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Organização Não-Governamental
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União Europeia
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Sumário executivo
Este documento descreve o mapa estratégico da Associação PROGRESSO
relativamente aos próximos quatro anos. É apresentado como apoio na preparação
de uma trajectória que irá contribuir com valor acrescentado nas áreas de intervenção
da Associação, com particular ênfase no sector da Educação em Moçambique. A
Associação PROGRESSO é uma Organização Não-Governamental de membros
(ONG), que foi criada formalmente em 1992. O objectivo da Associação é proporcionar
aos membros uma plataforma a partir da qual eles possam envolver-se directamente na
promoção de mudanças nas comunidades de base, em particular crianças, mulheres
e jovens, desempenhando um papel activo no desenvolvimento das comunidades
locais. As intervenções da Associação PROGRESSO são orientadas por um plano
estratégico de quatro anos, designado Programa de Desenvolvimento.
O ciclo de programa 2012-2015 foi desafiante para a Associação PROGRESSO
como organização, dada a mudança no panorama socio-económico e dos doadores
do país. Este ciclo testemunhou o encerramento do Centro Utuculo, em Niassa, e
do programa de apoio às associações de micro crédito – caixas comunitárias de
microfinanças em Cabo Delgado, e a redução de alguns funcionários, tanto a nível
central (escritório de Maputo) como provincial (Niassa e Cabo Delgado). Embora estes
episódios tenham abalado a organização na sua função principal, não diminuíram a
determinação dos membros e dos funcionários de trabalhar muito e reforçar os valores
nos quais acreditam, tendo mesmo as mudanças dramáticas reforçado a organização e
impulsionado a Associação PROGRESSO a pensar em outras direcções estratégicas
que pudessem ajudar a organização a evitar crises semelhantes no futuro e a aumentar
a sustentabilidade técnica, financeira e organizacional. Ao longo dos últimos cinco
anos (2012-2016), a Associação PROGRESSO focalizou-se em intervenções em
torno dos três seguintes pilares/programas principais, que irão continuar a ser o foco
em 2017-2020:
1.1 Promoção da educação básica para crianças, jovens e adultos
2. Promoção da saúde preventiva comunitária
3. Promoção da cidadania activa.
O género, como uma questão transversal, será introduzido em todas as actividades
que a Associação PROGRESSO vai levar a cabo, e serão adoptadas as seguintes
abordagens com o fim de alcançar os objectivos traçados de 2017-2020:
• Envolvimento de actores importantes aos níveis local e nacional
•

Encorajamento para a implementação de actividades com uma abordagem
integrada

•

Criação de sinergias a nível local

•

Partilha e disseminação de informação importante

•

Promoção de acções de “lobbiyng” e advocacia

1... Geralmente, o plano estratégico da Associação PROGRESSO é implementado num
período de quatro anos. No entanto, a estratégia de 2012-2015 foi alargada, para assegurar
a implementação das actividades pendentes que não foram implementadas durante o ciclo
previsto, por limitações orçamentais.
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•

Encorajamento do envolvimento dos membros no trabalho que acontecerá no
terreno

•

Coordenação e colaboração com outras organizações.

As províncias de Cabo Delgado e Niassa continuarão a ser o foco principal das
intervenções da Associação PROGRESSO. No entanto, o alcance geográfico das
actividades continuará a ser alargado para outras províncias, especificamente Maputo,
Nampula, Tete e Zambézia. De modo a consolidar a experiência e o conhecimento
em educação, na qual a organização tem uma vantagem competitiva, todas as
actividades dentro deste ciclo de programação serão abordadas numa perspectiva
integrada, na qual a educação será o foco dentro dos pilares acima mencionados do
plano estratégico de 2017-2020.
Este plano abarca uma abordagem estratégica que está alinhada e é consistente
com as intenções estratégicas da Associação PROGRESSO e demonstra o valor
acrescentado que a organização proporcionará ao processo de desenvolvimento,
através das suas intervenções nas comunidades de base. A agenda estratégica global
inclui uma delineação clara das actividades, responsabilidades, iniciativas, medições
e indicadores de desempenho, para operacionalizar as áreas de enfoque estratégico
ao longo do período de quatro anos. A fundamentação para este plano é a seguinte:
•

A definição dos parâmetros para envolvimento e parceria.

•

Acrescentar valor ao trabalho e operações da Associação PROGRESSO.

•

Articulação do modus operandi (modo de funcionamento) da Associação
PROGRESSO.

O plano estratégico cobre o seguinte:
•

Quem é a Associação PROGRESSO como instituição (identidade)? Realça a
história, missão, visão e valores da Associação PROGRESSO.

•

Onde está a Associação PROGRESSO presentemente? Faz uma avaliação e
um exame interno e externo da Associação PROGRESSO como organização
(posição actual).

•

Para onde é que a Associação PROGRESSO pretende ir? Capta a visão da
Associação PROGRESSO através da teoria da mudança e objectivos específicos para 2020.

•

Como é que a Associação PROGRESSO pode lá chegar? Estabelece as estratégias e os recursos que a Associação PROGRESSO irá utilizar ou requerer para alcançar os seus objectivos.

•

Como determinar se a Associação PROGRESSO chegou lá? Dá um quadro
para intervenções de monitoria e avaliação a serem levadas a cabo pela PROGRESSO.
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Identidade

Plano de Desenvolvimento Estratégico da PROGRESSO

2017-2020

1.Identidade
1.1 Introdução
Este plano estratégico trata a Associação PROGRESSO como uma entidade única e
propõe os objectivos alargados e acções da organização que cruzam ou transcendem
as fronteiras da implementação dos projectos. Produzir um plano estratégico com
enfoque na Associação PROGRESSO é importante por causa das mudanças de
ambiente das ONGs em Moçambique: a mudança no panorama dos doadores, a
evolução do contexto socio-económico e a dinâmica do país.
O Conselho de Direcção, os membros e os funcionários desenvolveram este plano
estratégico com o apoio da “Maraxis”. O plano oferece à Associação PROGRESSO
um mapa de quatro anos para programas, colaborações e desenvolvimento da
organização. Este plano estratégico é um “documento vivo”, que irá mudar ao longo
do tempo. Oferece um quadro comum e flexibilidade para os decisores, e, como
tal, deverá ser usado para fomentar uma maior coerência, coordenação e unidade
em toda a organização. Os membros do Conselho de Direcção e os funcionários
irão rever e analisar trimestralmente os avanços e actualizarão o plano operacional
anualmente, conforme for necessário.

A planificação estratégica foi organizada em torno de cinco
perguntas:
•

Quem é a Associação PROGRESSO como instituição?

•

Onde está presentemente a Associação PROGRESSO?

•

Para onde é que a Associação PROGRESSO quer ir?

•

Como é que a Associação PROGRESSO pretende lá chegar?

•

Como determinar se a Associação PROGRESSO chegou lá?

A primeira pergunta sugere a necessidade de se identificar as qualidades
essenciais da Associação PROGRESSO como organização, em particular os seus
compromissos. A segunda pergunta está ligada à avaliação do anterior Programa
de Desenvolvimento (2012-2016) e aos factores internos e externos, bem como à
avaliação dos actores. A terceira pergunta refere-se aos objectivos ou metas em
relação aos quais a organização deverá trabalhar ao longo dos próximos quatro anos.
O plano usa o termo “objectivos” para se referir às metas e direcções específicas.
A quarta pergunta refere-se às acções (meios) necessárias para se mover nestas
direcções e, finalmente, o plano propõe um quadro de nível institucional para se
avaliar os avanços em relação aos objectivos do plano.
Este plano foi desenvolvido com o envolvimento e orientação amplos dos membros
do Conselho de Direcção, dos membros, dos funcionários da Associação e parceiros
(colaboradores e financiadores/doadores). A “Maraxis” realizou uma avaliação final
do plano estratégico anterior (2012-2015) e usou algumas das lições aprendidas
como base para o presente plano estratégico; fez uma análise ambiental, incluindo
uma avaliação organizacional interna e entrevistas com vários actores, bem como
uma análise da situação actual relativamente às intervenções das organizações da
10 Plano de Desenvolvimento Estratégico da Associação PROGRESSO 2017-2020

sociedade civil (OSC). Esta análise ambiental ajudou a Associação PROGRESSO a
avaliar tanto os desafios como as oportunidades que provavelmente enfrentará nos
próximos quatro anos e a estabelecer o contexto para as escolhas reflectidas neste
plano estratégico.

1.2 Quem é a Associação PROGRESSO?
A Associação PROGRESSO é uma Organização Não-Governamental (ONG) de
tipo associativo, que foi criada em 1991 e registada formalmente em 1992. O objectivo
da Associação é proporcionar aos membros uma plataforma a partir da qual possam
envolver-se directamente na promoção de mudanças nas comunidades de base,
desempenhando um papel activo relativamente à gestão do desenvolvimento das
comunidades locais, com particular atenção para as mulheres, jovens e crianças.

Declaração de missão
A declaração de missão oficial da Associação PROGRESSO é a seguinte:
Contribuir para a criação de oportunidades para que membros de comunidades
de base, particularmente mulheres, crianças e jovens, 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.

Declaração de visão
A declaração de visão oficial da Associação PROGRESSO é a seguinte:
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
ou sexo.
•.......................................... As necessidades básicas de todos são satisfeitas.
•.Haja equidade nas oportunidades de acesso aos recursos e para participar no
desenvolvimento do país.

Valores fundamentais
A PROGRESSO definiu os seus valores fundamentais como sendo compromissos
invioláveis que exprimem quem a PROGRESSO é como instituição e que deverão
impregnar todas as práticas e actividades dentro da instituição. Os valores baseiamse nos seguintes dois pilares fundamentais:

Plano de Desenvolvimento Estratégico da Associação PROGRESSO 2017-2020

11

Conhecimento
•

Respeito pelo conhecimento local e know-how da comunidade. Participação

•

Valorização dos recursos naturais e participação da população na gestão ambiental.

•

Participação das comunidades de base em todas as actividades, desde a
identificação até à supervisão.

•

Participação dos membros da PROGRESSO na gestão da organização.

Objectivo geral da PROGRESSO
Incrementar as oportunidades, de modo a que os membros das comunidades de
base, especialmente mulheres, jovens e crianças, com prioridade para as províncias
de Cabo Delgado e Niassa, desenvolvam a sua capacidade de intervenção com vista
a melhorar as suas condições de vida.

1.3 Estrutura de governação
Obedecendo às exigências legislativas, a estrutura de governação da Associação
PROGRESSO é composta por uma Assembleia-Geral, o Conselho de Direcção,
o Conselho Fiscal e um órgão executivo (chefiado pelo Coordenador-Geral).
A Assembleia-Geral governa a organização e é composta pelos membros da
organização. A Assembleia-Geral elege os membros do Conselho de Direcção e do
Conselho Fiscal. Há três tipos de membros, tal como está definido no Estatuto da
organização:
•

Os membros fundadores: pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, que se reuniram em Assembleia Constituinte para a criação da
Associação PROGRESSO.

•

Os membros ordinários: pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, que respondem aos pré-requisitos exigidos para se tornar membros e que efectuem a sua inscrição após a realização da Assembleia Constituinte.

•

Os membros honorários: quaisquer pessoas ou entidades que forem reconhecidos pela Assembleia-Geral, como tal, pelos serviços excepcionais prestados
e que se alinham com os valores da Associação PROGRESSO.
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1.4 Cobertura geográfica
Para além das duas províncias onde a Associação PROGRESSO tem estado activa
desde a sua criação, Cabo Delgado e Niassa, e onde criou uma marca, a Associação
PROGRESSO estendeu recentemente as suas actividades para as províncias
de Nampula, Zambézia, Tete e Maputo. Veja a tabela em baixo, relativamente aos
distritos.

Tabela 1: Áreas geográficas de intervenção da Associação
PROGRESSO: províncias e distritos
Província

Distritos

Cabo Delgado

Ancuabe, Macomia, Mueda, Muidumbe, Nangade,
Mocímboa da Praia, Quissanga, Meluco, Palma e cidade
de Pemba

Niassa

Cuamba, Lago, Chimbunila, Mandimba, Sanga, Muembe
e cidade de Lichinga

Nampula

Ribaué, Mogincual, Mogovolas

Maputo

Manhiça

Maputo cidade

Maputo cidade

Tete

Cahora Bassa

Zambézia

Alto Molócuè, Mopeia, Morrumbala, Maganja da Costa

Plano de Desenvolvimento Estratégico da Associação PROGRESSO 2017-2020
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Figura 1: Áreas geográficas de actuação da Associação PROGRESSO

Cabo Delgado

Niassa

Tete

Maputo Província

Nampula

Zambézia
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2. A situação actual
2.1 Resultados da avaliação do Programa de Desenvolvimento da PROGRESSO 2012-2016
A Associação PROGRESSO levou a cabo várias intervenções nas áreas da
educação, saúde preventiva e nutrição, agricultura e cidadania activa, no período
de 2012-2016, e criou uma rede local sólida nas comunidades locais. Estas redes
incluem activistas comunitários, educadores de adultos, professores e directores, e
técnicos das Direcções Provinciais da Educação, Saúde e Agricultura. A Associação
foi internacionalmente reconhecida devido ao seu papel na promoção da alfabetização
em Moçambique e, durante o ciclo do Programa de Desenvolvimento 2012-2016, foi
agraciada com o Prémio Internacional de Alfabetização King Sejong, da UNESCO.
Note-se que esta não foi a primeira vez que a Associação PROGRESSO ganhou
um prémio internacional pelos seus esforços na promoção da alfabetização, pois,
em 2005, a Associação recebeu também o prémio de alfabetização da International
Reading Association.
A tabela a seguir destaca os objectivos estratégicos que foram a pedra basilar para
alcançar o objectivo geral do Programa de Desenvolvimento 2012-2016, bem como
os resultados esperados relativamente às realizações.

Tabela 2: Objectivos estratégicos e realizações
(2012-2016)
Objectivos estratégicos
1. Melhor acesso à educação básica de qualidade
pelas comunidades locais,
com particular atenção para
as crianças, jovens e adultos.

Resultados esperados
Educação básica: Aumentar
a percentagem de estudantes
da 5.ª classe com competência para ler e escrever alinhada com as especificações
do Ministério da Educação
(MINEDH).
Educação para jovens e
adultos: 48.000 jovens e
adultos (dos quais 33.000 mulheres e 5.000 pessoas com
deficiência) em Cabo Delgado e Niassa, para adquirirem
competência de leitura e escrita, numeracia e habilidades
de vida, até 2016.

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

Melhores
indicadores
de
saúde materno-infantil de
acordo com os Objectivos de
Desenvolvimento do Milénio (ODM) em 8 distritos das
províncias de Cabo Delgado e
Niassa, até 2016.

Observações /
ções

realiza-

A maior parte dos projectos/programas implementados estiveram relacionados
com este objectivo, com
a melhoria da qualidade
da educação, envolvendo
muitas crianças, jovens e
adultos.

A PROGRESSO esteve envolvida em projectos relacionados com a saúde nas
províncias de Cabo Delgado e Niassa, com melhorias
notáveis na malnutrição a
nível comunitário.
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3. Promover a cidadania
activa e reforçar as capacidades das comunidades
locais, assim como desenvolver iniciativas de rede
que favoreçam a defesa dos
direitos das comunidades
locais.

Objectivos estratégicos

Melhorar o desempenho de A falta de fundos limitou
pelo menos 40 organizações as actividades previstas
da sociedade civil (OSC).
neste domínio. No entanto,
o projecto “Alfabetização
– esteira para a igualdade
de género” (implementado
com financiamento da Embaixada da Irlanda), contribuiu para os resultados
na promoção da cidadania
activa. Este projecto usou
como plataforma as turmas
de alfabetização financiadas
ela União Europeia para a
promoção da alfabetização
nas províncias de Cabo
Delgado
Resultados esperados

Observações /
ções

realiza-

iniciativas de rede que favoreçam a defesa dos direitos das comunidades locais

governação e “lobbiyng” de di- e Niassa, e os resultados
reitos.
desta intervenção levaram
ao reconhecimento internacional do trabalho da PROGRESSO com o prémio da
UNESCO.

4. Reforçada a capacidade
institucional da PROGRESSO.

Nova estrutura criada e funcio- Estrutura
organizacional
nal, bem como processos de existente – processos em
trabalho a todos os níveis.
curso.
Qualidade de programas mel- Muito forte em intervenções
de educação.
horada.
Necessária(s)
pessoa(s)
Melhor capacidade de mobiliespecífica(s) para mobilizazação de fundos.
ção de fundos.
Gestão e procedimentos de Processos em curso para
prestação de informação mel- mais melhorias.
horados.
Acções suspensas em relaParcerias estabelecidas para ção ao Centro Utuculo.
uma gestão sustentável do
Nenhuns fundos identificaCentro Utuculo.
dos para a caixa comuIdentificado novo financiamen- nitária de microfinanças,
foi
to para a caixa comunitária de consequentemente
encerrado.
microfinanças, senão, avançar
para o encerramento.

A Editora é ainda parte dos
programas da PROGRESMaior capacidade relativaSO e não é uma unidade
mente à gestão interna e susautónoma, que tinha que
tentabilidade da Editora da
cobrir os seus próprios cusPROGRESSO.
tos operacionais.
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O plano estratégico para 2017-2020 fundamenta-se nas seguintes recomendações
que foram feitas no Relatório da avaliação ao Programa de Desenvolvimento 20122016:

Nível macro (nível estratégico)
•

A educação deverá ser o nicho ou a principal área de enfoque da Associação 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 ao 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 importante como escrever
com papel e caneta. A Associação 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 Associação 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 quatro 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. Para uma organização florescente sobreviver num panorama de mudanças de financiamento
de doadores, é necessário tornar-se numa organização mais profissional, ter
uma gestão estratégica e uma unidade destinada ao desenvolvimento de negócios. É necessário ter os processos mais bem organizados e padronizados,
contrariamente aos procedimentos “ad hoc” e específicos dos projectos.

•

Desenvolver estratégias para o recrutamento de novos membros para a Associação, porque, como é reconhecido pelos membros, houve poucos novos
membros que aderiram à PROGRESSO nos últimos anos.

Nível meso (nível organizacional)
•

Dada a dinâmica rotativa das ONGs e doadores, não só em Moçambique, mas
em outros países, a Associação PROGRESSO deve avançar para a adopção
de uma estratégia de gestão empresarial da organização, no que tange à gestão dos seus programas.

•

É necessária uma demarcação clara entre o trabalho do nível do executivo,
por um lado, e os deveres e obrigações dos membros, por outro lado. Parece
existir uma linha indistinta relativamente ao processo de recrutamento dos
membros para cargos técnicos. Por exemplo, o coordenador provincial é um
cargo técnico que requer capacidades de gestão. No entanto, segundo as informações recolhidas durante a avaliação, os coordenadores provinciais são
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nomeados pelo Conselho de Direcção de acordo com os procedimentos da
organização. Mesmo sendo bom envolver membros em actividades técnicas
relacionadas, eles podem não ter o nível de habilidades requerido para o trabalho, e isto pode afectar o desempenho global. A responsabilidade e transparência podem também ser afectadas neste processo.
•

É necessária uma estratégia de desenvolvimento dos recursos humanos, particularmente no que diz respeito à capacitação do pessoal existente, e um
sistema de incentivos que permita recompensar na base do desempenho.

•

Encorajar os coordenadores provinciais a estabelecerem redes locais e colaboração com outras organizações, o que é crucial para se saber e entender o
que está a acontecer dentro do ecossistema e evitar situações em que outras
organizações dupliquem ou distorçam o trabalho já em curso.

•

A Associação PROGRESSO deve estar disposta a rever a sua estrutura organizacional, o que requer muito mais do que mudanças nos artigos do Estatuto da Associação. Tal como foi sugerido, em 2008, pela avaliação 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 Associação PROGRESSO, aumento da capacitação),
em vez de se estar dependente de requisitos de doadores individuais.

•

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 predisposição e
uma colaboração aberta e não uma colaboração fechada, com uma atitude
virada para dentro, porque outras ONGs podem 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 melhorar a visibilidade dos
resultados perante o mundo exterior.

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 e a níveis de base, através de programas de formação de formadores
que 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.

•

É essencial ter um sistema eficaz de monitoria e avaliação (M&A), quer ao
nível institucional, quer ao nível de projectos. Na forma como as actividades
estão a ser implementadas e monitoradas, é difícil obter dados, em termos de
metas e mudanças alcançadas, porque, no início da actividade, não foi criada uma base de dados de referência. Sem uma base de referência e metas
adequadas estabelecidas no princípio de qualquer projecto ou programa, não
é possível medir o desempenho. A Associação PROGRESSO deverá implementar um sistema de M&A que permita visualizar, em tempo real, todas as
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actividades e projectos, não apenas no que toca às finanças, mas a todos os
indicadores de desempenho relevantes, o que vai, por sua vez, possibilitar
elaborar relatórios específicos e com evidências para cada projecto/doador.

2.2 Análise FOFA
Uma boa forma de ver a situação actual da Associação PROGRESSO é através da
análise dos Pontos Fortes, Pontos Fracos, Oportunidades e Ameaças (análise FOFA
/SWOT), que é apresentada abaixo:

Pontos fortes da Associação PROGRESSO
•

Alfabetização em línguas locais e em português.

•

Conhecimentos e habilidades para produzir manuais educativos (português,
línguas locais, para crianças e para a educação de adultos).

•

Conhecimento e forte contacto com as comunidades locais.

•

Boa colaboração com as direcções governamentais locais durante a implementação.

•

Uma base forte de membros experientes e com conhecimento, que apoiam o
crescimento e avanço da organização.

•

Uma estrutura estabelecida que permite a implementação de actividades,
mesmo nos níveis locais.

•

Leis e regulamentos estabelecidos que governam a organização.

•

Uma força de trabalho entusiasmada, que foi crescendo ao longo dos anos
com a organização.

•

Vontade de colaborar com outras organizações para se alcançar os objectivos.

•

Possui património próprio que poderia ser convertido em dinheiro líquido, se
bem gerido, para sustentar a organização a longo prazo.

•

Bem conhecida pelo Governo local e pelas comunidades nas províncias e
distritos onde a Associação PROGRESSO opera.

•

Boa reputação nacional e internacional como especialista em alfabetização
em língua portuguesa e línguas locais.

Pontos fracos da Associação PROGRESSO
•

Financiamento “oportunista” e projectos “orientados pelos doadores”.

•

Número limitado de novos membros nos últimos anos.

•

Gestão hierárquica orientada pelo “financiamento”.

•

Capacidade limitada organizacional e de M&A.
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•

Financiamento limitado para o desenvolvimento de capacidade organizacional
e outros investimentos.

•

A visibilidade no “espaço digital” é mínima.

•

Imagem: as pessoas da comunidade associam a Associação PROGRESSO à
“construção de edifícios físicos” o que, em si, não é mau, mas a PROGRESSO
fez muito mais em desenvolvimento de capacidades.

•

Dificuldade de se encontrar pessoal local qualificado nos distritos.

•

Carteira de projectos com muitos projectos de curto prazo e com financiamento limitado.

•

Tempo limitado para o pessoal técnico se envolver no trabalho no terreno, com
as próprias comunidades e activistas que podem advogar e discutir “por que é
que” as coisas e as mudanças são necessárias.

•

Atenção limitada para a formação dos funcionários e membros.

Oportunidades para a Associação PROGRESSO
•

A mudança do ambiente de financiamento, o que poderá ser benéfico para a
PROGRESSO, procurando outras formas de financiamento através de colaborações conjuntas, criação de consórcios.

•

Reconhecimento pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
(MINEDH) das lições aprendidas nos programas implementados pela PROGRESSO e uso de livros e manuais produzidos da PROGRESSO em escolas,
centros de alfabetização e IFP.

•

O financiamento de projectos é, na maior parte, em moeda estrangeira.

•

A mudança na dinâmica das áreas de intervenção (particularmente na província de Cabo Delgado), com o influxo de empresas estrangeiras de petróleo e
gás, que podem precisar de pessoas com capacidades e alfabetizadas, para
trabalharem para elas, é uma oportunidade para a PROGRESSO oferecer
esses serviços.

Ameaças para a PROGRESSO
•

A concorrência de outras ONGs a operar nos mesmos domínios e nas mesmas comunidades onde a PROGRESSO está activa.

•

Mudança no panorama dos doadores: enfoque, processos de M&A orientados
pelos doadores.

•

Mudança de interesses entre os colaboradores da Associação – no actual
contexto socio-económico, diminuiu a motivação para o trabalho comunitário
e associativo e tornou-se mais difícil encontrar voluntários activos, engajados
e candidatos a membros, não preocupados apenas com o benefício próprio.

Plano de Desenvolvimento Estratégico da Associação PROGRESSO 2017-2020

21

2.3 A análise PEST
A análise PEST (política, económica, social e tecnológica), que foi usada para descrever o quadro dos factores macro-ambientais, oferece um panorama dos diferentes factores macro-ambientais em Moçambique, nos quais a Associação PROGRESSO opera.

Ambiente político
•

Moçambique é uma democracia multipartidária com recursos naturais abundantes.

•

O Acordo Geral de Paz assinado em 1992 pôs fim a duas décadas de guerra,
mas não alcançou uma verdadeira reconciliação.

•

O Parlamento moçambicano é o órgão legislativo mais alto e tem autoridade
para aprovar programas e planos do Governo, para produzir legislação, além
de desempenhar outros papéis, mas não é visível, na vida nacional, o papel
do Parlamento como orgão supremo do Estado.

•

Nos últimos anos, o país viu-se confrontado com uma instabilidade política e
militar que tem tido efeitos multiplicadores negativos sobre todos os sectores,
incluindo a saúde e a educação.

Panorama económico
•

Moçambique foi, até 2014, uma das economias não-petrolíferas com mais
rápido crescimento na região da África subsaariana.

•

O país enfrenta ainda graves constrangimentos: instituições fracas, alto custo
de financiamento, fraco desenvolvimento de infra-estruturas.

•

Grande concentração do enfoque económico do país no sector extractivo, dominado por megaprojetos.

•

Cerca de 90% da mão-de-obra no país tem a sua fonte de sobrevivência no
sector informal.

•

O desemprego é, em geral, elevado e mais acentuado nas áreas rurais de
Moçambique.

•

A urbanização é grande em todas as regiões do país.

•

53% das mulheres moçambicanas faz parte da mão-de-obra.

Contexto sociocultural
•

Moçambique classifica-se em 180.º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano (PNUD, Relatório do Desenvolvimento Humano, 2015).

•

A taxa de pobreza é de 59,6% (Banco Mundial, 2011).

•

A esperança de vida à nascença é de 55,1 anos (PNUD, Relatório do Desenvolvimento Humano, 2015).
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Educação
•

Os níveis de analfabetismo para pessoas de 15 anos e mais são de 50,6%
(Homens: 67%. Mulheres: 36%) (UNESCO Instituto de Estatística, 2014).

•

A eficiência e eficácia do sistema de educação é muito baixa, com elevados
níveis de abandono, reprovação e baixa retenção.

•

A inscrição na 1.ª classe aumentou de 67% para 82% no período 2009-2014,
mas a qualidade global da educação continua preocupante (UNESCO Instituto de Estatística).

•

O sector da Educação é ainda caracterizado por uma baixa retenção de alunos, um ambiente de aprendizagem abaixo do ideal, com capacidades e conhecimentos adquiridos insuficientes, um baixo nível de gestão e altos índices
de absentismo de professores e estudantes.

Saúde
•

A seroprevalência no país é de 10,8%.

•

A malária continua a ser a primeira causa de morte, com 35% da mortalidade
infantil e 29% do público em geral.

•

Os indicadores de saúde materno-infantil melhoraram ao longo dos anos.

•

A malnutrição infantil continua a ser um problema sério no país.

Situação tecnológica
•

O ambiente de regulação tecnológica em Moçambique está a melhorar devido
aos esforços do regulador (Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique INCM, 2015 ).

•

Seguindo a tendência global, o acesso à Internet em Moçambique está a mudar do fixo (PC) para as conexões móveis (telefone celular).

•

41% dos adultos moçambicanos nas cidades das províncias de Manica, Nampula, Tete e Zambézia tem um telefone celular, dos quais 25% são smartphones (mSTAR, Mobile Access & Usage Study, 2016)

•

O preço da banda larga de Internet continua a ser proibitivo para os utilizadores individuais (Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique INCM,
2015)

•

Outros recursos de “media” emergentes são as aplicações das redes sociais,
nas quais o Facebook tem a liderança (Instituto Nacional das Comunicações
de Moçambique INCM, 2015)
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2.4 Análise dos actores (Stakeholders)
Uma outra perspectiva importante pode ser obtida através da análise das diferentes partes envolvidas. Os colaboradores e parceiros da Associação PROGRESSO
podem categorizar-se em:
• Governo
•

Doadores

•

Parceiros de implementação (membros de programas/projectos, consórcios e
redes da sociedade civil)

•

Grupo-alvo (mulheres, jovens e crianças).

A secção seguinte ilustra a percepção dos actores da Associação PROGRESSO:
•

A PROGRESSO é uma organização forte, no que diz respeito às iniciativas
de educação (melhoria do ensino de oralidade, leitura e escrita, educação
bilingue, alfabetização de adultos).

•

A organização deveria concentrar-se naquilo em que ela é boa, no caso, a
educação.

•

A PROGRESSO tem algum pessoal-chave com conhecimento profundo do
sector educacional, com redes fortes, e pode-se confiar nela para implementar
as actividades requeridas.

•

A organização tem um sistema financeiro forte e sólido.

Preocupações
•

A sustentabilidade organizacional está em risco, porque não existe um plano
estabelecido para passar a experiência e o conhecimento da rede de trabalho
para a nova geração.

•

Não existe uma distinção clara entre as funções dos membros e as funções
do pessoal técnico, o que afecta a responsabilidade e os processos de transparência da organização.

•

Sendo uma das OCS mais fortes no sector educacional, a Associação PROGRESSO é escolhida pelos doadores para implementar, o que é positivo, mas
a preocupação dos doadores é se a Associação PROGRESSO tem a capacidade desejada para implementar todos os projectos sem comprometer a
qualidade.

•

São necessários especialistas educacionais adicionais, tendo em conta o
crescimento da PROGRESSO.

•

Pouca visibilidade do trabalho da Associação PROGRESSO a nível nacional,
e as pessoas ficam surpreendidas quando a organização ganha prémios nacionais ou internacionais.

A tabela a seguir destaca os diferentes tipos de actores que colaboram com a
Associação PROGRESSO e a sua influência nas activitidades implementadas:
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Tabela 3: Matriz de análise dos actores (Stakeholders)
Desconhecido
Influência
Parceiros
dos actores

Pouco/nada

Um pouco

Significativo

Beneficiários Funcionários G o v e r n o
(mulheres, jo- da Associação (MINED, MISvens e crian- PROGRESSO AU), doadores
ças)
de projectos/
programas,
membros
da
PROGRESSO

2.5 Teoria da mudança
A teoria da mudança da Associação PROGRESSO baseia-se no conhecimento
existente sobre o trabalho com as comunidades de base e no pensamento sobre os
passos intermédios necessários para que as mudanças de longo prazo tenham lugar.
Assim, foram considerados alguns pressupostos sobre o processo de mudança, para
se assegurar que a planificação e a planificação da avaliação sejam eficazes.
Este processo de Teoria da Mudança foi produto de um exercício de pensamento
crítico pelos membros e funcionários da Associação PROGRESSO e oferece um
quadro abrangente de mudanças imediatas e intermédias que provavelmente serão
causadas pelas intervenções da Associação PROGRESSO no ciclo programático de
2017-2020. Para além disso, oferece também um quadro honesto dos passos que a
organização terá que dar de modo a alcançar o objectivo máximo, proporcionar uma
oportunidade para que as partes envolvidas avaliem aquilo que podem influenciar,
que impacto a organização poderá ter e se é, ou não, realista esperar alcançar o
seu objectivo com o tempo e recursos que tem e espera mobilizar dentro deste ciclo.
Apresenta-se, a seguir, uma representação diagramática da Teoria da Mudança da
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organização:

Figura 2: Representação diagramática da Teoria da Mudança
da Associação PROGRESSO
Inputs

Actvidades

Resultados

Impacto

pessoas
Pessoal e activis- • Intervenções em • I n d i c a d o r e s • Mais
contribuindo
melhorados
educação (edutas da Progresso
para actividade educação
cação bilingue,
• Recursos finandes de desene saúde prealfabetização de
ceiros
volvimento na
ventiva nas
adultos, necescomunidade,
áreas de insidades espe• (A continuação
bem como outervenção.
ciais em educado Apoio fitras melhorias.
ção)
nanceiro pe• Mais cidadãos
los doadores • Ensino inicial da
envolvidos na • Uma cidadania
à OSCs Momais envolvida
monitoria da
Oralidade, Leituçambicanas,.)
e mais activa
governação a
ra & Escrita.
todos níveis.
• Parceiros exter- • Actividades
• Um
governo
de
nos
mais eficiente
saúde preventi- • Governo adape reactivo
ta metodolova
• Informação da
gias e alargabase de re- • Actividades de ci-as
ferência para
dadania activa
informar sobre
• Participação das comunidades da base nas actividades da
as metas

Pressupostos

Associação Progresso
• Política favorável à Educação de Qualidade para todos;
• Estabilidade político -militar

Existe uma vontade de mudança do lado da Associação PROGRESSO. A questão é
se a Associação PROGRESSO tem a capacidade e experiência suficientes para gerir
o processo de mudança efectivamente. Apoio externo poderá ser útil na facilitação da
gestão do processo de mudança nas seguintes áreas:
•

A governação da organização

•

Monitoria e avaliação

•

Desenvolvimento de recursos humanos

•

A visibilidade da organização.
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3 Estratégias
O enfoque estratégico foi determinado com base nos pressupostos de três
elementos-chave:
•

O entusiasmo da Associação PROGRESSO nos seus valores, missão, visão
e objectivos, que inspiram e motivam os seus membros.

•

A convicção de que o valor da Associação PROGRESSO, no trabalho que a
organização faz, eleva as capacidades das comunidades a nível da base.

•

A competência que distingue o que a Associação PROGRESSO faz de melhor, nos seus ecossistemas e no mundo em geral.

Face a este cenário, depois de se avaliar os factores internos e externos, para além
da análise dos actores, a Associação PROGRESSO está melhor posicionada para
se focalizar em iniciativas de educação, e todas as outras intervenções, na saúde e
na agricultura, por exemplo, deverão ser implementadas através de uma abordagem
integrada, que garanta que a educação e a formação continuem a ser o foco. Isto não
significa que a Associação PROGRESSO não estará envolvida em outros sectores
ou intervenções, mas, de modo a assegurar-se que o enfoque não se dilua e que a
Associação PROGRESSO consolide o conhecimento e experiência naquilo que faz
melhor, uma abordagem integrada da programação servirá melhor a organização
durante o ciclo programático 2017-2020. Os seguintes programas-chave, que o eram
no último ciclo programático (2012-2016), irão continuar a ser o enfoque principal:
•

Programas no sector da Educação.

•

Programas na saúde preventiva, mas em torno de educação prática aplicada.

•

Cidadania activa (género, ambiente, recursos naturais,...), integrados em programas de educação e formação.

A Associação PROGRESSO continuará a usar a mesma abordagem para maximizar
a realização de objectivos, ao mesmo tempo que implementa projectos/programas
relacionados com as três áreas programáticas acima referidas:
•

Envolvimento e colaboração de todas as partes envolvidas necessárias aos
níveis nacional, provincial e de base.

•

Encorajamento da integração de actividades numa perspectiva integrada.

•

Criação de sinergias locais.

•

Disseminação e partilha de informação.

•

Promoção de acções de “lobbiyng” e de advocacia.

•

Encorajamento do envolvimento dos membros e comunidades.
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O género é uma questão transversal. Consequentemente, a Associação
PROGRESSO irá assegurar que tanto homens como mulheres beneficiem das suas
iniciativas de maneira equitativa. Deve-se mencionar que o facto de as mulheres
estarem ainda sub-representadas ou reprimidas devido a normas e crenças
culturais, culminando isso em menor número delas que sabem ler e escrever nas
comunidades de base, e tendo isto em mente, a Associação PROGRESSO fará todos
os esforços para tratar as mulheres não como vítimas, mas antes como agentes
poderosos de mudança, que possuem conhecimentos e habilidades específicos para
contribuir efectivamente para o desenvolvimento, na mitigação das desigualdades
na comunidade, na prevenção da malnutrição, mitigação da distribuição injusta de
oportunidades e/ou outras questões que afectam a comunidade.

3.1 A ambição da Associação PROGRESSO 2020
A ambição da Associação PROGRESSO é de ser reconhecida como especialista
(inter)nacional na educação, com enfoque para a oralidade, leitura, escrita, habilidades
de vida, tanto nas línguas moçambicanas do grupo bantu como em língua portuguesa.

3.2 Objectivos estratégicos 2017-2020
Os objectivos estratégicos da Associação PROGRESSO para o período 2017-2020
são:
1. Melhorar o acesso a educação básica de qualidade pelas comunidades locais, especialmente a escolarização de crianças e alfabetização de jovens e
mulheres, em particular nas províncias de Cabo Delgado e Niassa.
2. Promover a saúde comunitária preventiva através da educação e práticas,
particularmente em:
a. Nutrição (preparação de alimentos para bebé, crianças e mulheres grávidas, suplementos nutricionais).
b. Agricultura e meio ambiente.
3. Promover a cidadania activa e reforçar as capacidades das comunidades locais e das suas capacidades através da provisão de conhecimento básico e
desenvolvimento de rede que favoreçam a defesa dos direitos das comunidades locais.
4. Reforçar a capacidade institucional da PROGRESSO através da profissionalização da própria organização:
•

Gestão empresarial (por exemplo, mobilização de fundos).

•

Desenvolvimento do capital humano.
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•

Desenvolvimento do conhecimento institucional.

•

Desenvolvimento do sistema de monitoria e avaliação.

3.3 Estratégias aplicáveis para a Associação PROGRESSO
Na sequência de um processo de pensamento crítico com os membros e funcionários
da Associação PROGRESSO, foram determinadas as seguintes estratégias:
•

Crescimento e Ataque: usar os pontos fortes da Associação PROGRESSO
para maximizar as oportunidades.

•

Competir e Defender: usar os pontos fortes para minimizar as ameaças.

•

Melhorar e Atacar: minimizar os pontos fracos tirando vantagem das oportunidades.

•

Mudar e recuar: minimizar os pontos fracos para evitar ameaças.

3.3.1 Crescimento e Ataque
Figura 3: Estratégia de Crescimento e Ataque
Pontos fortes

Usar os
pontos fortes
para MAXIMIZAR
as oportunidades

Oportunidades
A estratégia de Crescimento e Ataque, para a Associação PROGRESSO, implica:
•

Um desenvolvimento activo de programas/projectos com outras ONGs.

•

O desenvolvimento de programas de educação prática para outros domínios.

•

O uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC) nos programas de
educação.

•

A reprodução dos seus próprios manuais para uso em vários domínios (por
exemplo, Governo local, outras ONGs, ministérios, indústria privada).

•

A produção de novos materiais (de educação) em língua portuguesa e línguas
locais para organizações privadas.

•

O desenvolvimento de actividades geradoras de financiamento (sem ser de
doadores), utilizando o património actual.

•

A realização do seu próprio estudo de referência (base) de alfabetização nas
áreas geográficas de intervenção (para o Governo e doadores internacionais).

•

Um programa educacional e de advocacia activo, para a empregabilidade,
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que providencie conhecimentos e habilidades para alcançar os níveis de entrada na formação técnico-profissional (para tornar as pessoas formáveis)

3.3.2 Competir e Defender
Figura 4: Estratégia de Competir e Defender
Pontos fortes

Usar os
pontos fortes
para MINIMIZAR
as ameaças

Ameaças
A estratégia de Competir e Defender, para a Associação PROGRESSO, implica:
•

O desenvolvimento de programas inovadores de alfabetização (intervenções
que produzem resultados em pouco tempo (rápidos), alfabetização digital.

•

O enfoque em programas orientados para a educação como enfoque prioritário para as províncias de Cabo Delgado e Niassa.

•

O aumento da atractividade para membros da Associação PROGRESSO e
aumento do envolvimento comunitário.

•

O objectivo de ter programas de longo prazo construídos com base na flexibilidade.

3.3.3 Melhorar e Atacar
Figura 5: Estratégia de Melhorar e Atacar
Pontos fracos

MINIMIZAR

os pontos fracos
tirando vantagem
das oportunidades

Oportunidades

A estratégia Melhorar e Atacar da Associação PROGRESSO implica:
•

O aumento da atractividade para membros através, por exemplo, do aumento
da visibilidade, partilha das experiências e resultados e de oportunidades de
formação.

•

Prever a angariação de membros da Associação PROGRESSO nas comunidades de base.

•

Aprender dos doadores e parceiros de colaboração (por exemplo, os sistemas
de M&A e melhores práticas).
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•

O desenvolvimento do capital humano (DCH) através de colaborações (Governo, universidades e outras instituições relevantes).

•

A intensificação do desenvolvimento do capital humano (DCH) interno, assegurando que todo o pessoal esteja formado para levar adiante novos papéis e
responsabilidades.

•

A realização de uma “avaliação das necessidades” para a indústria privada e
Governo, com enfoque prioritário em Cabo Delgado e Niassa.

3.3.4 Mudar e Recuar
Figura 6: Estratégia de Mudar e Recuar
Pontos fracos

MINIMIZAR

os pontos
fracos e evitar

Ameaças

A estratégia de Mudar e Recuar, para a Associação PROGRESSO, significa as
seguintes acções:
•.A profissionalização de certas intervenções com potencial para gerar rendimentos
através do desenvolvimento de negócios.
•......................................................................... Nenhum programa específico ou
independente deve ser feito sem ser integrado com acções de educação como sendo
o enfoque para 2017-2020, garantindo consequentemente uma abordagem integrada
saudável que irá reforçar o papel de liderança da PROGRESSO no que diz respeito
às intervenções de educação.
•..Promover activamente o sucesso no espaço digital (um “website” operacional
actualizado, o uso de redes sociais, tais como Facebook e Twitter, para disseminar a
informação da PROGRESSO: realizações, estudos de caso, intervenções).

3.4 Enfoque geográfico
A Associação PROGRESSO irá continuar a focalizar a sua atenção, dentro do ciclo
programático 2017-2020, em áreas onde já criou ou está a construir uma marca, nas
seguintes províncias, tal como está destacado na Tabela 1 (veja a Secção 1): Cabo
Delgado, Niassa, Nampula, Zambézia, Tete e Maputo.

3.5 Quadro baseado nos resultados estratégicos
O objectivo geral da Associação PROGRESSO para 2017-2020 será:
•

Incremento de oportunidades de modo a que os membros das comunidades
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de base, especialmente mulheres, jovens e crianças, com prioridade para as províncias de
e Niassa, desenvolvam a sua capacidade de intervenção com vista a melhorar as suas cond

O objectivo geral é desdodrado em objectivos específicos, estratégias e actividades, num quadr
resultados, tal como se destaca na tabela abaixo:
1. Objectivo específico – Melhorar o acesso a educação básica de qualidade pelas
comunidades locais, especialmente a escolarização de crianças e alfabetização de
jovens e mulheres, em particular nas províncias de Cabo Delgado e Niassa
1.1 Estratégia – Construir capacidade nas escolas primárias e centros de
alfabetização: processos, professores e educadores de adultos
Actividades

Indicadores 2020

Meios de
verificação

Participação nos en- Um currículo de formação de formadocontros de “lobbying” res aprovado pelo Ministério da Educae advocacia no âmbito ção e Desenvolvimento Humano
de desenvolvimento de
um processo coerente
de formaçãode formadores.

Relatórios/minutas dos
encontros de “lobbying”
e advocacia onde a Associação participou.

Intervenções de formação de formadores em
metodologias do ensino
primário, ensino bilingue, educação pré-escolar e desenvolvimento
do curriculum local.

Relatório de formação
Lista de participantes
Relatórios trimestrais e
anuais
Relatórios de M&A
Manuais de orientação
e formação para formadores

Pelo menos 32 formadores formados
em metodologias do ensino primário até
2020 (4 de cada IFP: Cabo Delgado,
Cuamba, Maputo e Tete); 16 formadores formados em metodologia bilingue
até 2020 (4 de cada IFP: Cabo Delgado,
Cuamba, Maputo e Tete); pelo menos
10 formadores formados em metodologias de educação pré-escolar; 32 formadores formados em integração dos
conteúdos do curriculum local nas metodologias do ensino primário, até 2020.
Pelo menos 20.000 professores formados em metodologia bilingue por formadores qualificados nas províncias de
intervenção da PROGRESSO.

Relatório de formação
Lista de participantes
Relatórios trimestrais e
anuais
Pelo menos 100 escolas beneficiam de Lista das escolas beneeducação bilingue nas províncias de in- ficiárias
Resultados dos alunos
tervenção.
nas escolas
Pelo menos 200.000 alunos da 1.ª à 3.ª
classe beneficiam de educação bilingue.
Pelo menos 16 formadores formados
em metodologia de alfabetização de
adultos.
Pelo menos 10 dos formadores qualificados para apoiar intervenções de formação para educadores de adultos a
nível local.
Intervenções de forma- Pelo menos 1.000 educadores de adul- Relatório de formação
ção de formadores a nível tos formados por formadores qualifica- Lista de participantes
provincial sobre alfabeti- dos. Pelo menos 10.000 adultos (7.000 Resultados da participazação de adultos a reali- mulheres e 3.000 homens) formados ção dos adultos
zar a nível das escolas.
em alfabetização.
Relatórios de M&A
Plano de Desenvolvimento Estratégico da Associação PROGRESSO 2017-2020 33

Formação e apoio das
associações de pais,
professores e alunos
(Conselho de Escola).

Pelo menos 100 Conselhos de Escola
funcionais e a receberem intervenções
de capacitação em termos de funcionalidade.

Relatórios trimestrais e
anuais
Lista dos participantes
nas intervenções de capacitação
Lista dos membros das
comissões escolares

Formação de formadores em necessidades
especiais de educação (língua de sinais
e “braille”), particularmente em métodos de
educação de adultos e
abordagens de educação bilingue.

Pelo menos 20 formadores formados
em necessidades especiais em educação (língua de sinais e “braille”) em
métodos de alfabetização de adultos e
abordagens de educação bilingue.

Manuais e guias para
os formadores para necessidades
especiais
(sinais e “braille”)
Relatório de formação
Relatórios trimestrais e
anuais de progresso
Lista de participação
Relatório do processo
de certificação
Relatórios de M&A
Lista dos participantes

Pelo menos 10 formadores qualificados
em necessidades especiais de educação (língua de sinais e “braille”) em
métodos de alfabetização de adultos e
abordagens de educação bilingue.
Pelo menos 500 adultos formados no
uso da língua de sinais e “braille”.

1.2 Estratégia – Produção de materiais de alfabetização/educação
Actividades

Indicadores 2020

Meios de verificação

Desenvolvimento e produção de materiais em
línguas locais para a 1.ª
até à 3.ª classe, tanto
para professores como
para alunos através dos
programas existentes.

Pelo menos 3 guias de formadores
(educação bilingue, necessidades especiais, alfabetização de adultos) para a
Formação de Formadores (FdF).

Relatórios trimestrais e
anuais
Os manuais e livros produzidos
Relatórios de formação
Relatórios de M&A

Desenvolvimento e produção de materiais de
alfabetização de adultos
tanto para aprendentes
como para educadores.

Pelo menos um manual desenvolvido
para os formandos, que pode ser reproduzido quando for necessário, dependendo dos números dos participantes
da FdF.

Desenvolvimento e produção de materiaisde
necessidades especiais
de acordo com as necessidades dos programas existentes.

Manuais de necessidades especiais
de acordo com as necessidades dos
programas existentes (pelo menos 10
obras desenvolvidas anualmente).

Relatórios trimestrais e
anuais
Os manuais e livros produzidos
Relatórios de formação
Relatórios de M&A

Reproduzir
manuais Pelo menos 10 obras desenvolvidas em
próprios em línguas lo- línguas locais para programas de orgacais e português, para nizações privadas.
venda a programas (ex.:
ONGs, Governo local,
ministérios e indústria
privada).

Relatórios trimestrais e
anuais
Os manuais e livros produzidos
Relatórios de formação
Relatórios de M&A

Relatórios trimestrais e
anuais
Os manuais e livros produzidos
Relatórios de formação
Manuais de ensino bilingue desenvolvi- Relatórios de M&A
dos de acordo com as necessidades.
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1.3 Estratégia – Redes e advocacia
Actividades

Indicadores 2020

Ligação com outros pro- Pelo menos uma ligação com qualquer
jectos educacionais, por tópico dentro da jurisdição da PROexemplo, melhoria da GRESSO nas suas intervenções.
qualidade, nutrição, luta
contra o absentismo,
luta contra todas as formas de violência, saúde
sexual reprodutiva.

Meios de verificação
Relatórios trimestrais e
anuais
Relatórios de M&A
Propostas de projectos
conjuntos

Colaborar em projectos Implementação de actividades em con- Relatórios trimestrais e
e programas dentro de junto com outras organizações.
anuais
outras ONGs e OSC
Relatórios de M&A
(tanto lideradas pela
Propostas de projectos
PROGRESSO
como
conjuntos
por outras organizações).
1.4 Estratégia – Introdução da alfabetização digital
Actividades

Indicadores 2020

Meios de verificação

Programas de educação com aumento de
conteúdos tecnológicos:
uso das TIC na formação.

Pelo menos uma sessão de uso das TIC
como instrumento de ensino em cada
uma das 3 intervenções de formação de
formadores.

Relatório de formação
Lista dos participantes
Relatórios trimestrais e
anuais
Relatórios de M&A

Desenvolver programa Pelo menos uma intervenção-piloto no
de formação inovador uso de tabletes como meio de ensino na
de educação digital, educação de adultos
com enfoque para o uso
do telefone e Internet.

Relatório de formação
Lista dos participantes
Relatórios trimestrais e
anuais
Relatórios de M&A

2. Objectivo específico – Promover a saúde comunitária preventiva através da educação e práticas particularmente em:
•.. Nutrição (preparação de alimentos para bebés, crianças e mulheres grávidas,
suplementos)
•......................................................................................Agricultura e meio ambiente.
1.2 Estratégia – Produção de materiais de alfabetização/educação
Actividades

Indicadores 2020

Meios de verificação

Mobilização e formação Pelo menos 200 activistas dentro da Relatórios de formação
de activistas comunitá- rede da PROGRESSO que foram for- Lista de participação
rios
mados para levar adiante o seu papel.
Relatórios trimestrais e
anuais
Relatórios de M&A
Promoção e implemen- Pelo menos uma feira por ano em cada
tação de feiras educa- distrito a demonstrar os valores nutriciocionais alimentares a nais de alguns alimentos.
nível da comunidade.

Manuais e panfletos
produzidos
Fotos de feiras alimentares
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Formação das comunidades a nível local em
questões relacionadas
com a saúde através
de plataformas de alfabetização: isto pode
envolver a distribuição
de produtos através
também dessas plataformas.

Pelo menos 5.000 adultos nas aulas de
alfabetização têm conhecimento sobre
dieta equilibrada de alimentos produzidos localmente, a importância das redes
mosquiteiras, a importância do ferro e
ácido fólico no nosso corpo.

Programas de alfabetização de adultos integrando questões de
saúde como sessão
Relatórios de M&A

Participação nos en- Um programa de formação de formadocontros de “lobbying” e res (FdF) aprovado pelo Ministério da
advocacia no âmbito do Saúde.
desenvolvimento de um
programa coerente de
qualificaçãode formadores.

Relatórios/minutas dos
encontros de “lobbying”
e advocacia em que a
Associação PROGRESSO participou.

Formação de formado- Pelo menos 20 pessoas seleccionadas Relatório de formação
res que irão dar reforço participam numa formação de formado- Lista de participação
prático aos activistas.
res com o programa aprovado.
Relatórios de M&A
2.2 Estratégia – Produção de materiais relacionados com a saúde
Actividades

Indicadores 2020

Meios de verificação

Produção de materiais
específicos para fins
educacionais
sobre
saúde e assuntos relacionados com ela.

Pelo menos um guia de formadores
dos formadores (formadores-mestres)
e um manual dos formandos/activistas
de saúde (que podem ser reproduzidos
dependendo dos números de FdF e de
participantes).

Os manuais
Relatórios trimestrais e
anuais
Relatórios de M&A

Produção de panfletos sobre saúde de
acordo com as necessidades.
2.3 Estratégia – Redes e advocacia
Actividades
Ligações com outros
projectos para aumentar as actividades nutricionais.

Indicadores 2020

Meios de verificação

Pelo menos uma ligação para combate Relatórios trimestrais e
à malnutrição, medidas de promoção da anuais
saúde preventiva, em intervenções pela Relatórios de M&A
PROGRESSO.

2.4 Estratégia – Promoção de práticas agrícolas conducentes à saúde comunitária
Actividades

Indicadores 2020

Meios de verificação

Promoção e plantio de Pelo menos 10.000 camponeses (dis- Relatórios trimestrais e
certas culturas para fins tribuição igual de homens e mulheres) anuais
nutricionais.
abrangidos pela extensão rural.
Relatórios de M&A
Diminuição da incidência de malnutrição
em 2% nas áreas de intervenção.0
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3. Objectivo específico – Promover a cidadania activa e reforçar as capacidades das
comunidades locais e das suas capacidades através da provisão de conhecimento básico e desenvolvimento de rede que favorece a defesa dos direitos das comunidades
locais
3.1 Estratégia – Redes e advocacia
Actividades

Indicadores 2020

Meios de verificação

Capacitação em géne- Pelo menos 50% ou mais dos progra- Relatórios trimestrais e
ro, combate a todas as mas implementados pelo Associação anuais
formas de violência.
PROGRESSO integram acções de gé- Relatórios de M&A
nero.
Colaboração com outras OCS no terreno envolvidas na promoção
de acções relacionadas
com as intervenções da
PROGRESSO

Evidência de pelo menos uma colaboração por província, por ano, relativamente a trabalho de advocacia de questões
que afectam a comunidade.

Relatórios trimestrais e
anuais
Materiais que foram
produzidos para a advocacia
Relatórios M&A

Programa
educa- Evidências de advocacia em direitos
cional activo para de género, recursos naturais, direito
“advocacia” para a à terra, casamentos de crianças.
empregabilidade nas
comunidades: advocacia para “utilizar os
recursos e oportunidades locais”.

Relatórios trimestrais e
anuais
Relatórios de M&A
Propostas de projectos
conjuntos

Programas de formação orientados para
“atitude e habilidades
para se tornar formável” nas comunidades.
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4. Objectivo específico – Capacidade institucional da PROGRESSO reforçada pela profissionalização da própria organização
4.1 Estratégia – Serviços de desenvolvimento de negócios da Editora e do património
existente
Actividades

Indicadores 2020

Meios de verificação

Pelo menos a recuperação de todos os Relatórios trimestrais e
anuais
Recrutamento de um custos da Editora até 2020..
Relatórios financeiros
gestor qualificado, ou
anuais
formação do pessoal
existente.

3.5 Quadro baseado nos resultados estratégi-

Editora

Pesquisa de mercado
sobre a procura de livros e outros materiais.
Cálculo de custo de
cada livro/material produzido pela Editora para
se determinar o preço
certo
“Marketing” rigoroso
(publicidade).
Encontrar os mecanismos de trazer para a Associação os benefícios
do trabalho da Editora.
Outro património

A contribuição de receitas provenientes
Deverá ser gerido com de gestão do património deve ser pelo
sentido de negócios menos de 10% das receitas totais da
(gestão empresarial) de PROGRESSO.
modo a gerar rendimento.

Relatórios trimestrais e
anuais
Relatórios financeiros
anuais

4.2 Estratégia – Desenvolvimento do capital humano
Actividades

Indicadores 2020

Meios de verificação

Unidade de Recursos Um departamento de RH desempe- Relatórios trimestrais e
Humanos (internaliza- nhando as funções necessárias.
anuais
ção ou externalização)
Relatórios financeiros
anuais

Recrutamento de novos funcionários qualificados.
Gestão das relações
com os funcionários e
observância das leis
laborais e formação e
desenvolvimento.
Transferência de conhecimento e experiências (formação no
local de trabalho).
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Plano de melhoria do Um departamento de RH desempe- Relatórios trimestrais e
desempenho dos fun- nhando as funções necessárias.
anuais
cionários
Relatórios financeiros
anuais
Instrumentos necessários para levar a cabo as
suas actividades com
sucesso.

Formação dos membros Material de formação específico para os Listas de participação
Relatórios trimestrais e
Formação e desenvolvi- membros.
anuais
mento dos instrumentos
necessários para levar
a cabo as suas actividades com sucesso.
Desenvolver uma estratégia para a mobilização
e envolvimento de novos membros, também
nas comunidades.
Assistência nas matrículas e programa de
reembolso, se for viável
no contexto da organização.
Formação e desenvolvimento dos instrumentos
necessários para levar
a cabo as suas actividades com sucesso. Assistência nas matrículas
e programa de reembolso, se for viável no contexto da organização.

O número dos novos membros recruta- A existência de memdos.
bros a operar nas coO número das acções realizadas no âm- munidades
bito do engajamento comunitário.

4.3 Estratégia – Desenvolvimento da gestão do conhecimento institucional que incorpore o sistema M&A
Actividades

Indicadores 2020

Meios de verificação

Desenvolvimento
da Estratégia anual de monitoria, avaliação A estratégia de GC
estratégia de monitoria, e aprendizagem (M&A&Apr).
avaliação e aprendizagem (M&A&Apr) anualmente.
Desenvolver o meca- Evidências da captação do conheci- As ferramentas usadas
nismo do conhecimento mento existentes.
de TIC
preciso e ferramentas
das tecnologias de informação e comunicação (TIC) que permitam
a captação do conhecimento institucional existente e providenciem
uma base da transferência efectiva para os
novos funcionários.
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Organizar um seminário Pelo menos um seminário anualmente
de gestão de sensibili- para o pessoal sobre tópicos relevantes
zação para monitoria, de M&A.
avaliação e aprendizagem (M&A&Apr) (a gestão do conhecimento)
para o pessoal interno.

Existência de um sistema viável de M&A, e
instrumentos
respectivos para alimentar o
principal sistema de
M&A desenvolvidos e
em uso

Formar os funcionários Pelo menos 4 “workshops” no âmbito de Relatórios
de
e membros nas provín- M&A realizados a nível central e provin- formação/”workshop”
cias sobre recolha, pro- cial.
Lista de participação
cessos e instrumentos
de recolha de dados
(formulários a usar na
recolha de dados).
Garantir que o sistema Sistema funcional de M&A a produzir Dados em tempo real
de M&A esteja actuali- dados em tempo real.
obtidos a partir do sistezado e possa dar dados
ma de M&A sobre o traem tempo real.
balho da PROGRESSO
Manter o sistema finan- Prestação de contas de todos os pro- Relatórios financeiros
ceiro transparente e efi- jectos nos prazos acordados em cada globais trimestrais
ciente.
projecto.
Balancetes mensais no
Prestação de contas trimestral ao Con- prazo de 30 dias
selho de Direcção sobre toda a situação Prestação de contas
financeira da Associação PROGRES- dos projectos
Auditoria anual externa
SO.
e independente
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4. Estrutura organizacional
4. Estrutura organizacional

Tal como foi mencionado na Secção 1, a estrutura de governação da Associação
PROGRESSO é composta pela Assembleia-Geral, o Conselho de Direcção, o Conselho
Fiscal e o órgão executivo (chefiado pelo Coordenador-Geral). A Assembleia-Geral
governa a organização e é composta pelos membros da organização.
Dado o panorama de mudança e dinâmica dos doadores, bem como o panorama
do país, é crucial que a PROGRESSO trabalhe com outras pessoas para reforçar a
Associação, criando uma assessoria externa composta tanto por membros nacionais
como internacionais. Estes serão uma ligação adicional para o conhecimento, recursos
e visão estratégica.
Na Figura 7, em baixo, está ilustrada a estrutura organizacional actualizada da
PROGRESSO, incluindo as linhas de prestação de informação. A equipa de gestão
da PROGRESSO é alargada com o gestor de recursos humanos e o gestor de
desenvolvimento de negócios.

Figura 7: Estrutura organizacional proposta para a PROGRESSO
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Na Figura 8, em baixo, está ilustrada a estrutura organizacional para os departamentos
provinciais da PROGRESSO

Figura 8: Estrutura organizacional proposta para os departamentos provinciais da PROGRESSO
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5. Orçamento
O orçamento total para a implementação plena do Programa de Desenvolvimento
da PROGRESSO 2017-2020 para alcançar os objectivos com as metas pretendidas é
de 14.137.328 USD. Este orçamento baseia-se nos seguintes pressupostos:
•

Os funcionários da Associação PROGRESSO e projectos terão um crescimento de 5% por ano.

•

Taxa de inflação de 15% por ano. Veja a caixa em baixo. O ponto a observar
é que a inflação do dólar americano em relação ao metical (como ilustra a
imagem em baixo) é estimada em 16,5% para os próximos anos, devido à
desvalorização do metical.

•

Taxa de câmbio constante de 75 MZN por USD.

•

A educação como enfoque principal.

•

Orçamento reservado para a capacitação institucional da PROGRESSO no
sentido da profissionalização da organização.

•

Orçamento anual de 2016 (2.500.000 USD).

A taxa de inflação actual é de 20,7%, de acordo com o Instituto Nacional de
Estatística (veja a imagem em baixo). A estimativa deTrading Economics é de
que a taxa de inflação em Moçambique ficará em 21,6% em 12 meses. Para além
disso, segundo os seus modelos econométricos, a inflação moçambicana está
projectada para uma tendência de 16,50% em 2020.

Figura 9: Taxa de inflação de Moçambique

Fonte: Instituto Nacional de Estatística de Moçambique
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653.409
522.727

b) Jovens e adultos

2. Promover a saúde comunitária preventiva
através de educação e práticas

392.045
130.682

a) Nutrição (preparação de alimentos, bebés,
crianças, suplementos)

b) Agricultura (como, o quê)

Subtotal

954.545

a) Crianças

Subtotal

1. Melhorar o acesso a educação básica
de qualidade pelas comunidades locais
especialmente a escolarização para as
crianças e alfabetização de jovens e mu- 1.568.182
lheres nas províncias de Cabo Delgado e
Niassa

Objectivo do programa

Orçamento
2017
(USD)

150.284

450.852

601.136

751.420

1.145.455

1.803.409

Orçamento
2018
(USD)

172.827

518.480

691.307

864.134

1.374.545

2.073.920

Orçamento
2019
(USD)

198.751

596.252

795.003

993.754

1.649.455

2.385.009

Orçamento
2020
(USD)

652.543

1.957.630

2.610.173

3.262.717

5.124.000

7.830.520

5%

15%

20%

25%

35%

60%

Orçamento
% do
total 2017-2020 orçamento
(USD)
do
programa

Tabela 4: Estimativas de orçamento da Associação PROGRESSO (2017-2020) para cada um dos
objectivos do programa em USD.
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392.045

4. Capacidade institucional da PROGRESSO
reforçada através da profissionalização
da própria organização.

78.409
78.409
2.482.955
248.295

c) Desenvolvimento do conhecimento institucional

d) Quadros de monitoria e avaliação

Subtotal Programas

Gestão organizacional e de programas (10%)
2.731.250

130.682

b) Desenvolvimento do capital humano

Total

104.545

a) Desenvolvimento de negócios (isto é,
mobilização de fundos)

Subtotal

0

3. Promover a cidadania activa e reforçar
as capacidades das comunidades locais
e das suas capacidades através da provisão de conhecimento básico e desenvolvimento que favoreçam a defesa dos
direitos das comunidades locais.

Objectivo do programa

Orçamento
2017
(USD)

3.284.688

298.608

2.986.080

90.170

90.170

150.284

120.227

450.852

130.682

Orçamento
2018
(USD)

3.777.391

343.399

3.433.992

103.696

103.696

172.827

138.261

518.480

150.284

Orçamento
2019
(USD)

4.343.999

394.909

3.949.090

119.250

119.250

198.751

159.001

596.252

172.827

Orçamento
2020
(USD)

14.137.328

1.285.212

12.852.116

391.526

391.526

652.543

522.035

1.957.630

453.793

3%

3%

5%

4%

15%

5%

Orçamento
% do
total 2017-2020 orçamento
(USD)
do
programa
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“EU LEIO” – envolvimento da comunidade na
gestão de escolas nas
províncias de Nampula
e Zambézia

BETTER – Formação
de formadores e de
professores primários,
escolas práticas,
gestão de escolas e
literatura
AEA_ETV (programa
SOGA) – Ensino a
5.000 jovens de modo
a estarem preparados
para formação técnica
no sector petrolífero

Melhoria da qualidade e
acesso pelas comunidades a
educação básica para crianças, jovens e adultos

Alfabetização para o emprego
Alfabetização para formação
em habilidades

Título do programa/
projecto

Melhoria da qualidade e
acesso pelas comunidades a
educação básica para crianças, jovens e adultos

Objectivo estratégico

Cabo Delgado –
Palma, Mocímboa
da Praia, Macomia,
Meluco, Quissanga
e cidade de Pemba

Províncias de
Niassa e Cabo
Delgado

Zambézia – Alto
Molócuè, Mopeia,
Morrumbala, e
Maganja da Costa /
e Nampula – Ribaué, Mogincual e
Mogovolas /Nampula

Província e
distritos-alvo

20172018

Julho
2017 até
Mar 2020

20172019

Período

574.524

8.705.070

474.000

Orçamento
total USD

Tabela 5: Projectos em curso da PROGRESSO cobrindo o período 2017+

GIZ
DFID

CODE
Canadá

USAID
(APS)

Doador

MINEDH
DPEDH
SDEJT de
5 distritos e
cidade de
Pemba

MINED,
DPED,
4 IFPs

CESC,
Save the
Children

Parceiros

Os projectos que estão em curso para 2017-2020 estão listados na tabela em baixo e contabilizam 10.855.594 USD, o que é 70,6%
do orçamento total estimado para o Programa de Desenvolvimento 2017-2020.
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GIRLS INSPIRE – Pósalfabetização, habilidades
de vida

Melhoria da educação
através de uma abordagem integrada
Educação nutricional e
distribuição de micronutrientes.

Melhoria da qualidade e acesso
pelas comunidades a educação
básica para crianças, jovens e
adultos

Melhoria do estado nutricional de
crianças até aos 5 anos e mulheres grávidas e lactentes

Título do programa/
projecto

Formação de raparigas por via do
ensino à distância

Objectivo estratégico

Província de Cabo
Delgado (Mueda e
Muidumbe)

Províncias de Niassa
e Cabo Delgado.

Niassa

Província e distritosalvo

2017

2017

Junho
2017-2018

Período

870.000

100.000

132.000

Orçamento
total USD

MiSau_WB

Muva
(Ligada) –
DFID

Commonwealth of
Learning –
Canadá

Doador

Ministério da
Saúde, DPS

MINEDH
DPEDH
SDEJT de 2
distritos

MINEDH
DPEDH
SDEJT de 3
distritos

Parceiros

6

Monitoria do
desempenho

Plano de Desenvolvimento
Estratégico
PROGRESSO
2017-2020
Plano de Desenvolvimento
Estratégico da da
Associação
PROGRESSO
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6. Monitoria do desempenho
O Plano de Monitoria do Desempenho (PMD) baseia-se no compromisso de se
avaliar o desempenho das intervenções durante o ciclo 2017-2020, monitorando a
situação dos indicadores, levando a cabo avaliações que se focalizarão em perguntas
de elevada prioridade a que a monitoria, por si só, não consegue responder. A
monitoria e a avaliação vão abranger as seguintes fases:
•

Fase um (2017): Um estudo quantitativo de referência para desenvolver a
base de dados e metas. Consequentemente, a tabela de PMD, indicada em
baixo, pode ser revista para incluir indicadores realistas e alcançáveis.

•

Fase dois (2018): Recolha interna contínua de dados usando os instrumentos
designados (questionário e outros formulários de recolha de dados) para o
estudo de base de referência para actualizar e prestar a informação sobre as
metas.

•

Fase três (2019): Recolha interna contínua de dados usando os instrumentos
designados para a base de referência (questionário e outros formulários de
recolha de dados) para actualizar e prestar a informação sobre as metas.

•

Fase quatro (2020): Recolha interna contínua de dados usando os instrumentos designados para a base de referência (questionário e outros formulários
de recolha de dados) para actualizar o PDM. Para além disso, uma avaliação
final qualitativa do ciclo programático de 2017-2020 através de uma parte externa para realçar algumas lições aprendidas e delinear algumas estratégias
para o ciclo programático seguinte.

O PMD vai oferecer informação atempada para a monitoria dos progressos,
irá facilitar o processo de prestação de informação dos resultados, a forma de
responsabilização, usará os dados como estratégia para a mobilização de fundos,
e providenciará uma plataforma a partir da qual se fará continuamente a monitoria e
avaliação dos avanços da Associação PROGRESSO e das lições aprendidas, para
implementação e concepção de estratégias e abordagens.

Ver o Anexo 2, para mais detalhes sobre o Plano de Monitoria do Desempenho
(PMD) da Associação PROGRESSO.
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Referências
Documentos da PROGRESSO
•

Os relatórios anuais da PROGRESSO 2012, 2013, 2014 e 2015

•

Os relatórios finais de projectos, incluindo relatórios de avaliação específicos

•

Relatórios de progressos de projectos individuais que foram implementados
no ciclo programático de 2012-2015

•

Estatuto da PROGRESSO

•

Relatórios de auditoria financeira 2013, 2014 e 2015

•

Programa de Desenvolvimento 2012-2015

•

Saxby J. and K. Sylvester (2008): Change management report (“Um Estudo para a Reestruturação da Associação PROGRESSO: Relatório Final, Abril
2008”)

•

Actas das sessões da Assembleia-Geral (2014, 2015)

•

Manual de procedimentos da PROGRESSO

•
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•
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Incremento de oportunidades
de modo a que os membros das
comunidades de base, especialmente mulheres, jovens e crianças, com prioridade para as
províncias de Cabo Delgado e
Niassa, desenvolvam a sua capacidade de intervenção com vista
a melhorar as suas condições de
vida.

2. Melhorados os níveis de alfabetização das comunidades de base,
especialmente mulheres, jovens
e crianças, com prioridade para
as províncias de Cabo Delgado e
Niassa.

Finalidade

1.

Meta / Objectivo geral

Descrição

Redução dos níveis
de analfabetismo
nas províncias de
Cabo Delgado e
Niassa

Estabilidade
político-militar no
país

Pressupostos

IInquéritos nacionais aos Campanhas de
agregados familiares
consciencialização pública são
Informações
socio-de- conduzidas pemográficas da Direcção los Governos e
Nacional de Estatística
líderes locais sobre a importância
dos
impactos
da educação no
modo de vida
das famílias

Relatórios sobre as lacunas de género

Relatórios Nacionais da
Análise do Trabalho

Maior bem-estar

Maior acesso igualitário a recursos e
oportunidades por
género.

Inquéritos nacionais aos
agregados familiares

Fonte de verificação

Maior qualidade de
vida

Indicadores

Níveis de analfabetismo em
Moçambique:
Total: 44,9%
Homens: 30,1%
Mulheres: 57,8%
Níveis de analfabetismo Niassa:
Total: 58,0%
Homens: 42,6%
Mulheres: 72,4%
Níveis de analfabetismo Cabo
Delgado:
Total: 60,7%
Homens: 46,7%
Mulheres: 73,7%
Fonte: Inquérito Nacional aos
Agregados Familiares 2014/15

Fonte: terceira Avaliação Nacional sobre a Pobreza

Cabo Delgado: 37,4%

Niassa: 31,9%

Média nacional: 54,5%

Níveis de pobreza

Base de referência em 2016

Preferencialmente a
medir nos distritos/
comunidades onde
a
PROGRESSO
opera.

Reduzir os níveis de
analfabetismo em
5% até 2020

Preferencialmente a
medir nos distritos/
comunidades onde
a
PROGRESSO
opera.

Diminuir o nível de
pobreza em 5% até
2020

Metas em 2020

O Quadro Lógico irá encorajar a disciplina de pensamento claro e específico ao longo dos próximos quatro anos de intervenção.
Embora o Quadro Lógico não seja um fim em si mesmo, oferece um resumo claro do mapa que a PROGRESSO usará durante os
próximos quatro anos.

Anexo 1: Quadro Lógico
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Vontade das comunidades ao nível da
base de se envolver
na melhoria da saúde
das suas famílias

Políticas de nível
macro
favoráveis
para permitir a educação e prática para
saúde preventiva e
saneamento do meio
e nutrição

Diminuição percentual de Estatísticas do MISAU
crianças malnutridas
Relatório de progresso
Aumento do conhecimento de actividades
e práticas sobre Saúde
Relatórios anuais
Sexual e Reprodutiva
Relatórios de monitoDiminuição percentual da
ria e avaliação
incidência da malária, doenças diarreicas e prevalência
do HIV-SIDA através do aumento da consciencialização relativamente a medidas preventivas

Pressupostos

2. Melhorados
os programas de saúde
preventiva
comunitária
através
de
educação
(cobrindo
teoria e prática).

Fonte de verificação

Aumento percentual da Informação socio-de- Políticas de nível
frequência de adultos nas mográfica da Direcção macro
favoráveis
aulas de alfabetização.
Nacional de Estatística para permitir a educação básica de todas
Aumento percentual de cri- Relatórios anuais do
as crianças e adultos
anças a completar a escola MINEDH
na modalidade monoprimária
Relatórios de pro- lingue e bilingue
Aumento percentual das gressão
(mensais,
capacidades das crianças trimestrais) de vários
de ler e escrever na 3.a projectos da PROclasse, reforçado pelos mé- GRESSO
todos de educação bilingue
Relatórios anuais
e de ensino de Português
como Língua Segunda
Relatórios de monitoria e avaliação

Indicadores

1. Melhorado
o acesso a
educação
básica
de
qualidade
pelas
comunidades
locais especialmente
a
escolarizaçãode
crianças
e
alfabetização
de jovens e
mulheres nas
províncias de
Cabo Delgado e Niassa.

Resultados 1 e 2

Descrição

Metas em 2020

Preferencialmente
a
medir nos distritos/comunidades onde a PROFonte: Inquérito aos Agregados
GRESSO opera.
Familiares 2014/15
Percentagem de abandono es- Redução do abandono
colar da 1.ª à 5.ª classe (dados escolar

Fonte: Inquérito
2011/13

de

Cabo Delgado: 30,6%

Niassa: 32,9%

Redução das taxas de
morte por malária em 5%
até 2020

Diminuição da seroprevalência em 2% até 2020

Diminuição da malnutrição crónica em 5% até
2020

Preferencialmente
a
medir nos distritos/coSaúde munidades onde a PROGRESSO opera.

Taxa de mortes por malária

Cabo Delgado: 10,0%

Niassa: 8,0%

Prevalência do HIV

Cabo Delgado: 50,2%

Niassa: 40,9%

Malnutrição crónica

Aumento de crianças que
Dados de crianças que sabem sabem ler na 3.ª classe.
ler na 3.ª classe (definidos pelo
MINEDH e levantamento feito
pela PROGRESSO em 2013
em Cabo Delgado e Niassa)

do MINED)

Cabo Delgado: 35,1%

Niassa: 31,6%

Percentagem de quem não vai Diminuição do absentisà escola (5-24 anos)
mo na escola em 10%
até 2020
Moçambique: 29,2%

Base de referência em 2016
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2. Capacidade institucional da Associação PROGRESSO reforçada através
da profissionalização da
própria
organização,
e
através da implementação
de boas práticas e mudanças para uma organização
da aprendizagem.

1. Melhorado o acesso a
educação básica de qualidade pelas comunidades
locais especialmente a escolarizaçãode crianças e
alfabetização de jovens e
mulheres nas províncias de
Cabo Delgado e Niassa.

Resultados 3 e 4

Descrição

•Quadro de governação
melhorado e boa governação através do estabelecimento de um conselho externo de

•Monitoria e avaliação

•Desenvolvimento de conhecimento institucional

•Desenvolvimento do capital humano

•Desenvolvimento de angariação de fundos incluindo o desenvolvimento de
negócios

Funções específicas e processos estabelecidos e implementados para:

Melhoria da igualdade de
género através de relatos
positivos

Melhoria do funcionamento
dos Comités de Saúde nas
comunidades

Melhoria do funcionamento
dos Conselhos de Escola

Aumento da consciencialização dos direitos das comunidades e dos cidadãos

Indicadores

Pressupostos

Relatórios de avaliação
externa do programa

Relatórios de auditorias
externas financeiras

Reuniões da AssembleiaGeral

Relatórios financeiros

Regulamentos do pessoal
e dos membros da PROGRESSO

Relatórios anuais da PROGRESSO

Relatórios de monitoria e
avaliação

Relatórios anuais

Vontade de aprender
e evoluir por parte do
Conselho de Direcção
e órgãos executivos

Disponibilidade de recursos financeiros e
humanos

Políticas favoráveis de
nível macro que permitem as actividades
Índice do Governo
acontecerem, em parRelatórios/estatísticas do ticular no que diz resMinistério da Justiça
peito aos direitos dos
Relatórios de progressão cidadãos.
mensais, trimestrais e
anuais

Relatórios sobre os Direitos Humanos

Fonte de verificação

Metas em 2020

5.Organigrama reestruturado e funcional até 2020.

4.Sistema de M&A
totalmente funcional até 2020

5.Quadro de boa governação – existência de estatuto,
regulamentos internos, nenhum Conselho Externo de
Assessoria

4.Monitoria e avaliação – “ad Pelo menos um
hoc”/com base nos projectos

3.Desenvolvimento do conhecimento institucional – existente mas não organizado
de forma sustentável

até

até

3.Reestruturado e
funcional até 2020

2.Funcional
2020

1.Desenvolvimento de negócios – não existência/“ad
hoc”
2.Desenvolvimento do capital humano – ainda incipiente

1.Funcional
2020

da

PRO-

Situação real
GRESSO:

Moçambique
classificado Subir pelo meem 21.o entre os 43 países nos 3 etapas até
africanos
2020 (pelo menos
ser
Fonte: Ibrahim Index of gov- Moçambique
classificado
em
ernance
18.o lugar entre os
43 países africanos)

Base de referência em
2016
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Pressupostos

Supervisão e monitoria de actividades aos níveis de base.

“Advocacia” activa de programas de educação para a comunidade em colaboração com o sector privado (indústria extractiva,
serviços): A facilitação de uso dos recursos locais e oportunidades com apoio do sector privado; exemplos das intervenções
podem ser cursos de habilidades e competências para vida (life skills) – jovens; cursos sobre atitude e ética no trabalho; alfabetização dos adultos.

Projectos de colaboração e programas com outras ONGs e OSC (tanto orientados pela PROGRESSO como por outras organizações).

Programas educativos com reforço tecnológico: uso das TIC na formação. Desenvolver programas inovativos de formação em
literacia digital em línguas locais e em língua portuguesa, com enfoque para o uso do telefone e internet.

Formação de formadores em metodologias de trabalho com pessoas portadoras de deficiência, designadamente linguagem de
sinais e “braille”, particularmente em métodos de alfabetização de adultos e crianças com necessidades educativas especiais
(n.e.e.).

Ligação com outros projectos educacionais, por exemplo, género, saúde nutricional, sexual reprodutiva, entre outros.

Formação e apoio às associações de pais, professores e alunos (Conselhos de Escola).

Desenvolvimento e produção de mais material de leitura para crianças e adultos.

Desenvolvimento e produção de materiais de alfabetização de adultos para aprendentes e educadores em línguas moçambicanas e em língua portuguesa.

Desenvolvimento de produção de materiais em línguas moçambicanas e em língua portuguesa da 1.ª à 3.ª classe para professores e alunos através dos programas existentes com metodologias centradas no aluno e sensíveis ao género e integração
do curriculo local.

Formação de educadores de adultos usando formadores qualificados.

1. Desenvolver uma plataforma de actividades de angariação de fundos sem ser de doadores, utilizando o património existente. D i s p o n i b i l i d a d e
de recursos finanFormação de formadores em metodologia de oralidade, leitura e escrita iniciais, e educação bilingue a nível provincial.
ceiros e humanos
Formação de formadores em metodologia de alfabetização de adultos a níveis provincial e distrital.
através de projecDesenvolvimento de processos abrangentes de certificação de formadores (com acompanhamento da prática realizada, num tos financiados por
processo articulado com os Institutos de Formação de Professores e o MINEDH).
doadores ou autofiFormação de professores primários a nível das escolas em metodologia de oralidade, leitura e escrita iniciais e ensino bilingue nanciados.
e para a educação pré-escolar.

ResultadosActividades

Descrição
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Disponibilidade de recursos financeiros e humanos através de projectos
financiados por doadores ou autofinanciados.

Pressupostos

Supervisão e monitoria das intervenções no terreno.

Formação de formadores em cidadania activa., que, por sua vez, irão envolver-se com comunidades e activistas aos
níveis da base.

Disponibilidade de recursos financeiros e humaDesenvolvimento de materiais educacionais que serão incorporados particularmente na alfabetização de adultos sonos através de projectos
bre direitos dos cidadãos, equidade de género, direitos de posse de terra e outros assuntos específicos que afectam
financiados por doadocomunidades particulares aos níveis de base.
res ou autofinanciados.
Colaboração com outras OCS no terreno, envolvidas na promoção de acções que estão ligadas com as intervenções
da PROGRESSO.

2. Mobilização e formação de activistas.

Produção de materiais específicos para fins educacionais sobre saúde e outros tópicos relacionados com ela.

Actividades de supervisão e monitoria das iniciativas.

Desenvolvimento de um programa abrangente de formação dos formadores.

Formação de formadores que irão prestar apoio prático aos activistas.

Promoção e plantio de certas culturas com fins nutricionais.

Formação de comunidades ao nível local sobre questões relacionadas com género e saúde através de plataformas de
alfabetização.

Ligações com outros projectos para aumentar as actividades nutricionais.

Promoção e implementação de feiras alimentares nutricionais e agrícolas educacionais aos níveis comunitários.

1. Mobilização e formação de activistas.

Resultados1 e 2 Actividades

Descrição
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1.

Pressupostos

A apresentação dos novos membros que trabalham nas comunidades.

Desenvolver o mecanismo do conhecimento preciso e ferramentas das tecnologias de informação e comunicação (TIC).

Desenvolvimento de materiais (educação) em línguas locais para organizações privadas.

Reprodução dos próprios manuais para venda (p. ex.: ONGs do Governo local, ministérios, indústria privada).

Criar um plano para atrair membros para a PROGRESSO e aumentar o envolvimento da comunidade.

Sistema de monitoria e avaliação sobre o Programa de Desenvolvimento.

Estabelecimento de uma metodologia de fácil condução de inquéritos de alfabetização (estabelecer o tamanho da amostra,
determinar quadro de amostras, desenvolver questionários, criar instrumentos de prestação de informação – Excel, Access)

Estabelecimento de um Conselho Externo de Assessoria.

Estabelecimento formal da função de angariação de fundos (desenvolvimento de negócios e fundos de doadores) dentro
da PROGRESSO.

Estabelecimento de uma gestão empresarial, particularmente através de uma melhor gestão do património (incluindo para Disponibilidade
a Editora).
de recursos financeiros e humanos
Estabelecimento de uma função de Gestor dos Recursos Humanos (internamente e através de externalização).
através de projectos financiados
Análise dos regulamentos internos de pessoal e ajustamentos, quando for necessário.
por doadores ou
Estabelecimento de conhecimento institucional e desenvolvimento das funções de monitoria e avaliação dentro da PROautofinanciados.
GRESSO.

Resultados1 e 1 e 1.1 Actividades

Descrição

Análise dos dados Trimestralsecundários (rela- mente
tórios trimestrais
/ anuais, relatório
de progresso)
Análise de dados Trimestralsecundários (rela- mente
tório da formação /
relatório anual)

Análise de dados Trimestralsecundários (rela- mente
tório da formação /
relatório anual)

Formadores capacitados Número
em metodologias do ensino primário até 2020 (4
de cada Instituto de Formação de Professores:
Cabo Delgado, Cuamba,
Maputo e Tete)

Formadores capacitados Número
em metodologias do ensino bilingue até 2020 (4
de cada Instituto de Formação de Professores:
Cabo Delgado, Cuamba,
Maputo e Tete)

Frequência e
calendário

Módulos e manuais para Número
a formação de formadores aprovado pelo MINEDH

Método de recolha de dados
Análise dos dados Trimestralsecundários (rela- mente
tórios trimestrais
/ anuais, relatório
de progresso)

Unidade de
medição

As acções de “lobbying” Número
e advocacia da Associação no âmbito do
desenvolvimento de um
currículo de formação
de formadores aprovado
pelo MINEDH

Indicador

Base de
referência
2017

Unidade
de
Monitoria, Avaliação e Aprendizagem

Unidade de Mo- 0
nitoria, Avaliação
e Aprendizagem

Unidade de Mo- 0
nitoria, Avaliação
e Aprendizagem

0

Unidade de Mo- Base
de
nitoria, Avaliação dados de
e Aprendizagem necessidades a determinar

Parte responsável

16 formadores formados
em metodologias do ensino
bilingue

16 formadores formados
em metodologias do ensino
bilingue

1

Currículo de
formação dos
formadores
criado/reformulado e
aprovado pelo
MINEDH

Meta 2020

Realizações

1.1 Estratégia – Construir capacidade das escolas primárias e centros de alfabetização: processos, professores e educadores de adultos

1. Melhorado o acesso a educação básica de qualidade pelas comunidades locais especialmente à escolarização de crianças
e alfabetização de jovens e mulheres nas províncias de Cabo Delgado e Niassa

Anexo 2: Plano de Monitoria do Desempenho
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Unidade
de medição

Frequência e calendário

Análise de dados Mensalsecundários (rela- mente
tório da formação /
relatório anual)

Professores formados em Número
metodologia do ensino bilingue por formadores qualificados nas províncias de intervenção da PROGRESSO

Inquérito – questionário

Unidade de Monitoria, Avaliação e
Aprendizagem

Análise de dados Mensalsecundários (rela- mente
tório da formação /
relatório anual)

Um programa de formação Número
de formadores em alfabetização de adultos aprovado pelo
MINEDH

0

0

1

16 formadores
formados em metodologias do ensino bilingue

16 formadores formados em metodologias do ensino
bilingue

1

16 formadores formados em metodologias do ensino
bilingue

Meta 2020

Unidade de MoBase
de
20.000 professonitoria, Avaliação e dados de ne- res formados em
Aprendizagem
cessidades a metodologia do endeterminar
sino bilingue

20 formadores
em necessidades
especiais (sinais e
“braille”)

Formadores formados em M e n s a l - Unidade de Moni- 0
metodologia de alfabetização mente
toria, Avaliação e
de adultos.
Aprendizagem

Unidade de Moni- 0
toria, Avaliação e
Aprendizagem

Formadores formados em Número
necessidades especiais de
educação (língua de sinais e
“braille”) em métodos de alfabetização de adultos

Análise de dados Trimestralsecundários (rela- mente
tório da formação /
relatório anual)

Base de referência 2017

Unidade de Moni- 0
toria, Avaliação e
Aprendizagem

Parte responsável

Unidade de Moni- 0
toria, Avaliação e
Aprendizagem

Análise de dados Trimestralsecundários (rela- mente
tório da formação /
relatório anual)

Método de recolha de dados

Formadores capacitados em Número
metodologias do ensino primário com integração dos
conteúdos do “curriculum”
local nas metodologias do
ensino primário até 2020

Formadores capacitados em Número
metodologias de educação
pré-escolar até 2020 (4 de
cada IFP)

Indicador

Realizações
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Análise de dados Mensalmente
secundários (relatório da formação /
relatório anual)
Análise de dados 0
secundários (relatório da formação /
relatório anual)

Conselhos de Esco- Número
la funcionais e que
receberam intervenções de capacitação em termos de
funcionalidade

alfabetiza- Mensalmen- Unidade de Moni- Base de dados
te
toria, Avaliação e de necessidaAprendizagem
des a determinar

Adultos formados Número
usando língua de
sinais

Adultos
dos

Análise de dados
secundários (relatório da formação /
relatório anual)

Educadores
de Número
adultos
formados
por formadores qualificados

Base de dados
de necessidades a determinar

Análise de dados Mensalmente
secundários (relatório da formação /
relatório anual)

Frequência e
calendário

Alunos da 1.ª até à Número
3.ª classe beneficiam de educação
bilingue

Método de recolha de dados
Análise de dados Trimestralmensecundários (rela- te
tório da formação /
relatório anual)

Unidade de
medição

As escolas primá- Número
rias beneficiam de
turmas na modalidade bilingue nas
províncias de intervenção

Indicador

Base de referência 2017
16 formadores formados em metodologias do ensino
bilingue

Meta 2020

500 adultos formados usando
língua de sinais
ou “braille”

Unidade de Mo- 0
nitoria, Avaliação
e Aprendizagem

5.000 educadores de adultos

100 escolas

20.000 professores
formados em metodologia do ensino
bilingue

500 adultos formados usando língua
de sinais ou “braille”

16 formadores formados em metodologias do ensino
bilingue

16 formadores formados em metodologias do ensino
bilingue

Unidade de Mo- Base de dados 200.000 alunos
nitoria, Avaliação de necessidae Aprendizagem des a determinar

Unidade de Mo- 0
nitoria, Avaliação
e Aprendizagem

Parte responsável

Realizações
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Análise de dados Trimestralmensecundários (rela- te
tório da formação /
relatório anual)

Manuais reais / re- Mensalmente
latórios trimestrais /
anuais
Manuais reais / re- Mensalmente
latórios trimestrais /
anuais
Manuais reais / re- Mensalmente
latórios trimestrais /
anuais

Análise de dados Mensalmente
secundários relatórios trimestrais /
anuais

Manuais de ensino bi- Número
lingue desenvolvidos de
acordo com as necessidades

Manuais de necessidades Número
especiais de acordo com
as necessidades dos programas existentes

Manuais próprios para Número
venda através de programas (ex.: ONGs, Governo
local, ministérios e indústria privada)

Bibliotecários
formados Número
em manuseio de livros em
escolas seleccionadas

Unidade Método de re- Frequência
de
colha de dados e calendámedição
rio

Pelo menos um guia/ Número
manual de formador desenvolvido, que pode ser
reproduzido dependendo
da demanda (metodologia
do ensino primário, ensino
bilingue, necessidades especiais, pré-escolar, “curriculum” local, alfabetização
de adultos e HpV) para a
formação de formadores
(FdF)

Indicador

Base de
referência
2017
16 formadores
formados
em
metodologias
do ensino bilingue

Meta 2020

Unidade
de
Base de da100100 ConMonitoria, Avalia- dos de neces- selhos de Esção e Aprendiza- sidades a deter- cola
gem
minar

Unidade
de
Base de daPelo menos
Monitoria, Avalia- dos de neces- 10 obras desenção e Aprendiza- sidades a deter- volvidas anualgem
minar
mente

Unidade de Mo- Base de dados De acordo com
nitoria, Avaliação de necessida- as necessidae Aprendizagem des a determi- des
nar

Unidade de Mo- Base de dados De acordo com
nitoria, Avaliação de necessida- as necessidae Aprendizagem des a determi- des
nar

Unidade de Mo- 0
nitoria, Avaliação
e Aprendizagem

Parte responsável

Realizações
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Análise de dados MensalmenUnidade
de
Base de dados
secundários
rela- te
Monitoria, Avalia- de necessidades
tórios trimestrais /
ção e Aprendiza- a determinar
anuais
gem

Bibliotecários formados em Número
manuseio de livros em escolas seleccionadas

100

Manuais reais / re- MensalmenUnidade
de
Base de dados
Pelo menos
latórios trimestrais / te
Monitoria, Avalia- de necessidades 10 obras desenanuais
ção e Aprendiza- a determinar
volvidas anualgem
mente

Manuais próprios para ven- Número
da através de programas
(ex.: ONGs, Governo local,
ministérios e indústria privada)

16 formadores
formados
em
metodologias
do ensino bilingue

Meta 2020

Manuais reais / re- Mensalmen- Unidade de Mo- Base de dados De acordo com
latórios trimestrais / te
nitoria, Avaliação de necessidades as necessidaanuais
e Aprendizagem a determinar
des

Base de referência 2017

Manuais de necessidades Número
especiais de acordo com as
necessidades dos programas existentes

Unidade de Mo- 0
nitoria, Avaliação
e Aprendizagem

Parte responsável

Manuais reais / re- Mensalmen- Unidade de Mo- Base de dados De acordo com
latórios trimestrais / te
nitoria, Avaliação de necessidades as necessidaanuais
e Aprendizagem a determinar
des

Frequência
e calendário

Manuais de ensino bilingue Número
desenvolvidos de acordo
com as necessidades

Método de recolha
de dados
Análise de dados Trimestralsecundários (rela- mente
tório da formação /
relatório anual)

Unidade
de
medição

Pelo menos um guia/manual Número
de formador desenvolvido,
que pode ser reproduzido
dependendo da demanda
(metodologia do ensino primário, ensino bilingue, necessidades especiais, pré-escolar, “curriculum” local,
alfabetização de adultos e
HpV) para a formação de
formadores (FdF)

Indicador

1.2 Estratégia – Produção de materiais de alfabetização/educação
Realizações
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Unidade de
medição

Relatórios

Relatórios

Método de
recolha de
dados

Questionário Mensalmente
inquérito

Unidade de
Monitoria,
Avaliação e
Aprendizagem

Relatórios
Mensalmente
Questionário
inquérito (professores nas
áreas de intervenção que
usam realmente tecnologia
para ensinar)

Pelo menos uma interven- Percentagem
ção-piloto no uso de tabletes como meio de metodologia de aprendizagem em
educação de adultos

Questionário inquérito

Base de referência 2017

5

Unidade de Mo- 0
nitoria, Avaliação e Aprendizagem

Parte responsável
16
formadores
formados em metodologias do ensino bilingue

Meta 2020

0

20%
dos
professores
inquiridos

U n i d a d e
Base de dados
Pelo
menos
de
Monitoria, de necessidades 10
obras
Avaliação
e a determinar
desenvolvidas
Aprendizagem
anualmente

Unidade de Mo- 20% dos profesnitoria, Avalia- sores inquiridos
ção e Aprendizagem

de Frequência Parte respon- Base de refe- Meta 2020
de e calendário sável
rência 2017

Relatórios
Mensalmente
Entrevistas a
informantes-chave
Questionário
inquérito

Unidade de Método
medição
recolha
dados

4

Trimestralmente

Frequência e
calendário

Pelo menos 1 sessão com Número
uso de TIC como instrumento de ensino em cada
uma das 3 intervenções
de formação de formadores

Indicador

1.4 Estratégia – Introdução à alfabetização digital

Implementação de activi- Número
dades em conjunto com
outras organizações

Pelo menos uma ligação Número
com qualquer tópico relacionado dentro da jurisdição da PROGRESSO nas
suas intervenções

Indicador

1.2 Estratégia – Produção de materiais de alfabetização/educação

Realizações

Realizações
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Unidade de
medição

Frequência e
calendário

Base de referência 2017

Entrevistas a infor- Mensalmente
mantes-chave
Análise do relatório
de formação e lista
de participação

Activistas participantes em Número
formação de formadores do
currículo aprovado

Unidade de Mo- 0
nitoria, Avaliação
e Aprendizagem

20
activistas
formados como
formadores de
outros activistas

1 currículo FdF
aprovado pelo Ministério da Saúde

Entrevistas a infor- Mensalmente
mantes-chave
Observação

Um currículo de formação Número
de formadores (FdF) aprovado pelo MISAU

Unidade de Mo- 0
nitoria, Avaliação
e Aprendizagem

Unidade de Mo- Base de da- 5.000 adultos
nitoria, Avaliação dos de nee Aprendizagem cessidades a
determinar

Questionário
in- Mensalmente
quérito
Relatórios
Entrevistas a informantes-chave

200
activistas
formados para
levarem adiante
o seu papel

Meta 2020

Adultos nas aulas de alfa- Número
betização têm conhecimento sobre dieta equilibrada
a partir de alimentos produzidos localmente, a importância do uso das redes
mosquiteiras, a importância
do ferro e do ácido fólico no
nosso corpo

Unidade de Mo- Base de danitoria, Avaliação dos de nee Aprendizagem cessidades a
determinar

Parte responsável

Unidade de Mo- Base de da- Pelo menos uma
nitoria, Avaliação dos de ne- feira
alimentar
e Aprendizagem cessidades a por ano
determinar

Questionário
in- Mensalmente
quérito
Entrevistas a informantes-chave

Método de recolha de dados

Uma feira alimentar por ano Mensalmen- Questionário
in- Mensalmente
com demonstração de va- te
quérito
lores nutricionais de alguns
Relatórios
alimentos
Entrevistas a informantes-chave

Activistas dentro da rede da Número
PROGRESSO que foram
formados para levar adiante
o seu papel

Indicador

1.2 Estratégia – Produção de materiais de alfabetização/educação
Realizações

2. Promover a saúde comunitária preventiva através de educação e práticas: nutrição (preparação de alimentos, bebés, crianças, suplementos); agricultura (como, o quê)
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Unidade de
medição

Frequência
e calendário

Questionário inqué- Mensalrito
mente
Relatórios
Entrevistas a informantes-chave

Método de recolha de dados

in- Mensalmente

Unidade
de
medição

Frequência
e calendário

Parte responsável

Base de referência 2017

Questionário inquérito
MensalUnidade de
Base
de
Relatórios
mente
Monitoria, Ava- dados de neEntrevistas a inforliação e Apren- cessidades a
mantes-chave/ grudizagem
determinar
pos focais

Método de recolha de dados

Meta 2020

10.000 camponeses

Meta 2020

um

Pelo menos para
cada um dos projectos/programas
de
saúde existentes

Guia de formadores e
manual de formandos
para o “workshop” de
formação de formadores

Meta 2020

Melhoria nos casos de malnu- Percenta- Percentagem EnMensalUnidade de
Base
de
Melhoria dos casos
trição nas áreas de intervenção gem
trevistas a infor- mente
Monitoria, Ava- dados de ne- de malnutrição em 2%
mantes-chave
liação e Apren- cessidades a nas áreas de intervendizagem
determinar
ção

Camponeses
(distribuição Número
igual de homens e mulheres)
que cultivam plantas para fins
nutricionais

Indicador

Entrevistas a informantes-chave

Base de referência 2017

Base de dados de necessidades a
determinar

Base de referência 2017

Unidade de
Base de daPelo menos
Monitoria, Ava- dos
consórcio
liação e Aprendizagem

Parte responsável

Unidade
de
Monitoria, Avaliação e Aprendizagem

Unidade
de 0
Monitoria, Avaliação e Aprendizagem

Parte responsável

2.4 Estratégia – Promoção de práticas agrícolas conducentes à saúde comunitária

Trabalho em parceria com ou- Número
tras organizações em saúde
sexual reprodutiva, promoção
de medidas de saúde preventiva nas intervenções da PROGRESSO

Indicador

2.3 Estratégia – Redes e advocacia

Questionário
quérito
Relatórios

Produção de panfletos relacio- Número
nados com a saúde de acordo
com as necessidades

Frequência e
calendário

in- Mensalmente

Método de recolha de
dados

Questionário
quérito

Unidade de
medição

Manual de formador dos for- Número
madores e manuais para os
formandos/activistas de assuntos de saúde.

Indicador

1.2 Estratégia – Produção de materiais de alfabetização/educação

2.2 Estratégia – Produção de materiais educacionais relacionados com a saúde

Realizações

Realizações

Realizações
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Questionário in- T r i m e s t r a l - Unidade de Moni- Base de dados de 2 seminários por
quérito
mente
toria, Avaliação e necessidades
a ano nas áreas de
Entrevistas a inAprendizagem
determinar
intervenção
da
formantes-chave
Associação PROGRESSO
Questionário in- T r i m e s t r a l - Unidade de Moni- Base de dados de 2 seminários por
quérito
mente
toria, Avaliação e necessidades
a ano realizados para
Entrevistas a inAprendizagem
determinar
capacitar a comuniformantes-chave
dade na monitoria

Acções de reforço da partici- Número
pação na governação local,
melhor conhecimento da legislação

Acções de Monitoria comu- Número
nitária

Unidade de Moni- Base de dados de 5.000 adultos
toria, Avaliação e necessidades
a
Aprendizagem
determinar

Questionário do T r i m e s t r a l - Unidade de Moni- Base de dados de 2 seminários por
inquérito
mente
toria, Avaliação e necessidades
a ano nas áreas de
Entrevistas a inAprendizagem
determinar
intervenção
da
formantes-chave
PROGRESSO

Meta 2020

Capacitação em género, Número
combate a todas as formas
de violência

Base de referência 2017

Unidade de Moni- Base de dados de 200 activistas entoria, Avaliação e necessidades
a volvidos activamenAprendizagem
determinar
te em “lobbying” e
advocacia

Parte responsável

Questionário in- Mensalmente
quérito
Grupos focais

Frequência e
calendário

Os adultos que participam Número
nas aulas de alfabetização
foram introduzidos e discutiram questões na aula que
afectam as suas comunidades

Método de recolha de dados
Questionário in- Mensalmente
quérito
Relatórios
Entrevistas a informantes-chave

Unidade
de
medição

Activistas da PROGRESSO Número
activamente envolvidos em
questões de advocacia que
são preocupação das comunidades, incluindo consciencialização.

Indicador

3.1 Estratégia – Redes e advocacia
Realizações

3. Promover a cidadania activa e reforçar as capacidades das comunidades locais e através da provisão de conhecimento básico e desenvolvimento de iniciativas de rede que favorecem a defesa dos direitos das comunidades locais
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Unidade
de
medição

Método de
recolha de
dados

Frequência e
calendário

Questionário in- Trimestralquérito
mente
Relatórios
Entrevistas
a
informantes-chave
Questionário in- Mensalmente
quérito
Relatórios
Entrevistas
a
informantes-chave

Programas de formação Número
orientados para “atitude e
habilidades para se tornar
formável” nas comunidades

Frequência e
calendário

Programas educacionais Número
activos para “advocacia”
para a empregabilidade
nas comunidades: advocacia para “utilizar os recursos e oportunidades locais”

Método de
recolha de
dados
Questionário in- Mensalmente
quérito
Relatórios
Entrevistas
a
informantes-chave

Unidade
de
medição

Colaboração por província Número
por ano no que toca ao
trabalho de advocacia de
questões que afectam a
comunidade

Indicador

3.3 Estratégia: Redes e advocacia

Diferentes materiais pro- N ú m e r o / Questionário in- Mensalmente
duzidos de acordo com as evidências quérito
necessidades
físicas
Relatórios
Observação

Indicador

3.2 Estratégia – Produção de materiais de educação em cidadania activa

Base de referência 2017

Meta 2020

Base de referência 2017

Meta 2020

Unidade de Mo- Base de dados Evidências de um
nitoria, Avaliação de necessidades registo de prograe Aprendizagem a determinar
mas

Unidade de Mo- Base de dados Evidências de um
nitoria, Avaliação de necessidades registo de prograe Aprendizagem a determinar
mas

Unidade
de
Base de dados
Evidências de
Monitoria, Ava- de necessidades um registo de coliação e Aprendi- a determinar
laboração
nas
zagem
províncias
para
“lobbying” e advocacia

Parte responsável

Unidade de Mo- Base de dados De acordo com as
nitoria, Avaliação de necessidades necessidades
e Aprendizagem a determinar

Parte responsável

Realizações

Realizações
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Unidade de
medição

Método de recolha de
dados

Frequência
e calendário

Parte responsável

Base de referência 2017

Meta 2020

Questionário inquérito
Mensalmente Unidade de Mo- Base de dados
Relatórios
nitoria, Avalia- de necessidades
Entrevistas a informanção e Aprendi- a determinar
tes-chave
zagem

Programas de formação Número
orientados para “atitude e
habilidades para se tornar
formável” nas comunidades

Evidências
de um registo
de colaboração nas províncias para
“lobbying” e
advocacia

Meta 2020

Evidências
de um registo de programas

Unidade de Mo- Base de dados E v i d ê n c i a s
nitoria, Avaliação de necessidades de um registo
e Aprendizagem a determinar
de programas

Questionário inquérito
TrimestralRelatórios
mente
Entrevistas a informantes-chave

Base de referência 2017

Programas de formação Número
orientados para “atitude e
habilidades para se tornar
formável” nas comunidades

Parte responsável

Entrevistas a informan- Mensalmente Unidade de Mo- Base de dados
tes-chave de todo o pesnitoria, Avalia- de necessidades
soal relevante
ção e Aprendi- a determinar
zagem

Frequência
e calendário

Um departamento de RH Número
que leve a cabo as funções
necessárias

Método de recolha de
dados
Questionário inquérito
Relatórios
Entrevistas a informantes-chave

Unidade de
medição

Colaboração por província
por ano no que toca ao trabalho de advocacia de questões
que afectam a comunidade

Indicador

4.2 Estratégia – Desenvolvimento do capital humano

Contribuição dos activos P e r c e n t a - Análise das finanças
Mensalmente Unidade de Mo- Base de dados Pelo menos
para o rendimento da PRO- gem
Entrevistas a informannitoria, Avalia- de necessidades 10%
GRESSO
tes-chave de todo o pessoção e Aprendi- a determinar
al relevante
zagem

Recuperação de todos os P e r c e n t a - Análise de relatórios fi- Mensalmente Unidade de Mo- Base de dados De
acordo
custos da Editora até 2020 gem
nanceiros e de auditoria
nitoria, Avalia- de necessidades com as neEntrevistas a informanção e Aprendi- a determinar
cessidades
tes-chave do pessoal
zagem
relevante

Indicador

4.1 Estratégia – Serviços de gestão empresarial da Editora e do património existente

4. Reforçada a capacidade institucional da PROGRESSO pela profissionalização da própria organização

Realizações

Realizações
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Parte responsável

Base de
referência
2017

Base de
referência
2017

Dados em tempo real Mensalmen- Unidade de Moni- 0
obtidos a partir do sis- te
toria, Avaliação e
tema de M&A sobre
Aprendizagem
o trabalho da PROGRESSO

Garantir que o sistema de Sistema funcioM&A esteja actualizado e nal de M&A a
possa dar dados em tempo produzir dados
real

Unidade de Moni- 0
toria, Avaliação e
Aprendizagem

Listas dos participan- Trimestraltes das formações de mente
M&A nas províncias

Formar os membros e funcio- Número
nários das províncias sobre
recolha, processos e instrumentos de recolha de dados
(formulários a usar na recolha de dados)

Sistema funcional de M&A a
produzir dados
em tempo real

Unidade de Moni- 0
toria, Avaliação e
Aprendizagem

Parte responsável

Instrumentos respec- Mensalmen- Unidade de Moni- 0
tivos para alimentar o te
toria, Avaliação e
principal sistema de
Aprendizagem
M&A desenvolvidos e
em uso

Frequência
e calendário

Sistema de M&A e instrumentos respectivos para alimentar o principal sistema de
M&A

Método de recolha
de dados
Entrevistas a infor- Trimestralmantes-chave
mente
Formulários de avaliação de formação

Unidade de
medição

Pelo menos um “workshop” Número
anualmente para o pessoal
sobre tópicos relevantes de
M&A&Apr

Indicador

0

Análise das finanças
Mensalmen- Unidade de MoEntrevistas a infor- te
nitoria, Avaliação
mantes-chave de todo
e Aprendizagem
o pessoal relevante

Frequência
e calendário

Brochuras actualizadas e “we- Número
bsite” de acordo com as intervenções da PROGRESSO

Método de recolha
de dados
Entrevistas a infor- Mensalmen- Unidade de Moni- 0
mantes-chave de todo te
toria, Avaliação e
o pessoal relevante
Aprendizagem
Observação

Unidade de
medição

Estratégia anual de monito- Número
ria, avaliação e aprendizagem (M&A&Apr)

Indicador

4.3 Estratégia – Desenvolvimento de gestão do conhecimento institucional que incorpore o sistema de M&A

Actualização
mensal

Pelo menos 4
seminários no
âmbito de M&A
anualmente
nas províncias

Um
sistema
viável e funcional

Um
“workshop”

Meta 2020

O r g a ni zação
das brochuras
e “website”

Meta 2020

Realizações

Realizações

