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Acrónimos
DCH

Desenvolvimento do Capital Humano

DFID

Departamento para o Desenvolvimento Internacional –
Reino Unido

FOFA /
SWOT
HIV

Vírus da Imunodeficiência Humana

IDS

Inquérito Demográfico e de Saúde

IFP

Instituto de Formação de Professores

M&A
MINEDH
MISAU

Monitoria e Avaliação
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Ministério da Saúde

ODM

Objectivos de Desenvolvimento do Milénio

ONG

Organização Não-Governamental

OSC

Organizações da Sociedade Civil

PMD

Plano de Monitoria do Desempenho

PNUD
UE
UNESCO
USAID
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Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças
(Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats)

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
União Europeia
The United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization
Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento
Internacional
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1. Introdução
Este plano estratégico trata a Associação PROGRESSO como
uma entidade única e propõe os objectivos alargados e acções da
organização que transcendem as fronteiras da implementação dos
projectos. O plano oferece à Associação PROGRESSO um mapa de
quatro anos para programas, colaborações e desenvolvimento da
organização.

A planificação estratégica foi organizada em torno de cinco perguntas:
• Quem é a Associação PROGRESSO como instituição?
• Onde está, presentemente, a Associação PROGRESSO?
• 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?

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 definidos do plano estratégico de 2017-2020.
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2. Identidade
Quem é a Associação PROGRESSO?
A Associação PROGRESSO é uma Organização Não-Governamental,
de tipo associativo (ONG), criada em 1991 e formalmente registada
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, jogando um papel
activo relativamente à gestão do desenvolvimento das comunidades
locais, com particular atenção para as mulheres, jovens e crianças

Missão
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.
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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 são iguais perante a lei independentemente
da sua cor, religião ou sexo.
• As necessidades básicas de todos são satisfeitas.
• Há equidade nas oportunidades de acesso aos recursos
e para participar no desenvolvimento do país.

Valores fundamentais
Os valores e intervenções da PROGRESSO baseiam-se nos
seguintes pilares fundamentais:
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.
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3. Áreas geográficas da                              
Associação PROGRESSO
Cabo Delgado

Niassa

Maputo Província
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Tete

Zambézia

Nampula
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4. Análise FOFA
Pontos fortes da Associação PROGRESSO
• Conhecimentos e habilidades em programas de literacia e para
produzir manuais educativos (português, línguas locais), para
crianças e para a educação de adultos.
• Boa colaboração com as direcções governamentais locais
durante a implementação.
• Leis e regulamentos estabelecidos que governam a organização.
• Uma força de trabalho entusiasmada, que foi crescendo ao
longo dos anos com a organização, com vontade de colaborar
com outras organizações para se alcançar os objectivos.
• Bem conhecida pelo governo nacional local e pelas comunidades
nas províncias e distritos onde a Associação PROGRESSO opera.

Pontos fracos da Associação PROGRESSO
•   Projectos “orientados pelos doadores” de curto prazo com
financiamento limitado para o desenvolvimento de capacidade
organizacional e outros investimentos.
• Capacidade limitada organizacional e de M&A.
• Atenção limitada para a formação dos funcionários e membros.
• Dificuldade de se encontrar pessoal local qualificado nos
distritos.
• 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.

12
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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 pela PROGRESSO em escolas, centros de
alfabetização e IFP.
• A mudança na dinâmica das áreas de intervenção (particularmente
na província de Cabo Delgado), com o influxo de empresas
estrangeiras e recursos minerais, que precisam de pessoas
com capacidades e alfabetizadas, para trabalharem nos seus
empreendimentos.
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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.

14
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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.
A Teoria da Mudança é 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 organização:

Programa de Desenvolvimento da Associação PROGRESSO 2017-2020
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Figura 2: Representação diagramática da Teoria da Mudança da
Associação PROGRESSO

1. 6. 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.
A Associação PROGRESSO está melhor posicionada para se focalizar
em iniciativas de educação e todas as outras intervenções (saúde,
agricultura, etc.) deverão ser implementadas através de uma abordagem
integrada, que garanta que a educação e formação continuem a ser o
foco. Os programas chave, continuarão 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, direitos humanos, recursos
naturais,...), integrados em programas de educação e formação.
Mantendo a mesma abordagem para maximizar a realização de
objectivos:
• O envolvimento e colaboração de todas as partes envolvidas aos
níveis nacional, provincial e de base.
• O encorajamento da integração de actividades numa perspectiva
integrada.
• A criação de sinergias locais.
• A disseminação e partilha de informação.
• A promoção de acções de lobbiyng e de advocacia.
• O encorajamento do envolvimento dos membros e comunidades.
O género é uma questão transversal - a Associação PROGRESSO
assegura que tanto homens como mulheres beneficiam das suas
iniciativas de maneira equitativa.
Programa de Desenvolvimento da Associação PROGRESSO 2017-2020
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Objectivos estratégicos 2017-2020
Os objectivos estratégicos da Associação PROGRESSO para o período
2017-2020 são:
1. Melhorar o acesso à educação básica de qualidade pelas
comunidades locais especialmente a escolarização de crianças e
alfabetização de jovens & 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, prevenção do
HIV-SIDA, tuberculose, diarreias, etc.
b. Agricultura e meio ambiente.
3. Promover a cidadania activa e reforçar as capacidades das comunidades locais, através da provisão de conhecimento básico
e desenvolvimento de rede que favoreçam a defesa dos seus
direitos.
a. Direitos das crianças e mulheres
b. Luta contra violência, etc
4. Reforçar a capacidade institucional da PROGRESSO através da
profissionalização da organização:
• Gestão empresarial (ex., mobilização de fundos).
• Desenvolvimento do capital humano.
• Desenvolvimento do conhecimento institucional.
• Desenvolvimento do sistema de Monitoria e Avaliação.
18
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Estratégias aplicáveis para a
Associação PROGRESSO
Na sequência de um processo de pensamento crítico, com os
membros e funcionários, foram determinadas as seguintes estratégias:
• Crescimento e Ataque: usar os pontos fortes 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.

Programa de Desenvolvimento da Associação PROGRESSO 2017-2020
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Crescimento e Ataque
A estratégia de Crescimento e Ataque, para a Associação
PROGRESSO, implica:
• Um desenvolvimento activo
de
programas/projectos
com outras ONGs.

Pontos fortes

Usar os
pontos fortes
para MAXIMIZAR
as oportunidades

Oportunidades

• O uso das tecnologias de
informação e comunicação (TIC) nos programas de educação.
• A produção e reprodução de  manuais em língua portuguesa e
línguas locais. para uso em vários
• Um programa activo, educacional e de advocacia para a
empregabilidade e habilidades para a vida.

Competir e Defender
A estratégia de Competir e Defender implica:
• O desenvolvimento de programas inovadores de alfabetização (resultados rápidos
em pouco tempo), alfabetização digital.

Pontos fortes

Usar os
pontos fortes
para MINIMIZAR
as ameaças

Ameaças

• O aumento da atractividade para membros da PROGRESSO e
do envolvimento comunitário.
• Pomover programas de longo prazo construídos com base na
flexibilidade, garante da sustentabilidade

20
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Melhorar e Atacar
A estratégia Melhorar e Atacar da Associação PROGRESSO implica:
• Prever a angariação de
membros da Associação
PROGRESSO
nas comunidades de
base.

MINIMIZAR

Pontos fracos

os pontos fracos
tirando vantagem
das oportunidades

Oportunidades

• Aprender dos doadores e parceiros de colaboração (por
exemplo, os sistemas de M&A e melhores práticas).
• Desenvolvimento do capital humano através de colaborações
com o Governo, universidades e outras instituições relevantes.
• Iintensificação do desenvolvimento do capital humano (DCH)
interno, assegurando que todo o pessoal esteja formado para
levar adiante novos papéis e responsabilidades.

Mudar e Recuar
A estratégia de Mudar e Recuar, para Pontos fracos
a Associação PROGRESSO, significa as
seguintes acções:

MINIMIZAR

os pontos
fracos e evitar

Ameaças

• A profissionalização de certas
intervenções com potencial para gerar rendimentos através do
desenvolvimento de negócios.
• Garantir que todos os programa contêm acções de educação e
formação específico e adequadas
• Promover activamente o sucesso no espaço digital para
disseminar a informação da PROGRESSO (realizações, estudos
de caso, intervenções).

Programa de Desenvolvimento da Associação PROGRESSO 2017-2020
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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 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.

O objectivo geral
é desdobrado em
objectivos especificos,
estratégias e actividades
num quadro baseado
em resultados, tal
como se destaca na
tabela seguinte:
22

Programa de Desenvolvimento da Associação PROGRESSO 2017-2020

1.4 introdução da alfabetização digital

Melhorar o acesso a educação básica de qualidade pelas comuni- 1.1 Construir capacidade nas escolas primárias e centros de alfadades locais especialmente a escolarização de crianças e alfabetibetização: Processos, professores e educadores de adultos
zação de jovens & mulheres em particular nas províncias de Cabo 1.2 Produção de materiais de alfabetização / educação
Delgado e Niassa
1.3 Redes e advocacia

Estratégia

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

4.2 Desenvolvimento de capital humano

4. Objectivo específico: Capacidade institucional da PROGRESSO re- 4.1 Serviços de desenvolvimento de negócios da editora e do
forçada pela profissionalização da própria organização
património existente

3. Promover a cidadania activa e reforçar as capacidades das comuni- 3.1 Redes e advocacia
dades locais e das suas capacidades através da provisão de conhecimento básico e desenvolvimento de rede que favorece a defesa
dos direitos das comunidades locais

Nutrição (preparação de alimentospara bebés, crianças e mulhe- 2.3 Redes e advocacia
res grávidas, suplementos)
2.4 Promoção de práticas agrícolas conducentes à saúde comunitária
Agricultura e Meio ambiente

2. Promover a saúde comunitária preventiva através da educação e 2.1 Capacitação em educação e práticas de saúde preventiva
práticas particularmente em
2.2 Produção de materiais relacionados com a saúde

1.

Objectivo específico

Quadro baseado nos resultados estratégicos

24
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2,610,173
1,957,630
652,543

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

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

b) Agricultura (como, o quê)

522,035
652,543
391,526
391,526
12,852,116

1,285,212
14,137,328

a) Desenvolvimento de negócios ( mobilização de fundos)

b) Desenvolvimento de capital humano

c) Desenvolvimento do conhecimento institucional

d) Quadros de monitoria e avaliação

Subtotal Programas

Gestão organizacional e de programas (10%)

Total

3%

3%

5%

4%

15%

5%

5%

15%

20%

25%

35%

60%

% do orçamento do
programa

Total dos projectos em curso:10,855,594USD,  (70,6% do orçamento estimado 2017-2020)

1,957,630

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

453,793

3,262,717

b) Jovens e adultos

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.

5,124,000

7,830,520

Orçamento total 20172020 (USD)

a) Crianças.

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

Objectivo do programa

O orçamento total :14,137,328USD.

7. Orçamento
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MuvaAprender
(Ligada) - DFID

Melhoria da qualidade e aces- Melhoria da qualidade de educação Província de Maputo
so pelas comunidades de edu- através de uma abordagem integracação básica para crianças, da
jovens e adultos

Melhoria de estado nutricio- Prestação de Serviços de Saúde e Província de Cabo Del- MiSau_WB
nal de crianças até aos 5 anos Nutrição
gado (Mueda e Muidume mulheres grávidas e lactenbe)
tes

Common-wealth of Learning
- Canadá

Cabo Delgado; Palma, GIZ
Mocímboa da Praia, Ma- DFID
comia, Meluco, distritos
de Quissanga e cidade
de Pemba

Formação de raparigas por GIRLS INSPIRE – Prevenção de Ca- Niassa
via do ensino à distância
samentos Prematuros e Forçados

Alfabetização para o emprego AEA_ETV (programa SOGA) – EnAlfabetização para formação sino a 5000 jovens de modo a esem habilidades
tarem preparados para formação
técnica no sector petrolífero

IFP de Cuamba, Pemba, GAC (Canada) Chitima e Chibututuine CODE
e suas escolas de práticas.

BETTER – Formação de formadores e de professores primários, escolas práticas, gestão de escolas e
literatura

Doador

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

Província

“EU LEIO” – envolvimento da co- Zambezia – 4 distritos e USAID (APS)
munidade na gestão de escolas nas Nampula – 3 distritos
províncias de Nampula e da Zambézia

Título do programa /
projecto

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

Objectivo estratégico

Ministério da Saúde, DPS, AKF e FH

MINEDH, DPEDH
SDEJT de 2 distritos, UP, UEM,
IEDA, AVSI e
CADE

MINEDH, DPEDH
SDEJT de 3 distritos

MINEDH, DPEDH
SDEJT de 5 distritos e cidade de
Pemba

MINED, DPED, 4
IFPs

CESC, SavetheChildren

Parceiros

Tabela 1: Projectos em curso da PROGRESSO cobrindo o período 2017+

8. 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. 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 abaixo indicada, pode ser revista para incluir
indicadores realistas e alcançáveis.
• Fase dois (2018): Recolha interna contínua de dados.
• Fase três (2019): Recolha interna contínua de dados para
actualizar e prestar a informação sobre as metas.
• Fase quatro (2020): Recolha interna contínua 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.

26
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Maior qualidade de vida
Maior bem-estar
Maior acesso igualitário a recursos e oportunidades por
género

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

Aumento percentual da frequência de adultos nas aulas de
alfabetização.

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.

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

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

Aumento percentual das capacidades das crianças de ler
e escrever na terceira classe
reforçado pelos métodos de
educação bilingue e de ensino
de Português como Língua Segunda.

Aumento percentual de crianças a completar a escola primária

Indicadores

Descrição

Desenvolver uma plataforma de actividades de angariação de fundos,
utilizando o património.
Formação de formadores em metodologia de Oralidade, leitura e Escrita
e educaçãobilingue
Formação de formadores em metodologia de alfabetização de adultos a
níveis provincial e distrital
Desenvolvimento de processosabrangentesde certificação de formadores, articulado com os IFP
Formação de professores primários em metodologiade Oralidade, leitura e Escrita iniciais e ensino bilingue e para educação pré escolar
Formação de educadores de adultos usando formadoresqualificados
Desenvolvimento de produção de materiais em línguas moçambicanas e
portuguesa da 1.ª à 3.ª classes para professores e alunos, metodologias
centradas no aluno e sensíveis ao género e integração do curriculo local
Desenvolvimento e produção de materiais de leitura para alfabetização
de adultos e para crianças em línguas moçambicanas e portuguesa
Formação e apoio às associações de pais, professores e alunos (Conselhos de Escola)

Actividades

Aumento de crianças que sabem ler
na 3ª. Classe.

Redução do abandono escolar

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

Diminuição do absentismo na escola em 10% até 2020

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
Preferencialmente medir nos distritos / comunidades onde a PROGRESSO opera.

Metas em 2020

Anexo 1: Quadro Lógico
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Melhorados os programas de
saúde preventiva comunitária
através de educação (cobrindo teoria e prática)

Descrição

.

Diminuição percentual da
incidência da malária, doenças diarreicas e prevalência
do HIV-SIDA através do aumento da consciencialização
relativamente a medidas preventivas

Aumento do conhecimento e
práticas sobre Saúde Sexual e
Reprodutiva

Diminuição percentual de
crianças malnutridas

Indicadores

Actividades

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

Actividades de supervisão e monitoria das iniciativas

Desenvolvimento de um programa abrangentedeFormação dos Formadores

Formação de formadores que irão prestar apoio prático aos activistas

Promoção e plantio de certas culturas com fins nutricionais

Formação de comunidades aos níveis 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

Mobilização e formação de activistas

Supervisão e monitoria de actividades aos níveis de base

‘Advocacia’ activa de programas de educação para a comunidade em
colaboração com o sector privado (industriais extractivas, serviços): A
facilitação de uso dosrecursos locais e oportunidades comapoio do sector privado; exemplos das intervenções podem ser, cursos de habilidades e competências para vida (Lifeskills) –jovens; cursos sobre atitude e
ética no trabalho;alfabetização dos adultos.

Projectos de colaboração & 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 programasinovativos de formação em literacia digital
em línguas locais e portuguesa, com enfoque para o uso do telefone
e internet.

Formação de formadores em metodologias de trabalho com pessoas
portadoras de deficiências,designadamentelinguagem 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

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

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

Metas em 2020
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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.

Actividades

Desenvolver o mecanismo do conhecimento preciso & ferramentas da
TIC

Desenvolvimento de materiais (educação) em línguas locais e reprodução de manuais para venda

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

Estabelecimento de uma metodologia de fácil condução de inquéritos
de

•Monitoria & Avaliação

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

Estabelecimento de um Conselho Externo de Assessoria

Estabelecimento formal da função de angariação de fundos dentro da
PROGRESSO

Estabelecimento de conhecimento institucional e desenvolvimento das
funções de monitoria e avaliação.

Análise dos regulamentos internos de pessoal e ajustes quando for necessário

Estabelecimento de uma função de Gestor dos Recursos Humanos

Estabelecimento de uma gestão empresarial particularmente através de
uma melhor gestão do património (incluindo para a Editora)

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.

Colaboração com outras OCS no terreno envolvidas na promoção de
acções que estão ligadas com as intervenções da PROGRESSO

Desenvolvimento de materiais educacionais que serão incorporados
particularmente na alfabetização de adultos sobre direitos dos cidadãos, equidade de género, direitos de posse de terra e outros assuntos
específicos que afectam comunidades particulares aos níveis de base.

Mobilização e formação de activistas

•Desenvolvimento de conhecimento institucional

•Desenvolvimento de 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

Indicadores

Aumento da consciencialização dos direitos das comunidades e dos cidadãos

Descrição

Reforço da cidadania activa
das comunidades locais e das
suas capacidades através da
provisão de conhecimento
básico e desenvolvimento de
iniciativas de rede que favorecem a defesa dos direitos
das comunidades locais.

Metas em 2020

Pelo menos uma conselho externo
de assessoria criado até 2020

5.Organigrama restruturado e funcional até 2020.

4.Sistema de M&Atotalmente funcional até 2020

3.Restruturado e funcional até 2020

2.Funcional até2020

1.Funcional até 2020

Subir pelo menos 3 etapas até 2020,
(pelo menos Moçambique ser classificado em 18 dos 43 Países Africanos)
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