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Sumário Executivo 

A Associação Progresso é uma Organização Não Governamental(ONG) de membros que foi 

formalmente criada em 1992. O objectivo da associação é proporcionar aos membros uma plataforma a 

partir da qual eles podemenvolver-se directamente em mudanças nas comunidades de base jogando um 

papel activo para a gestão do desenvolvimento das comunidades locais, dando particular atenção às 

mulheres, jovens e crianças. As intervenções da Associação Progresso são orientadas através de um plano 

estratégico de quatro anos designado Programa de Desenvolvimento. As intervenções do programa de 2012-

2015 foram orientadas por esse documento e antes da elaboração do desenvolvimento do plano 

estratégico seguinte para os anos 2017-2020, a Associação Progresso encomendou uma avaliação final 

para medir o alcance dos objectivos de 2012-2015 e inferir a partir da referida avaliação, lições aprendidas 

que poderão ser a pedra angular para o plano estratégico de 2017-2020. 

 

O Conselho de Direcção aprovou uma extensão do Programa de Desenvolvimento 2012-2015 até 2016, 

para assegurar o alcance dos objectivos de algumas das intervenções nele incluídas e que não tinham sido 

implementadas como estava previsto devido à falta de fundos, em particularesta avaliação final do 

Programa de Desenvolvimento 2012-2015 e o desenvolvimento do plano estratégico para o próximo ciclo 

(2017-2020). Esta avaliação e o desenvolvimento do plano estratégico foram apenas possíveis graças ao 

apoio institucional da Diakonia que desembolsou os fundos nos princípiosde 2016. A avaliação final foi 

orientada pelos seguintes objectivos fundamentais de avaliação: 

 

1. Avaliar até que ponto a implementação de actividades está conforme com os objectivos e metas 

estabelecidos nos planos anuais. 

2. Comentar sobre a relevância dos indicadores e recomendar melhorias onde for necessário, 

tomando em consideração as questões transversais, tais como o género, HIV, mudanças 

climáticas e grupos alvo vulneráveis. 

3. Rever o estudo de desenvolvimento organizacional conduzido em 2008 e avaliar o grau de 

implementação da Progresso no que concerne às recomendações nele feitas. 

4. Alinhar os desafios com as lições aprendidas como base para o novo programa de 

desenvolvimento relativo ao período 2017-2020, tomando em conta o desenvolvimento 

socioeconómico que está a acontecer no país.  

5. Fazer recomendações sobre estratégias a introduzir para o novo programa de desenvolvimento 

(2017-2020). 

6. Comentar sobre a validade dos pressupostos do Programa de Desenvolvimento e levar a cabo 

uma análise de risco prevendo possíveis impactos e modo de mitigá-los.  

 

Foi usada uma abordagem qualitativa para recolher dados primários dada a capacidade metodológica dessa 

abordagem de providenciar descrições contextuais complexas através da utilização de métodos 

participativos incluindo entrevistas aprofundadas e discussões em grupos focais. Uma revisão documental 

de dados secundários de projectos implementados durante o período de 2012 até 2016foi também levada 

a cabo. A análise de dados envolveu uma abordagem dedutiva onde foi utilizada uma codificação de cores 
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para se estabelecer categorias e temas que tinham sido destacados neste relatório, enquanto alguns dos 

dados quantitativos incluídos neste relatório são principalmente de fontes secundárias. Por conseguinte, os 

resultados não podem ser generalizáveis para toda a população das províncias de intervenção do projecto. 

No entanto, devido a semelhanças da abordagem e metodologia usadas nestas províncias, os resultados 

lançaram alguma luz sobre os resultados e desafios no terreno que poderão ser utilizados para aconselhar 

futuras intervenções semelhantes. 

 

A Associação Progresso trabalhou com vários doadores e parceiros no ciclo do programação de 2012-

2016, particularmente em intervenções de educação de adultos e bilingue nas escolas primárias, cidadania 

activa, alfabetização de adultos, agricultura e saúde preventiva, particularmente nas províncias de Cabo 

Delgado eNiassa e nos últimos anos também emNampula, e Zambézia. Alguns dos parceiros estratégicos 

foram o Global Affairs Canada (GAC) junto com a Organização Canadiana para o Desenvolvimento através 

da Educação (CODE), a União Europeia (UE), a Apoio Irlandês, a Agência para o Desenvolvimento 

Internacional dos Estados Unidos (USAID), o Departamento para o Desenvolvimento Internacional 

(DFID)-Reino Unido, o Centro Internacional da Batata (CIP), Diakonia, Apoio Norueguês e o Banco 

Mundial. Em todas as intervenções, a Associação colaborou com uma contraparte governamental 

relevante, dos quais se mencionam o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, o Ministério 

da Saúde e o Ministério da Agricultura aos níveis central, provincial e distrital, através de uma planificação 

conjunta, supervisão, implementação e monitoria. Cada intervenção do projecto tinha o seu próprio 

quadro específico de monitoria e avaliação que foi implementado de acordo com a especificidade do 

projecto. 

 

Constatações  

As evidências sublinham claramente que a Associação Progresso está a trabalhar e a alcançar as 

comunidades de base através das suas intervenções nos domínios da educação, da nutrição/agricultura e 

da educação para cidadania e este trabalho não deverá ser subestimado. Há uma rede sólida local que 

foi criada e que, se for bem explorada, pode trazer alguns impactos positivos para as comunidades locais. 

Estas redes locais incluem activistas, educadores de adultos, escolas que a Associação Progresso está a 

capacitar no âmbito da Melhoria do ensino da oralidade, leitura e escrita (OLE), do ensino bilingue e a boa 

relação existente comasdirecçõesda educação, saúdee agricultura. A Associação Progresso foi 

internacionalmente reconhecida devido ao seu papel na promoção da alfabetização em Moçambique e 

durante o ciclo programático 2012-2015, foi premiada com o Prémio Internacional King Sejong da 

UNESCO sobre alfabetização. Deve-se notar que esta não foi a primeira vez que a Associação 

Progresso conquistou um prémio internacional pelos seus esforços na promoção da alfabetização visto 

que em 2005 a associação recebeu também o prémio de alfabetização da Reading Internacional. 

 

A tabela a seguir destaca os objectivos estratégicos que constituíram a pedra basilar para o alcance do 

objectivo geral do Programa de Desenvolvimento 2012-2015, assim como os resultados alcançados 

comparativamente com os resultados.Objectivos estratégicos e resultados actuais1 (2012-2015) 

 

                                                      
1Vermelho = metas não alcançadas; Amarelo =metas quase alcançadas; Verde = metas (mais do que) alcançadas 
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Objectivos 

estratégicos 

 Resultados esperados Resultados actuais  

1. Melhor acesso à 

educação básica de 

qualidade pelas 

comunidades locais, com 

particular atenção às 

crianças, jovens e adultos. 

 Educação básica: Aumentar a percentagem de 

estudantes da 5.ª classe com competência para 

ler e escrever alinhada às especificações do 

Ministério da Educação (MINED). 

Educação básica para jovens e adultos: 48,000 

jovens e adultos (dos quais 22,000 mulheres e 

5,000 pessoas portadoras de deficiências) em 

Cabo Delgado e Niassa obtêm competência 

para ler e escrever, habilidades de numeracia e 

de vida em 2016. 

Maior parte dos projectos / programas 

implementados estiveram relacionados com a 

educação envolvendo muitas crianças, jovens e 

adultos. 

 

2. Promover a saúde 

preventiva comunitária e 

o acesso a serviços de 

saúde essenciais e de 

qualidade.  

 Melhores indicadores de saúde materno-

infantil em conformidade com os Objectivos 

de Desenvolvimento do milénio (ODM) em 8 

distritos das províncias de Cabo Delgado e 

Niassa em 2016. 

A Progresso esteve envolvida em projectos 

relacionados com a saúde nas províncias de 

Cabo Delgado e Niassa, havendo já 

melhorias notáveis no combata à malnutrição 

a nível comunitário. 

3. Promover a cidadania 

activa e reforçar as 

capacidades das 

comunidades locais e 

desenvolver iniciativas de 

rede que favoreçam a 

defesa dos direitos das 

comunidades locais.  

 Melhorar o desempenho de pelo menos 40 

organizações da sociedade civil (OSC). 

Participação activa melhorada de 8 

organizações locais e redes da sociedade civil 

em actividades de Monitoria e Avaliação, 

governação e lobbying de direitos. 

A falta de fundos limitou as actividades 

previstas neste domínio, o objectivo 

estratégico foi parcialmente alcançado; 

o projecto Alfabetização – esteira para a 

igualdade do género(implementado através 

de financiamento da Embaixada da Irlanda, 

contribuiu para o Resultado de promover a 

cidadania activa. Este projecto usou como 

base as turmas de alfabetização do programa 

financiado com fundos do programa da 

União Europeia para a promoção da 

alfabetização em Cabo Delgado e no Niassa. 

Os resultados alcançados com esta 

colaboraçãolevaram ao reconhecimento 

internacional do trabalho da Associação 

Progresso e ao prémio da UNESCO. 

4. Capacidade 

institucional da 

Associação Progresso 

reforçada 

 Nova estrutura e processos de trabalho 

estabelecidos e funcionais a todos os níveis. 

Estrutura existente da organização – 

processo em curso 

 Melhor qualidade dos programas. Muito forte em intervenções de educação 

 Melhor capacidade de angariação de fundos. Pessoa(s) específica(s) necessária(s) para a 

angariação de fundos 

 Procedimentos de gestão transparente e de 

prestação de contas e relatórios. 

Processos para melhoriaem curso  

 Parcerias estabelecidas para uma gestão 

sustentável do centro Utuculo. Também aqui 

se previa ter de encerrar e dar outro destino 

Acções num impasse relativamente ao centro 

Utuculo 

 Novo financiamento identificado para o 

caixa comunitária da aldeia, senão continuar 

Nenhum fundo identificado para caixa 

comunitária de aldeia, consequentemente foi 
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Objectivos 

estratégicos 

 Resultados esperados Resultados actuais  

para o encerramento encerrado 

 Maior capacidade relativamente à gestão 

interna e sustentabilidade da unidade de 

publicação da Progresso (Editora). 

Nova estrutura e processos de trabalho 

estabelecidos e funcionais a todos os níveis. 

A editora faz parte dos programas da 

Progresso e não é uma unidade autónoma 

mas, mesmo assim, necessita de produzir 

suficiente para cobrir os seus próprios custos 

de funcionamento. 

 

Conclusões & Recomendações 

Apesar dos desafios durante o ciclo do programa, relacionados com os factores que estavam fora do 

controlo da Associação Progresso (Mudanças do panorama dos doadores & a situação socioeconómico do 

pais) as intervenções decorreram em todos objectivos estratégicos. As recomendações a seguir são 

importantes para sustentar o trabalho positivo que a Associação Progresso está a levar acabo no âmbito da 

promoção da literacia em Moçambique:  

 

Nível macro (nível estratégico) 

 A educação deverá ser o nicho ou a principal área de enfoque da Associação Progresso e todas as 

outras intervenções, na áreas de agricultura, nutrição, educação para a cidadania ou actividades de 

geração de rendimento, deverão ser desenvolvidas em torno deste nicho de modo a que o 

enfoque da Progresso não fique diluído e não perca significado no futuro.  

 Os programas de educação/alfabetização deverão ser adaptados para o contexto de mudança. 

Para além da abordagem tradicional à alfabetização: aprender a ler e escrever com caneta e papel, 

a nova era digital requer literacia digital. Aprender a escrever um SMS poderá tornar-se tão 

importantecomo escrever com papel e caneta. A Progresso deverá antecipar o contexto em 

mudança no qual todo o povo moçambicano irá um dia possuir um telefone móvel. 

 Há ainda trabalho a fazer nos distritos em que a Progresso intervém em termos de extensão e 

alcance; seráaconselhável consolidar essas actividades nas províncias existentes nos próximos 

cinco anos, em vez de se ramificar para outras províncias. 

 Com base no feedback durante o processo de recolha de informação, a maior parte das 

recomendações de avaliações ou apreciações anteriores apontam para as mesmas questões que 

esta avaliação no que diz respeito à gestão, às questões de recursos humanos, à adesão de 

membros, à monitoria e avaliação, à sustentabilidade financeira, técnica e organizacional. A 

questão permanece, até que ponto a Progresso deseja mudar? Para uma organização florescente 

sobreviver num panorama de mudanças de financiamento de doadores, é necessária uma 

organização mais profissional, com uma unidade destinada ao desenvolvimento de negócios e à 

gestão estratégica. Processos melhor organizados e padronizados são necessários, contrariamente 

aos procedimentos ad hoc e específicos dos projectos. 

 Procurar estratégias para o recrutamento de novos membros para a associação porque, como é 

reconhecido pelos membros, há poucos novos membros a aderir.   
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Nível meso (nível organizacional) 

 Dada a dinâmica rotativa das ONGs e doadores, não só em Moçambique mas em outros países, a 

Associação Progresso deveria avançar e adoptar uma estratégia de desenvolvimento de negócios 

no que toca à gestão dos seus programas. 

 Uma demarcação clara do trabalho do nível do executivo e dos deveres e obrigações dos 

membros é necessária. Parece haver uma fronteira ténue relativamente aos processos de 

recrutamento dos membros paracargos técnicos. Por exemplo, um cargo de coordenador geral 

ouprovincial são cargos técnicos que requerem capacidades de gestão. No entanto, de acordo 

com a informação recebida durante a avaliação, os coordenadores provinciais são nomeados pelos 

Conselho de Direcção segundo os procedimentos da organização. Embora seja bom envolver 

membros em actividades técnicas relacionadas, deverão ser criados sistemas adequados 

quemostramque foram levados a cabo processos de recrutamento apropriados. Casoalgum 

membro se qualifique para o cargo não haverá nenhuma questão em relação a isso, visto que 

foram seleccionados com base no mérito das suas qualificações e capacidades técnicas que estão 

em linha com o trabalho em questão. A prestação de contase a transparência no âmbito de 

governação poderão também ser afectadas neste processo porque os membros devem 

supostamente supervisar a implementação do pessoal de nível técnico. 

 É necessária uma estratégia de desenvolvimento dos recursos humanos, particularmente no que 

diz respeito à capacitação do pessoal existente, para estarem alinhados com as necessidades 

técnicas dos programas/projectos existentes e um sistema de incentivos, que permita 

recompensar combase do desempenho. 

 Encorajar os coordenadores provinciais para estabelecerem redes locais e colaboração com outras 

organizações, o que é crucial para se perceber o que está a acontecer dentro do ecossistema e 

evitar-se situações em que outras organizações dupliquem e distorçam o trabalho já em curso. 

 A Associação Progresso deve estar disposta a rever a sua estrutura organizacional, que requer 

muito mais do que mudanças nos artigos do Estatutoda associação. Tal como se sugeriu em 2008 

na Avaliação Institucional externa, outras formas organizacionais que sirvam melhor a mudança 

de contexto económico, podem ser mais adequadas para se reforçar os valores originais da 

Progresso, permitindo ao mesmo tempo mais flexibilidade na gestão financeira (permitindo 

actividades geradoras de rendimento, investimentos na profissionalização da Progresso, aumento 

da capacitação) e diminuindo a dependência dos requisitos individuais dos doadores. 

 A Associação Progresso deverá estar aberta para investigar activamente oportunidades de 

colaboração com outras ONGs nacionais e internacionais para atrair financiamentos adicionais. 

Isto requer uma colaboração aberta e não uma colaboração fechada e uma atitude internamente 

focalizada, porque outras ONGs estão a invadir o domínio do sector da educação que antes era 

liderado pela associação. A colaboração não só aumentará o orçamento disponível para a 

implementação do programa, mas também vai aumentar a capacidade de aprender de outras 

organizações e a visibilidade dos resultados para o mundo de fora. 

 

Nível micro (nível de actividade) 

 A sustentabilidade técnica e organizacional deverá ser o enfoque da associação, assegurando que a 

capacidade técnica seja consolidada dentro da organização, através de canais apropriados 
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estabelecidosou a níveis de base, através de programas de formação de formadores que, se bem 

realizados, poderão garantir um alcance mais alargado. Por exemplo, formando um director numa 

das Zonas de Influência Pedagógica como formador e dando-lhe os instrumentos apropriados, 

ele/ela pode por seu turno formar professores locais e dar apoio quando for necessário. 

 Tem que ser criado um sistema eficaz de Monitoria e Avaliação (M&A), quer por nível 

institucional quer por nível de projecto. Na maneira como as actividades estão a ser 

implementadas é difícil solicitar números em termos de metas, isto porque aquando do início da 

actividade não foi criada nenhuma base de referência. Sem uma base de referência e metas 

adequadas estabelecidas no princípio de qualquer projecto ou programa, é difícil medir-se o 

desempenho. A Progresso deverá implementar um sistema de M&A que permita num painel de 

tempo real de todas as actividades e projectos, não apenas no que toca às finanças, mas a todos os 

indicadores relevantes de desempenho que deverão possibilitar relatórios específicos para 

projecto / doador. 
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1.Introdução 

A Associação Progresso, uma Organização Não Governamental (ONG) encomendou uma avaliação do 

seu Programa de Desenvolvimento (2012-2016) de modo a medir até que ponto os objectivos foram 

alcançados. O Conselho de Direcção aprovou em 2015uma extensão do Programa de Desenvolvimento 

(2012-2015) por um ano, para aumentar a possibilidade de alcance dos objectivos do programa, 

proporcionado assim bastante tempo para se implementar algumas actividades pendentes até ao final de 

2016. Isto deveu-se principalmente à falta de fundos para se implementar algumas das intervenções 

previstas, em particular a avaliação final do Programa de Desenvolvimento e a elaboração do plano 

estratégico, que apenas foi possível graças ao apoio institucional da Diakonia e isto apenas aconteceu no 

inicio de2016. 

O objectivo geral da avaliação é de obter uma opinião independente e profissional sobre a eficácia, 

eficiência e a capacidade institucional demonstrada pela Associação Progresso na implementação do 

Programa de Desenvolvimento 2012-2015. 

 

Visão: 

Contribuir para a criação de uma sociedade democrática de justiça social, na qual: 

 Os cidadãos sejam iguais perante a lei independentemente da sua cor, religião, e sexo. 

 As necessidades básicas de todos são satisfeitas. 

 Haja equidade nas oportunidades de acesso aos recursos e para participar no desenvolvimento do 

país. 

 

Missão:  

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 

 

A fundamentação para o enfoque em Cabo Delgado e Niassa baseou-se em razões históricas de há 25 

anos. Estas regiões estavam desprovidas de serviços e negligenciadas, em particular no que diz respeito à 

educação básica e cuidados de saúde, tanto pelo governo, como pelas ONGs. 
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Imagem 1: Área de enfoque geográfico principal da Progresso 
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Os resultados esperados da avaliação são os seguintes: 

 Destacar os resultados alcançados das actividades que foram implementadas nas províncias de 

Cabo Delgado (em 9 distritos) e Niassa (6 distritos) desde 2012 até 2016. 

 Explorar as ligações da iniciativa da Progresso aos programas implementados através de serviços 

públicos com especial atenção para a educação e saúde. 

 Proporestratégias que a Progresso deverá seguir no seu próximo ciclo de planificação (2017-

2020), relativamente aos programas e projectos de desenvolvimento. 

 Proporestratégias que a Progresso deverá usar para melhorar e reforçar a capacidade institucional 

da instituição. 

 

Este relatório está dividido em três secções principais: o capítulo um é a introdução e delineia o quadro e a 

finalidade da avaliação, o método de avaliação, apresenta os antecedentes do programa de 

desenvolvimento e as limitações da avaliação. O segundo capítulo apresenta as constatações da avaliação e 

o capítulo três esboça as conclusões, recomendações e lições aprendidas. 

 

1.1 Finalidade da avaliação 

Os objectivos da avaliação do programa de desenvolvimento da Progresso (plano estratégico 2012-2016) 

foram: 

1. Avaliar até que ponto a implementação de actividades está conforme com os objectivos e metas 

estabelecidos nos planos anuais. 

2. Comentar sobre a relevância dos indicadores e recomendar melhorias onde for necessário, 

tomando em consideração as questões transversais, tais como o género, HIV, mudanças 

climáticas e grupos alvo vulneráveis. 

3. Rever o estudo de desenvolvimento organizacional que foi conduzido em 2008 e avaliar o grau de 

implementação da Progresso no que concerne às recomendações nele feitas. 

4. Alinhar os desafios com as lições aprendidas como base para o novo programa de 

desenvolvimento relativo ao período 2017-2020, tomando em conta o desenvolvimento socio-

económico que está a acontecer no país.  

5. Fazer recomendações sobre estratégias a introduzir para o novo programa de desenvolvimento 

(2017-2020). 

6. Comentar sobre a validade dos pressupostos do Programa de Desenvolvimento e levar a cabo 

uma análise de risco prevendo possíveis impactos e modo de mitigá-los.  

 

O alcance da avaliação é o seguinte: 

 Detalhar o contexto global geral e específico no qual a Progresso trabalha com particular atenção 

para as províncias nas quais os projectos são implementados. 

 Detalhar e analisar os processos de identificação, implementação e monitoria das actividades no 

terreno e o seu impacto, tal como estão representados pelos objectivos definidos no programa de 

desenvolvimento 2012-2015. 
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 Sublinhar os aspectos e sistemas operacionais de modo a se determinar se eles se encaixam dentro 

da real dinâmica de trabalho da Progresso e delineiam o grau em que contribuem para os 

objectivos do programa geral de desenvolvimento (2012-2016). 

 Rever as medidas que foram introduzidas para o desenvolvimento institucional dentro do 

programa de desenvolvimento 2012-2016, o seu impacto na governação e funcionalidade dentro 

da Progresso. 

 Os resultados da avaliação serão a plataforma para o novo programa de desenvolvimento da 

Associação Progresso. Deste modo, deverão destacar novas áreas e oportunidades para o 

desenvolvimento e programaçãoinstitucionaldaassociação. 

 

1.2 Metodologia da avaliação 

O estudo foi principalmente qualitativo, inclinando-se assim para o emprego de métodos qualitativos para 

maximizar a participação das partes envolvidas. Consequentemente, os principais métodos para a recolha 

de dados incluíram Entrevistas a Informantes Chave (EIC) e Discussões Focais de Grupo (DFG). A 

triangulação metodológica foi usada para se aumentar a validade e fiabilidade dos resultados, garantindo 

que as diferentes fontes de informação de dados fossem usadas. 

 

Primeiramente, uma revisão de documentação importante (dados secundários) foi realizada para se 

perceber o contexto de intervenção dos programas da Associação Progresso e isto criou uma fundação 

para os instrumentos de recolha de dados:  

 Guias de entrevista para o pessoal, membros e outros actores envolvidos nos 

programas/projectos da Associação Progresso. 

 Fichas sociodemográficas para beneficiários que participaram nas discussões de grupos de foco.  

 

Em segundo lugar, foi feita a recolha de dados primários através das entrevistas ao pessoal e membros dos 

ÓrgãosSociais da Associação Progresso em Maputo. Uma visita as províncias de Cabo Delgado (distritos 

de Mueda e Muidumbe) e Niassa (distritos de Mandimba, Lago e Sanga)foi realizada, onde a recolha de 

dados foi feita através de entrevistas aos actores (stakeholders)principais dos programas e projectos da 

Associação Progresso (os funcionários da Associação Progresso a nível provincial, os doadores, serviços 

públicos (Direcções da Educação, Saúde e Agricultura) e beneficiários directosnos distritos. 

 

1.3 Limitações da avaliação 

O estudo foi de natureza qualitativa, sendo que os resultados não podem ser generalizados para todos os 

dez distritos das províncias de Cabo Delgado e Niassa. No entanto, uma vez que a abordagem da 

Associação Progresso é semelhante em todos os distritos, os resultados proporcionarão uma plataforma a 

partir da qual se mede o desempenho aplicável a todos os distritos. Uma vez mais, visto que não se tratou 

de uma avaliação quantitativa, este estudo não fornecerá números absolutos em termos de cumprimento 

de metas. No entanto, as lições aprendidas serão sublinhadas a partir das quais futuras estratégias poderão 

ser esboçadas para o programa de desenvolvimento 2017-2020. 
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1.4 Antecedentes do programa 

A Associação Progresso é uma das Organizações Não Governamentais (ONGs) em Moçambique que foi 

formalmente criada em 1992. É uma organização composta por membros cuja origem está 

profundamente enraizada na dedicação e convicção dos membros de que o desenvolvimento local pode 

acontecer se os cidadãos locais puderem gerir activamente e se envolverem no processo de 

desenvolvimento. A associação foi criada na altura em que Moçambique estava ainda numa situação 

socioeconómica deteriorada por causa da guerra civil dos anos 80 e 90. O objectivo da associação é de 

facultar os membros uma plataforma a partir da qual eles podem envolver-se directamente no processo de 

desenvolvimento levando mudanças para as comunidades de base, jogando um papel activo em relação à 

gestão do desenvolvimento das comunidades locais, com uma atenção particular para as mulheres e 

crianças. As actividades da organização são orientadas por um plano estratégico (O Programa de 

Desenvolvimento) que é muitas vezes desenvolvido de quatro em quatroanos. 

 

O objectivo geral do Programa de Desenvolvimento 2012-2015 era contribuir para o bem-estar de 

300,000 pessoas nos seguintes 8 distritos em duas províncias de Moçambique: 

 Mueda, Muidumbe, Nangade e Ancuabe na província de Cabo Delgado. 

 Muembe, Sanga, Lago e Lichinga na província do Niassa. 

 

A tabela seguinte destaca os objectivos estratégicos que foram o fundamento para o alcance do objectivo 

global do Programa de Desenvolvimento 2012-2015. 
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Tabela 1: Objectivos estratégicos e resultados esperados (2012-2015) 

Objectivos estratégicos Resultados esperados 

1. Melhor acesso à educação básica de 

qualidade pelas comunidades locais, 

com particular atenção às crianças, 

jovens e adultos. 

Educação básica  

 Aumentar a percentagem de estudantes da 5.ª classe com competência para 

ler e escrever alinhada às especificações do Ministério da Educação 

(MINED) 

Educação básica para jovens e adultos 

 48,000 jovens e adultos (dos quais 22,000 mulheres e 5,000 pessoas 

portadoras de deficiências) em Cabo Delgado e Niassa obtêm competência 

para ler e escrever, habilidades de numeracia e de vida em 2016. 

2. Promover a saúde preventiva 

comunitária e o acesso a serviços de 

saúde essenciais e de qualidade.  

 Melhores indicadores de saúde materno-infantil em conformidade com os 

Objectivos de Desenvolvimento do milénio (ODM) em 8 distritos das 

províncias de Cabo Delgado e Niassa em 2016. 

3. Promover a cidadania activa e 

reforçar as capacidades das 

comunidades locais e desenvolver 

iniciativas de rede que favoreçam a 

defesa dos direitos das comunidades 

locais.  

 Melhorar o desempenho de pelo menos 40 organizações da sociedade civil 

(OSC). 

 Participação activa melhorada de 8 organizações locais e redes da sociedade 

civil em actividades de Monitoria e Avaliação, governação e lobbying de 

direitos. 

4. Capacidade institucional da 

Associação Progresso reforçada 

 Nova estrutura e processos de trabalho estabelecidos e funcionais a todos os 

níveis. 

 Melhor qualidade dos programas. 

 Melhor capacidade de angariação de fundos. 

 Procedimentos de gestão transparente e de prestação de informação. 

 Parcerias estabelecidas para uma gestão sustentável do centro Utuculo.  

 Novo financiamento identificado para o banco da aldeia, senão continuar 

para o encerramento.  

 Maior capacidade relativamente à gestão interna e sustentabilidade da 

unidade de publicação da Progresso (Editora). 

 

Apresentam-se a seguir as principais áreas/programas de intervenção no âmbito do alcance dos objectivos 

estratégicos a nível comunitário: 

1. Promoção da educação básica para crianças, jovens e adultos 

2. Promoção da saúde preventiva comunitária  

3. Promoção da cidadania activa  

 

Estas três áreas estão interligadas porque, por exemplo, uma pessoa saudável e bem alimentada é mais 

capaz de se concentrar e aprender. A administração de cursos de alfabetização a pessoas com melhor 

saúde tem como resultado um maior sucesso, particularmente na mudança de comportamento. Por outro 

lado, uma pessoa alfabetizada é capaz de melhor aprender/lembrar os conselhos de nutrição / 

alimentação dados durante os programas de saúde e aplicá-los na prática. Conseguir saber que alimento é 

saudável para bebés/crianças é uma coisa, no entanto requer que as pessoas consigam produzir ou obter 
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esses produtos localmente; por conseguinte, há uma ligação lógica com os programas locais de agricultura 

e educação. Por outro lado, o desenvolvimento requer que as comunidades estejam conscientes da 

importância de quatro principais leis: família, terra, florestas e associações.  

 

O género é uma questão transversal e, deste modo, foi introduzido em todas as três áreas e nas estratégias 

de intervenção que foram desenhadas. Para se implementar as áreas de intervenção, a Associação 

Progresso adoptou as seguintes abordagens: 

 Envolvimento dos actores importantes a nível local,  

 Encorajamento da integração de actividades,  

 Criação de sinergias a nível local,  

 Partilha e disseminação de informação importante,  

 Promoção de acções de lobbying e advocacia,  

 Encorajamento ao envolvimento e empenho dos membros no trabalho a nível da base. 

 Coordenação e colaboração com outros actores. 

 

Para além dos três programas nas áreas de intervenção, a criação de um sistema de Monitoria e Avaliação 

(M&A) foi contemplado no Programa de Desenvolvimento 2012-2015. O objectivo do sistema de M&A 

era orientar o programa, particularmente no que diz respeito à qualidade, alcance dos resultados 

esperados, documentação e sistematização de lições aprendidas durante a implementação do programa. 

Deveria ter havido três avaliações em três momentos: estudo de base de referência, avaliação de meio 

percurso no segundo ano e avaliação finalno quarto ano.  

 

Associação Progresso possui património em Maputo, Niassa e Cabo Delgado, parte do qual está 

actualmente a ser arrendado a terceiras partes, enquanto outro está a ser usado como escritórios da 

Associação, para além de terrenos adicionais para utilização futura. No Niassa, a Progresso construiu, nos 

anos 1996 – 1999,um Centro de Promoção do Auto Emprego na localidade de Utuculo, que infelizmente 

teve que fechar em 2013 devido à falta de fundos para o manter. 

A implementação do Programa de Desenvolvimento (2012-2015) enfrentou alguns desafios no que diz 

respeito ao financiamento de doadores, o que foi um ponto de viragem em relação ao modo de 

funcionamento da associação. Em 2012-2013, a maior parte das actividades em curso tinham chegado ou 

estavam a chegar ao fim e a crise económica global tinha também mudado a direcção e as estratégias 

através das quais os doadores colaboram e procuram parceiros para implementar actividades no terreno. 

O desafio financeiro culminou assim nas seguintes acções dentro deste ciclo de programação: 

 O encerramento do centro Utuculo no Niassa (em 2013), que até agora está desocupado e a 

delapidar-se gradualmente, apesar das tentativas de se alugar / reatribuir para outros fins. 

 O encerramento do banco de microfinanças (Caixa Comunitária) em Cabo Delgado (em 2013). 

 A supressão de trabalhadores e infra-estruturas encerradas ou reduzidas, o que acrescentou uma 

pressão financeira adicional aos já limitados recursos da associação porque todo o pessoal tinha 

que ser recompensado conforme a lei de trabalho. 
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A tabela 3 a seguir, dá uma visão geral de todos os projectos que foram implementados durante o período 

2012-2015. 

 

Tabela 2: Programas e projectos da Progresso que terminaram no período2012-2015 e os projectos em 

curso estão destacados a azul. 

Objectivo Estratégico Título Programa/ 
Projecto 

Províncias/ 
districtos Alvo 

Período 

Orçament

o Total 

USD 

Doador Parceiros 

Melhorar a qualidade e o 

acesso das comunidades à 

educação básica para crianças, 

jovens e adultos. 

PLEM - Formação de 

professores, ensino bilingue, 

OLE inicial, gestão escolar e 

literatura 

Províncias de 

Niassa e Cabo 

Delgado 

2008-

2014 
2,328,299 

CODE 

Canada 

MINEDH, 

DPEDH 

Melhorar a qualidade e o 

acesso das comunidades à 

educação básica para crianças, 

jovens e adultos.  

FELITAMO alfabetização 

em línguas locais 

3 distritos nas 

províncias de 

Niassa e Cabo 

Delgado 

2010- 

2012 
112,311 

DVV  

UE 

MINEDH, 

MEPT 

Melhorar a qualidade e o 

acesso das comunidades à 

educação básica para crianças, 

jovens e adultos.  

ENSINAR A LER PARA 

APRENDER - alfabetização 

em línguas locais 

8 distritos nas 

províncias de 

Niassa e Cabo 

Delgado 

2012- 

2016 
920,952 UE 

ACAMO 

(para livros 

alfabetização 

em braille) 

Programa de Educação Básica 

para crianças 

Alfabetização para cegos e 

amblíopes 

Cabo Delgado, 

Niassa 
2014 12,640 

Diakonia - 

pagamento 

directo 

ACAMO 

(para livros 

alfabetização 

em braille) 

Melhorar a qualidade e o 

acesso das comunidades à 

educação básica para crianças, 

jovens e adultos.  

Melhorar a qualidade do 

ensino na província de 

Niassa. 

Província de 

Niassa  

2013-

2014 
231,361 

Embaixada 

da Irlanda 

MINEDH, 

DPEDH 

Promover a cidadania activa - 

igualdade de género 

Alfabetização - esteira para 

igualdade de género 

Província de 

Niassa  

2013-

2014 
149,374 

FPSC da 

Embaixada 

da Irlanda 

DPEDH, 

ORERA, 

Radio 

Comunitário 

Melhorar a qualidade e o 

acesso das comunidades à 

educação básica para crianças, 

jovens e adultos.  

Melhorar a qualidade do 

ensino aplicando uma 

abordagem integrada. 

Província de 

Niassa, distritos 

de Lago e 

Mandimba 

2014-

2016 
898,490 

Embaixada 

da Irlanda 

MINEDH, 

DPEDH, 

SDEJT Lago 

e Mandimba 

Nutrição - Promover a saúde 

comunitária preventiva e 

melhorar o acesso aos serviços 

essenciais de saúde de 

qualidade. 

Promoção da produção, 

consumo e comercialização 

da Batata Doce de polpa 

alaranjada (bdpa) 

Província de 

Niassa 

Fev 

2013 a 

Julho 

2016 

80,845 

Centro 

Internaciona

l de Batata 

(CIP)  

Irlanda 

Governo 

Niassa 

Melhorar a qualidade e o 

acesso das comunidades à 

educação básica para crianças, 

jovens e adultos.  

"EU LEIO" - 

“Envolvimento da 

comunidade na gestão das 

escolas” para Nampula e 

Zambézia 

Alto Molocué, 

Mopeia, 

Morrumbala, e 

Maganja da 

Costa / 

Zambezia e 

Ribaue, 

Mongicual e 

Mogovolas 

/Nampula 

2013-

2018 

(5 Anos) 

345,000 
 USAID 

(APS) 

CESC, Save 

the Children 

Melhorar a qualidade e o 

acesso das comunidades à 

educação básica para crianças, 

jovens e adultos.  

BETTER - Formação de 

formadores e professores, 

ensino inicial, escolas de 

praticas, gestão escolar e 

literatura 

Províncias de 

Niassa e Cabo 

Delgado 

Julho 

2015 a 

Março 

2022 

2,910,374 
CODE 

Canada 

MINEDH, 

DPEDH, 4 

IFPs 

Nutrição - Promover a saúde Melhorar a saúde da Distritos de Desde 65,141 ProSalus DPSaude 
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Objectivo Estratégico Título Programa/ 
Projecto 

Províncias/ 
districtos Alvo 

Período 

Orçament

o Total 

USD 

Doador Parceiros 

comunitária preventiva e 

melhorar o acesso aos serviços 

essenciais de saúde de 

qualidade. 

população em 8 comunidades 

(3 distritos) na província de 

Niassa 

Sanga, Muembe 

e Chimbunila, 

província de 

Niassa 

2013 

Peq 

projecto

s anuais 

KUTXA 

La Valmuza 

(Espanha) 

Nutrição - Promover a saúde 

comunitária preventiva e 

melhorar o acesso aos serviços 

essenciais de saúde de 

qualidade. 

Intervenções na nutrição 

comunitária e fraca 

capacidade de gestão 

comunitária das 

DPS/SDSMAS em larga 

escala  

Cabo Delgado 

(Mueda, 

Muidumbe)  

2014 - 

2016 
1,709,875 

Min Saúde 

Banco 

Mundial 

(BM) 

AKF 

FH 

DPS 

SDSMAS 

Luta contra a Malária 

Promover a saúde comunitária 

preventiva e melhorar o acesso 

aos serviços essenciais de 

saúde de qualidade. 

Luta contra a Malária 

Cabo Delgado 

(Mueda, 

Muidumbe, 

Nangade e 

Ancuabe)  

2010 - 

2012 
100,000  

AKF em C. 

Delgado 

(AKF é 

lider) 

Min Saude 

Melhorar a qualidade e o 

acesso das comunidades à 

educação básica para crianças, 

jovens e adultos. 

Promoção de habilidades 

linguísticas em Língua 

Portuguesa como L2  

Bibliotecas de 4 

IFPs e de 120 

escolas 

primárias  

2 meses 

2014 
1,806 

Embaixada 

de Portugal 

MINED, 

DPEC, 

Educação para cidadania 
Tcheka - Gestão dos fundos 

para o Olho do Cidadão 

Processo 

eleitoral 

1,5 

meses 

2014 

22,981 
Embaixada 

Canada 

Observatório 

Eleitoral 

Informação comprovada sobre 

edições publicadas e não 

publicadas para o ensino 

bilingue e alfabetização de 

adultos 

Levantamento de dados 

Maputo com 

levantamento 

por parceiros 

nas províncias 

2 meses 

2014 
14,970 

Embaixada 

da Finlândia 
MINED 

Alfabetização para Emprego 

SOGA - Alfabetizar 5000 

jovens para estarem 

preparados para entrar na 

formação técnico para o 

sector de Petróleos 

Cabo Delgado; 

distritos de 

Palma, 

Mocímboa da 

Praia, Macomia, 

Meluco, 

Quissanga e 

cidade de 

Pemba 

2016 - 

2018 
574,524 

GIZ 

DFID 
MINEDH 

Formação de raparigas via 

ensino à distância 

GIRLS INSPIRE - pós 

alfabetização, hab para vida,  
Niassa 

2016 -

2018 
112,311 

Common-

wealth of 

Learning - 

Canada 

MINEDH 

Apoio institucional 

Programa de 

Desenvolvimento e 

Assembleia Geral 

Progresso 

8 meses 

Abril a 

Novemb

ro 2016 

50,000 
Diakonia 

Suécia 
  

Explicação + 
Estudantes 8ª, 10ª e 12ª 

classes 
Maputo cidade 

2016 - 

2017 
38,000 

Ligada - 

DFID 
UP - CADE 
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2. Constatações da avaliação 

2.1 Ligação do Programa de Desenvolvimento com o contexto socio-

económico 

Moçambique foi a economia não petrolífera com o mais rápido crescimento na África subsaariana com 

uma média decrescimento de 7,5% por ano em 1993-2009. Os factores de crescimento baseavam-se em 

grandes fluxos de Investimento Estrangeiro Directo (IED) principalmente ligados aos recursos naturais, 

Assistência Oficial ao Desenvolvimento (AOD) e agricultura (AFD, 2011; Banco Mundial, 2016). No 

entanto, esta taxa de crescimento refreou nos últimos anos, em particular em 2015, à medida que a 

economia se ajustava aos baixos preços mundiais das mercadorias e fluxos diminuídos de investimento 

estrangeiro (Banco Mundial, 2016). Isto foi também exacerbado por más decisões de políticas 

macroeconómicas (dívida pública) que foram tomadas pelos decisores entre 2012-2014, bem como a 

recente instabilidade político-militar na região central de Moçambique. 

O país enfrenta ainda vários constrangimentos decorrentes desta incapacidade de se diversificar a 

economia, de instituições fracas, do alto custo do financiamento e do fraco desenvolvimento infra-

estrutural (AFD, 2011). Moçambique está classificado no lugar 178 dos 187 países no mais recente Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH). A taxa de pobreza (pessoas a viver com menos de 1.25 dólares por 

dia) é de 59,6% (2011), enquanto a taxa de esperança de vida à nascença é de apenas 50.3 anos (UNICEF 

2016; Banco Mundial, 2016). 

 

O sector da educação 

A taxa de alfabetização é de 56% (Banco Mundial, 2016) e a educação no país está organizada em três 

escalões: educação primária, educação secundária e educação superior. O Ministério da Educação 

(MINEDH) formula políticas que orientam o sector da educação e uma dessas bases importantes é de que 

a educação é obrigatória para os sete anos introdutórios, embora um número alarmante de crianças não 

chegue até esse ponto. 

 

A tabela a seguir destaca alguns indicadores da educação em Moçambique 
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Tabela 3: Indicadores da Educação em Moçambique2 

Localização Moçambique 

Descrição Taxa (%) Ano dos dados 

Taxa de (NIR) 87.40% 2013 

Taxa de alfabetização dos jovens (15-24 anos)   

Mulheres 54.54% 2009 

Homens 79.89% 2009 

Total  67.15% 2009 

Taxa de alfabetização de adultos (15 anos e mais)   

Mulheres 42.80% 2010 

Homens 70.80% 2010 

Total  56.10% 2010 

 

 

Segundo o Banco Mundial (2015), os esforços de Moçambique para melhorar a qualidade e o acesso à 

educação estão a avançar na direcção certa. O sector educacional registou uma expansão considerável nos 

últimos anos. Entre 2009 e 2014, verificou-se uma taxa líquida que aumentou de 67% para 82% nas 

inscrições da 1.ª classe. No entanto, as evidências mais recentes mostram desafios significativos em todo 

Moçambique relativamente aos resultados da educação no ensino primário: 

 Baixa retenção de estudantes 

 Ambiente de aprendizagem abaixo do ideal 

 Gestão e capacidades e conhecimentos dos professores 

 Absentismo dos professores, e 

 Absentismos dos estudantes. 

 

O Indicador de Prestação de Serviços para a Educação (IPS) no inquérito de 2015 financiado pelo Banco 

Mundial e pela DFID relata que numa amostra nacional representativa de 200 escolas primárias, 45% dos 

professores não estavam na escola durante a visita anunciada, e 11% dos professores presentes na escola 

não estavam na salade aulas a dar aulas. O absentismo dos estudantes situava-se numa média de 56% e os 

estudantes da 6.ª classe tinham o desempenho mais baixo em português e matemática.Como se pode 

observar, o gráfico a seguir mostra que a paridade aumentou substancialmente entre 2000 e 2014 onde em 

todas as classes, esta aproximar-se de 1 (UNESCO,2015). 

 

 

 

 

                                                      
2Sources: UNESCO EFA Global monitoring (2016) & World Development Database (2016) 
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Imagem 2: Paridade de género por classe entre 2001 & 2014 

 

 

Fonte: Estatísticas MINED, 2006 e 2014 (Curso diurno e nocturno, ensino publico, comunitário e privado) 

 

O sector da saúde  

Embora estando a sair de uma guerra civil que dizimou a infra-estrutura sanitária e da capacidade muito 

limitada, o país fez progressos significativos relativamente a indicadores chave de saúde (Pose et al, 2014): 

 A taxa de mortalidade infantil diminuiu em metade de 147 para 71 mortes por cada 1000 

nascimentos vivos e a mortalidade das crianças com menos de cinco anos diminuiu também para 

metade de 219 para 109mortes entre 1997 e 2011. 

 A mortalidade materna declinou mais rápido do que a média da África subsaariana, tendo caído 

de 692 para 408 mortes maternas por cada 100,000 nascimentos vivos entre 1997-2011. 

 O fosso na mortalidade das crianças de menos de cinco anos entre as principais cidades e aldeias 

reduziu em 58% em 1997-2011. 

 A expansão das infra-estruturas sanitárias e de provimento em pessoal devido ao aumento do 

orçamento neste sector levou à redução de população por infra-estrutura sanitária, de uma média 

de 57,000 em 1997 para 23,000 em 2007. 

 

Apesar destes progressos, Moçambique enfrenta alguns desafios, uma vez que a malária continua a ser a 

causa mais comum de morte, responsável por 35% da mortalidade infantil e 29% para a população em 

geral. A prevalência do HIV mostra uma tendência decrescente, estabilizando-se numa taxa relativamente 

alta de 11,5%.Como se pode verificar o gráfico 3 a seguir mostra que a maioria do pessoal de saúde tem o 

nível básico e medio da educação. O gráfico 4 mostra que a taxa de mortalidade de crianças de menos de 

cinco anos diminui bastante para as mães com elevados nível académico.  

 

 

  

 

no Gráfico 6 abaixo, a paridade aumentou substancialmente entre 2000 e 2014, 

onde em todas as classes, esta aproxima-se de 1. 

 

 

Gráfico 6 – Paridade de género por classe entre 2000 e 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: estatísticas MINED, 2000 e 2014, (curso diurno e nocturno, ensino público, comunitário 

e privado) 

 

 

O índice de paridade de género apresenta variações entre as províncias. De 

uma maneira geral, no ensino pós primário, este índice foi sempre maior para 

as províncias do Sul que para as províncias do Centro e Norte do país. Em 

2014, as províncias do Sul do país, nomeadamente Maputo Província e 

Cidade, Gaza e Inhambane tiveram índices de paridade do género superiores a 

0,96 no EP1, mas no EP2 e ESG estes ultrapassam a unidade evidenciando 

uma disparidade a favor das meninas, possivelmente associada à migração de 

jovens para trabalhar na África do Sul. As províncias mais desfavorecidas em 

termos de paridade de género no ESG, são as da Zambézia, Nampula, Cabo 

Delgado e Manica, como se pode observar na Tabela 4. 
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Imagem 3: # pessoal de saúde por formação Imagem 4 Mortalidade dos menos de 5 anos por nível 

de educação da mãe 

 

Fonte: Ministério da Saúde      Fonte: IDS (várias fontes) e dados do censo 

 

A malnutrição é um problema sério em Moçambique (segundo o Inquérito de Saúde 2011/3):  

 A prevalência de atraso de crescimento em crianças com menos de 5 anos (0-59 meses) é de 43% 

(2011). 

 A prevalência de baixo peso em crianças com menos de 5 anos (0-59 meses) é de 15% (2011). 

 A prevalência de crianças com 0-5 meses exclusivamente amamentadas é de 41% (2011). 

 A prevalência de crianças amamentadas com 6-23 meses a receber uma dieta mínima aceitável é 

de 15% (2011). 

A resolução do problema de falta de nutrientes na dieta diária dos moçambicanos é importante para se 

reduzir a malnutrição crónica das crianças e mulheres em idade reprodutiva, por exemplo, através da 

fortificação em massa de óleo vegetal e farinha de trigo, e do aumento do consumo de vitaminas e 

minerais fundamentais, incluindo a Vitamina A, o Ferro, o Ácido Fólico, o Complexo B, e o Zinco. 

 

A tabela a seguir destaca a maior parte dos indicadores socioeconómicos nas províncias de Niassa e Cabo 

Delgado. 
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Tabela4: Indicadores Macro sócio-económicos de Niassa & Cabo Delgado 

Localização Niassa Cabo Delgado 

Área total  122.176 Km2 82.625 Km2 

População total  Total 1,170,783 

(M 575,280;F 595,503) 

Total 1,606,568 

(M 777,755;F 828,813) 

Densidade populacional 9 Habitantes per km2 21 Habitantes per Km2 

Actividade principal económica  Agricultura de 
subsistência 

Agricultura de 
subsistência 

Taxa de mortalidade por Malária  32.90% 30.60% 

Índice de HIV (15 - 49 anos) 8% 10% 

Malnutrição crónica 40.9% 50.2% 

Nível de literacia  60% (M 75%) 65% (M 80%) 

Nº de estudantes que completam ensino primário  1,072 1,152 

Nº de estudantes que completaram o ensino 
primário  

324,230 380,587 

Nº de Institutos de Formação dos Professores 3 3 3 

Localização 
4 distritos de Niassa  4 distritos de Cabo 

Delgado  

População  Total 262,881 

(M 127,764; F 135,117) 

Total 356,554 

(M 17,1031; F 185,523) 

Cobertura da rede de saúde  5,842 14,262 

Nº das unidades sanitárias  45 25 

 

Como se pode observar a partir do contexto geral, há ainda desafios nos sectores de educação e saúde que 

têm que ser resolvidos. Para além disso, quanto mais formação a mulher tiver, menor a taxa de 

mortalidade das crianças com menos de cinco anos (Imagem 3). A intervenção da Associação Progresso, 

em particular nas províncias de Cabo Delgado e Niassa nas áreas da educação, saúde (malnutrição) e 

cidadania local é fundamental para a contribuição no desenvolvimento de recursos humanos, e 

eventualmente na redução da pobreza no país. 

As actividades da Associação Progresso, tal como se verificou no terreno (províncias de Cabo Delgado e 

Niassa) no sector da educação estão focalizadas: 

 Na alfabetização de adultos, especialmente nas línguas locais e transição para a língua portuguesa. 

 Construir as capacidades básicas de leitura e escrita dos estudantes da 1ª à 3ª classes (monolingue 

e bilingue). 

 No reforço da monitoria do trabalho escolar através de supervisão e formação pedagógica da 

associação de pais, professores e alunos (Comissão da escola). 

 Reforçar os professores primários em metodologia de ensino, oralidade e escrita no currículo das 

línguas locais moçambicanas e em português, bem como o fornecimento dos materiais 

necessários (literatura infantil e jovem e livros para a educação bilingue). 

 No reforço dos professores através de Institutos de formação de professores primários. 

                                                      
3Em cada província, existe dois Institutos de professores (IFPs) e um de ADPP. 
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No sector da saúde: 

 Usar as aulas de alfabetização como a base e ferramentas adicionais de transmissão de mensagens 

e actividades sobre nutrição: como por exemplo a colaboração com o Centro Internacional para a 

Batata (CIP). 

 Encorajamento às raparigas para participação e continuação dos estudos (sessões de saúde 

reprodutiva através de activistas que estão ainda na escola (colaboração com a ORERA em 

Mandimba no distrito do Lago). 

 Feiras de culinária para ensinar às comunidades como preparar dietas equilibradas, isto é, dando 

informação prática sobre a alimentação de recém-nascidos, bebés e crianças (0-1 ano): quando, o 

quê, quanto e com que frequência, bem como demonstrações práticas sobre cozinhar refeições 

equilibradas usando produtos locais disponíveis.  

 Ensinar aos activistasos meios para disseminara informação de saúde importante à comunidade 

no que diz respeito à higiene pessoal, à importância de se dar à luz numa unidade sanitária, 

contrariamente aos partos em casa e outros assuntos relativos à saúde. 

 Entrega de vitaminas e suplementos de micro-nutrição para recém-nascidos. 

 

No domínio da cidadania activa: 

 Embora não se esteja a fazer muito numa escala maior, a Progresso tanto ao nível das 2 

províncias (Niassa e Cabo Delgado) como na cidade de Maputo, tem parcerias com outras 

Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para deliberar e influenciar as acções das comunidades 

locais no desenvolvimento da democracia a todos os níveis. O projecto “Alfabetização, esteira da 

unidade de género” (financiado pela Embaixada da Irlanda em Niassa) que ancorava a monitoria 

comunitária sobre o género nas aulas de alfabetização do projecto “Ler para Aprender” 

(financiado pela União Europeia) é de destacar – foi com os resultados deste projecto que a 

Progresso ganhou o prémio de Alfabetização da UNESCO. 

 
O orçamento previsto para a implementação do programa está destacado na tabela abaixo: 
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Tabela 5: Orçamento e despesas reais para o Programa de Desenvolvimento 2012-2015/2016 
 

Descrição 

Orçamento 

2012-2015 em 

MZM 

Despesas 

reais 2012-

2015 em 

MZM 

% gastos 

Áreas de intervenção (principais projectos)    

1a) Promoção da educação básica para crianças 89.863.160  87.938.820 97,9% 

1b) Promoção da educação básica para jovens e adultos 38.667.250 30.193.842 78,1% 

2) Promoção da saúde preventiva comunitária 61.135.000 13.010.537 21,3% 

3) Promoção da cidadania activa 24.708.750 4.018.500 16,3% 

4) Capacidade institucional  48.969.715  28.239.296 57,7% 

Subtotal 263.343.875  163.400.997 62,0% 

Custos administrativos e operacionais 31.370.562  41.343.372 131,8% 

Total global  294.714.437  204.744.370 69,5% 

 

Como se pode observar, a implementação dos programas de saúde & educação correu como foi 

planificado, mas o programa para a cidadania está atrasada devido a falta de fundos. 

 

2.2 Constatações por área de intervenção 

Para se chegar às nossas conclusões relativamente às três áreas de intervenção e questões relacionadas com 

a capacidade institucional, vários actores envolvidos, incluindo pessoal da Associação Progresso em 

Maputo e nas províncias, assim como outros parceiros, foram entrevistados. 
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Tabela 6: entrevistas a informantes chave 

Descrição Total de entrevistadores Localização 

Pessoal de Maputo 

Membros dos Órgãos Sociais da Progresso em Maputo 

ONGS/Parceiros  

Ministério da Educação- Nível Nacional  

Doadores  

11 

6 

4 

4 

3 

Maputo 

Pessoal 4 

Niassa 

Membros de Progresso 11 

Direcção Provincial da Educação – nível provincial  3 

Serviço da Educação – nível distrital  4 

Direcção provincial da Agricultura – nível provincial 1 

Membros de Organizações da Sociedade Civil 7 

Centro Internacional da Batata - CIP  1 

Direcção Provincial da planificação – nível provincial 1 

Cabo Delgado 

Direcção Provincial da Saúde – nível provincial 2 

Direcção Provincial da Educação – nível provincial  1 

Outras ONGs locais  6 

Pessoal 4 

Membros 10 

Membros de Progresso 1 

Colaboradores da Progresso 3 

Membros de Organizações da Sociedade Civil 2 

 

Para além das entrevistas a informantes chave, foram realizadas discussões focais em grupo com os 

beneficiários incluindo os professores das escolas, professores de adultos, directores de escolas, membros 

da associação de pais, activistas comunitários em programas de saúde, alunos activistas (em escolas), 

líderes comunitários (chefes) e líderes políticos. A média de idade dos beneficiários que participaram nas 

entrevistas era de 36 anos, enquanto a idade mínima foi de 13 anos e a mais velha de 77anos. 
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Imagem 5: Perfil sociodemográfico dos Informantes chave dos grupos de foco 

 

 

 

Imagem 6: Profissão dos informantes chave Imagem 7: Formação através da Progresso pelos

 informantes chaves  

 
 

 

2.2.1 Programa para a promoção de educação básica para crianças, jovens e adultos 

Em todas as suas intervenções dentro do sector da educação ao nível provincial, a Associação Progresso 

colabora com o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. Todos os programas / projectos 

são direccionados para crianças, jovens e adultos. Os seguintes programas/projectos tiveram lugar neste 

âmbito dentro do ciclo de programação: 
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Programa para a promoção da educação básica para crianças 

 Melhoria da qualidade de ensino nas escolas primárias (1ª à 5ª classes) financiada pelos governos 

irlandês e canadiano. Isto foi também alargado para cobrir os Institutos de Formação de 

Professores (Pemba, Montepuez, Cuamba e Lichinga). Actualmente também em Chitima em Tete 

e Chibututuine na província de Maputo. 

 O Projecto “Eu Leio”, com actividades em 7 distritos,3 em Nampula, 4 na Zambézia. 

 

Programa para a promoção de educação básica para jovens e adultos  

 Ensinar a ler para aprender. A União Europeia (UE) financiou esta intervenção. A UE estava a 

financiar parcialmente este projecto, sendo que os projectos acima comparticiparam nos projecto 

de alfabetização. 

 

Constatações no terreno 

As actividades estão a ser implementadas mas com um alcance reduzido, por exemplo, algumas escolas 

seleccionadas dentro de uma Zona de Influencia Pedagógica (ZIP) recebem apoio necessário no âmbito 

da melhoria do processo de ensino aprendizagem tanto do  ensino monolingue como bilingue.  

Por outro lado, o ensino de alfabetização para adultos está a decorrer bem e as aulas foram, em algumas 

comunidades, transferidas para o período nocturno, apoiadas pela intervenção da Progresso através do 

fornecimento e instalação de painéis solares nas salas usadas para o ensino de adultos. Foi um horário 

flexível solicitado pelas comunidades de base para libertar as mulheres e os homens durante o dia para 

cumprirem com outras obrigações. No entanto, há um sentimento misto no que diz respeito a este ponto 

porque outros preferem participar durante o dia.  

A Progresso está também a providenciar materiais de ensino, tais como livros para os educadores, para 

além de pagar subsídios a alguns educadores de adultos seleccionados nas áreas cobertas pelo projecto (a 

maioria dos educadores de adultos são pagos pelo governo através do MINEDH). 

Para além da formação dos programas de alfabetização de adultose ensino primário  das crianças , a 

Associação Progresso está a reforçar a capacidade dos Conselhos de Escola, compostos por pais, 

professores e alunos, para assegurar que todos participam na resolução dos desafios do dia-a-dia da escola.  

Os cursos intensivos de alfabetização (com duração de5 meses) funcionaram bastante bem, apesar de 

algumas falhas em 2 dos 5 centros piloto em Cabo Delgado. As lições aprendidas sobre o curso intensivo 

foram que, para se ter sucessos, os professores devem ter habilidades e conhecimentos, por isso a 

necessidade de se recrutar em outros casos fora da comunidade e isto requer sensibilização da comunidade 

local (explicar porque razão um professor de fora foi seleccionado em vez de um professor local) e 

selecção de candidatos que sejam capazes, estejam dispostos e estejam disponíveis para seguir um curso 

intensivo (5 dias por semana com 3 a 4 horas por dia). 

Observações e áreas para melhoramento:  

 Cobertura: Apenas algumas escolas estão seleccionadas para participar num determinado projecto 

/programa dentro da Zona de Influência Pedagógica (ZIP). Recomendamos que no futuro esse 
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tipo de intervenção deverá conseguir cobrir progressivamente todas as escolas dentro de uma ZIP 

para garantir um progresso equilibrado. 

 Braille e língua de sinais: Há necessidade de se ter educadores formados nesta área dentro da rede da 

Progresso para o ensino de adultos de modo a se assegurar a equidade e inclusão. 

 Género: As mulheres participam nas aulas de educação de adultos em grande número, o que é um 

aspecto positivo. Mas por outro lado, os homens estão a participar menos. Deste modo é 

necessário que se sensibilize as comunidades através dos líderes locais sobre a importância da 

educação de adultos para homens também4. 

 Transporte: os supervisores de educadores de adultos caminham longas distâncias parasupervisão 

das actividades. De modo a facilitar o seu trabalho, uma bicicleta deverá ser um bem importante. 

Foi confirmado no terreno pela Progresso que a maior parte dos supervisores tinha recebido 

bicicletas e apenas os novos não tinham recebido. 

 T-shirts: As T-shirts que osactivistas e os beneficiários recebem através do projecto são um grande 

incentivo. Para futuros programas, é importante que se contemple isto no orçamento porque 

pode também encorajar alguns homens a se juntar a aulas de alfabetização de adultos. 

 Alunos/estudantes activista em género: Esta intervenção está a reforçar os activistas através de 

conhecimentos extra sobre a saúde reprodutiva. No entanto, ainda é necessário trabalharpara 

reforçar a sua capacidade de melhor comunicarem com os membros das comunidades,  o que 

ainda estava a faltar. Para além disso, foi observado que as aulas de saúde reprodutiva são dadas 

de maneira combinada juntamente com os professores. Em vez disso, seria melhor separar-se os 

dois e dar aos professores instrumentos para eles monitorarem e ensinarem aos alunos. 

 Sustentabilidade técnica: Estabelecer uma rede de formadores através da formação de formadores, 

dando ao mesmo tempo o apoio necessário através de certificação adequada, por exemplo, para 

se assegurar que, mesmo estando um programa ou projecto em fase de conclusão, o processo não 

fique paralisado e os formadores capacitados possam impulsionar o projecto para o nível 

seguinte.  

 Visitas de troca de experiências: Deverão ser encorajadas em futuras intervenções para estimular a 

aprendizagem através de um ambiente diferente.  

 Sustentabilidade: O salário pago pelo projecto é o mesmo que o MINED paga aos alfabetizadores, 

o que permite uma migração fácil de pagamento pelo MINEDH depois de se acabar o 

financiamento do projecto. Um envolvimento proactivo e arranjos com o MINEDH são 

necessários permitindo uma transferência fácil quando o projecto estiver a acabar. 

 Monitoria e Avaliação: Apesar de a metodologia ter sido adaptada pelo MINEDH, não há nenhum 

financiamento disponível do MINEDH para se continuar a recolher dados para o processo de 

monitoria e avaliação depois de o financiamento do projecto da Progresso parar. É aconselhável 

envolver-se os técnicos do MINEDH na recolha de dados desde o começo do projecto. 

                                                      
4Porque algumas mulheres em outras localidades visitadas informaram que são proibidas pelos seus esposos de 

participar, visto serem eles próprios analfabetos e não quererem que as suas mulheres os ludibriem.  
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 Transferência de professores: Há um número significativo de professores que são transferidos. Isto 

trava as aulas de alfabetização intensiva em curso e prejudica as aulas no ensino primário pois 

pode não haver outro professor / formador capacitado , disponível. Uma planificação e formação 

proactiva de mais com alguns professores poderáevitar, no futuro, lacunas imediatas quando há 

transferências dos professores. 

 

2.2.2 Programa para a promoção da saúde preventiva para a comunidade 

Tal como para as intervenções na educação, todas as actividades de saúde são coordenadas através de uma 

instituição estatal apropriada, por exemplo, o programa CIP que existe através da Direcção Provincial de 

Agricultura, enquanto como os programas para a saúde comunitária em Cabo Delgado existe através da 

Direção Provincialda Saúde (MISAU). 

Programa para a promoção da saúde preventiva para a comunidade 

 Uso das aulas de alfabetização como plataforma e ferramentas adicionais para a disseminação de 

informação e práticas relativas à nutrição (projecto CIP, por exemplo). 

 Feiras de culinária para ensinar à comunidade a preparação de dietas equilibradas 

 Ensino aos activistas a disseminar informação de saúde importante para a comunidade no que diz 

respeito à higiene pessoal, à importância de se dar à luz numa unidade sanitária, contrariamente 

aos partos em casa e outros assuntos relativos à saúde. 

 

Constatações no terreno 

As iniciativas e actividades estão a decorrer como previsto através de seminários de capacitação para os 

activistas de saúde, e a acção dos activistas nas comunidades. 

 

Observações e áreas para melhoramento: 

 Sustentabilidade técnica: Estas formações acontecem directamente para os activistas e se o projecto 

acaba, elas provavelmente também param. De modo a se encorajar a continuidade, mesmo para 

além dos projectos/programas deverá ser feita uma selecção de activistas para uma formação de 

formadores e uma certificação apropriada. 

 Troca de experiências: A troca de experiências deverá acontecer dentro da província ou pode mesmo 

ser interprovincial porque isto reforça a aprendizagem através da observação e partilha de 

informação.  

 Transporte: Foi confirmado que a maior parte dos promotores tinham recebido bicicletas, mas a 

manutenção é um problema para muitos supervisores (porque é cara). 

 T-shirts: As T-shirts que os activistas e beneficiários recebem através do projecto são um grande 

incentivo. Para futuros programas, é importante que se contemple isto no orçamento porque 

pode também encorajar mais pessoas a juntar-se aos activistas existentes e trabalhar para a 

comunidade.  

 Fornecimento de fichas (para prestação de informação):Será necessário reforçar a capacidade dos 

coordenadores provinciais, dos facilitadores e activistas no âmbito da importância de se priorizar 
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a monitoria para além do desenvolvimento de instrumento de captura de dados (fichas de 

relatório) no terreno. 

 

2.2.3 Programa para a cidadania activa 

Devido a constrangimentos orçamentais, esta intervenção não ocorreu com o vigor com que se previa 

durante a planificação. No entanto, algumas actividades têm lugar a nível provincial, por exemplo, onde os 

coordenadores e os técnicosprovinciais sãomembros degrupos da Sociedade Civil que deliberam sobre 

diferentes tópicos relativos ao desenvolvimento económico provincial e os processos adicionais. Apesar 

de não haver nenhum financiamento, os membros da Associação Progresso expressaram a importância 

deste tema no desenvolvimento comunitário. 

 O projecto “Alfabetização, esteira para igualdade de género” (financiado pela Embaixada da 

Irlanda) que ancorava a monitoria comunitária sobre o género nas aulas de alfabetização do 

projecto “Ler para Aprender” (financiado pela União Europeia) é de destacar – foi com os 

resultados deste projecto que a Progresso ganhou o prémio de Alfabetização da UNESCO 2015. 

 O programa “Educação integrada”, financiado pela Irlanda, também tem uma componente de 

educação para cidadania, através do trabalho com os Conselhos de Escola. 

 

2.2.4 Principais projectos (2012 - 2015) 

Promoção de um ambiente de literacia em Moçambique (PLEM II): 2008-2014 financiado pelo 

Governo do Canada em parceria com CODE 

O PLEM II foi financiado pelo Governo do Canada através daCODE, uma ONG canadiana e 

implementado em parceria com Associação Progresso. Este projecto foi concebido para resolver um 

grande problema que afecta o sector da educação em Moçambique que é o das pessoas que não 

conseguem ler e escrever bem. O CODE é um parceiro de longo prazo que trabalhou em conjunto com a 

Associação Progresso para promover a alfabetização em Moçambique. Os seguintes grupos alvo foram o 

foco da intervenção 

 2,000 escolas, 641,346 alunos, 10245 professores, 350 funcionários das escolas, 6 centros de 

recursos, 3 institutos de formação de professores que receberam materiais de alfabetização em 

português e em línguas locais. 

 10,245 professores e 350 funcionários de escolas que beneficiaram de metodologia melhorada 

para a comunicação oral, leitura e escrita. 

 127 professores, 63 formadores e 3,500 alunos da 1ª à 6ª classes que beneficiaram de ensino 

melhorado em educação bilingue e. 

 

O objectivo do projecto era o de contribuir para a qualidade do ensino primário para rapazes e raparigas 

nas províncias de Cabo Delgado e Niassa. Foram implementadas as seguintes actividades:  

 Tradução de livros«gigantes» que poderá facilitar o processo de aprendizagem dos alunos. 

Oslivros da colecção Read Aloud foi traduzido do Swahili para o português com o objectivo de 

distribuição para uso nas escolas primárias das duas províncias.  
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 Elaboração e edição de Manuais para professores sobre Leitura e escrita iniciais, Oralidade, 

Transição da ortografes em línguas locais para a ortografia em Português, entre outros 

 600 carteiras portáteis (lapdesks)foram distribuídos para escolas carenciadas nas províncias de 

Cabo Delgado e Niassa e mais de 4000 carteiras fixas. 

 Desenvolvimento de capacidades de gestão de bibliotecas e animação para a leitura, para 

professores e bibliotecários para escolas primárias. 

 O desenvolvimento de manuais de ensino de oralidade e ensinar a ler e escrever para professores 

primários. 

 Estudos sobre critérios de desenvolver livros paracrianças por níveis de dificuldade da escrita, 

para línguas portuguesa e locais, levantamentos das competências de fala, leitura e escrita, Estudo 

sobre o perfil do professor entre outros. 

 Capacitação dos formadores dos institutos de formação de professores em Cabo Delgado e 

Niassa sobre metodologias de ensino de oralidade, leitura e escrita, tanto em português como no 

ensino bilingue. 

 Distribuição de livros a todos os institutos de formação de professores primários, bibliotecas 

escolares de escolas primárias, centros de recursos e bibliotecas públicas nas províncias de Cabo 

Delgado e Niassa. 

 Promoção de intervenções na rádio por crianças que encorajavam o hábito de leitura. 

 Promoção e implementação de um concurso literário e competições de leitura para alunos para 

encorajar o hábito de leitura. 

 

Através destas intervenções de projecto, foram alcançados os seguintes resultados: 

 1,509,705 livros e outros materiais de aprendizagem foram entregues. 

 7,000 formadores e professores receberam formação sobre metodologias de ensino e 

comunicação oral. 

 

A colaboração de CODE com a Progresso ajudou a alcançar os objectivos pretendidos e devido a estes 

resultados positivos, um outro projecto denominado BETTER foi concebido logo após o PLEM II. O 

BETTER, financiado pelo Governo do Canada, está também a ser implementado em conjunto com o 

CODE e centra-se principalmente no reforço do programa de formação de professores primários, e no 

reforço de 4 institutos de formação de professores nas províncias de Cabo Delgado, Niassa, Maputo e 

Tete. O projecto começou em Julho de 2015 e será implementado durante 7 anos. 

 

Ensinar a ler para aprender através de Ajuda da União Europeia (2012-2016) 

Trata-se de um projecto de quatro anos que foi financiado pela União Europeia (UE) com o objectivo de 

reduzir os índices de analfabetismo nas províncias de Cabo Delgado e Niassa, em particular mulheres e 

raparigas, aumentando consequentemente as capacidades de literacia e numeracia dos alunos. As seguintes 

foram algumas principaisactividades implementadas: 
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 Experimentação de uma nova modalidade de cursos de alfabetização intensiva que foi 

implementada nos distritos de Mandimba e lago em Niassa e no distrito de Mueda em Cabo 

Delgado. 

 Formação dos formadores, supervisores e alfabetizadores onde foram disponibilizado diversos 

materiais aos participantes destacando-se o kit de livros composto por: 1 manual de alfabetização, 

um livro de numeracia, um livro de literacia e um conjunto de brochuras de habilidades para vida 

distribuído por cada alfabetizador com a sua língua de ensino. 

 Capacitação de 20 alfabetizadores e técnicos em braile e este curso tinha objectivo de contribuir 

para erradicação do analfabetismo entre cegos e amblíopes nas províncias de Niassa e Cabo 

Delgado. Este curso tinha apoio adicional de Diakonia e foi realizado em parceria com 

Associação dos Cegos Amblíopes em Moçambique (ACAMO).  

 

As actividades foram implementadas como se esperava. No entanto, não houve nenhuma evidência de 

que tenha sido realizada uma avaliação final de projecto (UE)até agora. Mesmo assim, as evidências no 

terreno através de relatórios anuais de progresso validados pela informação recolhida através de 

entrevistas semi-estruturadas e grupos focais de discussão durante as visitas ao terreno em Niassa e Cabo 

Delgado confirmam que estas intervenções aconteceram.  

 

Educação básica e cidadania activa através da Ajuda Irlandesa (2012-2016) 

Através da assistência da embaixada irlandesa conseguiu levar a cabo as seguintes intervenções: 

 Maior e melhor acesso das comunidades ao programa de educação básica para crianças, jovens e 

adultos em duas fases: 2013-2014 e 2014-2016. 

 Promoção da cidadania activa e da igualdade do género – projecto «Alfabetização-esteira para a 

igualdade de género». 

 

As actividades seguintes foram implementadas no quadro da melhor acesso e qualidade das comunidades 

ao projecto de educação básica: 

Educação primária 

o Formação de formadores provinciais e distritais e dos  institutos de formação de 

professores. 

o Formação de directores de escolas, directores pedagógicos, professores e técnicos 

pedagógicos provinciais e distritais em metodologia de ensinobilingue. 

Educação de adultos 

o Formação de educadores de adultos, supervisores e formadores em metodologia de 

ensino bilingue. 

 

Para além disso, a Associação Progresso produziu materiais educativos em línguas locais e em português 

que foram usados nas escolas beneficiárias. Uma das lições aprendidas durante a primeira fase da 

intervenção foi a importância da supervisão e monitoria de actividades como sendo uma parte integrante 
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do projecto sem a qual as mudanças não poderão ocorrer. A ênfase na supervisão e monitoria deverão ser 

parte constante das actividades para implementar a aprendizagem em futuras intervenções. O projecto 

está ainda em curso e, inicialmente previsto para terminar em  final de 2016, está a ser preparada a 

extensão para mais 2 anos. 

 

No âmbito da promoção da Cidadania activa (Jan 2013-Abr 2015) com o apoio da embaixada irlandesa, 

foi também implementadooprojecto [Alfabetização-esteira para a igualdade de género], que teve como 

alvo 3,750 mulheres e homens que participavam nas aulas de alfabetização de adultos em 25 comunidades 

em quatro distritos (Muembe, Sanga, Chimbunila e Lago) e 250 líderes comunitários, entre os quais havia 

líderes tradicionais, líderes rituais, enfermeiras-chefes, e líderes religiosos. 

 

As seguintes actividades tiveram lugar: 

 Formação de educadores de adultos em questões de género,direitos humanos e monitoria 

comunitária. 

 Produção e disseminação de artigos e panfletos sobre a violação dos direitos das mulheres. 

 Capacitação de líderes comunitários (25 comunidades) em género e legislação existente sobre os 

direitos das mulheres e monitoria comunitária. 

 Produção e distribuição de panfletos com mensagens sobre a protecção dos direitos humanos e 

de desencorajamento à violência em 25 comunidades. 

 Acções de lobbying e advocacia relativamente à igualdade do género em reuniões públicas e da 

sociedade civil.  

 Monitoria da adesão comunitária (comportamento e atitude) no que diz respeito às mensagens 

promovidas e disseminadas. 

 

Uma avaliação final do projecto foi realizada e as seguintes deduções foram destacadas: 

 O uso de línguas locais em acções relativas ao género, direitos das mulheres e formas tradicionais 

de discriminação foi uma abordagem inovadora que valorizou a identidade dos beneficiários, 

encorajando assim a participação em grande número. 

 Os objectivos pretendidos foram alcançados e a plataforma foi uma boa experiência para a 

Associação Progresso, que poderia ser replicada para intervenções semelhantes no futuro. 

 A abordagem integrada foi louvável pois baseou-se nas actividades em curso da Progresso no 

terreno aumentando a relevância e a eficácia das intervenções. 

 

Prestação de serviços nutricionais a nível comunitário através do financiamento do Banco 

Mundial (2012-2016)através do Ministério da Saúde 

Trata-se de um programa de dois anos financiado pelo Banco Mundial através do Ministério da Saúde, 

implementado através de um consórcio de três organizações: a Fundação Aga Khan, a Associação 

Progresso e a Food for the hungry em estreita colaboração com a Direcção Provincial da Saúde de Cabo 

Delgado que começou em 2014 e terminará em 2016. O projecto visa oito distritos de Cabo Delgado, 
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nomeadamente Balama, Ibo, Meluco, Montepuez. Mueda, Muidumbe, Nangade e cidade de Pemba. A 

Progresso trabalha especificamente com 2 distritos, Mueda e Muidumbe. 

 

O objectivo do projecto é melhorar o nível actualde malnutrição crónica nos oito distritos alvo na 

província de Cabo Delgado através de resultados palpáveis de 80% das 221,971 beneficiárias directas 

(mulheres grávidas, lactantes, crianças de menos de 2 anos e raparigas adolescentes). 

 

As seguintes actividades foram contempladas no projecto: 

 Educação relativamente à dieta, nutrição e educação. 

 Sessões de demonstração de cozinha. 

 Oferta de suplementos (vitamina A, ferro com ácido fólico) a crianças, mulheres grávidas e 

lactantes. 

 Distribuição de micronutrientes em pó para crianças entre os 6-23 meses de idade. 

 Identificação e reenvio de crianças com malnutrição crónica para as unidades sanitárias. 

 

Este projecto está ainda em curso e estará concluído nos finais de 2016. Os dados secundários a partir da 

informação dos relatórios da Progresso validados pela informação de entrevistas semi-estruturadas e 

grupos focais de discussão em Cabo Delgado confirmam a implementação em curso das actividades acima 

destacadas.  

 

A promoção, produção, consumo e comercialização da batata-doce de polpa alaranjada – CIP 
(2013-2016) 
Este projecto foi implementado em conjunto com o Centro Internacional da Batata (CIP) na província do 

Niassa, com financiamento da Embaixada da Irlanda, e começou em 2013 e terminou no mês de Julho 

deste ano (2016). O objectivo do projecto é aumentar os níveis de produção da batata-doce de polpa 

alaranjada e a ingestão de vitamina A, bem como o consumo de carboidratos por 20,000 famílias na 

província do Niassa. As seguintes actividades foram contempladas no projecto:  

 Distribuição de ramos de batata-doce para cultivo. 

 Distribuição de panfletos educativos sobre nutrição, particularmente relacionada com o consumo 

de batata-doce de polpa alaranjada. 

 Feiras e concursos de culinária usando a batata-doce de polpa alaranjada como principal 

ingrediente.  

 

De acordo com os dados da Monitoria e Avaliação da CIP, a Progresso está a ter um melhor desempenho 

em relação aos parceiros que estão envolvidos no projecto, alcançando 10,718 camponeses (4807 

camponeses homens e 5911 camponeses mulheres). No entanto, deve-se mencionar que a informação do 

implementador e beneficiários através de entrevistas semi-estruturadas e discussões em grupos focais está 

em sincronia com a narração dos relatórios de evolução do projecto. 
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Eu leio – USAID (2013-2018) 

Trata-se de um projecto de cinco anos financiado pela USAID implementado num consórcio de três 

organizações: Associação Progresso, Save the Children e CESC. O projecto teve início nos finais de 2014 

e está a ser implementado nas províncias da Zambézia (quatro distritos) e Nampula (3 distritos). O 

objectivo do projecto é melhorar as competências de leitura e de escrita dos alunos da primeira e segunda 

classes através do reforço dos professores por via de formação e oferta de materiais de ensino e de 

aprendizagem. Os beneficiários do projecto incluem 22 ZIPs com 218 escolas das quais 118 beneficiarão 

directamente e 100 serão o grupo de controlo. O projecto espera cobrir 88,000 alunos num período de 5 

anos. Note-se que a implementação do programa durante o primeiro ano sofreu um atraso do inicio de 

actividades devidoao processo de aprovação necessária dos materiais educativos produzidos 

peloMinistério da Educação e Desenvolvimento Humano. 

Este projecto está ainda em curso e estará concluído nos finais de 2019. A equipa de avaliação não visitou 

as províncias de Nampula e da Zambézia. No entanto, entrevistas semi-estruturadas realizadas com alguns 

membros do consórcio (CESC e Associação Progresso) estão em harmonia com o relatório de Associação 

progresso do primeiro ano. 

 

Apoio à alfabetização e reforço institucional - Diakonia (2014, 2016) 

A Diakonia, uma organização de desenvolvimento sueca, tem apoiado continuamente Associação 

Progresso nas suas actividades, com financiamento do Governo da Suécia. A primeira assistência foi para 

o reforço do projecto de alfabetização para os cegos, que foi implementado conjuntamente com a 

ACAMO para produzir livros em braille. Para além disso, a Diakonia prestou recentemente (meados de 

2016) apoio institucional à Associação Progresso nas seguintes actividades: 

 Avaliação do plano estratégico 2012-2016. 

 Elaboração do plano estratégico 2017-2020. 

 Desenvolvimento de regulamentos internos. 

 Desenvolvimento de um plano de visibilidade e comunicação.  

 Formação do pessoal em M&A e comunicação. 

 

As intervenções com o apoio da Diakonia estavam ainda em curso e incluíam a avaliação actual. As 

intervenções acima destacadas estarão concluídas nos finais de 2016. 

 

Melhorar a saúde- KUTXA/PROSALUS &Fundação la Valmuza (2015) 

O projecto durou oito meses e foi implementado na província de Niassa em 6 comunidades no distrito de 

Sanga com fundos de KUTXA/PROSALUS & da fundação lá Valmuza, organizações espanhóis.  O 

projecto enfatizou as seguintes actividades: 

 A capacitação de activistas e comités de saúde. 

 Acompanhamento de trabalhos de activistas e comité de saúde com as famílias nas comunidades 

em coordenação com as instituições de saúde local e distritais. 
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 A (re)-produção de material educativos para activistas, comités de saúde e a comunidade.  

2.3 Constatações do nível institucional 

2.3.1 Sistemas de gestão 

A Progresso usa a gestão de cima para baixo no qual tudo é organizado e planificado em Maputo e as 

instruções são levadas para as províncias. Embora o lado positivo desta abordagem seja que os 

funcionários conhecem os seus papéis e irão seguir uma metodologia específica, isso desencoraja as 

inovações. Os funcionários que são naturalmente inovadores podem ficar desmoralizados e irão 

provavelmente procurar em outro lugar um cargo que reconheça melhor as suas habilidades. Este método 

pode também ser um potencial para a introdução de atrasos no sistema, particularmente se o nível central 

estiver sobrecarregado, ou se os níveis provinciais não estiverem a corresponder ao seu trabalho 

metodologicamente. 

 

O desempenho do pessoal é medido pelas metas estabelecidas nos projectos, o que é positivo por um 

lado, porque eles se esforçam para alcançar essas metas. Por outro lado, o aspecto negativo é que há 

pouco tempo despendido para se envolver com a comunidade fora do trabalho técnico, limitando o 

tempo para lobbying e advocacia sobre outros assuntos relevantes dentro das comunidades. 

 

O sistema financeiro está bem organizado e é usado o software PRIMAVERA para fins de contabilidade 

dos fundos das organizações e firmasinternacionaisde auditoria externa independente 

(WaterHouse&Coopers, KPMG) auditam anualmente as contas, o que é de louvar. Há, no entanto, 

espaço para melhoramentos no que diz respeito aos processos de aprovação interna. Por exemplo, 

introduzir um controlador financeiro, cuja função seja apenas de verificar e questionar as despesas, uma 

pessoa neutra que não faça parte dos processos de programação, planificação ou implementação (por 

exemplo, um membro do conselho). 

 

2.3.2Relações dos recursos humanos 

Existem 56 funcionários na Associação Progresso (incluindo 3 coordenadores, 15 técnicos, 8 

administradores e 27 trabalhadores de apoio) dos quais 21 em Maputo, 19 no Niassa, 14 em Cabo 

Delgado, 1 na Zambézia e 1 em Nampula. 

 

A maior parte do pessoal que se encontra na Associação Progresso tem estado a trabalhar há mais de 10 

anos, o que é louvável. No entanto, as seguintes questões deverão ser tomadas em consideração para a 

próxima programação: 

 Membros em relação ao pessoal técnico: Alguns dos membros fazem realmente parte do pessoal técnico 

da associação. Sendo bom e não proibido os membros trabalharem para a associação como 

pessoal, isso deve basear-se em mérito através de um processo competitivo de contratação, 

particularmente para as áreas técnicas (salientar que vários membros do pessoal técnico passaram 

a ser membros da associação depois de serem trabalhadores de Progresso).Tem que ser traçada 

uma linha clara sobre as obrigações e os deveres de um membro e como eles podem contribuir 
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para a associação. Este deverá também ser o caso de todo o pessoal, estabelecendo-se claros 

perfis profissionais, de modo a que todos saberão o que deles se esperade modo a reforçar a 

transparência do processo. 

 Comunicação: A maioria do pessoal sente que há um  afastamentoentre a administração e os níveis 

mais baixos, e o pessoal destes últimos não sabe o que está a acontecer dentro da associação no 

que toca aos programas. Para se aumentar a comunicação, reuniões semanais de planificação 

(actualização) poderiam ser organizadas (1 hora no máximo) para todo o pessoal.  

 Capacitação, progressão nas carreiras e incentivos: Havia uma preocupação do pessoal em como eles são 

solicitados casualmente para realizar tarefas adicionais para as quais não estão qualificados para 

levar a cabo, por exemplo, ser solicitado para gerir um determinado projecto. Embora isto seja 

uma proposta entusiasmante e desafiante, sem habilidades adequadas de gestão, o projecto irá 

correr de maneira deficiente. Consequentemente, é importante que quando uma pessoa for 

nomeada ou solicitada para realizar uma determinada tarefa que requeira capacidades especificas e 

um processo de pensamento diferente, seja realizada uma capacitação apropriada. 

Para além disso, os critérios de incentivos e de progressão na carreira deverão ser um processo 

transparente para todos. Se uma pessoa, por exemplo for promovida ou tiver um aumento no 

salário, então deve ser por causa do mérito e todos deverão compreender como é que se chegou a 

isso. 

 Recrutamento: para alguns cargos, a Progresso sente dificuldades em encontrar talentos locais; por 

exemplo, levou muito tempo para se encontrar um supervisor distrital em Cabo Delgado, o que 

claramente pode atrasara implementação dos projectos. Para além disso, contratos fixos deverão 

ser emitidos contrariamente a contratos abertos (permanentes) porque estes estão apenas 

vinculados à duração do projecto e não são uma pressão financeira para a associação a longo 

prazo. 

 Linhas claras de prestação de informação e comunicação: De modo a se evitar situações nas quais uma 

pessoa sinta que ele/ela está a ser empurrada para todas as direcções, deverão ser estabelecidas 

linhas claras de comunicação e prestação de informação, que deverão ser comunicadas a todos 

para além de estarem lucidamente delineadas no perfil de trabalho. 

 Departamento de Recursos Humanos (RH): Devido ao crescimento da associação, um departamento 

adequado de RH deverá ser desenvolvido para apoiar o nível de gestão nos processos de 

recrutamento. No caso de constrangimento financeiro para se estabelecer essa unidade, estes 

serviços poderiam ser externalizados quando fosse necessário. A actividade importante do RH 

deverá ser, para além da formação para o cargo, planificação do desenvolvimento pessoal e 

actividades de estímulo de carreira, pois irão aumentar a motivação do pessoal e a ética do 

trabalho. 

 

2.3.3 Gestão do património existente 

A editora 
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Esta unidade é um potencial gerador de fundos se for adequadamente gerida. Foi observado que esta 

unidade tem estado a operar com prejuízos na maioria das vezes. É preciso uma mudança na estratégia e 

pôr a editora a funcionar como uma unidade de desenvolvimento de negócios. Para isso: 

 Devem ser aplicados custos para qualquer livro, ou publicação que for produzida. Os 

programas/projectos poderão ser potenciais clientes para a editora garantindo que se acrescente 

uma margem a qualquer livro que seja produzido para um programa. Este dinheiro poderia ser 

gerido de acordo os princípios da contabilidadeestabelecidos. 

 Poderiam também ser vendidos para fora dos programas da Progresso, serviços através de uma 

campanha vigorosa e os clientes potenciais poderiam ser doadores bilaterais e as NU. Poderia ser 

concebido um plano de marketing adequado. 

 Contudo, isto necessitará de um gestor com habilidades apropriadas para jogar com todos os 

elementos e uma maneira de se fazer é aumentando-se as habilidades do actual gestor, ou 

trazendo para dentro uma nova pessoa com a visão pretendida e as habilidades apropriadas.  

 

Centro Utuculo 

O Centro Utuculo na província do Niassa está actualmente encerrado devido à falta de financiamento 

para sustentar o centro de formação vocacional. Durante o ciclo programático de 2012-2015 o centro 

recebeu apoio durante 12 meses da Ajuda Norueguesa. No entanto, devido à falta de fundos para cobrir 

os custos de funcionamento subsequentes, foi encerrado e o pessoal acabou por ser reduzido. A equipa de 

avaliação teve a oportunidade de visitar o centro que está agora abandonado devido à inactividade, apesar 

da infra-estrutura existente. 

 

Bloco administrativo & aulas do centro Utuculo 

 

 

Esta questão foi longamente deliberada em sessões da assembleia-geral da Progresso. A decisão final foi 

de, ou se vender, ou alugar a infra-estrutura. Deste modo, a Progresso está a procurar activamente 

compradores ou potenciais organizações que poderão alugar a propriedade.  
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Outro património  

Para além dos bens acima listados, a Associação Progresso possuiu outro património: 

 2 edifícios em Maputo, sendo um o escritório central, e o outro edifício está alugado. 

 2 edifícios em Pemba, sendo um escritório, e o outro edifício está parcialmente acabado e está 

alugado. 

 Um terreno vazio na zona de expansão em Pemba. 

 2 edifícios em Lichinga, sendo um o escritório e o outro está vazio e localiza-se perto do mercado 

central.  

 

2.3.4 Visibilidade 

A visibilidade externa é importante para a Associação Progresso. Uma estratégia de comunicação pública 

proactiva é necessária para criar consciencialização do mundo externo. Para além dos canais de 

comunicação tradicionais, para alcançar diferentes tipos de audiência alvo, o espaço digital é também 

importante por forma a se aumentar a visibilidade. Importantes elementos a considerar são: 

 Website& redes sociais: É imperioso que nesta era, a Associação Progresso tenha o seu próprio 

website onde as partes envolvidas possam adquirir informação sobre a associação. Deverá ser 

dada atenção para se manter o website actualizado. 

 Prémios: dado que o trabalho que a associação leva a cabo já recebeu muitos prémios locais e 

internacionais, isto poderia ter sido uma plataforma para mais visibilidade a nível local, através de 

programas televisivos e radiofónicos. 

 Brochura: Uma brochura resumindo a visão, missão e alguns estudos de caso para dar uma visão 

rápida e geral a qualquer pessoa que nunca tenha ouvido falar da associação. 

 

2.3.5 Estrutura de governação da Progresso (2012-2015) 

A Associação Progresso foi criada por pessoas com a mesma paixão e objectivos destinada a contribuir 

para o desenvolvimento de Moçambique. Desde o início, a Associação Progresso tem sido uma 

organização de membros. A sua estrutura de governação está em linha com os requisitos legislativos em 

Moçambique relativamente a Organizações da Sociedade Civil (OCSs), sendo assim composta por uma 

Assembleia Geral, Um Conselho de Direcção e um Conselho Fiscal A Progresso enfrenta um desafio no 

âmbitodo recrutamento de novos membros, ao mesmo tempo que os actuais estão a envelhecer. O 

número de membros registou um declínio para 76 membros em 2016. Para além da base de membros, 

houve um número limitado de novos membros que se juntaram à Progresso durante os últimos anose, 

segundo a informação dos membros da associação, apenas alguns novos membros se juntaram à 

organização no período 2012-2016. 

Um dos principais desafios no recrutamento de novos membros é a articulação das expectativas dos 

potenciais membros com o actual contexto organizacional e do país. Por exemplo, algumas das 

preocupações imediatas dos potenciais membros é o emprego. Contudo, a Progresso não pode dar 

emprego a pessoas, só porque são membros. Um outro desafio que foi frequentemente mencionado pelos 

actores (stakeholders) da associação foi a sustentabilidade organizacional em termos da memória 
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institucional e a percepção deque Associação Progresso não esta ainvestir recursos em termos de 

capacitação a este respeito para assegurar uma transição eficiente e eficaz nos casos em que algum do 

pessoal com conhecimento e experiência decida sair da organização. 

Recrutamento de novos membros é necessário para promover novas ideias e autorreflexão suficiente para 

desafiar a maneira de trabalhar e antecipar mudanças no actual panorama, por exemplo, a mudança de 

prioridades dos doadores e a evolução digital. Esta situação reflecte-se também na representação estável 

dos membros do Conselho de Direcção ao longo dos anos, havendo poucas mudanças na sua 

composição.  

Os membros existentes estão cientes desta situação e encomendaram vários estudos, particularmente para 

apoiar na mudança de gestão, por exemplo, o estudo de reestruturação feito por Saxby e Sylvester (2008). 

A incumbência de uma avaliação externa do programa de desenvolvimento 2012-2015 é também um 

direccionamento positivo por parte da associação para injectar novas ideias e revitalizar a instituição. No 

entanto, uma questão permanece sobre até que ponto a organização pretende mudar. Esta questão é 

crucial porque algumas das questões levantadas durante o estudo de 2008 são ainda recorrentes: por 

exemplo, a gestão técnica, o processo de recrutamento de novos membros para se juntarem à organização, 

uma abordagem de desenvolvimento de negócios, particularmente no que diz respeito à editora por 

exemplo.  

 

2.3.6 Recomendações implementadas do estudo de reestruturação de 2008 

Um estudo de reestruturação levado a cabo por John Saxby e Kerry Sylvester (2008) fez algumas 

recomendações para reorganizar a associação. Algumas das recomendações estão em sincronia com 

algumas das constatações da presente avaliação, o que significa que estão em vias de ser respondidas ou 

foram já respondidas.  

 

Tabela 7: Recomendações sobre a reestruturação do estudo de 2008 em relação à situação actual (2016)5 

Recomendações (2008)  Situação actual Recomendações desta avaliação  

Assegurar que a gestão técnica esteja 
a cargo do Director Executivo que 
deverá ser o gestor sénior da 
organização.  

 O papel do Director Executivo é 
operacional e designado pelos 
membros. No entanto, a estrutura 
global de gestão não está clara em 
termos de papéis, responsabilidades e 
prestação de contas.  

Os estatutos foram também 
actualizados para reflectir esta 
mudança. 

Linhas claras de comunicação deverão ser 
estabelecidas e estruturas de prestação de 
informação comunicadas a todo o pessoal. 

O director executivo deverá receber mais poder 
de decisão autónoma. Os papéis de todo o 
pessoal e assessores deverão ser clarificados e 
formalizados em termos de responsabilidades e 
prestação de contas.  

O director executivo deveria 
trabalhar com uma equipa de pessoal 
sénior de gestão composta por 
ele/ela como director executivo, 
vice-director executivo, gestor sénior 
de programa, 2 coordenadores 

 Está em curso. Até agora o director 
executivo é operacionalmente 
apoiado pelo presidente do Conselho. 
Não há nenhum vice-director 
executivo nem nenhuma unidade de 
RH. 

O departamento de RH é uma espinha dorsal 
importante para uma instituição em 
crescimento como a Progresso e uma das suas 
funções será reforçar a organização na esfera 
de capacitação (técnica) e progressão de 
carreiras. 

                                                      
5 Vermelho = Nenhuma evidência de progresso em relação à recomendação; Amarelo = Evidência de progresso e processo de 
mudança, embora não totalmente concluído; Verde = Evidência de progresso e concretização do processo 
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Recomendações (2008)  Situação actual Recomendações desta avaliação  

provinciais e um assistente de 
recursos humanos.  

Criação de uma unidade de gestão de 
conhecimento que irá também lidar 
com a M&A 

 Não foi ainda criado nenhum sistema 
de gestão de conhecimento, nem foi 
desenvolvido nenhum quadro de 
M&A. Em vez disso, os 
programas/projectos usam quadros 
específicos de monitoria e avaliação. 

Formação clara sobre M&A a todo o pessoal 
dos programas e sobre como actualizar e 
recolher esta informação, através da entrega de 
formulários para orientação e sobre modos de 
procedimento. 

Recomendação para a criação de um quadro 
geral de M&A que constituiria um painel 
relativo a todas as operações e situação 
financeira, para além de M&A específica para 
projectos/programas. Como nota, o sistema 
financeiro é muito sólido e funcional e fornece 
dados em tempo real. 

Criação de um comité para a 
mobilização de membros  

 Não há nenhuma evidência de que 
isto tenha sido criado porque 
ninguém mencionou este aspecto 
durante a recolha de dados. 

Nível macro: Desenvolver estratégias para o 
recrutamento de membros, visto que esta 
recomendação não foi ainda totalmente 
respondida.  

Pensar profundamente sobre o rumo 
da associação relativamente a outras 
áreas tais como saúde, agricultura e 
economia local.  

 A maioria dos membros tem uma 
ideia daquilo em que a Progresso é 
forte, por exemplo, que a organização 
é boa em iniciativas de educação e 
consequentemente isto deveria ser o 
centro de todas as intervenções a 
nível da base. 

A informação dos membros sobre o caminho a 
seguir relativamente à futura estratégia mostra 
que isso já foi pensado e que existe um 
caminho claro para onde eles querem estar. 

Recomendações (2008)  Situação actual Recomendações desta avaliação  

A editora deverá levar a cabo uma 
pesquisa de mercado sobre se há 
procura de serviços especializados 
pagos e profissionalizar-se.  

 A editora continua a funcionar dentro 
dos programas e não como uma 
unidade independente. 

Usar uma abordagem de desenvolvimento de 
negócios e agir autonomamente para cobrir os 
seus próprios custos de funcionamento. 

Reflectir sobre a validade da 
metodologia adoptada em particular 
auditoria interna e gestão de 
conhecimento da Caixa Comunitária 

 Os membros reflectiram e chegaram à 
conclusão que as metodologias não 
eram sustentáveis, e 
consequentemente foi encerrada.  

Com base na análise dos factos apresentados 
para encerramento, esta foi uma decisão bem 
pensada pois essa abordagem teria apenas 
levado a perdas.  

 

Devido às mudanças em curso, ao panorama dos doadores e às recomendações de Saxby e Sylvester 

(2008) a Progresso procedeu à revisão dos estatutos da associação para se conformarem com a realidade 

relativamente à mudança estrutural que estava a ocorrer em 2013. Os estatutos revistos foram aprovados 

em Assembleia Geral em 2015 e entraram em vigor no mesmo ano. 

 

2.3.7 Quadro de monitoria e avaliação 

Programas e projectos específicos têm um quadro de monitoria e avaliação (M&A) que está a ser 

devidamente aplicado. Um bom exemplo é o projecto de cidadania activa ( Alfabetização – esteira para 

igualdade de género), financiado pela embaixada da Irlanda que foi avaliado depois da conclusão das 

intervenções. Apesar de terem sistemas específicos de monitoria para projectos específicos, foi difícil 

obter-se,dos escritórios provinciais,números quantificáveis em termos de alcance das acções e 

projectos,quando foram solicitados. 

Embora no caso da informação financeira seja possível obter-se dados em tempo real quando pedidos 

para todos os programas/projectos em curso, o que é de louvar, isto não acontece do lado das operações. 
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O programa de desenvolvimento 2012-2015 tinha delineado claramente os passos e os indicadores a 

serem seguidos através da abordagem de Gestão Baseada em Resultados (GBR) usando um quadro lógico. 

Para além disso, estavam previstas três intervenções de avaliação: 

 O primeiro ano para a realização do estudo de base de referência.  

 O segundo ano para a realização da avaliação de meio percurso. 

 O quarto ano para a realização da avaliação final. 

 

Alguns dos projectos realizaram um estudo de base de referência, e outros não o fizeram. Apesar disto, 

não há nenhuma solução específica de monitoria e avaliação para ajudar a identificar os avanços em tempo 

real de todos os projectos e programas em curso, à excepção do sistema financeiro que está actualizado e 

facilita com o provimento de dados financeiros em tempo real. Alguns projectos têm avaliações 

incorporadas e outros não. Um sistema de M&A que funcione bem é uma parte crítica de uma boa gestão 

e prestação de contas de projecto/programa e deste modo devia estar incorporado em cada projecto, e 

mais tarde transferido para o principal quadro de M&A de todos os projectos em curso. Isto é importante 

porque vai ajudar a dar informação para: 

 Apoiar a implementação de projectos/programas com prestação de informação precisa baseada 

em evidências que informam a gestão e a tomada de decisões para orientar e melhorar o 

desempenho dos projectos/programas. 

 Contribuir para a aprendizagem organizacional e partilha de conhecimentos reflectindo sobre as 

experiências e lições partilhadas. 

 Manter a responsabilização e a observância demonstrando que o trabalho foi realizado como 

acordado observando padrões estabelecidos. 

 Dar oportunidades às partes envolvidas, especialmente beneficiários, para darem contribuições 

para o trabalho, abertura para as críticas e vontade de aprender das experiências, bem como 

adaptar-se às necessidades em mudança. 

 Promover e comemorar conquistas e realizações criando encorajamento e contribuindo para a 

mobilização de recursos.  

 

Os indicadores do Programa de Desenvolvimento 2012-2016 foram bem desenhados através da 

abordagem SMART6. Contudo, sem o sistema geral apropriado de M&A no terreno para a organização, 

além da falta de uma base(baseline) de referência apropriada no início do programa em 2012, é um desafio 

medir-se e determinar-se realmente o que foi alcançado até à data em termos numéricos. É possível obter-

se alguma informação de alguns projectos, que tinham um sistema específico de M&A, mas não é o caso 

de todos. 

                                                      
6S=Specific(especifico), M=Measurable (mensurável), A=Achievable(Alcançável), R=Realistic(Realístico) T=Time bound 
(Ligado ao Tempo) 
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3 Conclusões e recomendações 

A implementação do plano estratégico 2012-2015 foi conturbadaem termos de financiamento de 

projectos, o que culminou com o encerramento de alguns dos projectos e a redução de algum pessoal. 

Este período que coincidiu com a crise financeira global viu uma mudança na direcção e nas estratégias da 

maior parte dos doadores no que diz respeito ao financiamento e colaboração com ONGs locais e 

internacionais, tendo isto criado um choque também na Progresso. Isto foi um sinal para a Progresso 

rever algumas das suas operações e estratégias financeiras,  

O quadro seguinte destaca os resultados esperados relativamente ao Programa de Desenvolvimento 2012-

2015 e os progressos até agora:  

 

Tabela 8: Objectivos estratégicos e resultados actuais7(2012-2015)  

Objectivos 

estratégicos 

 Resultados esperados Resultados actuais  

1. Melhor acesso à 

educação básica de 

qualidade pelas 

comunidades locais, com 

particular atenção às 

crianças, jovens e adultos. 

 Educação básica: Aumentar a percentagem de 

estudantes da 5.ª classe com competência para 

ler e escrever alinhada às especificações do 

Ministério da Educação (MINED). 

 

 

O único levantamento de competência para 

leitura e escrita foi realizado em 2013 

 

 Educação básica para jovens e adultos: 48,000 

jovens e adultos (dos quais 22,000 mulheres e 

5,000 pessoas portadoras de deficiências) em 

Cabo Delgado e Niassa obtêm competência 

para ler e escrever, habilidades de numeracia e 

de vida em 2016. 

Maior parte dos projectos / programas 

implementados estiveram relacionados com a 

educação envolvendo muitas crianças, jovens e 

adultos. 

A obtenção de dados quantitativos globais só 

seria possível pelo somatório dos dados 

individuais de cada projecto. 

 

2. Promover a saúde 

preventiva comunitária e 

o acesso a serviços de 

saúde essenciais e de 

qualidade.  

 Melhores indicadores de saúde materno-

infantil em conformidade com os Objectivos 

de Desenvolvimento do milénio (ODM) em 8 

distritos das províncias de Cabo Delgado e 

Niassa em 2016. 

A Progresso esteve envolvida em projectos 

relacionados com a saúde nas províncias de 

Cabo Delgado e Niassa, havendo já 

melhorias notáveis na malnutrição a nível 

comunitário. Tanto os projectos para saúde 

preventiva em Niassa, como os de combata à 

malária e desnutrição têm dados recolhidos. 

Mas não temos os dados sumarizados para o 

impacto global do programa de 

desenvolvimento 

3. Promover a cidadania 

activa e reforçar as 

capacidades das 

comunidades locais e 

desenvolver iniciativas de 

 Melhorar o desempenho de pelo menos 40 

organizações da sociedade civil (OSC). 

Participação activa melhorada de 8 

organizações locais e redes da sociedade civil 

em actividades de Monitoria e Avaliação, 

A falta de fundos limitou as actividades 

previstas neste domínio, o objectivo 

estratégico foi parcialmente alcançado; 

o projecto Alfabetização – esteira para a 

igualdade do género (implementado através 

                                                      
7Vermelho = metas não alcançadas; Amarelo =metas quase alcançadas; Verde = metas (mais do que) alcançadas 
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Objectivos 

estratégicos 

 Resultados esperados Resultados actuais  

rede que favoreçam a 

defesa dos direitos das 

comunidades locais.  

governação e lobbying de direitos. de financiamento da Embaixada da Irlanda, 

contribuiu para o Resultado de promover a 

cidadania activa. Este projecto usou como 

base as turmas de alfabetização do programa 

financiado com fundos do programa da 

União Europeia para a promoção da 

alfabetização em Cabo Delgado e no Niassa. 

Os resultados alcançados com esta 

colaboraçãolevaram ao reconhecimento 

internacional do trabalho da Associação 

Progresso e ao prémio da UNESCO. 

4. Capacidade 

institucional da 

Associação Progresso 

reforçada 

 Nova estrutura e processos de trabalho 

estabelecidos e funcionais a todos os níveis. 

Estrutura existente da organização – 

processo em curso 

 Melhor qualidade dos programas. Muito forte em intervenções de educação 

 Melhor capacidade de angariação de fundos. Pessoa(s) específica(s) necessária(s) para a 

angariação de fundos 

 Procedimentos de gestão transparente e de 

prestação de informação. 

Processos em curso para mais melhorias 

 Parcerias estabelecidas para uma gestão 

sustentável do centro Utuculo.  

Acções num impasse relativamente ao centro 

Utuculo 

 Novo financiamento identificado para a 

Caixa Comunitária , senão continuar para o 

encerramento.  

Nenhum fundo identificado para o banco de 

aldeia, consequentemente foi encerrado. 

 Maior capacidade relativamente à gestão 

interna e sustentabilidade da unidade de 

publicação da Progresso (Editora). 

A editora faz parte dos programas da 

Progresso e não é uma unidade autónoma 

que necessita de cobrir os seus próprios 

custos de funcionamento. 

 

Apesar dos desafios, as evidências sublinham claramente o facto de que a Associação Progresso está a 

trabalhar e a alcançar as comunidades de base através das suas intervenções na educação, 

nutrição/agricultura e cidadania activa e este trabalho não deve ser subestimado. Há uma rede local sólida 

que foi criada e que se for bem explorada poderá causar alguns impactos positivos para as comunidades 

locais. Estas redes locais incluem os activistas comunitários, os educadores de adultos, as escolas que a 

Progresso está a capacitar e, a nível provincial, a boa relação que existe entre as direcções provinciais de 

educação e desenvolvimento e a direcção de agricultura.  
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Recomendações 

No entanto, de modo a se suster o trabalho acima mencionado, são propostas as seguintes 

recomendações: 

 

Nível macro (nível estratégico) 

 A educação deverá ser o nicho ou a principal área de enfoque da Progresso e todas as outras 

intervenções, tais como a agricultura, nutrição, actividades de geração de rendimento, deverão ser 

desenvolvidas em torno deste nicho de modo a que o enfoque da Progresso não fique diluído e 

não perca significado no futuro.  

 Os programas de educação/alfabetização deverão ser adaptados para o contexto de mudança. 

Para além da abordagem tradicional à alfabetização: aprender a ler e escrever com caneta e papel, 

a nova era digital requer literacia digital. Aprender a escrever um SMS poderá tornar-se mais 

importante do que escrever com papel e caneta. A Progresso deverá antecipar o contexto em 

mudança no qual todo o povo moçambicano irá um dia possuir um telefone móvel. 

 Há ainda trabalho a fazer nos distritos em que a Progresso intervém em termos de extensão e 

alcance, em vez de se ramificar para outras províncias, seria aconselhável consolidar essas 

actividades nas províncias existentes nos próximos cinco anos. 

 Com base no feedback durante o processo de recolha de informação, a maior parte das 

recomendações de avaliações ou apreciações anteriores apontam para as mesmas questões que 

esta avaliação no que diz respeito à gestão, às questões de recursos humanos, à adesão de 

membros, à monitoria e avaliação, à sustentabilidade financeira, técnica e organizacional. A 

questão permanece, até que ponto a Progresso deseja mudar? Para uma organização florescente 

sobreviver num panorama de mudanças de financiamento de doadores, é necessária uma 

organização mais profissional, com uma unidade destinada ao desenvolvimento de negócios e à 

gestão estratégica. Processos melhor organizados e padronizados são necessários, contrariamente 

aos procedimentos ad hoc e específicos aos projectos. 

 Procurar estratégias para o recrutamento de novos membros para a associação porque, como é 

reconhecido pelos membros, há demasiado poucos novos membros a aderir.  

 

Nível meso (nível organizacional) 

 Dada a dinâmica rotativa das ONGs e doadores, não só em Moçambique mas em outros países, a 

Associação Progresso deveria ir em frente e adoptar uma estratégia de desenvolvimento de 

negócios no que toca à gestão dos seus programas. 

 Uma demarcação clara do trabalho do nível do executivo dos deveres e obrigações dos membros 

é necessário.Parece haver uma fronteira ténuarelativamente aos processos de recrutamento dos 

membros em cargos técnicos. Por exemplo, um cargo de coordenador provincial éum cargo 

técnico que requer capacidades de gestão. No entanto, de acordo com a informação recebida 

durante a avaliação, os coordenadoresprovinciaissão nomeados pelo Conselho de Direcção 

segundo os procedimentos da organização. Embora seja bom envolver membros em actividades 

técnicas relacionadas, sistemas adequados deverão ser criados para mostrar que processos de 

recrutamento apropriados foram levados a cabo e caso algum membro se qualifique para o cargo 
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não haverá nenhuma questão em relação a isso, visto que foram seleccionados com base no 

mérito das suas qualificações e capacidades técnicas que estão em linha com o trabalho em 

questão. No entanto esta situação tem de ser abordada com atença por forma a não afectar a  

prestação de contas e a transparência na organização. É necessária uma estratégia de 

desenvolvimento dos recursos humanos, particularmente no que diz respeito à capacitação do 

pessoal existente e ao sistema de incentivos, que permite recompensas na base do desempenho. 

 Encorajar os coordenadores provinciais para estabelecerem redes locais e colaboração com outras 

organizações, o que é crucial para se perceber o que está a acontecer dentro do ecossistema e 

evitar-se situações em que outras organizações dupliquem e distorçam o trabalho já em curso. 

 A Progresso deve estar disposta a rever a sua estrutura organizacional, querequer muito mais do 

que mudanças nos artigos dosestatutos da associação. Tal como se sugeriu em 2008 por assessoria 

externa, outras formas organizacionais que servem melhor a mudança de contexto económico 

podem ser mais adequadas para se reforçar os valores originais da Progresso, permitindo ao 

mesmo tempo mais flexibilidade na gestão financeira (permitindo actividades geradoras de 

rendimento, investimentos na profissionalização da Progresso, aumento da capacitação) e 

diminuindo a dependente de requisitos individuais de doadores. 

 A Progresso deverá estar aberta para investigar activamente oportunidades de colaboração com 

outras ONGs nacionaise internacionais para atrair financiamentos adicionais. Isto requer uma 

colaboração aberta e não uma colaboração fechada e uma atitude internamente focalizada, porque 

outras ONGs estão a invadir o domínio que antes foi liderado pela associação. A colaboração não 

só aumentará o orçamento disponível para a implementação do programa, mas também vai 

aumentar a capacidade de aprender de outras organizações e a visibilidade dos resultados para o 

mundo de fora. 

 

Nível micro (nível de actividade) 

 A sustentabilidade técnica e organizacional deverá ser o enfoque da associação, assegurando que a 

capacidade técnica seja consolidada dentro da organização, ou a níveis de base através de 

programas de formação de formadores que, se bem realizados, poderão garantir um alcance mais 

alargado. Por exemplo, formando um director numa das Zonas de Influência Pedagógica como 

formador e dando-lhe os instrumentos apropriados, ele/ela pode por seu turno formar 

professores locais e dar apoio quando for necessário. 

 Tem que ser criado um sistema eficaz de Monitoria e Avaliação (M&A), quer por nível 

institucional quer por nível de projecto. Na maneira como as actividades estão a ser 

implementadas é difícil solicitar números em termos de metas, isto porque aquando do início da 

actividade não foi criada nenhuma base de referência. Sem uma base de referência e metas 

adequadas estabelecidas no princípio de qualquer projecto ou programa, é difícil medir-se o 

desempenho. A Progresso deverá implementar um sistema de M&A que permita num painel de 

tempo real de todas as actividades e projectos, não apenas no que toca às finanças, mas a todos os 

indicadores relevantes de desempenho que deverão possibilitar relatórios específicos para 

projecto / doador. 
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4. Lições aprendidas 

A partir das constatações relativas ao Programa de Desenvolvimento da Associação Progresso 2012-2016 

podem-se tirar as seguintes lições para melhoramentos: 

 Uma unidade de angariação de fundos é vital para a sustentabilidade do programada Progresso, 

dadas as mudanças na direcção da maior parte dos doadores bilaterais que abrem concursos em 

vez de procurarem ONGs com talento e com experiência e capacidade para implementar um 

projecto. Se não for realizado nenhum desenvolvimento de negócios (Editora, centro Utuculo), 

haverá falta de financiamento suficiente por causa da mudança do panorama económico dos 

doadores. 

 A cobrança de honorários em todos os projectos implementados, bem como uma boa 

contabilidade deste dinheiro, poderiam ser uma fonte importante para a sustentabilidade das 

operações.  

 O sistema de monitoria e avaliação é vital para se saber exactamente para onde a organização está 

a ir e de onde está a vir, sem o qual será apenas um trabalho de suposição relativamente ao 

impacto causado pelas intervenções que estão a ser levadas a cabo. É necessária uma base de 

referência adequada e uma abordagem M&A padronizada apoiada por software informático. 

 A formação não é suficiente se não for apoiada por supervisão e acompanhamento para se 

monitorar os progressos e a implementação dos aprendentes porque na maioria dos casos quando 

a supervisão está ausente, o formando tem uma recaída e volta aos hábitos antigos. 

 Contratos fixos para pessoal recém-contratado ou pessoal especificamente contratado para um 

projecto são fundamentais para se evitar qualquer fardo financeiro para a associação depois de os 

projectos acabarem. 

 Muitos projectos de curto prazo com financiamento limitado precisam muito tempo relativo de 

gestão (aquisição do financiamento, criação dos requisitos específicos para o projecto/doador, 

sustentabilidade, plano de saída) e é difícil de se medir o impacto das implantações dos projectos 

a médio e longo prazos. 

 Pouco tempo para o pessoal de terreno da Progresso se envolver com as próprias comunidades e 

menos membros activos que podem advogar e discutir “porque é que” as coisas são necessárias. 

Se esta situação continuar a Progresso poderá perder a percepção e a conexão com as 

comunidades, o que poderá causar também danos para a sua reputação junto dosdoadores e 

ministérios. 

 A visibilidade actual da Progresso no “espaço digital” é mínima criando um website actualizado é 

necessário para se alcançar doadores locais e internacionais. 
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