.

Estão previstas avaliações, no início, meio e fim do Programa de Desenvolvimento.

No 1º ano, está prevista a realização de um estudo de base para a recolha de indicadores sócio-
-económicos (pobreza, acesso a educação e saúde), considerados elementos fundamentais 
de comparação com os resultados esperados e impacto a serem obtidos nas fases de 
implementação do programa, ou seja a médio e longo prazo respectivamente.

No 2º ano de implementação do programa está prevista uma avaliação de meio-termo, que 
deverá aferir os resultados e mudanças registadas em virtude da implementação do programa 
e se as actividades implementadas respondem de facto às necessidades e à demanda dos 
beneficiários. Os resultados obtidos serão usados para ajustar e modificar, se necessário, o 
programa.

No 4º ano está prevista a realização de uma avaliação final, que vai verificar, de forma global, 
a eficácia, eficiência e impacto/mudanças introduzidas pelo programa, comparando os 
resultados obtidos com os indicadores de base definidos no início do programa. 

Todos os dados, boas práticas, lições aprendidas, processos e metodologias usadas serão 
documentados e arquivados de acordo com as práticas da organização.
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Previsão Orçamental para o Programa de Desenvolvimento 2012 – 2015 em US$

Item   Objectivos Estratégicos / Actividades          2012            2013               2014     2015           TOTAL

ÁREA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

ÁREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4 Actividades previstas na área de Desenvolvimento Institucional

1   Actividades do Programa de Educação Básica para crianças, jovens e adultos

1.1 Actividades de Educação Básica para crianças

1.2 Actividades de Educação Básica para jovens e adultos

2 Actividades do  Programa de Saúde comunitária

3 Actividades do Programa de Educação para Cidadania

 Sub-total

1,002,000

325,000

560,000

165,000

2,052,000

125,500

10,000

10,000

300,000

40,000

100,000

100,000

10,000

20,000

10,000

60,000

785,500

2,837,500

283,750

3,121,250

118,000

10,000

10,000

300,000

10,000

46,000

0

0

10,000

10,000

10,000

60,000

284,000

2,119,000

211,900

2,330,900

130,500

10,000

10,000

100,000

50,000

35,500

0

0

50,000

10,000

10,000

60,000

466,000

2,476,000

247,600

2,723,600

108,000

10,000

10,000

300,000

10,000

56,500

100,000

100,000

10,000

10,000

10,000

60,000

284,500

2,049,500

204,950

2,254,450

482,000

40,000

10,000

400,000

70,000

178,000

100,000

100,000

80,000

50,000

40,000

240,000

1,820,000

9,482,000

948,200

10,430,200

845,000

355,000

460,000

175,000

1,835,000

3,587,000

1,415,000

1,990,000

670,000

7,662,000

985,000

380,000

470,000

175,000

2,010,000

755,000

355,000

500,000

155,000

1,765,000

Dar continuidade ao processo de reestruturação de 
governação interna, implementando as acções previstas 
a nível central e estendendo para as províncias.

Implementar a prática de elaborar programas 
estratégicos sectoriais como forma de aprofundar a 
análise e definir actividades concretas.

Criar capacidade de monitoria e avaliação ao nível 
provincial e central.

Desenvolver e implementar um plano para 
rentabilizar o património visando melhorar a 
sustentabilidade financeira.

Elaborar e implementar um plano de desenvolvimento 
e gestão dos recursos humanos (incluindo 
trabalhadores contratados, colaboradores e membros)

Reforçar os mecanismos de transparência e 
prestação de contas da PROGRESSO para seus grupos 
de interesse (Assembleias, Auditorias, Avaliações ).

Elaborar e implementar o plano de gestão 
sustentável do Centro de Utuculo

Elaborar e implementar o plano de gestão sustentável 
da rede de micro finanças da PROGRESSO.

Elaborar o Plano de desenvolvimento da Editora da 
PROGRESSO e iniciar a sua implementação.

Elaborar e implementar o plano de comunicação 
interna e externa

Monitoria e acompanhamento

Custos de pessoal e meios de trabalho

Sub-total

TOTAL DOS PROGRAMAS

Custos operacionais (10% do total de programas)

TOTAL

4.1

4.5

4.3

4.7

4.9

4.2

4.6

4.4

4.8

4.10

SECÇÃO E. PREVISÃO ORÇAMENTAL PARA O PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO 2012-2015



MATRIZ DE RESULTADOS
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Contribuir para a melhoria da qualidade 
de vida da população de 8 distritos das 
Provincias de Niassa e Cabo Delgado, até 
2015.

Melhorar a qualidade e o acesso à 
educação básica para crianças, jovens e 
adultos nas províncias de Cabo Delgado 
e Niassa.  

Aumentada percentagem de crianças que 
terminam a 5aclasse, com  competência 
na oralidade, leitura e escrita de acordo 
com o programa do MINED 

Jovens e Adultos adquirem 
conhecimentos e competências de 
leitura, escrita, numeracia e habilidades 
para vida 

Promover a saúde comunitária 
preventiva e melhorar o acesso aos 
serviços essenciais de saúde de 
qualidade em 8 distritos das Províncias 
de Cabo Delgado e Niassa.

Melhorado os indicadores de saúde 
materno infantil relativos aos objectivos 
de desenvolvimento do milénio 

Adoptadas práticas, comportamentos e 
atitudes saudáveis pela População 

• Pelo menos 300,000 pessoas mel-
horam a qualidade de vida 

• Pelo menos 60% da População tem 
conhecimento e competências de 
oralidade, leitura e escrita   

• 10% de aumento anual

• 48,000 adultos (33,000 mulheres 
e 5,000 deficientes físicos) com 
competências de leitura, escrita e 
habilidades para a vida 

• Pelo menos 60% da população 
melhora o estado de saúde 

• Pelo menos 30 % das crianças 
recém nascidas tem peso igual ou 
superior a 2.5 kgs

• Pelo menos 80% da População 
adopta práticas e comportamentos 
saudáveis  

• Inquéritos dos AFs 
• Relatórios Distritais e Provinciais 

sobre pobreza 
• Observatório Nacional de 

Pobreza

• Estatística do Levantamento e 
aproveitamento Escolar

• Relatório do SACMEQ
• Relatório final

• Relatórios de estudos de 
competências de oralidade, 
leitura e escrita

• Relatórios Anuais 

• Estudos sobre competências de 
oralidade, leitura e escrita

• Relatórios Anuais 

• Inquéritos demográficos de 
saúde, desnutrição crónica

• Estudos sobre malária e 
mortalidade materna infantil

• Relatório final

• Relatórios das Direcções 
Distritais de Saúde

• Relatórios Anuais 

• Relatórios dos Inquéritos de 
saúde demográfica e Direcções 
Distritais de Saúde

• Relatórios Anuais 

• Desastres naturais 
• Epidemias 
• Instabilidade politica e económica 
• Fraca planificação com Governos 

Distritais, DPE, DPS, MINED e MISAU

• Fraca participação das lideranças 
Locais, Governos Distritais, SDEJT, IFPs, 
CEs, DPE e professores

• Exiguidade de recursos para produção 
do livro escolar (ensino bilingue)

• Insuficiente número de formadores 
de professores 

• Fraca participação dos Pais e 
Encarregados de Educação, 
Directores das Escolas, professores e 
CEs no ensino 

• Fraca participação da Comunidade, 
DPE, IFPs

• Insuficiente número de formadores 
de professores  

• Fraco cometimento das lideranças 
Locais, Governos Distritais, 
Comunidades, SDSMAS, DPS, MISAU, 
USs 

• Resistência às mudanças culturais
• Falta de cometimento das Lideranças 

Locais e Unidades Sanitárias, 
Comunidades, ACS, CS, SDSMAS, 
DPS, USs

• Falta de cometimento das Lideranças 
Locais e Unidades Sanitárias, 
Comunidades, ACS, CS, SDSMAS, 
DPS, USs

MATRIZ DE RESULTADOS

Lógica da Intervenção

Objectivo Geral 

Objectivo Estra-
tégico (Impacto): 
OE1

Resultado Espe-
rado: RE1.1

Resultado Espe-
rado: ER1.2

Objectivo Estra-
tégico (Impacto): 
OE2

Resultado Espe-
rado: RE2.1
Resultado Espe-
rado: RE2.2

Indicadores Objectivamente Veri-
ficáveis

Fontes de Verificação Riscos
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Promover a cidadania activa, fortalecer 
a capacidade de comunidades rurais e 
desenvolver o trabalho em redes a favor 
dos direitos das comunidades rurais em 8 
distritos das Províncias de Cabo Delgado e 
Niassa. Até 2015

Melhorado o funcionamento das  
Organizações da sociedade civil/
associações locais 

Melhorada a participação activa de 
Organizações locais e redes da sociedade 
civil nas actividades de monitoria da 
governação e “lobby” em defesa dos 
direitos das comunidades

Reforçar a capacidade institucional da 
PROGRESSO 

Estabelecidos e operacionais, a nova 
estrutura e processos de funcionamento, 
a todos os níveis

Melhorada a qualidade dos programas

Melhorada a capacidade de angariação 
de fundos  
Gestão transparente e procedimentos de 
prestação de contas estabelecidos

Estabelecidas parcerias para a gestão 
sustentável do Centro de Utuculo

Até 31 de Agosto de 2012, identificados 
novos financiamentos para as Caixas 
Comunitárias (CC) ou proceder à sua 
dissolução
Aumentada a capacidade de produção, 
gestão interna e sustentabilidade da Editora 
da Progresso.

Objectivo 
Estratégico 
(Impacto): OE3

Resultado 
Esperado: RE3.1

Resultado 
Esperado: RE3.2

Objectivo 
Estratégico 
(Impacto): OE4

Resultado 
Esperado: RE4.1

Resultado 
Esperado: RE4.2

Resultado 
Esperado: RE4.3
Resultado 
Esperado: RE4.4

Resultado 
Esperado: RE4.5

Resultado 
Esperado: RE4.6

Resultado 
Esperado: RE4.7

• Pelo menos 20 comunidades 
activas e participativas no processo 
de governação local

• Pelo menos 40 organizações e 
redes da sociedade civil funcionais

• Pelo menos 8 acções de “lobby” 
realizadas e assuntos resolvidos

 
• 75% dos grupos de interesse 

satisfeitos com prestação de 
serviços da Progresso

• Estatutos da Progresso revisto
• Regulamento interno elaborado e 

aprovado

• 90% beneficários e parceiros 
satisfeitos

• 90% de cumprimento das metas 
dos programas

• Angariados pelo menos 2 milhões 
USD por ano 

• Manual de procedimentos

  

• Parceiros da Progresso 

• Parceiros da Progresso; dissolução 
a partir de 31/07/12

• Editora funcional e sustentável

• Falta de cometimento e participação 
Comunitária, Lideranças Locais, 
Administrações Distritais

• Falta de cometimento e participação das 
OSC e Associações 

• Percepção errada das autoridades locais 
e comunidades

• Falta de cometimento e participação 
das organizações locais e redes da 
sociedade civil

• Percepção errada das autoridades 
locais e comunidades

• Impacto da crise financeira 
internacional

• Fraca motivação e interesse dos 
colaboradores e trabalhadores da 
Progresso

• Impacto dos mega projectos 
• Falta de recursos financeiros para 

atracção e retenção de técnicos 
qualificados

• Novos paradígmas sobre processos 
de financiamento 

• Fraco cometimento dos 
colaboradores da Progresso

• Falta de interesse por parte de 
potenciais parceiros; fraquezas 
internas no ´marketing´do Centro

• Falta de interesse por parte de 
financiadores; fraco desempenho da 
equipa técnica da Rede

• Inflação; desvalorização da moeda; 
competição desleal

• Relatórios do MASC e CIP 
• Relatórios final  

• Relatórios Anuais 

• Relatórios Anuais 

 

• Relatório de levantamento 
sobre a satisfação

• Estatuto (3ª versão)
• Regulamento Interno
• Relatórios Anuais 

• Relatórios Anuais 
• Inquéritos aos beneficiários

• Plano de sustentabilidade 
financeira em funcionamento

• Manual de procedimentos
  

• Relatórios internos e contratos 
de parceria

• Contratos de financiamento 
e relatórios internos; 
Encerramento

• Editora



Plano de Acção
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Item Descrição
2012

1º 2º 3º 4º1º 2º 3º 4º
2013

Objectivo Estratégico (OE1): Melhorar a qualidade e acesso das comunidades à educação básica para crianças, jovens e adultos

1.1   Actividades do sub-programa de educação básica para crianças

Capacitação de formadores e professores para o ensino bilingue

Programa Eu Leio e ensino da oralidade da língua Portuguesa

Formação em Gestão e animação de bibiliotecas para 44 escolas

Edição anual de 2 livros de concursos provinciais de literatura

Editar manuais de professores para 1ª e 2ª classes

Produção de 4 números das revistas «O Pangolim» e  «Gira-Sol» por ano

Produção de livros infantis em 5 línguas locais (2 títulos por ano)

Produção de livros de ensino e gramáticas em 5 línguas locais 

Compra de livros de literatura em Português

Trabalhar com os Institutos de Formação de Professores (IFPs), para a 
melhoria da qualidade de formação de professores

Colaborar com o Ministério da Educação na produção e distribuição 
de material suplementar de ensino e material de leitura para o ensino 
básico e ensino bilingue  em línguas locais e português.

Seminários nos IFP para melhoria do ensino de fala, escrita e leitura 
em Português

Apoiar a reciclagem dos professores primários em exercício em metodologias 
participativas para o ensino de leitura e escrita inicial e ensino bilingue.

PLANO DE  ACÇÃO 2012-2013

1.1.1

1

1.1.2

1.1.3

a

a

a

b

b

b

c

e

d

f
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Descrição 2012
1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

2013

PLANO DE  ACÇÃO 2012-2013

Item

1.1.4

a

b

c

d

a

a

a

b

b

b

c

1.1.5

1.1.6

1.1.7

Encorajar as Direcções e Conselhos de Escola para melhoria do ambiente de 
aprendizagem nas escolas

Organizar concursos de literatura infantil e concursos de leitura

Apoiar a revisão do regulamento dos Conselhos de Escola

Capacitar directores das escolas na criação de bom ambiente de aprendizagem

Capacitar os Conselhos de Escola em 44 escolas pilotos em gestão escolar

Sensibilizar as DPEC, SDEJT e ZIPs para incrementar a supervisão 
pedagógica, acompanhamento e apoio aos Directores de Escola
Realizar acções de supervisão e superação pedagógica a escolas primárias 
semestralmente
Contribuir para adequar os currículos ao meio local de ensino

Estudos: Avaliação ensino bilingue; Competências de falar, ler e escrever
Promover a escola segura, sem violência para aumentar a taxa de retenção 
de raparigas na escola primária.
Apoiar o sistema de monitoria e divulgação dos resultados

Aquisição de 100 baús, 100 estantes e 200 quadros pretos
Monitorar a implementação de políticas públicas de educação e uso 
de evidências para a advocacia e “lobby”
Promover o ensino bilingue
Reforço de redes de educação
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1.2   Actividades do sub-programa de Educação Básica para jovens e adultos

1.1.8

1.2.2

a

a

g

b

h

a

b

c

c

d

e

f

1.2.2

Coordenação com as instituições de educação para o acompanhamento, assistência 
e monitoria das actividades

Apoiar a selecção e o treinamento de alfabetizadores e supervisores 
(prioritariamente mulheres) em metodologias participativas de ensino de adultos.

Capacitação de formadores, instrutores IFP, técnicos para supervisão  pedagógica e 
alfabetizadores

Seleccionar novos alfabetizadores: mobilização e aplicação de testes de admissão

Capacitar novos e  reciclar alfabetizadores em serviço em literacia 

Capacitar novos e reciclar alfabetizadores em serviço em numeracia

Seleccionar e Capacitar supervisores; reciclar supervisores em serviço 

Garantir a supervisão e sessões de superação pelos supervisores

Produção de livros de ensino para Educação de Adultos

Rever, reproduzir e distribuir livros de ensino do aluno e manuais de alfabetizador

Fazer avaliação de desempenho dos alfabetizadores, supervisores e 
formadores
Garantir pagamento de alfabetizadores e supervisores; garantir 
encaminhamento para o quadro de pessoal do MINED

Apoiar o sector de Educação na produção de material de ensino para a 
alfabetização em língua local e a transição para a língua portuguesa.

Garantir a impressão de livros de alfabetização em braille (4 línguas) em 
colaboração com ACAMO

Realizar anualmente reuniões de planificação provincial

PLANO DE  ACÇÃO 2012-2013

Item 2012 2013
1º 2º 3º 4º 4º3º1º 2ºDescrição
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Trabalhar com alfabetizadores, supervisores e técnicos distritais para desenvolver 
habilidades e competências para a integração de habilidades para a vida nas aulas 
de literacia e numeracia.

Realizar assistência às aulas de alfabetização e sessões de superação pedagógica com 
formadores, supervisores e alfabetizadores

Capacitação de formadores, instrutores IFP, técnicos e alfabetizadores para a 
integração das habilidades para a vida nas aulas

Continuar a disponibilizar materiais de leitura e educativo em línguas moçambicanas 
de origem bantu, ajustados às necessidades e interesses dos adultos.  

Produção de livros, brochuras e cartazes para habilidades para a vida em línguas 
portuguesa e locais para debates e aprendizagem 

Sensibilizar as DPEC, os SDEJT e ZIPs para incrementar a supervisão pedagógica 
nos centros de alfabetização e capacitação dos alfabetizadores em exercício.

Criar 8 bibliotecas comunitárias 

Reuniões de planificação distrital 

Reunião de planificação anual  a nível provincial

Criação de foruns comunitários para alfabetização; reunião semestral com foruns

Comemoração de datas festivas: Dia de Alfabetização, Semana de Acção

Reforçar a capacidade institucional IFPs, DPEC e SDEJT e DEs

Trabalhar com os fóruns comunitários, a liderança local e pessoas influentes da 
comunidade para promover a participação de mulheres, jovens e portadores de 
deficiência física na alfabetização.

Estabelecer mecanismos de coordenação com os programas de Saúde e de 
Educação para a Cidadania.

PLANO DE  ACÇÃO 2012-2013

Item
2012 2013

1º 2º 3º 4º 4º3º1º 2º
Descrição

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

a

b
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PLANO DE  ACÇÃO 2012-2013

Item
2012 2013

1º 2º 3º 4º 4º3º1º 2º
Descrição

Objectivo Estratégico (OE2): Promover a saúde comunitária preventiva e o acesso aos serviços essenciais de saúde de qualidade

2.   Actividades do  Programa de Saúde comunitária

Capacitação de CS em género, HIV/SIDA, malaria, PF/SR, saneamento

Colaboração com APE´s e US

Estimular a produção de hortaliças

Formação de formadores de ACs e CS

Promover a seleção de ACs de saúde nas comunidades e Afs

Formação e Reciclagem de ACs

Disponiblização de material de trabalho e estímulos

Capacitar activistas de saúde e facilitar a ligação destes com os comités de saúde e 
os serviços locais de saúde

Organizar, capacitar e acompanhar a criação e formação de comités de saúde 
comunitária para participarem na mobilização para saúde preventiva.2.1

a

b

c

2.2

a

b

c

d
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PLANO DE  ACÇÃO 2012-2013

Item
2012 2013

1º 2º 3º 4º 4º3º1º 2º
Descrição

Promover a educação da população para acções de saúde preventiva
Organização de sessões de teatro comunitário

Uso de rádios e outros meios de comunicação 

Produção de materiais educativas sobre saúde preventiva

Organizar o processo de monitoria na comunidade 

Reunião anual de planificação provincial

Reuniões trimestrais ao nível de cada distrito com representantes CS
Reunião bimensais ao nível provincial (SDS, SPS, facilitadores, parceiros...)

Estabelecer mecanismos de coordenação com os programas de Educação para a 
Cidadania e Educação Básica para jovens e adultos.

Estudo base-line  //  avaliação meio termo

Lobby para que os APE e US tenham produtos e equipamentos básicos para 
diagnóstico e tratamento
Coordenação com as instituições de educação para o acompanhamento, 
assistência e monitoria das atividades.

Participar nas reuniões de coordenação organizadas pelo MISAU, DPS, 
SDSMAS

Garantir a disponibilidade de redes mosquiteiras, preservativos, sal iodado e.o 
para venda ao público

Monitorar a implementação de políticas e práticas públicas na saúde e uso de 
evidências para a advocacia e lobby.

2.3

2.4

2.5

2.6

a

a

a

b

b

b

d

c

c
d

e
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PLANO DE  ACÇÃO 2012-2013

Item
2012 2013

1º 2º 3º 4º 4º3º1º 2ºDescrição

Objectivo Estratégico (OE3): Promover a cidadania ativa, fortalecer a capacidade de comunidades rurais e desenvolver com trabalho 
com redes a favor dos direitos das comunidades rurais

3

3.   Actividades do Programa de Educação para Cidadania

Capacitar as associações comunitárias em gestão interna, gestão de 
programas e legislação3.1

3.3

3.2

a

a

b

b

a

c

c

d

d

e

f

Organizar a formação de formadores

Realizar visitas trimestrais de supervisão

Sessões de animação comunitária

Debate sobre género, família e legislação do interesse das comunidades

Seminários com grupos específicos

Seminários de capacitação para liderança e membros das associações
Disseminar boas práticas de gestão interna nas associações locais e o 
engajamento dos seus membros
Produção e distribuição de materiais de formação e disseminação de 
procedimentos

Sensibilizar os líderes comunitários, professores, alfabetizadores matro-
nas, na divulgação de informação relevante às comunidades

Produção e distribuição de materiais de formação e disseminação de 
procedimentos

Monitorar a implementação da legislação divulgada

Produção e distribuição de materiais sobre habilidades para a vida

Facilitar a ligação do programa de educação básica para crianças, jovens e 
adultos com as actividades das associações.
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3.4

a

b

b

3.5

3.6

3.7

3.8

a

a

a

b

b

Promover a correcta gestão interna das associações locais e o engajamento dos 
seus membros
Promover encontros e debates de temas de interesse, internamente e entre 
associações afins
Usar as redes e parceiros da PROGRESSO para lobby e advocacia sobre a pro-
tecção dos direitos das comunidades.
Promover a capacitação de Redes da sociedade civil para fazer lobby e 
advocacia 

Monitorar a implementação de políticas públicas no âmbito do desenvolvimento 
rural e uso de evidências para a advocacia e “lobby”

Participação nas reuniões de parceiros

Sessões de demonstração e/ou trocas de experiências entre associações 

pacitação das associações em monitoria, registo e documentação

Produção e distribuição de instrumentos de monitoria

Elaborar e implementar o plano de formação para o acompanhamento 
e monitoria
Coordenação com os programas de Saúde e Educação Básica para 
crianças, jovens e adultos

Coordenação com as instituições da Administração públicas para 
assistência, monitoria e acompanhamento das actividades 

Facilitar a ligação das associações comunitárias com os Conselhos Consultivos 
Locais

PLANO DE  ACÇÃO 2012-2013

Item
2012 2013

1º 2º 3º 4º 4º3º1º 2ºDescrição
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PLANO DE  ACÇÃO 2012-2013

Item
2012 2013

1º 2º 3º 4º 4º3º1º 2ºDescrição

Elaborar a estratégia de atração e retenção de técnicosb

b

b

b

c

c

c

d

d

d

e

4.6

4.7

4.8

a

a

a

Capacitação de trabalhadores, colaboradores e membros em áreas 
específicas
Elaborar um Manual de procedimentos para o trabalho voluntário

Reforçar os mecanismos de transparência e prestação de contas da Progresso para seus 
grupos de interesse (comunidades, instituições governamentais, doadores, entre outros)

Divulgação dos relatórios de projectos e contas

Criar um sistema de Auditoria Interna

Reduzir os custos operacionais e estabelecer parcerias para Centro de 
Utuculo 

Dar seguimento ao plano de criação de um Instituto de Formação de 
Professores do Ensino Técnico Profissional ou outra actividade afim

 Angariar fundos para a Rede das Caixas Comunitárias. Caso não se encontrem 
os recursos necessários, dissolver a Rede 

Realização da 14ª e 15ª sessões ordinárias da Assembleia Geral 

Identificar parceiros / clientes para utilização das instalações

Desvincular nos termos da Lei todo o pessoal supérfluo
Abater os bens e recursos desnecessários

Dissolver a Rede caso não haja financiamento
Angariar fundos

Avaliação do Programa de Desenvolvimento - de meio termo

Realização de Avaliações e Auditorias anuais Externas Independentes 
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