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1.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Enquanto iniciámos o ano de 2015 com severosconstrangimentos financeiros que se reflectiram em
todos os sectores de trabalho, conseguimos ao longo do ano reduzir as dificuldades e terminar o ano
com maior esperança para o futuro.
Previa-se que o ano de 2015 seria o último ano do ciclo de programação coberto pelo Programa de
Desenvolvimento 2012-2015. Na 15ª sessão da Assembleia Geral realizada em Junho de 2015 devia
ser aprovado um novo Programa de Desenvolvimento. A realidade nos obrigou a rever o plano. Não
foi possível realizar a avaliação do PD e preparar um novo PD, tarefas que foram adiadas para 2016.
Por decisão do Conselho de Direcção o prazo de validade do PD em vigor foi prorrogado com 1 ano
(2016).
Assim, em 2015 continuamos a trabalhar seguindo as linhas orientadoras do Programa de
Desenvolvimento (PD) 2012-2015, que estão formuladas nos Objectivos Estratégicos (OE). Maior
peso continuam a ter as actividades na área da Educação, embora iniciámos na área de saúde um
projecto de relevo em Cabo Delgado. A área programática mais fraca foi a da Educação para a
Cidadania. A Editora da Progresso continua a dar todo o apoio aos programas comunitários e
fornecer materiais escritas para terceiros.
O presente relatório apresenta em resenha as actividades que foram desenvolvidas pela Associação
PROGRESSO em 2015, relatando os principais sucessos, desafios e constrangimentos tanto na área
institucional, como programática. No fim apresenta um balanço das realizações e algumas
perspectivas. Assim, o presente relatório tem sobretudo a intenção de ajudar na reflexão sobre o
futuro da Progresso e, em particular, sobre os objectivos estratégicos do novo Programa de
Desenvolvimento para o período 2017-2020.

2.

A ASSOCIAÇÃO PROGRESSO

2.1.

Quem somos

A Associação PROGRESSO é uma das organizações nacionais mais antigas da Sociedade Civil
Moçambicana. Ela foi criada a 6 de Março de 1991 como uma pessoa colectiva de utilidade pública,
dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial.
A Visão da Progresso é:
“Dar
o
seucontributoparaacriaçãodeumasociedadedemocráticadejustiça
social,assumindoestasociedadecomosendoaquelaemqueoscidadãossãoiguaisperante
alei,independentementedasuacor,religiãoesexo,asnecessidadesbásicasdetodos são
satisfeitas,háequidadenasoportunidadesdeacessoaosrecursosetêmoportunidadesigu
ais paraparticiparnodesenvolvimentodopaís”.
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A Missão da Progresso é:
“Contribuirparaacriaçãode
oportunidades
paraque
membros
decomunidadesdebase,particularmentemulheresecrianças,prioritariamentenasprovín
cias
deCaboDelgadoeNiassa,desenvolvamasuacapacidadedeintervençãocomvistaamelhor
ar assuascondições de vida”.
Valores promovidos pela Progresso:
 O conhecimento local e do saber da comunidade;
 Os recursosnaturaise participaçãodapopulaçãonomaneio doambiente;
 A
participaçãodascomunidadesdebaseemtodasasactividades,desdea
identificaçãoàfiscalização;
 Participaçãodosmembrosna gestãodaorganização.

fasede

Abrangência geográfica
Em 2015 aAssociação Progresso trabalhou em 10 distritos das províncias de Cabo Delgado e Niassa,
sendo Mueda, Muidumbe, Nangade, Ancuabe e Macomia em Cabo Delgado e Mandimba, Muembe,
Sanga, Lago e Chimbunilano Niassa.
No entanto, dois novos projectos iniciados em 2015 levaram a extensão das áreas geográficas de
intervenção: o projecto ‘Eu Leio’ está sendo implementado em 7 Distritos das províncias de
Nampula (3) e Zambézia (4). O projecto BETTER, que incide na formação de professores, trabalha
nos Institutos de Formação de Professores(IFP) de Chibutuine (provínciade Maputo) e Chitima
(provincial de Tete) para além de Pemba e Cuamba, nas províncias de Cabo Delgado e Niassa
respectivamente.

2.2.

Desenvolvimento Institucional em 2015
2.2.1

Governação

Em 2015 o Conselho de Direcção da Progresso realizou5sessões ordinárias em que
acompanhou e analisou o cumprimento do plano anual e a situação financeira da Progresso.
Foram igualmente tratados assuntos relacionados com a força de trabalho e o património da
Progresso. O Conselho de Direcção aprovou, na sua 15ª sessão em 22 de Agosto de 2015,o
Manual de Procedimentos (revisto) e analisou a proposta do Código de Conduta da Progresso.
Todas as decisões tomadas nas sessões do Conselho de Direcção foram registadas em actas
que são arquivadas na Sede da Associação.
Tanto quanto possível, usaram-se tecnologias modernas de comunicação (Skype) para permitir
a participação nas sessões dosmembros do Conselho de Direcção residentes nas províncias de
Cabo Delgado e Niassa.De referir ainda que os membros do Conselho Fiscal e da Mesa da
Assembleia Geral participaram em várias sessões do Conselho de Direcção, a fim de alargar o
debate e envolver todos os órgãos sociais na tomada de decisões sobre assuntos importantes.
Em Junho de 2015 realizámos a 15.ª sessão da Assembleia Geral da Progresso. Embora os
recursos disponíveis não permitissem a participação de muitos membros das províncias, foi
possível ter na sessão uma delegação representativa de Cabo Delgado e Niassa.
5

O Conselho de Direcção apresentou à Assembleia Geral a Sra Elisa Arão, nomeada para a
função de coordenadora geral da Progresso, na 12 ª Sessão ordinária do Conselho de Direcção,
realizada em 24 de Janeiro de 2015. Com esta nomeação deu-se um passo significativo na
direcção da separação das funções governativas e executivas, prevista no Programa de
Desenvolvimento 2012-15. A separação das funções criou espaço para que a Presidente do
Conselho de Direcção dedicasse mais tempo a assuntos institucionais.
Aquando da realização desta 15ªsessão da AssembleiaGeral, a Progresso tinha quarenta e um
membros com quotas regularizadas, dos quais 15em Maputo, 8 no Niassa e 12 em Cabo
Delgado.

2.2.2

Recursos Humanos

Em termos quantitativos não houve mudanças assinaláveis nos Recursos Humanos durante o
ano de 2015. Mantivemos um total de 50 trabalhadores, distribuídos sobre os três escritórios.
No que diz respeito as funções desempenhadas pelos trabalhadores, mantivemos 3 pessoas na
coordenação das actividades, 15 técnicos nos programas, 8 na administração e contabilidade e
27 elementos nos serviços de apoio1.
No segundo semestre de 2015 iniciou o projecto BETTER, que, pela sua abrangência e
complexidade, colocou grande pressão sobre os trabalhadores em serviço, particularmente na
Sede. Simultaneamente era preciso dar continuidade à implementação de outros projectos em
curso e responder as oportunidades de financiamento que vinham aparecendo, apresentando
e negociando propostas.
A pressão sobre os recursos humanos existentes aponta para a necessidade de rapidamente
aumentar o pessoal de programas e de administração para podermos manter a qualidade de
trabalho.
Para além das medidas de curto prazo para adequar o número de trabalhadores às
necessidades dos projectos, a Progresso poderá reflectir sobre a sua política de
desenvolvimento de Recursos Humanos a médio e longo prazo.
2.2.3

Património

O património da Progresso se manteve estável em 2015. Apesar de contactos com diversos
entidades e individualidades potencialmente interessados, não conseguimos dar um outro
destino ao Centro de Utuculo. A situação de insegurança no país e a caída dos preços de
petróleo, carvão e gás no mercado internacional podem ter contribuído para oreduzido
interesse de potenciais investidores.
Continuem igualmente sem aproveitamento os terrenos que a Progresso possui na província
de Cabo Delgado e o ex-escritório da Progresso na cidade de Lichinga. Por outro lado
conseguimos aluguer a parte terminada do novo escritório de Pemba. A renda deste exercício
contribuiu para fazer algumas obras de reabilitação necessárias no actual escritório provincial
em Pemba.
1

No pessoal de apoio estão incluídos 5 guardas do Centro de Utuculo em Lichinga.
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2.2.4

Monitoria e Avaliação

Visitas de acompanhamento e supervisão.
A presidente do Conselho de Direcção, a coordenadora geral e os técnicos da Sede realizaram
várias visitas às províncias de Cabo Delgado para acompanhamento e supervisão regular das
actividades ou para assistir eventos específicos. Por sua vez, os técnicos dos escritórios
provinciais realizaram visitasfrequentes aos distritos para acompanhamento e supervisão as
actividades. Nestas visitas participaram sempre técnicos das direcções provinciais eserviços
distritais de educação e de saúde conforme o projecto a ser monitorado. De destacar o
envolvimento de quadros técnicos do Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano e
do INDE na monitoria do programa de alfabetização em línguas locais na província de Niassa
eno levantamento de Dados de base do projecto BETTER nas províncias de Tete, Maputo,
Niassa e Cabo Delgado.
A província de Niassa acolheu em Novembro de 2015 duas visitas de monitoria da União
Europeia (UE). A primeira foi dos Embaixadores dos Estados membros da UE que, no âmbito da
cooperação com a Associação Progresso, visitaram o distrito de Lago onde presenciaram a
entrega de prémios aos vencedores de um concurso de leitura. No mesmo distrito
participaram numa reunião com líderes locais, formadores de género e alfabetizadores para
debater a violência doméstica e a participação da mulher e rapariga na educação e na vida
social e politica das comunidades e do distrito.
A segunda visita da UE foi da Monitoria por Resultados (ROM) sobre o projecto “Ensinar a ler
para Aprender”. A monitoria foi realizada em Novembro de 2015 pela Sra. Nathalie Freire,
contratada pela UE. Ela trabalhou com os colegas do escritório provincial, com os técnicos
provinciais e distritais de educação, para além de entrevistar supervisores, alfabetizadores e
outros grupos com interesse no programa. Entre as recomendações deixadas pela monitoria
destaca-se:
– A necessidade de melhorar a gestão da distribuição dos livros de alfabetização;
– Incrementar a comunicação com as comunidades, envolvendo as na monitoria das aulas de
alfabetização;
– Mobilizar os grupos de alfabetizandos à volta de projectos comuns, projectos agrícolas,
actividade de geração de renda, e outros. Numa reflexão com estes grupos focar a questão da
sustentabilidade da modalidade e os riscos a prevenir.
A província de Cabo Delgado recebeu uma visita conjunta de supervisão integrada do MiSau,
DPS-CD e os membros do consórcio a todos os distritos alvo do projecto de nutrição.
Sistemas de monitoria
No último trimestre de 2015 iniciou o processo de M&A do projecto BETTER com a concepção,
desenvolvimento de instrumentos, testagem e levantamento de dados para a ‘linha de base’
do projecto. O Plano de Monitoria deste projecto será desenvolvido nos primeiros meses de
2016.
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O sistema de monitoria concebido para o projecto “Educação Integrada”, em execução nos
distritos de Lago e Mandimba, foi sendo melhorado e revisto com a participação activa dos
intervenientes directos no projecto e assistência técnica do financiador (Embaixada da
Irlanda). A construção participativa do Plano de Monitoria e Avaliação, tornou o processo mais
rico e o próprio sistema de monitoria mais funcional.
Ao longo do ano de 2015 foi feito um trabalho intenso para melhorar alguns aspectos fracos
detectados na fase inicial, em particular, o cumprimento dos prazos de recolha de dados e a
celeridade na comunicação, verificação e digitação dos dados recolhidos. Os dados referentes
ao ano de 2015 foram recolhidos e digitados na base de dados. Os dados de monitoria
demonstraram, entre outros, que o número de desistências de meninas aumentou
consideravelmente em 2015, comparando com 2014 (329 contra 1253). Em termos
percentuais os dados indicam que as desistências entre raparigas subiram de 5.81% em 2014
para 14.05% em 2015. Quanto às a fabetizandas, das 244 matriculadas, 67 desistiram (cerca de
27%). Um dado interessante é que as percentagens de desistência dos alunos do ensino
bilingue são mais baixos comparados com a percentagem do total dos alunos, mas entre os
alunos do ensino bilingue as meninas desistem mais vezes.
A experiência com a monitoria intensiva e abrangente do projecto de Educação integrada
providenciou algumas lições importantes, entre elas:
–é necessário informar e capacitar os intervenientes no projecto sobre os objectivos da
recolha de dados; as pessoas que recolhem a informação na base têm que saber para que
servem estes dados e elas devem estar conscientes da necessidade de recolher dados precisas,
completos e em tempo oportuno;
– a M&A não deve ser um processo separada da planificação; são os resultados esperados e
indicadores formulados na concepção do projecto, que devem constar no plano de monitoria e
devem dar origem aos instrumentos de recolha de dados;
–para que os dados recolhidos sirvam de facto a planificação, eles devem – após a
sistematização – ser devolvidos aos intervenientes e participantes do projecto.

2.2.5

Angariação de fundos

A fonte principal de financiamento da Progresso são os projectos financiados por doadores
externos. Este ano confirmou-se a tendência de que os financiamentos vêm cada vez mais de
fontes bilaterais e multi-nacionais. Enquanto a contribuição directa de ONG’s internacionais
está a reduzir gradualmente, elas aparecem de forma crescente como intermediárias. Outra
tendência é a redução do financiamento para a capacidade institucional. Estes
desenvolvimentos obrigam a Progresso a repensar suas estratégias de financiamento.
A Progresso tinha em finais de 2015 sete (7) projectos em execução, dos quais 3 na área de
Educação e 4 na área de Saúde/nutrição. Dos 7 projectos em andamento 3 decorrem só na
província de Niassa e 1 está sendo implementado somente na província de Cabo Delgado. Dois
projectos decorrem nas duas províncias (Ensinar a Ler para Aprender e BETTER). Temos ainda 1
projecto (“Eu Leio”) nas províncias de Nampula e Zambézia.
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No quadro que segue constam os projectos em implementação em 31 de Dezembro de 2015.
Item

Título Programa/Projecto

1

9distritos nas províncias
Ensinar a Ler para Aprender–
2012 atéNov
de Niassa e Cabo
€1.443.138
alfabetização em línguas locais
2016
Delgado

2

“Promoção da batata-doce de Província de Niassa (5
2013-2015
polpa alaranjada – nutrição”
distritos)

3
4
5

6

7

Melhorar a qualidade do ensino
aplicando
uma
abordagem
integrada
Melhorar a dieta alimentar em 6
comunidades

Províncias/distritos Alvo

Período

Orçamento Total

Zambezia (4 distritos) e 2013-2018
Nampula (3 distritos)
(5 Anos)
4 IF: Pemba, Cuamba,
Julho
Chitima e Matola e
2022
Escolas Práticas/ Estágio

Parceiros

ACAMO
UE 58.3% - 42,7% outras
(livrosalfabet.
contribuições
braille)
Embaixada de Irlanda via
Centro Internacional de DPADR
Batata (CIP)

$ 80.845

Província de Niassa,
distritos de Lago e 2014-2016
€ 800.000
Mandimba
Nov
2014Niassa, Sanga
€ 15.000
Maio 2015

Programa de Saúde Comunitária Cabo Delgado (Mueda,
2015-2016
/ Nutrição.
Muidumbe, Macomia)
"EULEIO" - “Envolvimento da
comunidade na gestão das
escolas” para Nampula e
Zambézia
BETTER - (Better Education
through Teacher Training and
Empowerment for Results)

Doador

Embaixada da Irlanda

MINED, DPEDH

Prosalus

DPS Niassa

1.709.875 US$

WB / Misau

Consórcio
AgaKhan e FH

$750.000

USAID (APS)

CESC, SaveChildren

GAC (ex-CIDA)

CODE

2015- Cerca de
10.000.000

Can

$

com

No fim de 2015 tínhamos ainda 8 propostas de projectos já preparados e enviados a potenciais
UE, 1 para o Instituto
doadores, entre eles 3 projectos para Anadarko, 1 para ENI, 1 para a
of Learning” (COL) e 1 para GIZ/SOGA.
de Pesca de Pequena Escala, 1 para “Commonwealth
“Commo
Outras fontes de rendimento exploradas em 2015 foram o aluguer de instalações pertencentes
à organização (em Maputo e Pemba) e a prestação de serviços a terceiros. Neste contexto é de
mencionar a assinatura de um contrato com a MCDI para a execução remunerada de trabalho
administrativo para esta organização.
Este ano houve pouca receita proveniente da venda de livros por encomenda de terceiros, mas
vendemoss através da distribuidora Kapicua
Kapicua 1.629 exemplares de diverso material educativo e
livros de leitura.

2.2.6

Visibilidade e comunicação

Prémio da UNESCO para a Progresso
Em 2015, a Associação Progresso
ganhou maior visibilidade porque ela
foi uma das cinco organizações
mundiais distinguidas com o prémio
de Alfabetização “King Sejong” no Dia
Internacional da Alfabetização.
Criado em 1989 pelo Governo da
República da Coreia, o prémio King
Sejong
da
UNESCO,
pretende
distinguir o trabalho de go
governos,
agências governamentais e ONGs que
são particularmente eficazes na luta
contra o analfabetismo. O prémio dá
especial atenção à promoção das línguas maternas nos países em desenvolvimento.

Fig. 1 Da esquerda para direita, a 3ª pessoa é a Srª Elisa Arão Mucavel, coordenadora geral da
Progresso após a recepção do prémio em Paris.
A Progresso ganhou o prémio pela implementação do projecto de alfabetização em língua local
projecto
denominado “Alfabetização, esteira para igualdade de género”2em conjunção com o p
«Ler para aprender» (financiado pela União Europeia), utilizando a alfabetização em língua
local para promover mudanças nas práticas tradicionais que são prejudiciais para as mulheres
e raparigas.

2

O programa de Alfabetização em línguas locais decorre em Cabo Delgado e Niassa com financiamento da
União Europeia. O projecto “Alfabetização, esteira para igualdade de género”, decorreu em 4 distritos da
provincial de Niassa com financiamento da Embaixada de Irlanda. Esse último
ltimo projecto permitiu a integração
de actividades de promoção dos direitos da mulher e da rapariga nas aulas de alfabetização em língua local.

A Coordenadora Geral da Progresso, Elisa Arão, e o Director Nacional de Alfabetização e
Educação de Adultos, Laurindo Nhancua, deslocaram-se a Paris para participar na cerimónia de
entrega de prémios.
Na sequência da atribuição do prémio deslocou-se a República de Correia a Coordenadora
Provincial da Progresso em Niassa, Felicitas Kaomba, para participar numa visita de troca de
experiências em finais de Setembro e a colega Hélvia Momade participou de 5 a 6 de Outubro
de 2015, em Windhoek (Namíbia), em representação da Progresso num Workshop Regional
sobre a Alfabetização nos países da SADC, sob a égide do Escritório Regional da UNESCO em
Harare, Zimbabwé. O workshop foi organizado pelo Governo da Namíbia em parceria com o
Escritório Nacional da UNESCO na Namíbia, a UNESCO através do Fundo de Apoio do Governo
da China e a Universidade da Namíbia. O workshop decorreu sob o lema “Plataforma de
Educação de Qualidade, 2015”.
No país, o dia internacional da Alfabetização foi comemorado no distrito de Sanga, província
de Niassa. A cerimónia contou com a presença senhor Vice Ministro da Educação e
Desenvolvimento Humano, Sr. Armindo Ngunga, e pelo representante da UNESCO, Sr. Moussa
Elkadhum Djaffar, em Moçambique, a Presidente do Conselho de Direcção da Associação
Progresso e o Director Provincial de Educação e Desenvolvimento Humano, para além de
dirigentes e técnicos provinciais e distritais de outros sectores. Na cerimónia coube ao
Representante da Unesco anunciar a atribuição do Prémio de Alfabetização da UNESCO, King
Sejong, a Moçambique e à Associação Progresso, tendo salientado que a alfabetização, em
particular das mulheres, é uma condição indispensável para o desenvolvimento do país. No
seu discurso o Vive-Ministro parabenizou a Associação Progresso por ter ganhoo prémio da
UNESCO pelo seu trabalho de promoção da alfabetização em línguas locais.
A comemoração do Dia de Alfabetizador no distrito de Sanga foi seguida por um Seminário
sobre “Alfabetização para uma Sociedade Sustentável” em que a Progresso apresentou a sua
experiência com a alfabetização de adultos em língua materna (de origem bantu).
Importa mencionar que é pela segunda vez que a Associação Progresso recebe, um prémio
internacional de alfabetização da UNESCO, tendo sido distinguida com o Prémio da
Alfabetização da International Reading Association em 2005. Os valores monetários dos dois
prémios foram contabilizados numa Reserva para promoção de literatura e será utilizada para
reforçar a produção de material educativo em línguas locais.
A atribuição do prémio King Sejong UNESCO foi amplamente divulgada nos meios de
comunicação social públicos e privados nacionais e internacionais. Diversos Jornais, emissores
radiofónicos e canais de televisão dedicaram seu espaço ao prémio, a Progresso e a situação
do (an)alfabetismo no país.
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Menção honrosa pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
No dia 7 de Agosto de 2015 o Conselho Coordenador do MINEDH, reunido na vila da Manhiça,
Província de Maputo sob o lema “Educação Solidária e Desenvolvimento Humano”, decidiu
atribuir uma Moção Honrosa e Louvor a Associação Progresso“ por contribuir com o seu saber
e experiência para a expansão e desenvolvimento da Educação em Moçambique”.
Se bem que ganhamos em visibilidade com as nossas actividades de desenvolvimento em geral
e com os prémios vencidos em particular, a falta da página Web da Progresso não nos permitiu
maximizar os ganhos e tirar maior proveito. De facto, em termos de comunicação muito
trabalho há ainda por fazer. A produção dum plano de acção com actividades práticas para
comunicar a imagem da Progresso, deve ser um primeiro passo. O referido plano pode conter,
entre outras acções, a produção de material de publicidade, a colocação de placas com o
nome da Progresso nos escritórios, a reactivação da página Web e o aproveitamento de
tecnologias modernas para divulgar livros de leitura, etc.
Ao nível interno é necessário prosseguir com os esforços para melhorar a comunicação entre a
Sede e os escritórios provinciais e outros locais de implementação de projectos. Neste
contexto é preciso ajustar as relações de cooperação com as instituições públicas aos níveis
provinciais e distritais. A formalização destas relações mediante Memorandos de
Entendimento ou Acordos de Colaboração são hipóteses a ser investigadas.
2.2.7 Parceiros
Parceiros de implementação
As instituições públicas de Educação de todos os níveis continuaram a ser, também em 2015,
osprincipais parceiros de implementação. Destaca-se neste contexto a colaboração na área de
formação de professores e no ensino básico, tanto para crianças como para adultos. Foi
notório a abertura e vontade mútua de procurar as sinergias que o trabalho conjunto pode
trazer.
Reforçamos nas duas províncias a colaboração entre a Progresso e as entidades de Saúde
através da implementação de projectos de saúde comunitária, com ênfase na nutrição no caso
de Cabo Delgado e no saneamento do meio e prevenção de doenças assim como com o sector
de agricultura e desenvolvimento rural com o projecto de promoção do cultivo e consumo de
batata-doce de polpa alaranjada, no caso de Niassa.
Em várias actividades de projectos mantivemos a colaboração com outras organizações da
sociedade civil. Em Niassa trabalhamos com a ORERA na educação da rapariga e com os rádios
comunitários de Lago, Sanga e Mandimba para transmitir debates, programas e mensagens
sobre nutrição, violência doméstica, ritos de iniciação, entre outros temas. Em Cabo Delgado
colaboramos em parceria com a Fundação AgaKhan e a Fundação contra a Fome (FH) na
implementação do programa de nutrição comunitária.
Parceiros Financiadores
Em 2015 a Progresso voltou a contar com a Cooperação Canadiana e a CODE (Canadian
Organization for Development through Education) entre os seus parceiros financiadores. A
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parceria prolongada com a CODE, que começou em 1991, foi interrompida em 2014 com fim
do Programa de Promoção dum Ambiente de Leitura (PLEM). Em Julho de 2015 iniciou o
projecto BETTER (Melhor educação através da Formação de Professores e da Capacitação para
Resultados) que tem a duração de 7 anos.
Em Janeiro de 2015 começou o Projecto de Prestação de Serviços de Saúde (PPSS),
subcomponente de Nutrição financiado pelo Banco Mundial. Este projecto, que tem a duração
de 2 anos (2015 e 2016), é gerido pelo Ministério de Saúde (MISAU) e abrange as províncias de
Cabo Delgado, Nampula e Niassa. A Progresso entrou no concurso para o projecto junto com a
Fundação AgaKhan e FH (Food for theHungry, ONG Americana) para a província de Cabo
Delgado;nesta província o projecto é implementado em 8 distritos. Cabe à Progresso
implementar o projecto nos distritos de Mueda e Muidumbe.
Começou em Janeiro de 2015 o projecto “Eu Leio”, financiado pela USAID e implementado em
7 distritos nas províncias de Zambézia e Nampula. Este projecto tem a duração de 5 anos.
Demos continuidade às parcerias existentes com a Embaixada de Irlanda, Prosalus e o Centro
Internacional da Batata (CIP) no Niassa e com a União Europeia nas duas províncias. As boas
relações que mantivemos com os parceiros permitiram não só a implementação dos projectos
de desenvolvimento, mas também a aprendizagem e aperfeiçoamento da nossa capacidade
institucional.
Redes da sociedade civil
A Progresso manteve em 2015 uma participação activa em várias organizações da sociedade
civil em diferentes níveis.
A Progresso é membro do Movimento de Educação para todos (MEPT) ao nível nacional e nas
províncias de Cabo Delgado e Niassa. Em Maputo a Progresso é membro do Grupo
Moçambicano da Dívida (GMD), AMOMIF, SUN (scullingupnutrition)e Forum Mulher. Em Cabo
Delgado e Niassa participamos no SETSAN e nos foruns de ONG’s (FOCADE e FONAGNI
respectivamente). Em Cabo Delgado participamos no NUCODEC e no Fórum de Saúde,
enquanto no Niassa a Progresso faz parte do Observatório do Desenvolvimento
A Progresso ocupa um lugar como membro eleito nos órgãos sociais em diferentes redes: ao
nível central a Progresso é Vice-Presidente do Conselho de Direcção do MEPT, no Fórum
Mulher a Progresso foi Presidente da Mesa de Assembleia ate Maio de 2015, quando terminou
o mandato. Em Cabo Delgado a Progresso é presidente do Conselho de Administração do
FOCADE.
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3.

OS PROGRAMAS

As actividades de desenvolvimento comunitária previstas para 2015 estão alinhadas com os
Objectivos Estratégicos (OE) 1 a 3 do Programa de Desenvolvimento 2012-15. Recordamos aqui
resumidamente estes OE, seguido por uma descrição das actividades realizadas e análise dos
resultados alcançados.

ObjectivoEstratégico(Impa
cto): OE1

Melhoraraqualidadeeoacessoà educaçãobásicaparacrianças,jovense
adultosnasprovínciasdeCaboDelgado eNiassa.

ObjectivoEstratégico(Impa
cto): OE2

Promoverasaúdecomunitária
preventivaemelhoraroacessoaos
serviçosessenciaisdesaúdede
qualidadeem8distritosdasProvíncias
deCaboDelgadoeNiassa.
Promoveracidadaniaactiva, fortaleceracapacidadedecomunidadesruraise
desenvolverotrabalhoemredesafavor
dosdireitosdascomunidadesruraisem9
distritosdasProvínciasdeCaboDelgadoe Niassa até2015

ObjectivoEstratégico(Im
pacto): OE3

3.1. OE1: Educação
Na área de Educação temos dois grupos populacionais específicos aos quais dirigimos a nossa acção:
a) as crianças e seus professores no ensino primário e b) os jovens e adultos e seus docentes na
alfabetização e educação de adultos. Para ambos os grupos, o objectivo final é de melhorar a
qualidade do ensino, em particular a leitura, escrita e numeracia básica, para que os aprendentes
possam continuar a aprender – lendo – ou seguir com sucesso o ensino formal noutros níveis.
Ensino primário
Iniciámos em 2015 a implementação do projecto “Eu Leio” nas províncias de Zambézia e Nampula
(em parceria com o CESC e Save the Children, com financiamento daUSAID), e continuámos com o
Projecto “Melhorar a qualidade do ensino aplicando uma abordagem integrada” em 20 escolas e
comunidades nos distritos de Lago e Mandimba na província de Niassa (financiado pela Embaixada
da Irlanda).
O projecto “Eu Leio” tem por objectivo melhorar as competências de leitura e escrita dos alunos da
1ª e 2ª classe através da capacitação de professores e fornecimento de material de leitura para as
referidas classes iniciais. O projecto trabalha em 7 distritos, (3 em Nampula e 4 em Zambézia), 22
ZIPs com 218 escolas (sendo 118 de intervenção e 100 de controlo). Prevê-se que cerca de 88.000
alunos serão abrangidos pelo projecto, que tem a duração de 5 anos.
O projecto da “Melhorar a Qualidade de Ensino Aplicando uma Abordagem integrada”, em
implementação no Niassa, com financiamento da Embaixada de Irlanda, pretende elevar a qualidade
do ensino através do envolvimento dos alunos, pais, professores e alfabetizadores e membros dos
Conselhos de Escola no processo de ensino-aprendizagemdirigido a adultos e a crianças. Espera-se
que o esforço conjugado de todos estes intervenientes conduz a redução das desistências, em
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particular entre raparigas e mulheres, e a melhoria dos resultados do ensino primário assim como na
alfabetização.
Iniciou em Julho de 2015 o projecto BETTER, com financiamento do Governo de Canadá, que tem a
duração de 7 anos. O projecto concentra toda a atenção na formação inicial de professores
primários, contrariamente a projectos implementados até então, cujo foco estava na formação de
professores em exercício, como foi o caso do programa de Promoção dum Ambiente de Leitura
(PLEM3).
O segundo semestre do ano foi utilizado para rever o Plano do projecto, a estratégia de género, o
quadro de indicadores e outros instrumentos de gestão do projecto. Neste trabalho tivemos a valiosa
contribuição dos técnicos afectos ao projecto por parte da CODE. No último trimestre do ano foi
preparado o levantamento de dados de base, em colaboração com dois especialistas da Universidade
de Texas, convidados pela CODE, para apoiar no desenvolvimento dos instrumentos para o
levantamento de dados, foi feita a testagem dos mesmos instrumentos, seguida pela revisão e o
levantamento de dados nos 4 IFPs abrangidos pelo projecto.
Em Outubro de 2015 realizou-se a primeira reunião de parceiros do projecto, que contou com a
participação do Sr. Director Nacional de Formação de Professores e outros quadros seniores do
MINEDH e do INDE, para além de Directores Provinciais de Cabo Delgado, Niassa, Tete e MaputoProvíncia, directores e formadores dos 4 IFPS envolvidos e representantes da CODE e da Embaixada
de Canadá. É de salientar que todo este processo preparatório para a implementação foi feito em
estreita coordenação com o MINEDH e o INDE.
O objectivo central do projecto BETTER é de melhorar a preparação dos graduados dos IFPs acima
mencionados, para o ensino da leitura e escrita através do uso de metodologias participativas que
promovam a igualdade do género. Além disso, o projecto apoia a gestão escolar e supervisão nas
escolas primárias onde os estudantes dos IFPs fazem suas práticas e estágios.
O projecto BETTER é bastante abrangente, tanto em termos geográficos como em relação ao tipo de
intervenções, que vão desde a revisão de módulos e elaboração de manuais para a formação de
formadores e até o fornecimento de livros infantis para estimular a leitura inicial. O projecto é
igualmente abrangente quanto aos grupos aos quais se dirigem as intervenções; são inicialmente
abrangidos 111 formadores e a direcção de 4 IFPs (Chitima, Cuamba, Pemba e Chibutuine), 1.785
professores primários em 49 escolas, 5.584 formandos dos 4 IFPse ainda 731 membros de Conselhos
de Escola4, para além de técnicos das instituições de educação, em particular do INDE e do MINEDH;
o nº de escolas primários, professores e alunos serão aumentados nos anos seguintes.
Pelo seu volume e complexidade, o projecto BETTER exige muito da capacidade organizativa e
técnica da Progresso. A distribuição geográfica dos 4 IFPs e respectivas escolas de estágio e práticas
significa uma tarefa e uma responsabilidade adicional à gestão e a monitoria. A interacção intensa e
permanente com o MINEDH e o INDE e instituições de educação subordinadas, requer uma
comunicação intensiva tanto no sentido horizontal como vertical. Com a CODE, nosso parceiro no
Canada, que tem a responsabilidade de prestar contas ao financiador, o Governo Canadiano, temos
3

PLEM-Promotionof a literateEnvironmentin Moçambique, é a sigla na língua inglesa do Programa de
Pomoção dum Ambiente de Leitura.
4
Dados do PIP – Plano de Implementação do Projecto (Draft), 2 de Março de 2016.
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que estar em sintonia para podermos responder às obrigações assumidas relativo à implementação e
apresentação de relatórios. Para tal, a Progresso deve montar,logo no início de 2016, a estrutura de
gestão do projecto, contratando o pessoal previsto no plano.
Ensino de Adultos
Para o programa “Ensinar a Ler para Aprender”, financiado pela União Europeia, 2015 era o último
ano de implementação, de acordo com o plano inicial. Foi acordado com a Representação da União
Europeia a extensão da acção, sem fundos adicionais até Novembro de 2016.
Em 2015 foram inscritos nas províncias de Cabo Delgado e Niassa ao todo 5799 pessoas para
alfabetização, dos quais 3820 são mulheres, e chegaram ao final do ano com situação positiva 4176
alfabetizandos conforme tabela abaixo.
Província

Niassa

Cabo Delgado

Nível

Alunos Inscritos

Fim do ano

Situação Positiva

M

HM

M

HM

M

HM

1º ano

1454

2334

1285

1837

1182

1654

2º ano

1589

2497

1414

2100

1339

1916

Total

3043

4831

2699

3937

2521

3570

1º ano

522

650

351

421

351

421

2º ano

255

318

161

185

161

185

Total

777

968

512

606

512

606

3820

5799

3211

4543

3033

4176

1500

2101

Total Geral
Alfabetizados em 2015

Os 4.543 alfabetizandos que frequentaram os centros de AEA em 2015 foram assistidos por 222
alfabetizadores em Niassa e 132 na província de Cabo Delgado.
Em 2015 o projecto forneceu aos aprendizandos um total de 2.796 livros do aluno em línguas locais,
sendo 1.365 de literacia para as línguas Yao, Makonde, Macua e Nyanja e 1.431 livros de numeracia
para as mesmas línguas. Foram ainda produzidos e distribuídos nas turmas de alfabetização em
língua locais 680 exemplares de livrinhos e brochuras de leitura para os adultos.
O já referido projecto da Educação com abordagem integrada (Niassa), experimentou em 2015
turmas de alfabetização intensiva em 9 aldeias. A alfabetização intensiva prevê ensinar aos adultos o
programa completo de alfabetização em língua local, numeracia e habilidades para a vida num
período de 5 meses. Considerando que o horário de aulas nesta modalidade de alfabetização exige
que haja aulas no fim da tarde/início da noite, as salas de aula foram preparadas com energia solar.
Infelizmente houve casos de roubo de partes do equipamento de energia solar em 4 escolas. Em
nenhum caso o roubo foi esclarecido, isto é, os ladrões não foram identificados.
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A experiência do curso de alfabetização intensiva (acelerada) foi bem sucedida. Nas 14 turmas
estabelecidas no regime acelerado na província de Niassa, foram inscritos 241 alfabetizandos, dos
quais 162 chegaram ao fim do ano e 140 alfabetizandos foram aprovados dos quais90 mulheres.
Com fundos do projecto “Ensinar a Ler” da UE, iniciou-se na província de Cabo Delgado igualmente
uma experiência de alfabetização intensiva. Em 7 comunidades no distrito de Mueda (Namaua,
Mpeme, Lyanda, Nanenda, Imbuo A, Nanganda e Ntushi)preparou-se uma sala de aulas na escola
primária e inscreveram-se um total de 127 (59M)alfabetizandos, que iniciaram as aulas em Setembro
de 2015.

3.2.

OE2: Saúde comunitária

Como uma das estratégias de combate a desnutrição crónica no norte do País, está sendo
implementado oProjecto de Prestação de Serviços de Saúde (PPSS) baseado na Comunidade,
subcomponente de Nutrição, financiado pelo Banco Mundial. Na Província de Cabo Delgado, um
consórcio composto pela Fundação AgaKhan – Moçambique (líder), Associação Progresso e Food for
HungryAssociation, subcontratado pelo MiSau, está a implementar este Projecto de 2 anos (Janeiro
de 2015 à Dezembro de 2016).O objectivo principal é melhorar os actuais índices de desnutrição
crónica nos oito (8) distritos da Província de Cabo Delgado, produzindo resultados nutricionais
melhorados em 80% dos beneficiários directos (Mulheres Grávidas, Mulheres Lactantes, Crianças
Menores de dois (2) anos e Adolescentes do sexo feminino).
A Progresso começou a implementação do projecto com o mapeamento dos distritos de Mueda,
Muidumbe e Macomia, seguido pela mobilização de 121 comunidades seleccionadas nos mesmos
distritos, sendo:
Macomia – 10 comunidades
Mueda – 79 comunidades
Muidumbe – 32 comunidades.
Para cada distrito foi contratado um Oficial Distrital de Nutrição (ODN), foram seleccionados e
capacitados 99 Promotores (59 M, 40 H) e 1820 voluntários (1213M. 607 H). O projecto capacitou
ainda os 54 APE’s (11M e 43 H) que trabalham nos três distritos.
Apesar das dificuldades encontradas no arranque da implementação do projecto, conseguiu se
atingir em 2015 um bom nível de cumprimento (88%) das actividades programadas.
Entre as dificuldades encontradas salienta-se a quase paralisação das actividades por cerca de 3
meses devido a falta de fundos no terceiro trimestre do ano, o que ocasionou atraso na formação
dos voluntários, deficiente seguimento, monitoria e apoio técnico aos promotores e voluntários e
deficiente recolha, análise e envio dedados de monitoria. De referir também a insuficiência de
material de informação e educação comunitária por parte das instituições de Saúde, que teve um
impacto negativo namobilização comunitária
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De notar que os mecanismos de coordenação estabelecidos entre as três organizações
implementadoras mostraram a sua funcionalidade: reuniões mensais de coordenação ao nível de
Maputo e ao nível de Pemba, ajudaram a criar um pensamento comum sobre as abordagens mais
apropriadas e permitiram a procura, em conjunto, de soluções para problemas encontrados na
implementação das actividades.
Houve igualmente reuniões mensais com o MiSau, em que os implementadores do Projecto nas
províncias de Nampula, Niassa e Cabo Delgado tiveram a oportunidade de trocar experiências entre
eles e de receber ‘feedback’ e orientações dos gestores e técnicos afectos ao projecto no Ministério.
Na província de Niassa implementamos o Projecto “Melhorar a saúde da população em 6
comunidades no distrito de Sanga”, com fundos de KUTXA/PROSALUS e da Fundação LaValmuza,
organizações espanhóis. O projecto, que durou 8 meses, enfatizou a capacitação de Activistas e
Comités de Saúde e o acompanhamento do trabalho destes com as famílias nas comunidades, em
coordenação com as instituições de Saúde locais e distritais. O projecto financiou ainda a (re)produção de material educativo sobre diversos temas de saúde preventiva.
Ainda na província de Niassa foi implementado em 5 distritos (Mandimba, Muembe, Sanga, Lago e
Chimbunila) o terceiro ano do projecto de Promoção da Batata-doce de Polpa Alaranjada (BDPA). A
Progresso foi subcontratada pelo Centro Internacional da Batata, que recebeu fundos da Embaixada
da Irlanda, para integrar as actividades deste projecto na Alfabetização em línguas locais.
Neste contexto a Progresso capacitou em 2015 os alfabetizadoresrecém contratados, em número de
83, provenientes dos 5 distritos. Eles foram capacitados em noções básicas de produção de BDPA de
forma a promover o cultivo da batata junto dos seus alfabetizandos.
Deste modo o cultivo e o consumo de BDPA foram promovidos através de 1868 alfabetizadorese
alfabetizandos (dos quais 1216 mulheres), que receberam um total de 1950 kg de ramas de BDPA. A
tabela que se segue mostra a distribuição dos alfabetizadores e alfabetizandos beneficiários por
distrito.
Distritos

Alfabetizadores+alfabetizandosBeneficiados

Mandimba

M
310

HM
477

Muembe

259

490

Lago
Sanga

297
112

403
183

Chimbunila

238

TOTAL

1216

315
1868
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Visitas mensais de monitoria aos
campos de multiplicação de ramas,
assim como aos campos de produção
dos
os alfabetizadores e alfabetizandos
ajudaram a manter os níveis de
produção desejados.
Foram ainda organizados concursos
de culinária usando a BDPA como
ingrediente principal. Nos concursos
organizados
nos
5
distritos
participaram 157 mulheres e 26
homens
pratos
com
diversos
doce
preparados com base na batata-doce
de polpa alaranjada.
Imagem dos pratos classificados no concurso de culinária em Mandimba
Mandimba.

3.3.

OE 3: Educação para Cidadania

Em 2015 não implementamos projectos específicos na área de educação para a cidadania; as
oportunidades de financiamento que apareceram focaram em sectores e actividades não abrangidos
pelo Programa de Desenvolvimento da Progresso.
No entanto, os projectos nas áreas de educação e saúde ofereceram amplas oportunidades para
educação para a cidadania. Por exemplo,
exempl , os programas de saúde integram acções virados para o
saneamento do meio, apelando à responsabilidade de cada um para contribuir para que a aldeia e a
casa esteja limpa, sem charcos de água e lixo espalhado.
Os projectos na área de educação, em particular os de alfabetização, mobilizam as comunidades para
a igualdade de acesso a educação de raparigas e mulheres, explicam o que é violência doméstica e
mobilizam pais, professores e alfabetizadores, para respeitar os direitos das raparigas e mulheres.
A integração de acções educativas para a cidadania tem-se
tem mostrado uma estratégia adequada para
promover o conhecimento dos direitos e deveres dos cidadãos na sociedade. Para o futuro podemos
capitalizar sobre a experiência adquirida,
adqu
ducação para a cidadania em todo
todos os
integrando a educação
projectos, também ao nível de planificação.
Neste aspecto, o projecto BETTER, iniciado em Julho de 2015, pode servir
s
de exemplo. Focando na
formação inicial de professores, o projecto integra no seu plano acções de género, tanto nos
Institutos de Formação de Professores, como nas escolas primárias
pr márias de práticas e estágios. O projecto
está planificado de forma apromover
ver a igualdade de género nos materiais e métodos de ensino, nos
livros de leitura infantil, no aprovisionamento de material de higiene feminina e na luta contra o
assédio sexual, entre outras acções que visam eliminar as desigualdades.
s. Nisso, o projecto ssegue
explicitamente e ajuda a implementar a Estratégia de Género do MINEDH.
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3.4

Editora

A Editora trabalhou este ano com uma capacidade humana muito reduzida: uma pessoa na
coordenação, um revisor em tempo parcial e um elemento de apoio. Não obstante esta capacidade
mínima, foi feito um trabalho assinalável. A Editora (re)produziu em 2015 um total de 39 obras, entre
literatura infantil, material suplementar de ensino, brochuras, cartazes, álbuns seriados e panfletos
educativos para aEducação de Adultos.
A Editora manteve o acordo com a distribuidora Kapicuapara a venda de livros em língua portuguesa.
O valor da venda de cada livro é dividido entre a Progresso e a Kapicua. Ao abrigo deste acordo
foram vendidos, entre Janeiro e Dezembro de 2015, um total de 1.629livros.De referir que os 5
volumes de ´EuLeio´ e os cadernos de caligrafia são de longe os mais procurados entre os livros
vendidos através da referida distribuidora, com respectivamente 897 e 604 exemplares.
De acordo com o Decreto 8/2015 do Conselho de Ministros sobre o Regime Jurídico do Depósito
Legal, a Editora da Progresso tem de entregar ao Fundo Bibliográfica 16 exemplares de cada obra por
ela produzida.

4.

RELATÓRIO FINANCEIRO

4.1
Conforme relatado no reletório narrativo, o exercício de 2015 foi caracterizado pela
aprovação e assinatura de novos projectos e consequente aumento da capacidade financeira para
realização de actividades no terreno e da gestão institucional da organização, salientando-se em
particular:








O projecto «Eu Leio», para melhoria dos resultados de aprendizagem, em 7 distritos de
Nampula e Zambézia, financiado pelo USAID e implementado num consórcio com CESC e
Save theChildren;
O projecto de combate à desnutrição materno infantil em Cabo Delgado, financiado pelo
Banco Mundial / Ministério da saúde, implementado num consórcio com Fundação AgaKhan
(AKF)eFood for Hunger (FH);
O projecto BETTER, para formação de formadores e professores, financiado pelo Governo do
Canada – GAC, em parceria com a CODE e estreita ligação com Minedh e implementado em
4 IFP (Chibututuine, Chitima, Cuamba e Pemba);
Apoio Institucional para a Progresso com financiamento da Diakonia (assinado em 2015 mas
os fundos foram disponibilizados em 2016)

Assim como a continuação dos programas:



«Melhorar a Qualidade de Ensino Aplicando uma Abordagem integrada»em Niassa, com
financiamento da Embaixada da Irlanda;
«Ensinar a Ler para Aprender», acção de apoio à irradicação do analfabetismo em cabo
Delgado e Niassa, com financiamento da União Europeia;
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E outros pequenos projectos em Niassa para promoção da produção e consumo da batata
doce de polpa alanranjada, com o CIP e projectos de apoio à segurança alimentar e saúde
preventiva, apoiados pelas organizaçãos espanholas Prosalus, Kutxa e Fundação LaValmuza.

Os esforços envidados no trabalho de resposta a concursos públicos e concursos dirigidos como
forma de angariar novos financiamentos, continuam e novos projectos estão «em carteira» ou já na
espera de aprovação final.
O aumento dos projectos teve um impacto relevante na situação financeira da Associação Progresso
tanto na área comunitária assim como institucional, permintindo reverter a situação, aumentando a
% de custos de funcionamento , incluindo salários, suportados directamente pelos projectos e
diminuindo progressivamente a % desses custos suportados pela Progresso.

4.2

Donativos recebidos durante o exercício (em Meticais)
Abertura
01/01/2015

Comunidade Austria

Donativos

Despesas

Saldo
31/12/2015

247 598

183 044

64 554

2 062 471

7 923 305

(8 732 933)

1 252 843

432 246

-

(432 246)

--------------

--------------

150 736

(77 212)

73 524

CIP - Prom. Batata doce

(52 045)

1 368 051

( 1 418 901)

(102 895)

Better - Code 2015/2016

------------

12 508 272

(5 157 296)

7 350 976

Olho do Cidadão 2014

(64 697)

64 697

------------

------------

CESC

-----------

6 451 310

(6 021 799)

429 511

------------

22994692

(16 544 555)

6450137

13481690

-------------

10 464 357

3 017 333

Emabaixada de Portugal

61 209

-------------

(61 209)

------------

Code Workshop

14 168

------------

-------------

14 168

--------------

130 429

-------------

130 429

428 378

-------------

(428 378)

-------------

-------------

12 923 786

---------------

12 923 786

16 546 464

64 579 832

(49 338 886)

União Europeia
Embaixada da Irlanda - Género
Fundação LaValmuza

Fundação AgaKhan
IrlandaEducação 2015

MCDI
ProsaulsKutxa 2014/15
Embaixada da Irlanda-Educação
2016

31 787 410

Durante o exercício em análise a Associação Progresso teve uma disponibilidade 81.126.296 Meticais
sendo 64.579.832 MTN recebidos durante o ano e 16.546.464 MT que transitaram de 2014 para
2015. O saldo de 31.787.410 Meticais transitou de 2015 para 2016, conformea tabela acima,
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demonstrativa das contribuições dosdoadores.De notar que, conforme procedimento usual, a
Embaixada da Irlanda transferiu no fim de 2015, para a conta da Progresso, os fundos
correspondentes a 2016, no valor de 12 923 786)
Do salientar que o Programa de Educação para a Cidadania e a área de Desenvolvimento Institucional
que tiveram um apoio de cerca de 4,3% e 5,7% respectivamente, enquanto os programas de
Educação e Saúde ultrapassaram largamente os valores orçamentados
Em 2015 a Progresso não teve nenhum financiamento para cobrir despesas de carácter institucional,
embora tenha sido assinado a acordo com Diakonia, como referido em 4.1.
Em relação à realização do Orçamento para 2015 apresenta-se a tabela:
Rubricas Plano de Acção 2015
ORÇAMENTO

Moeda MTM

Fundos
Disponíveis

TOTAIS Gastos

a

b

c

d

1.1 Actividades do sub-programa de educação básica
para crianças

16.228.200

19.482.684,04

11.767.884,69

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

8.750.500

9.463.645,44

8.861.396,89

2. Actividades do Programa de Saúde comunitária

17.819.200

24.889.811,88

6.408.640,17

3. Actividades do Programa de Educação para
Cidadania

10.023.300

432.246,06

349.789,70

4. Actividades previstas na área de Desenvolvimento
Organizacional

6.602.650

378.027,81

1.905.730,15

SUB-TOTAL DOS PROGRAMAS

59.423.850

54.646.415,23

29.293.441,60

Custos de Funcionamento

7.955.000

12.998.190,08

20.045.444,04

TOTAL

67.378.850

67.644.605,31

49.338.885,64

Receitas próprias PROGRESSO

2.842.080,00

Como se pode verificar no mapa os fundos disponibilizados no ano para os vários projectos foram
67.644.605,31 MTN, sensivelmente aproximado ao valor anual orçamentado 67.378.850 Meticais,
mas a distribuição desses fundos não foi proporcional aos valores orçamentados nas rubricas do
plano estratégico da Progresso.
O valor total utilizado em 2015 na ordem 49.338.886 Meticais distribuiram-se da seguinte forma:.




29.293.441.60 Meticais destinaram-se a despesas directas com implementação de projectos,
4.334.978.81 para custos preparação do projecto BETTER cujo início foi a Julho de 2015
1.412.312 para pagamento do pessoal técnico do projecto Nutrição,
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e os restantes 12.998.190 MT foram destinados a cobrir custos de Gestão geral da
Associação.

, .
A dispersão dos custos de gestão em várias rubricas é resultado da obrigação imposta por doadores,
com modalidades de orçamentos e a respectiva prestação de contas, que altera a uniformização da
estrutura do plano de contas dos projectos no sistema de controlo contabilístico.

5.

BALANÇO E PERSPECTIVAS PARA 2016

Tomando em conta o acima descrito, algumas conclusões podem ser tiradas:
 As dificuldades financeiras marcaram em grande medida a nossa actuação em 2015. É motivo de
satisfações que fechamos o ano com melhores perspectivas nessa área. Alguns projectos
iniciados nesse ano, assim como algumas medidas tomadas ao nível da gestão de recursos
humanos, contribuíram para melhorar a situação financeira. Contudo, é preciso documentar as
lições aprendidas na área da gestão financeira para que situações similares possam ser evitadas
e/ou mitigadas.
 Novas modalidades de financiamento, com orientações e exigências muito mais dirigidas por
parte dos financiadores, alteraram o espaço de manobra da Progresso para seguir a sua própria
orientação estratégica. Para podermos aproveitar ao máximo o espaço disponível, devemos não
só conhecer muito bem os planos e estratégias dos financiadores. Mas é igualmente crucial que
conhecemos ainda melhor as necessidades e vontades das comunidades para podermos inserilas nos temas priorizados pelos financiadores.
 Neste contexto, é importante mantermos e aprofundarmos a nossa abordagem de integrar
diversos temas de desenvolvimento: educação/alfabetização com nutrição e/ou com educação
cívica; direitos de raparigas e mulheres com ensino de leitura e escrita; técnicas de produção
agrícola na alfabetização, etc.
 As novas modalidades de financiamento influenciam também as nossas relações com as
instituições públicas a diversos níveis. Sentimos que há grande vontade da parte destas
instituições de trabalhar com a Progresso na implementação de programas comuns. Mas
constatamos que há necessidade de definir com precisão as responsabilidades de cada uma das
partes. Neste contexto, é de prever que venha a haver maior formalismo nestas relações
comparado com os anos passados.
 Nota-se uma forte tendência de implementação de projectos por via de consórcios de
organizações implementadoras da sociedade civil. Reconhecemos as vantagens desta
modalidade de trabalho nas comunidades, tais como maior abrangência e impacto da
intervenção, oportunidades de aprendizagem nas áreas técnica e de gestão, entre outras. No
entanto, devemos estar conscientes das exigências que o trabalho em consórcio impõe,
particularmente no que diz respeito a necessidade de intercâmbio e coordenação. Quando
trabalhamos em consórcio deve-se estabelecer desde o início os mecanismos de coordenação
vertical e horizontal entre os intervenientes a diferentes níveis.
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 No que diz respeito a Monitoria e Avaliação avançamos bastante através das experiências com o
projecto de Educação Integrada e – mais recentemente – com o projecto BETTER. No entanto,
fica o desafio da organização da monitoria do Programa de Desenvolvimento da Progresso e a
harmonização desta com a monitoria dos projectos.
 As novas modalidades de implementação de projectos, junto com o desenvolvimento e a
aplicação das tecnologias de informação e comunicação, apontam para a necessidade de
capacitar a força de trabalho da Progresso. Todos os trabalhadores devem ser actualizados sobre
as novas tecnologias que podem facilitar a comunicação e elevar a eficiência do trabalho.
A capacitação de dirigentes e técnicos não se deve limitar às novas tecnologias. A produção de
novos conhecimentos na gestão de projectos, planificação e monitoria, aspectos metodológicos
e técnicos de formação e comunicação, entre outras áreas, obriga os trabalhadores da Progresso
a estudar para se manter actualizados. Cabe à instituição criar condições para a capacitação
permanente dos seus quadros técnicos e de gestão, mediante um plano de capacitação
permanente.
 2015 foi também um ano de muitos desafios na área institucional: era preciso assumir na prática
a mudança prevista e formalizada na estrutura de governação e executiva. Se bem que este
processo já está encaminhado e se reflicta no funcionamento do dia-a-dia ao nível central, ele
deve ser seguido com o ajustamento da estrutura e do funcionamento ao nível provincial.
Outros desafios importantes devem ser enfrentados na área institucional, entre outros, a gestão
de recursos humanos, angariação de fundos e gestão do património. Igualmente, haverá
decisões estratégicas a serem tomadas na área programática.
A avaliação do Programa de Desenvolvimento a realizar em 2016 e a preparação de um novo
Programa de Desenvolvimento para os próximos 4 anos devem ajudar a Associação Progresso a
encontrar o melhor caminho para o futuro.

Maputo, Junho de 2016
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