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ABREVIATURAS
AEA

Alfabetização e Educação de Adultos

CE

Conselhos de Escola

COV

Crianças orfãs e vulneráveis

IFP

Instituto de Formação de Professores

MINEDH

Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano

ODS

Objectivo de Desenvolvimento Sustentável

OSC

Organização da Sociedade Civil

SDEJT

Serviço Distrital de Educação Juventude e Tecnologia

RH

Recursos Humanos

SMAA

Sistema de Monitoria, Avaliação e Aprendizagem

MEPT

Movimento de Educação para Todos
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MENSAGEM DO CONSELHO DE DIRECÇÃO

O ano de 2017 foi de bons resultados, na medida em que as actividades previstas foram
realizadas a 90%, e corresponderam maioritariamente aos objectivos plasmados no Plano de
Desenvolvimento da Associação Progresso para os anos 2017-2020. O ano 2017 foi marcado
por desafios que, graças à nossa perseverança, foram superados. Na procura das melhores
formas de contribuir para a consolidação de uma sociedade democrática e de justiça social, a
Progresso, tem procurado transformar os desafios em novas oportunidades para o grupo
alvo das suas acções (mulheres e crianças), maximizando o benefício para a comunidade.
Em harmonia com os objectivos de desenvolvimento sustentável, a Progresso continua a
incidir fortemente no incremento de oportunidades, norteada por princípios como a
confiabilidade, segurança e qualidade, proporcionando ganhos importantes ao país. A
exemplo disto ampliou-se o leque de actuação na área da formação inicial de professores
primários, na procura das melhores formas de contribuir para uma educação básica de
qualidade e na área da saúde preventiva, com participação mais activa de activistas
comunitários, munidos de meios de comunicação que permitem a articulação permanente
com os serviços de saúde locais.
As conquistas alcançadas comprovam a pertinência do desenvolvimento das estratégias
estabelecidas para todos os segmentos da Progresso, possibilitando a realização de novas
parcerias, conquistas estas que foram calcadas na busca contínua pela excelência,
cumprindo sempre o papel de proporcionar o melhor para a sociedade.
Por fim, destaca-se que os 26 anos de história da Associação Progresso reforçam a convicção
de que esta Associação continua a fortalecer-se cada vez mais, procurando
permanentemente caminhos para melhorar o seu desempenho, reforçando sua capacidade
institucional, e buscando, sempre, ser referência na sua área de actuação.
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SOBRE A ASSOCIAÇÃO PROGRESSO
A Associação Progresso é uma Organização Não Governamental de membros, que foi
formalmente criada em 1992. O objectivo da associação é proporcionar aos membros uma
plataforma a partir da qual estes podem 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.
Objectivo Geral
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.
Missão
Contribuir para a criação de oportunidades para que membros de comunidades de base,
particularmente mulheres e crianças, prioritariamente nas províncias de Cabo Delgado e
Niassa, desenvolvam a sua capacidade de intervenção com vista a melhorar as suas
condições de vida.
Visão
Contribuir para a criação de uma sociedade democrática e de justiça social, na qual:
● Os cidadãos sejam iguais perante a lei independentemente da sua cor, religião, e
sexo.
● As necessidades básicas de todos são satisfeitas.
● Haja equidade nas oportunidades de acesso aos recursos e para participar no
desenvolvimento do país.
Valores
Os valores baseiam-se em dois 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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1. INTRODUÇÃO
O presente relatório pretende descrever de forma sucinta as principais realizações da
Associação PROGRESSO em 2017, ano marcado por uma nova caminhada orientada pelo
novo Programa de Desenvolvimento (PD) com duração de 4 anos (2017-2020).
As intervenções da PROGRESSO no período 2017-2020 concorrem para o alcance de quatro
Resultados, conforme listado abaixo:
● Melhorar o acesso à 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;
● 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;
● Promover a cidadania activa e reforçar as capacidades das comunidades locais e das
suas capacidades através da provisão de conhecimento básico e desenvolvimento da
rede que favoreça a defesa dos direitos das comunidades locais;
● Reforçar a capacidade institucional da PROGRESSO através da profissionalização da
própria organização.
O relatório faz uma apresentação das acções realizadas na implementação do Plano de
Actividades do ano 2017, à luz dos Resultados Estratégicos definidos no Plano Estratégico
2017-2020 acima descritos. Neste contexto, os resultados que se apresentam foram
alcançados através das actividades realizadas no âmbito dos projectos implementados pela
instituição.
As actividades da PROGRESSO têm maior incidência geográfica nas províncias de Cabo
Delgado e Niassa, áreas de intervenção desde o inicio da Associação. No entanto vêm sendo
desenvolvidas acções em Tete, Zambézia, Nampula e Maputo. O relatório apresenta a
seguinte estrutura:
✓ Realizações em 2017
✓ Parcerias
✓ Angariação de fundos
✓ Constrangimentos e desafios
✓ Informação financeira
✓ Conclusão
✓ Anexos
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2. REALIZAÇÕES 2017
Resultado 1: Melhorar o acesso à educação básica de qualidade
Uma das grandes áreas estratégicas da PROGRESSO é a melhoria do acesso à educação
básica de qualidade em Moçambique, em parceria com o MINEDH e seus parceiros de
cooperação, unindo esforços para fazer face a essa preocupação. Assim, não estando alheia
à situação do país, a PROGRESSO tem envidado esforços para garantir que as comunidades
mais vulneráveis, as mulheres e meninas em particular, consigam melhorar a sua condição
de vida através da escolarização. A materialização desses esforços apresenta-se mediante as
seguintes realizações:
1.1 Formação em metodologias para o ensino primário, ensino bilingue, educação e
desenvolvimento do currículo local
a)

Capacitação de:

●

58 professores do ensino primário e responsáveis de bibliotecas escolares em
matéria de gestão e animação para leitura inicial;

●

113 formadores de 4 IFPs (Alberto Chipande, Chibututuine, Chitima e Belmiro
Obadias Muianga) em matéria de desenvoltura e proficiência linguística dos
formadores na língua portuguesa;

●

27 pessoas em matéria de metodologia de supervisão pedagógica, destacandose entre os participantes, supervisores, facilitadores, técnicos de SDETJ, técnico
de DPEDH e formadores na província de Niassa;

●

140 educadores de adultos e 15 supervisores formados por formadores
qualificados na província de Cabo Delgado;

●

72 Conselhos de Escola (sendo 20 dos distritos de Mandimba e de Lago e 52
distribuídos pelas escolas de prática de 4 IFPs – Pemba, Chibututuine, Chitima e
Cuamba) em matérias sobre o papel e responsabilidade do Conselho de Escola.
No mesmo contexto, 20 directores e seus adjuntos foram também capacitados
em matéria de Organização e Gestão escolar, Supervisão Pedagógica,
Responsabilidades e Tarefas da CE.

b)
●

Treinamento de:
506 professores do primeiro ciclo do ensino primário (1ª e 2ª classes) nos
seguintes tópicos: (i) Planificação analítica do plano temático e planificação de
aulas; (ii) Metodologias para o ensino de letras (vogais e consoantes) e sílabas e
formação de palavras com sílabas aprendidas; (iii) Produção e uso de material
ilustrativo (imagens) na sala de aulas;
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●

c)

109 formadores de 4 IFPs (Chibututuine - Maputo, Alberto Chipande - Pemba,
Belmiro Obadias Muianga - Cuamba e Chitima – Tete) em metodologias
Interactivas e Coaching.
Competições entre:

●

35.000 alunos, de 136 escolas primárias e 4 IFPs, em leitura;

●

352 formandos de 5 Institutos de Formação de Professores (5 IFP´s) em leitura a
nível institucional;

●

350 professores do primeiro ciclo do ensino primário (1ª e 2ª classes) em escrita
de livrinhos para crianças, no âmbito do projecto “projecto Eu Leio”. Nesta
edição foram produzidos 112 livrinhos para leitura inicial.

Estudo de Caso 1
Com os fundos da USAID, o projecto Eu Leio se comprometeu em contribuir para a melhoria dos resultados de
leitura de raparigas e rapazes no fim do 1º ciclo em 7 distritos das províncias de Nampula (3 distritos) e da
Zambezia (4 distritos), desde 2014.No início do projecto, os alunos das 116 escolas tinham muitas dificuldades em
soletrar as letras e ler textos e as raparigas eram as que mais dificuldades enfrentavam. Volvidos 3 anos, raparigas e
rapazes da 1ª e 2ª classe são submetidos a várias abordagens de promoção da leitura, com destaque para as
competições de leitura nos 7 distritos. Os resultados mostram que a sua fluência de leitura tem superado as
expectativas.
A Bina Abdala e Edmilsa de Maria Ernesto, ambas do distrito de Meconta, de 8 anos de idade, representando a EPC
de Namialo-Sede (ZIP de Namialo), resumiram o que o projecto pretende alcançar. As duas alunas alcançaram 17 e
16 valores, respectivamente e mudaram a ideia de que só os rapazes estão bem preparados. Foram as notas máximas
nas competições de leitura em Nampula. Com estes resultados nas competições de leitura, o projecto alcança dois
feitos: bons resultados de leitura (notas altas) e bom posicionamento das raparigas no universo dos competidores,
algo que não tinha acontecido no primeiro exercício.

Foto 01: Bina Abdala

Foto 02: Edmilsa de Maria Ernesto

Hoje, as duas meninas são o motivo de orgulho da escola, da ZIP, do distrito e das mulheres. Fotos: Edmilsa de Maria
Ernesto (direita) e Bina Abdala (esquerda) recebendo os prémios por terem ocupado 2ª e 1ª posição, respectivamente
nas competições ao nível do distrito de Meconta.

1.2. Alfabetização e Educação de Adultos
a)

Frequência nas turmas de AEA
Durante o período em análise, a PROGRESSO continuou com as acções de
alfabetização de adultos onde, em termos geográficos, focalizou as províncias de Cabo
Delgado e Niassa. Nas duas províncias um total de 3.653 adultos fora matriculado, dos
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quais 1.821 mulheres, ou seja 49.85%. Destes, terminaram o curso 2.442 adultos, dos
quais 1.264 são mulheres, o equivalente a 51.76%.
b)

Desenvolvimento e produção de materiais de AEA
Durante o período em análise, no âmbito da garantia de qualidade dos cursos de
alfabetização, a PROGRESSO continuou apoiando os intervenientes no processo de
alfabetização, com o material didáctico específico necessário. Entre os materiais
didácticos em referência destacam-se: manuais de educadores de adultos, livros
diversos de línguas locais (yao, nyanja, macua, kimwani e makonde) para os
alfabetizandos e outros, podendo ser traduzido numericamente nas seguintes
reproduções e compras, no caso de livro de alfabetização na língua Swahili, adquiridos
na Tanzania:
● 2.000 livros de Numeracia e de Literacia;
● 12.000 livros de Habilidades para a vida (5 brochuras sobre micro finanças e
Brochura sobre segurança no trabalho);
● 750 exemplares do volume 1 e 700 exemplares do Volume 2 do livro “Parabéns
Mamã”.

1.3. Inovações
A área de actuação da PROGRESSO no âmbito da educação está virada para educação básica
para crianças e adultos. No entanto, tendo sempre em vista o desenvolvimento da
capacidade de intervenção na sociedade, com o intuito de melhorar as condições de vida de
pessoas desfavorecidas, a PROGRESSO abraçou novas abordagens, para o alcance desse fim,
como a parceria com o projecto “MUVA Aprender”. MUVA Aprender é um projecto que tem
como objectivo testar instrumentos complementares para melhorar os resultados da
aprendizagem no ensino secundário, através da elaboração de ferramentas auxiliares
(planos de aulas) com base no currículo nacional, adoptando metodologias participativas,
por forma a desenvolver no aluno habilidades cognitivas e não-cognitivas, que contribuam
para a sua competência e empregabilidade. A metodologia de aprendizagem adoptada pelo
MUVA Aprender constituem uma mais-valia para a PROGRESSO, na medida em que se pode
usar a mesma em outros projectos voltados para a formação de professores, podendo
alcançar duas metas com a mesma: dotar os professores com capacidades de melhorar
competências

didácticas

e

consequentemente

aumentar

as

possibilidades

de

empregabilidade.
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Análise dos progressos alcançados no Resultado 1
De uma forma geral o grau de execução deste resultado é satisfatório considerando que quase todas as
actividades planificadas foram executadas dentro do prazo previsto. Contando para tal com a implementação
do projecto BETTER, projecto Eu Leio, Alfabetização para Formação Vocacional e Melhorar a qualidade de
ensino. De referir que ficaram por realizar as seguintes actividades:
(i)
Elaboração de Manuais de Ensino em Língua Portuguesa, Línguas Moçambicanas e Psicopedagogia. A
realização desta actividade estava condicionada pela aprovação do Protótipo dos Manuais pelo
MINEDH que levou mais tempo do que o esperado;
(ii)
Desenvolvimento e produção de materiais de necessidades especiais e ensino bilingue de acordo
com as necessidades dos programas existentes;
(iii)
Desenvolver programa de formação inovador de educação digital, com enfoque para o uso do
telefone e Internet. Não foi possível realizar esta actividade por falta de financiamento por um lado
e por outro lado continuamos a efectuar pesquisas, a nível nacional e internacional, de como
desenvolver e operacionalizar estes programas
Por serem fundamentais estas actividades deverão constar do plano de actividades para 2018

Resultado 2: Promover a saúde comunitária preventiva

A promoção da saúde comunitária continua sendo uma das prioridades entre as
intervenções da PROGRESSO considerando que a desnutrição crónica constitui um grande
problema de saúde pública principalmente nas províncias de Cabo Delgado e Niassa. Neste
contexto, em 2017 várias acções foram levadas a cabo nos distritos de Mueda e Muidumbe
na província de Cabo Delgado, com vista à reversão deste quadro, onde se destacam as
seguintes:


Realizadas 34,156 sessões de educação nutricional e promoção de Saúde, que
incluiram 17.400 Sessões de Palestras e 16,756 sessões de demonstrações culinária,
levadas a cabo nas comunidades e num sistema de contacto de porta em porta;



Administrados micro nutrientes em Pó (MNPs), 1a dose a 9.589 crianças dos 6-23
meses;



Mulheres grávidas e lactantes receberam a 1ª e 2ª dose de Sal-ferroso e ácido fólico
e a 6.209 crianças dos 12-24 meses foi administrado Mebendazol;



Foi administrada a 1ᵃ dose de Vitamina A” a 3.568 crianças dos 6-24 meses;



9.716 Raparigas /adolescentes dos 10-19 anos receberam Sal ferroso e ácido fólico;



7.524 Mulheres lactantes fazem Aleitamento Materno Exclusivo até aos 6 meses de
idade.

Para a realização das actividades acima descritas contou-se com o trabalho de 1.170
activistas supervisionados por 84 promotores e 49 Agentes Polivalentes Elementares (APEs).
Os voluntários, APEs e promotores participaram de 3 capacitações em matéria de:
● Alimentação das crianças dos 0 aos 24 meses;
● Administração de Micronutrientes em Pó.
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Para a realização do trabalho com maior eficácia a nível da comunidade foram produzidos e
distribuídos 16.750 brochuras e panfletos sobre saúde e nutrição saudável. Estes materiais
têm sido utilizados durante as palestras e visitas domiciliárias.
Para garantir um bom desempenho dos activistas foram lhes atribuídos incentivos tais
como: 1,200 telefones celulares e kit básico, constituidos por 2.488 barras de sabão, 1.250
litros de óleo alimentar, 1.240 kg de sal iodado e 1.240 kg de açúcar. Além disso, receberam
ainda 1.250 sebentas, 1250 canetas, 1250 lápis, 1250 afiadores, 1250 borrachas, 76
furadores e 84 agrafos.
O promotor, que assiste esta família, desde Junho de 2016,
conta que visitou pela 1ª vez a criança de 12 meses de idade
com baixo peso, onde foi avaliado o estado nutricional,
através de Perímetro braquial e medição de peso, onde o
diagnóstico conclusivo, foi a Desnutrição Aguda Moderada
sem complicações.
A partir daí a criança recebeu os MNPs (Micronutrientes em
pó) durante 4 meses, acompanhado pela diversificação da
dieta, suplementado com vitamina A, Mebendazol e
aconselhamento sobre higiene. Após este período, a criança
melhorou o seu estado Nutricional.
História de Sucesso com Família Ezequiel Lucas
Almeida, Bairro Cimento, Mueda

Entrevista com o Sr. Ezequiel Lucas Almeida
(Marido da beneficiária Mulher Lactante 0-6 meses)

Chamou-me Ezequiel Lucas Almeida, residente no bairro Cimento do distrito de Mueda, casado e tenho 2 filhos. Eu
agradeço muito pelo apoio que os voluntários e promotores de Programa de Nutrição da Associação Progresso,
têm vindo a dar à minha família, especialmente ao meu filho de 20 meses. A minha esposa esteve grávida mas não ia
a Consulta Pré Natal. Os voluntários ajudaram na abertura de cartão de saúde da Mulher, aconselhamento na
alimentação e outros cuidados na gravidez até dar o parto um bebé com peso de 3 kg, dai teve acompanhamento do
bebé dos 0 meses até a criança ter 6 meses de idade, fez aleitamento materno exclusivo. Assim a criança está muito
saudável.

Por outro lado, em 2017 iniciou-se uma nova abordagem que pretende prestar mais
atenção à situação da saúde de crianças órfãs e vulneráveis, com vista a melhorar o estado
nutricional destas. Para o efeito, foram capacitados 59 activistas nos distritos de Mueda,
Muidumbe e Macomia (Cabo Delgado), e 70 na cidade de Lichinga (Niassa), nas seguintes
materias:
● Direitos da criança;
● Padrões mínimos de atendimento a crianças órfãs e vulneráveis;
● Passos de uma visita domiciliária;
● Formas de transmissão do HIV/SIDA e a importância da sua prevenção.
A seguir a capacitação dos activistas estes realizaram as seguintes actividades:
 Identificação de 133 famílias de COVs e prestação de apoio e cuidados;
 Rastreamento de 184 Crianças dos 06 - 59 meses com malnutrição aguda ao nível
comunitário e de 672 COVs e famílias afectadas pelo HIV/SIDA;
 Identificação de 86 famílias através de US, parceiro clínico ou outros programas de
HIV.
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Beneficiários assistidos pelo projecto COVida no distrito
de Mueda, no bairro cimento. Nesta família foram
identificados vários problemas, a saber: (i) Falta de
conhecimento do estado serológico das crianças e dos
adultos, (ii) Falta de tratamento da água que consumiam,
(iii) Crianças sem cédulas.
Após a intervenção do projecto (sensibilização pelo
activista do COVida), todos os membros passaram a
conhecer e revelaram o seu estado em relação ao
HIV/SIDA, e apoiou a referir as crianças e adultos para o
Aconselhamento e Testagem em Saúde.
Hoje a família já trata a água para o consumo, e todas as
crianças já têm cédulas pessoais, e a família vive uma vida
saudável e feliz.

Análise dos progressos alcançados no Resultado 2:
Para o alcance deste resultado a implementão do Projecto de Prestação de Serviçõs de Saúde e projecto
Covida (este último iniciou no final do ano) foram fundamentais. O nível de realização deste resultado é
satisfatório, sendo que quase todas actividades previstas foram realizadas, à excepção de :
i)

Participação nos encontros de “lobbying” e advocacia no âmbito do desenvolvimento de um
programa coerente de qualificação de formadores, e

ii)

Promoção e plantio de certas culturas para fins nutricionais. Esta actividade não foi realizada pois
não tinha enquadramento em nenhum dos projectos aprovados para alimentar este resultado.

Resultado 3: Promover a cidadania activa
Para a promoção da cidadania activa, a PROGRESSO tem adoptado uma abordagem
transversal integrando as actividades que concorrem para o alcance deste objectivo em
quase todas as acções desenvolvidas nos vários projectos implementados pela Instituição. A
nível dos projectos de Educação destaca-se o trabalho feito, por exemplo, junto aos
conselhos de escolas por via da sua revitalização e apoio na capacitação, garantindo assim
que estes estejam cada vez mais engajados em garantir um ensino de qualidade,
promovendo os direitos das meninas, e apoiando na sua acção para melhorar a gestão
escolar.
Nos projectos de AEA salienta-se o trabalho de promoção da cidadania activa através da
inclusão, nos planos analíticos, de assuntos como a prevenção de casamentos prematuros,
para discussão nas aulas. A mobilização e sensibilização comunitária para prevenção de
casamentos prematuros, através dos activistas comunitários e dos membros dos comités de
género, têm contribuído sobremaneira para a promoção da cidadania activa.
Destaca-se ainda a produção e distribuição de vários materiais sobre os casamentos
prematuros, destinados à sensibilização das comunidades, promovendo assim uma
cidadania activa a nível das comunidades que têm acesso a estes materiais.
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Estudo de caso 2
Joaquina Fabione (de blusa azul), de 31 anos de idade, vive
com seu marido, na comunidade de Muita, distrito de
Mandimba, província de Niassa e tem 6 filhos. Devido a
dificuldades económicas de seus pais e a distância entre a
comunidade e a escola, Joaquina nunca tinha frequentado uma
escola antes, até se juntar as turmas de Alfabetização e
Educação de Adultos (AEA), através do Projecto Girls
Inspire- Aprendendo, eu posso mudar! Implementado pela
Associação
Progresso
com
o
financiamento
da
Commonwealth of Learning. Logo cedo e como forma de
solucionar os seus problemas, Joaquina casou-se com o seu
actual marido aos 14 anos de idade, com o consentimento
dos seus familiares, e aos 15 anos tornou-se mãe do seu
primeiro filho, dos actuais 6 que tem. "Cedo me casei e cedo
me tornei mãe.
“Não tive muitas escolhas na vida porque os meus pais não tinham nada para me dar e a escola ficava longe desta
comunidade. Decidi casar-me cedo, com o apoio dos meus pais, porque esta era a única forma de poder me
aguentar na vida até hoje. É pela primeira vez na vida a estar na escola."
Atraída pela vontade e ambição de aprender e na esperança de um dia poder mudar a sua vida, Joaquina hoje é
uma das alfabetizandas no centro 2 de Muita, que aproveitou a oportunidade trazida pelo projecto Girls Inspire
através da Associação Progresso. Para a Joaquina, a AEA tem ajudado também na poupança de dinheiro, algo que
a possibilita sonhar em um dia ter sua própria conta bancária e caminhar de forma independente para apoiar os
demais na sua família.
"Além de estar na AEA estou no grupo de poupança e credito rotativo, sou uma das pessoas que poupo neste
grupo. A poupança tem sido para mim uma boa coisa visto que estou a poupar o que ganho na horticultura. Neste
momento, estou a desenvolver um negócio de produção e comercialização de bolinhos de farinha de trigo,
negócio que iniciei com o valor emprestado na poupança no mês de Junho 2017 no valor de 1.000,00 Mts, com o
prazo de 30 dias para a devolução e um juro de 10%. O meu negócio tem corrido bem. Tenho vendido todos
bolinhos que tenho produzido por dia e garantindo um bom ganho e sem risco. Vou conseguir devolver o valor
emprestado ao grupo.
Com a poupança poderei comprar um colchão e outros utensílios domésticos, também ajudar os meus filhos em
material escolar. Na minha vida nunca pensei em abrir uma conta bancária mas, com a poupança, se tiver um valor
significante, um dia sonho em ter uma conta no banco. Gostaria de pedir a Progresso que não pare com esta
iniciativa. Considero-me uma mulher de sorte porque tenho um marido que me entendeu, deixa-me estudar e tem me
apoiado."

Análise dos progressos alcançados no Resultado 3
Conforme acima referido, a execução do Resultado 3 esta relacionada com todos as acções de todos os outros
resultados. Acções de promoção da cidadania têm sido enquadradas nos projectos de Educação (O projecto
BETTER, Eu Leio e Girls Inspire) atraves de acções com Conselhos de Escola bem como através da participação
nas várias redes e plataformas das OSC (CECAP, Girls not Brides, Forum Mulher, MEPT, FOCADE e FONAGNI).
Pelo que o nivel de realização deste resultado é satisfatório.Há espaço para melhorar a execução deste resultado
atraves das seguintes actividades: (i) Acções de reforço da participação na governação local, melhor conhecimento
da legislação através da formação de formadores em cidadania activam que por sua vez irão envolver-se com
comunidades e activistas aos níveis da base. Estas acções já vêm sendo desenvolvido atraves do projecto Girls
Inspire que forma activistas comunitários para prevenção de casamentos prematuros e forçados mas pode ser
melhorado, (ii) Programa educacional activo para “advocacia” para a empregabilidade nas comunidades: advocacia
para “utilizar os recursos e oportunidades locais”.
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Resultado 4: Reforço da Capacidade institucional da
PROGRESSO

O reforço da capacidade institucional, é entendida pela PROGRESSO, como sendo uma
intensificação da eficácia da instituição através da profissionalização da própria organização
nas seguintes áreas: Gestão empresarial (por exemplo, mobilização de fundos);
Desenvolvimento do capital humano; Desenvolvimento do conhecimento institucional e
Desenvolvimento do sistema de monitoria e avaliação. Apresentam-se a seguir as
realizações neste âmbito, de acordo com as actividades previstas no plano de
desenvolvimento.
4.1. Editora
Ao longo de 2017 a Editora da PROGRESSO fez a edição e impressão de vários materiais, de
entre as quais importa referenciar o total de 124 obras produzidas (vide lista em anexo).
Estas obras abarcam uma diversidade de temas, entre os quais figuram a literatura infantil,
material suplementar de ensino, brochuras, cartazes, panfletos educativos para educação
de adultos. Na sua maior parte, os materiais impressos são resultados das solicitações feitas
no âmbito dos vários projectos implementados pela instituição.
A PROGRESSO manteve o acordo com a distribuidora Kapicua para a venda de livros, o valor
da venda de cada livro é dividido entre a PROGRESSO e a Kapicua. Ao abrigo deste acordo,
foi vendido um total de 2.000 livros dos volumes 1 e 2 da série “Eu Leio”, e de acordo com
as informações da distribuidora, estes livros esgotaram e são os livros com maior aceitação.
Importa referir que em 2017 a Progresso foi contactada pela CALÍPOLE, Associação de
voluntários e pessoal de apoio de cabine de pilotos da TAP para a doação de 444 livros dos
quais 363 são escolares e 81 são livros de leitura. Por via da interacção junto da Direcção de
Educação da Cidade de Maputo, os livros recebidos foram canalizados para os seguintes
locais: Escolas primárias Unidade 10, Inhagoia “A”e Chiango e secundária Zedequias
Manganela.
4.2. Património
A PROGRESSO possui um património considerável na cidade de Maputo e nas províncias de
Cabo Delgado e Niassa. Um dos bens digno de destaque é o Centro de Utuculo concebido
para a formação técnica vocacional e promoção do auto-emprego para jovens e adultos. O
Centro está encerrado por falta de fundos, por várias razões, para o exercício de actividades
de formação e promoção de emprego, e as propostas de arrendamento por parte de alguns
operadores não se concretizaram.
De igual modo, o edificio do primeiro escritório da PROGRESSO em Lichinga continua vago
pois não se encontrou ainda um destino rentável para este património.
O escritório provincial de Pemba passou a funcionar no novo edifício, que antes estava
arrendado e o antigo escritório foi reabilitado e arrendado.
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4.3. Recursos Humanos
Em 2017 a PROGRESSO contou com uma equipa de 89 trabalhadores dos quais 30 baseados
na cidade de Maputo, 22 em Cabo Delgado, 23 em Niassa, 7 na Zambézia e 7 em Nampula.
Este número de trabalhadores inclui os do quadro do pessoale os contratados para
responder a um determinado projecto.
Durante o ano de 2017 retomou-se ao processo de avaliação de desempenho dos
trabalhadores a nível dos três escritórios sendo um processo anual, que deve entrar nos
processos institucionais regulares da organização. Pretende-se com a avaliação de
desempenho criar uma oportunidade para o trabalhador e o seu supervisor discutirem os
pontos fortes, aqueles a melhorar e as suas aspirações para receber o retorno sobre o
desempenho, na função para qual cada um foi alocado, trazendo a possibilidade de
melhorar o potencial de cada um deles e, com isso, gerar melhores resultados, tanto em
termos de eficácia quanto de imagem institucional.
Quando se refere aos recursos humanos (RH) é importante salientar que a instituição tem
previsto no seu plano capacitar os seus colaboradores, pelo que submeteu à Diakonia, ao
longo de 2017, uma proposta de projecto com vista a reforçar a capacidade dos RH,
proposta que, infelizmente, não foi aprovada. Entretanto, destaca-se a parceria com a
plataforma de aprendizagem e conhecimento para a sociedade civil em Moçambique,
“Juntos”, onde os colaboradores tiveram a oportunidade de participar em várias formações
com os seguintes temas: Gestão Financeira; Produção de vídeos; Comunicação e
Colaboração entre equipas distribuídas. De referir que estas formações foram realizadas em
Maputo e à posterior feitas réplicas com os colaboradores e parceiros nos escritórios de
Niassa e Cabo Delgado, e posteriormente na Zambézia.
Importa realçar o papel desempenhado pelos nossos parceiros como a Commonwealth of
Learning através dos vários webinars (seminários à distância através de programas da
internet -Go to meeting), organizados para capacitação e consolidação de conhecimentos
sobre diversos temas relevantes para melhor respondermos às necessidades das
comunidades a quem servimos. Pretendemos replicar estes webinar para os colaboradores
e parceiros nas províncias sendo necessário organizar o sistema de projecção e participação
de todos.
Importa referir que, por falta de recursos financeiros, não foi contratado um Gestor dos
Recursos Humanos para apoiar a organizar os processos, contratos e termos de referência
assim como analisar os regulamentos internos de pessoal e ajustar quando necessário,
assim como o Manual do trabalhador.
4.4. Comunicação e Visibilidade - Marketing
A Comunicação é uma das mais importantes ferramentas inseridas num planeamento
estratégico em qualquer organização, que permite a participação, interacção e partilha
entre todos os envolvidos, assim como fazer todo o acompanhamento das mudanças em
todo o raio de actuação da instituição e assim, tornar visíveis as actividades desenvolvidas
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junto do seu público-alvo, parceiros e colaboradores, fazendo com que o trabalho seja
conhecido e valorizado.
Ao longo de 2017 verificou-se uma melhoria na comunicação interna através da
maximização do uso das TICs como o Dropbox, Google-drive, Go to meeting e o Skype.
Foram realizadas mais reuniões de planificação e partilha entre os colaboradores das várias
províncias usando o Skype, elaboração de documentos partilhados usando o Google-drive,
tendo por via destes melhorado a comunicação e respostas aos nossos parceiros.
Apesar de todos estes avanços a qualidade da internet continua sendo um desafio para que
os meios acima descritos possam ser aproveitados de forma eficaz.
No âmbito das publicações e visibilidade em 2017 destacam-se as seguintes actividades:
Activação e funcionamento da página web – www.progresso.co.mz
Produção da Edição nº. 37 da Revista "O Pangolim";
Publicação quinzenal de informação pertinente à instituição, no Twitter;
Exposição de materiais (livros, brochuras, cartazes, etc.) sobre educação, saúde e
nutrição na IIª Conferência Nacional do Ensino Bilíngue em Maputo nos dias 16 e
17 de Novembro e na Conferência sobre Inovadores BIZ, organizada pela
COALIZÃO nos dias 22 e 23 de Junho em Maputo;
● Produção do Folheto da Associação Progresso;
● Produção de 4 Edições do Newsletter da Progresso.
●
●
●
●

4.5. Monitoria e Avaliação
No âmbito da implementação dos diversos projectos vigentes na organização, a PROGRESSO
vem desenvolvendo acções de monitoria e avaliação dos projectos para a melhor execução
das actividades e alcance dos resultados pretendidos.
Em 2017 as actividades de monitoria e avaliação giraram à volta da:
● Criação da base de dados para cada projecto;
● Elaboração da matriz de monitoria da Associação Progresso de acordo com os
Objectivos, metas e resultados do Programa de Desenvolvimento da Associação
Progresso 2017-2020.
Importa referir que está em curso a elaboração da plataforma online para o Sistema de
Monitoria, Avaliação e Aprendizagem da Associação Progresso com objectivo de demonstrar
as evidências de mudanças dos projectos, visualizando deste modo o nível de alcance dos
resultados previstos no Programa de Desenvolvimento.
Num contexto específico dos projectos, a Progresso realizou as seguintes avaliações:
● Final do projecto “Melhorar a qualidade de ensino aplicando uma abordagem
integrada”, em Niassa;
● Meio-termo do projecto “Eu leio”, em Nampula e Zambézia.
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4.6 Procedimentos
Conforme preconizada na legislação a PROGRESSO procedeu à elaboração da proposta de
Regulamento Interno, num vasto processo de auscultação de opiniões de membros e
funcionários e a assessoria de um jurista. Entre os vários capítulos que compõem o
Regulamento Interno, de salientar o Capítulo sobre o Regime Eleitoral, assuntos de grande
importância e que a PROGRESSO não tinha ainda aprovado.
A proposta foi apreciada pelo Conselho de Direcção para ser submetida à 17ª sessão
ordinária da Assembleia Geral que, por razões de programação, só se veio a realizar em
Janeiro de 2018.
4.7 Governação Interna
Durante o ano foram realizadas 7 sessões do Conselho de Direcção, onde foram tratados
vários assuntos entre os quais se destacam diversas propostas para:
●
●
●
●
●
●

Regulamento Interno
Plano e orçamento para 2017
Relatório de actividades e contas de 2016
Acta da 16ª sessão ordinária da Assembleia Geral
Sistema de avaliação do desempenho dos trabalhadores
Sistema de monitoria e avaliação

De referir que os membros dos outros órgãos sociais (Mesa da Assembleia Geral e Conselho
Fiscal) foram convidados para as várias sessões e salientamos a presença de alguns deles em
todas as sessões o que permitiu sempre enriquecer os debates, além de alargar o
conhecimento dos pontos de acção em curso.
Deve-se mencionar que duas acções importantes, programadas para 2017, não foram
realizadas por falta de tempo e de recursos financeiros: 1) desenvolver um plano para atrair
e incentivar os membros da Progresso e aumentar o envolvimento da comunidade na vida
da organização e 2) Estabelecer um Conselho Externo de Assessoria.
4.8 Parcerias
A cooperação entre diferentes organizações, proporcionando benefícios mútuos, é
importante, na medida em que essas parcerias optimizam a estratégia adoptada para o
alcance dos resultados da instituição. Durante o ano de 2017, a PROGRESSO manteve um
trabalho coordenado com várias organizações da sociedade civil e estabeleceu novas
parcerias. Apresenta-se a seguir a lista dos foruns e redes de que a Progresso é membro, a
nível nacional.
● “Coligação para a Eliminação de Casamentos Prematuros” (CECAP) – por via desta
plataforma tem-se enriquecido o conhecimento para aprimorar o trabalho que
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vimos desenvolvendo na província do Niassa com vista à eliminação dos casamentos
prematuros.
● Rede “Girls Not Brides”
● Plataforma “JUNTOS”
● Grupo Moçambicano da Dívida (GMD)
● Fórum Mulher
● Movimento de Educação para todos (MEPT)
● Associação Moçambicana de Educação Profissional Privada (AMEPP) - que é uma
pessoa colectiva de direito privado, com fins não lucrativos, dotada de personalidade
jurídica com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Importa mencionar
que a PROGRESSO é membro de pleno direito desta instituição.

De referir que tanto em Cabo Delgado como em Niassa a Associação Progresso é membro
dos grupos provinciais de redes nacionais mas é também membros de redes e foruns
provinciais, como a FOCADE em Cabo Delgado e a FONAGNI em Niassa.
Para além das parcerias acima mencionadas, destacamos a parceria com o MINEDH que se
reflecte na participação da PROGRESSO nos seguintes grupos de trabalho: (i) Ensino
Primário; (ii) AEA e (iii) Formação de Professores. Na participação nestes GT a PROGRESSO
tem reforçado não somente parcerias com outras organizações que operam na área de
Educação bem como a partilha de informação sobre os projectos implementados pela
PROGRESSO.
4.9 Angariação de Fundos
Durante o período em apresentação a PROGRESSO concentrou parte da sua atenção nas
acções de angariação de fundos onde, entre outras acções, se destacam as seguintes: i)
elaboração de propostas para novos projectos e ii) criação de um Grupo interno de Trabalho
para Angariação de Fundos.
No que concerne à elaboração de propostas para novos projectos foram elaboradas 11
propostas de financiamento e destas 8 tiveram resposta positiva e 3 negativas (anexo 2).
Mediante o descrito no parágrafo anterior, pode se afirmar que as 11 propostas de
financiamento elaboradas, constituíram um desafio para a instituição, na medida em que
em cada uma das propostas desenvolvidas teve o seu nível de exigência e complexidade. De
referir que a escolha das ofertas ou concursos a que a PROGRESSO deva concorrer, é, por si
só, um processo penoso e exige um know how específico, pois é necessário identificar os
objectivos e áreas de acção em causa e em que medidas se ajustam aos princípios,
objectivos, áreas de actuação e metodologias da PROGRESSO. Para algumas propostas foi
necessário apenas apresentação de uma manifestação de interesse, ou um “concept note”,
mas, para as outras significou a apresentação de uma proposta complexa, com definição dos
antecedentes, do meio; identificação dos objectivos da organização na proposta a
concorrer; identificação do Público-alvo; percepção, análise, avaliação da situação, metas
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sociais; estratégias para gestão do projecto, génese e aval da ideia; desenvolvimento,
selecção, definição de metas e objectivos; Formulação de objectivos práticos e mensuráveis,
formulação de actividades, avaliação de recursos, formulação de acções, planeamento e
Plano de avaliação.
De salientar que 4 das propostas apresentadas foram elaboradas em parceria/consórcios
(ToPa com GMD, Sou cidadão com CESC, Combate ao HIV e TB com Aga Khan e Prevenção
do HIV com FDC).
No que concerne à criação do grupo interno de trabalho para angariação de fundos, este é
um grupo composto actualmente por 5 trabalhadores do sector de programas, subordinado
à Coordenação Geral da Progresso. Em 2017, o grupo identificou oportunidades para
apresentação de projectos que concorram para o alcance dos objectivos descritos no
Programa de Desenvolvimento da Progresso. Devido à pressão do tempo, as propostas
identificadas não foram sempre submetidas ao Conselho de Direcção da PROGRESSO, tendo
a decisão sido tomada por consenso entre o Presidente do Conselho de Direcção e a
Coordenadora Geral, aspecto que urge corrigir para que a decisão sobre a participação em
concursos e/ou a resposta a solicitações de apresentação de propostas seja tomada pelo
Conselho de Direcção. De referir a participação de Tinie van Eys como assessora no grupo.

Análise dos progressos alcançados no Resultado 4
A execução do último resultado do Programa de Desenvolvimento Referente ao Desenvolvimento Institucional
tem constituido um desafio visto que nos últimos anos tem escasseado o apoio financeiro para esta componente.
Várias actividades foram realizadas entretanto, o nivel de satisfação com relação ao plano anual para 2017 fica
aquém das espectativas. Uma parte considerável das actividades planificadas não foram realizadas onde
destacamos:
(i) Estabelecimento de um conselho externo de assessoria;
(ii) Desenvolver uma plataforma de actividades de angariação de fundos sem ser de doadores, utilizando o
património existente;
(iii) Desenvolver o mecanismo do conhecimento preciso & ferramentas da Tecnologia de Informação &
comunicação (TIC);
(iv) Desenvolver uma estratégia para a mobilização e envolvimento de novos membros, também nas
comunidades.
Conforme acima mencionado estas actividades não foram realizadas por falta de financiamento e recursos
humanos qualificados para tal.
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3. CONSTRANGIMENTOS E DESAFIOS
Ao longo da implementação do plano de actividades do ano, no âmbito dos objectivos e
resultados estabelecidos no Programa de Desenvolvimento 2017 – 2020, a PROGRESSO
encara constrangimentos e desafios que importa contornar e ultrapassar.
CONSTRANGIMENTOS
Exiguidade de financiamento para apoiar o desenvolvimento institucional da
organização, em particular para:
a. Contratar assistência técnica para a organização e gestão dos Recursos Humanos,
b. Realizar acções de formação e capacitação de funcionários e membros,
c. Promover sessões de reflexão e balanço a todos os níveis sobre a implementação
do PD 2017-2020, auscultação das opiniões e necessidades das comunidades
beneficiárias;
d. Realizar avaliações regulares sobre a metodologia e resultados alcançados pelos
projectos e do PD no seu todo;
e. Manter um sistema de Monitoria e Avaliação institucional online, que seja
também de Aprendizagem, com visitas de validação dos dados registados em
relação à implementação do Programa de Desenvolvimento e capacitação em
serviço dos funcionários e membros dos órgãos sociais usuários do SMAA.
f. Os doadores definem as áreas programáticas e geográficas específicas de
actuação, incluindo as metodologias e os grupos alvo, quase eliminando a
possibilidade das organizações realizarem os seus Planos Estratégicos e limita a
autonomia e a filosofia da Progresso;
g. Os custos administrativos (essenciais para a sede da Progresso) são limitados
pelos projectos;
h. Recepção tardia dos fundos.
DESAFIOS
1. Ensino especial - Reconhece-se a necessidade de responder às necessidades das
comunidades onde trabalhamos de forma inclusiva. Apesar de termos alguma
experiência em trabalhar em programas de alfabetização com deficientes visuais, há
necessidade de definir estratégias claras, por forma a responder às necessidades do
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grupo alvo de forma cabal, e saber integrar estas áreas, transversalmente, nos vários
projectos em curso e nas propostas de projectos.
2. No âmbito das possibilidades abertas pela utilização de meios de comunicação digital
(celulares) em todo o País e considerando o conhecimento e experiência adquiridos na
alfabetização, a Progresso precisa de discutir e elaborar programas para rentabilizar a
utilização desses meios para facilitar e acelerar a alfabetização de adultos
3. A expansão das tecnologias de informação e comunicação permite alternativas da
utilização das TICs cada vez mais disponíveis para serem usadas em quase todas as
actividades de gestão da Progresso, por exemplo para reuniões à distância, elaboração
conjunta de documentos, M&A online, sessões de formação e tantas mais. Neste
contexto a Progresso deve empreender uma acção incisiva de “Alfabetização digital”
para todos os seus membros, funcionários, a todos os níveis.
4. Conciliar a implementação dos projectos em curso com o esforço de angariação de
fundos na medida em que a maior parte do pessoal está vinculada aos projectos
5. Desafiar os parceiros para a inclusão dos custos administrativos nos projectos;
6. Encontrar formas de incluir, nas propostas de projectos, acções de capacitações das
equipas de trabalho para que possam responder da melhor forma as necessidades e
desafios do projecto.
7. O SMAA é um instrumento útil para todos para visualizar a qualquer momento o ponto
de situação de cada projecto e a contribuição de cada um em relação às metas
estabelecidas e visualizar também o estágio de implementação do Programa de
Desenvolvimento da Progresso. Manter o SMAA completo e actualizado constitui um
desafio pois exige a dedicação e envolvimento de todos para cadastrar cada novo
projecto, com os seus resultados, actividades e metas, alinhado com os objectivos do
PD, e manter sistematicamente actualizados os dados, os documentos, relatórios, fotos,
etc. que sejam evidências da veracidade dos dados e informações.
8. Ajuste das disponibilidades dos doadores ao programa de Desenvolvimento da
Progresso.
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4. INFORMAÇÃO FINANCEIRA
No exercício corrente foi feita a correcção de erro do exercício anterior (2016), no montante de
1.065.000,00 Mtn (um milhão e sessenta e cinco mil meticais); este valor não tinha sido considerado
como gasto do período 2016, por se estar na expectativa de receber o reembolso do parceiro que
financiou o projecto de capacitação institucional, incluindo a realização da 16ª sessão da Assembleia
Geral.
Para além de corrigir o erro cometido no exercício de 2016, foi necessário reexpressar as quantias do
exercício anterior (2016) no conjunto das demonstrações financeiras aprovadas para sua emissão.
Tabela 1. Balanço do ano findo em 31 de Dezembro de 2017 (Valores em Mtn)
ACTIVOS

Activos não correntes
Activos Tangíveis

Notas

5.03

2017

2016

Reexpressão
2016

29 736 379
29 736 379

33 048 713
33 048 713

33 048 713
33 048 713

24 139 118

24 953 066

24 953 066

198 371

200 589

200 589

Mobiliário equip. Adm.e social

1 571 169

1 593 482

1 593 482

Equipamento de transporte

3 827 721

6 301 576

6 301 576

Activos Correntes

21 065 279

60 424 871

60 424 871

Outros Devedores

493 514

233 063

233 063

66 905

5 819

5 819

20 504 860

60 185 989

60 185 989

50 801 658

93 473 584

93 473 584

Capital

1 455 053

1 455 053

1 455 053

Reservas

3 380 607

3 380 607

3 380 607

33 248 388

16 550 501

16 550 501

2 708 606

17 763 288

16 697 887

40 792 654

39 149 449

38 084 048

0

3 000 000

3 000 000

0

3 000 000

3 000 000

10 009 004

51 324 135

52 389 536

1 395 323

1 565 904

1 565 904

526 178

577 789

577 789

2 024 907

46 312 416

47 377 817

6 062 596

2 868 026

2 868 026

Total dos Passivos

10 009 004

54 324 135

55 389 536

Total capital próprio e passivo

50 801 658

93 473 584

93 473 584

Construções
Equipamento básico

Acréscimos e Diferimentos
Disponibilidades

5.04

Total dos Activos
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVOS
Capital próprio

Resultados Transitados
Resultado Líquido do período
Total do capital próprio

5.05

Passivo não corrente
Provisões

5.06

Passivos correntes
Estado
Outros credores
Fundos dos Doadores
Acréscímos e Diferimentos

5.07
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No que concerne à execução do programa de desenvolvimento, destacamos o Objectivo Estratégico
1 -Melhorar o acesso à educação básica de qualidade pelas comunidades locais especialmente a
escolarização para crianças e alfabetização de jovens e mulheres nas provincias de Cabo Delgado e
Niassa- que alcançou um nível de execução na ordem de 72.4% em relação ao orçamento, resultante
da contribuição dos seguintes projectos:


BETTER, - formação de professores nas províncias de Cabo Delgado, Niassa, Tete e Maputo,
financiado pelo governo do Canadá;



Eu Leio - financiado pela USAID e em consórcio com CESC (Nampula e Zambézia);



Alfabetização para habilidades laborais (Cabo Delgado) financiado pela Cooperação
Alemanha (GIZ - Soga).

O Objectivo Estratégico 3 - Promover a cidadania activa e reforçar as capacidades das comunidades
locais e das suas capacidades através da provisão de conhecimentos básicos e desenvolvimento que
fortaleçam a defesa dos direitos das comunidades locais- não teve orçamento uma vez que não
existia ainda nenhum acordo em curso ou já aprovado para esta componente, muito embora tenha
havido acções ligadas a este resultado mas sempre integradas em projectos do resultado nº 1 pelo
que não foi possível desagregar os valores para o resultado nº 3.
Para mais detalhes sobre o nível de gastos em relação aos objectivos estratégicos do Programa de
Desenvolvimento vide tabela a baixo.
Tabela 2. Recursos orçamentados, recebidos e despesa por programa do PD durante exercício
findo em 31.12.2017
Descrição
Melhorar o acesso à educação básica de qualidade
pelas comunidades locais especialmente a
escolarização para crianças e alfabetização de
jovens e mulheres nas províncias de Cabo Delgado e
Niassa
Promover a saúde comunitária preventiva através
de educação e práticas de nutrição
Promover a cidadania activa e reforçar as
capacidades das comunidades locais e das suas
capacidades através da provisão de conhecimentos
básicos e desenvolvimento que fortaleçam a defesa
dos direitos das comunidades locais
Capacidade instituicional da PROGRESSO reforçada
através
da
profissionalização
da
própria
organização

Orçamento

Disponível

Despesa

168 108 992

117 073 381

121 667 604

%
execusão
72,37%

61 459 443

50 507 100

44 335 015

72,14%
0%

0

0

0

0

578 775

160 709

229 568 435

168 159 256

166 163 328
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100,00%

72,38%
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Objectivo do Programa
Melhorar o acesso à educação básica de
qualidade pelas comunidades locais
especialmente a escolarização para
crianças e alfabetização de jovens e
mulheres nas provincias de Cabo
Delgado e Niassa

Promover a saúde comunitária
preventiva através de educação e
práticas de nutrição

Promover a cidadania activa e reforçar
as capacidades das comunidades locais
e das suas capacidades através da
provisão de conhecimentos básicos e
desenvolvimento que forneçam a
defesa dos direitos das comunidades
locais
Capacidade instituicional da
PROGRESSO reforçada através da
profissionalização da própria
organização
Grande Total

Descrição do Doador

Orçamento

Abertura

anual
110 803 880
25 842 232
10 293 622
8 968 740
0
4 394 019
7 291 369

01/01/2017
6 209 339
25 842 232
165 775
-2 056 169
-7 059 945
1 742 563
7 291 369

Recebidos
57 268 625
0
10 139 851
7 115 816
7 059 945
2 577 085
0

Disponível
63 477 964
25 842 232
10 305 626
5 059 648
0
4 319 648
7 291 369

anual
66 543 570
22 553 981
10 185 949
8 365 777
0
6 481 455
7 291 369

31/12/2017
-3 065 606
3 288 251
119 677
-3 306 130
0
-2 161 807
0

515 130
0
0

0
247 598
14 167

515 130
0
0

515 130
247 598
14 167

231 336
0
14 167

283 794
247 598
0

Sub-total
Fundação Aga KhanNutrição
Covida Cabo Delgado

168 108 992
52 181 393

32 396 929
15 093 160

84 676 452
27 920 000

117 073 381
43 013 160

121 667 604
38 560 309

-4 594 223
4 452 851

2 271 310

0

2 058 537

2 058 537

1 493 567

564 970

Covida Niassa
Prossalus 2017-2018
MCDI (a)
CIP - Prom. Batata doce (a)
Prosalus Kutxa (a)
Fundação La Valmuza (a)
Sub-total

2 396 095
1 037 680
3 572 966
0
0
0
61 459 443
0
0
0

0
0
-108 924
-40 872
149
-6
14 943 508
0
0
0

866 277
986 374
3 572 966
159 433
0
6
35 563 593
0
0
0

866 277
986 374
3 464 042
118 562
149
0
50 507 100
0
0
0

277 409
420 978
3 464 042
118 562
149
0
44 335 015
0
0
0

588 868
565 396
0
0
0
0
6 172 085
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

28 980

578 775

607 755

160 709

447 046

0
0
229 568 435

0
28 980
47 369 417

0
578 775
120 818 819

0
607 755
168 188 236

0
160 709
166 163 328

0
447 046
2 024 908

Better - Code 2016-2017
Soga-Giz
CESC
Muva
União Europeia (a)
Col
Embaixada da IrlandaEducação 2016
GAPI
Comunidade Austria
Codeworshop (a)

Sub-total
Fundação Aga KhanInstituicional
Sub-total

Donativos

Total

Despesas

Saldo

Tabela 3. Movimento de fundos de doadores para exercício de 2017
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5. CONCLUSÕES
Destacamos no relatório as principais realizações da Associação PROGRESSO em 2017,
orientado pelo novo Programa de Desenvolvimento (PD) com duração de 4 anos (20172020), podendo concluir-se o seguinte:
1. Sobre a melhoria do acesso à 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: capacitamos 410
pessoas, treinamos 615 pessoas, envolvemos 35.702 pessoas em competições,
alfabetizamos 2.442 adultos, reproduzimos 14.750 livros para AEA e inovamos na
implementação do projecto MUVA aprender;
2. Sobre a promoção da 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: facilitamos 34.156
sessões de educação nutricional e promoção de Saúde, administramos micro
nutrientes a 33.040 pessoas, por 1.170 activistas e capacitamos 59 activistas para
implementar uma nova abordagem que pretende prestar mais atenção à situação de
saúde de crianças órfãs e vulneráveis;
3. Sobre a promoção da cidadania activa e reforço da capacidade 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,
temos adoptado uma abordagem transversal através da revitalização e apoio na
capacitação dos conselhos de escola, inclusão nos planos analíticos de assuntos
como a prevenção de casamentos prematuros e forçados, mobilização e
sensibilização comunitária para prevenção destes casamentos;
4. Sobre o reforço da capacidade institucional pela profissionalização da própria
organização, foram desenvolvidas acções a nível i) da editora pela edição e
impressão de vários materiais já referidos, mantendo o acordo com a distribuidora
Kapicua para a venda de livros e participando na doação de 444 livros de leitura a
escolas primárias e secundárias, recebidos da CALÍPOLE; ii) de recursos humanos,
contamos com uma equipa de 89 trabalhadores, que tem tido a avaliação de
desempenho e também informados dos seminários à distância através de programas
da internet -Gotomeeting; iii) da comunicação, maximizamos o uso das TICs como o
Dropbox, Google-drive, Gotomeeting e o Skype; activamos o funcionamento da
página web, editamos a revista "O Pangolim" e o Newsletter; fazemos publicação no
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Twitter e produzimos o Folheto da Progresso; iv) da monitoria e avaliação, criamos a
base de dados para cada projecto e elaboramos a matriz de monitoria da Associação
Progresso; v) de parcerias, estamos coligados ao MINEDH, ao CECAP, à rede Girls Not
Brides, a Plataforma JUNTOS, ao Fórum Mulher, ao MEPT e ao AMEPP; vi) da
angariação de fundos foram elaboradas 11 propostas de financiamento e destas 8
tiveram resposta positiva e 3 negativas.

Maputo, 3 de Novembro de 2018
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6. ANEXOS
A. Títulos Editados em 2017
Nº

Data

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Janeiro

Títulos

Línguas

EDUCAÇÃO DE ADULTOS
Hukula, mwalapwa ni paaka
Emakhuwa
Omuro
Emakhuwa
Ottitthimiha
Emakhuwa
Patunama
Shimakonde
Medi
Shimakonde
Ajala namu atata
Shimakonde
Kuyika kwa Baaba ni Maama
Ciyaawo
M´piila
Ciyaawo
Moongu ga a-Biibi
Ciyaawo
Mama wankuludi
Kimwani
kumasamba
Kunseza Mbonya
Kimwani
Mwanema na Insa wafyoma
Kimwani
kushikola
Bambo aBewala
Cinyanja
Agogo Akazi
Cinyanja
Abambo ndi amayi
Cinyanja
A Leta vai à vila
Portuguesa
O papá e a mamã
Portuguesa
O gato
Portuguesa
Objectos escolares
Portuguesa
Mirerelo sa oxikola
Emakhuwa
Vyombo vya shikola
Shimakonde
Vyombo vya kushikola
Kimwani
Yisuuso ya pa cikoola
Ciyaawo
Zida zophunzilila
Cinyanja
Vestuário
Portuguesa
Ikuwo
Emakhuwa
Vyakugwala
Shimakonde
Yiwaalo
Ciyaawo
Zovala
Cinyanja
Vyakuvala
Kimwani
Higiene pessoal
Portuguesa
Orathela eruthu ahu
Emakhuwa
Ulanda wa pamili
Shimakonde
Uranda wa munu
Kimwani
Caasa ca muundu
Ciyaawo

Tiragem

Financiador

Edição*

1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
5020
5020
5020
5020
1020
1020
1020
1020
1020
5020
1020
1020
1020
1020
1020
5020
1020
1020
1020
1020

E

ANADARKO
BETTER

E
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Fevereiro

Fevereiro

Ukhondo wa munthu
Profissões
Miteko sa athu
Mbuundi
Kazi
Shimadengo
Zinchito
Os alimentos
Yidyo
Zakudya
Sooliya
Vilyo
Vyakurya
Os animais
Zinyama
Yinyama
Vanyama
Manyama
Inama
Meios de transporte
Vikanenda
Nikuru na mikukhutta
Zida zoyendela
Yoombo ya kweendela
Vyombo vya kusafirira
As cores
Langi
Dilangi
Mattepa
Mitundu
Laanji
O Lalito e o Macaco
Na janela
O papá e o pássaro

Cinyanja
Portuguesa
Emakhuwa
Ciyaawo
Kimwani
Shimakonde
Cinyanja
Portuguesa
Ciyaawo
Cinyanja
Emakhuwa
Shimakonde
Kimwani
Portuguesa
Cinyanja
Ciyaawo
Shimakonde
Kimwani
Emakhuwa
Portuguesa
Shimakonde
Emakhuwa
Cinyanja
Ciyaawo
Kimwani
Portuguesa
Kimwani
Shimakonde
Emakhuwa
Cinyanja
Ciyaawo
Portuguesa
Portuguesa
Portuguesa

1020
5020
1020
1020
1020
1020
1020
5020
1020
1020
1020
1020
1020
5020
1020
1020
1020
1020
1020
5020
1020
1020
1020
1020
1020
5020
1020
1020
1020
1020
1020
-

E

E

USAID
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EDUCAÇÃO DE ADULTOS
Manual do Educador Vol. 1
Portuguesa
Manual do Educador Vol.2
Portuguesa
Parabéns, mamã! – Vol. 1
Portuguesa
Parabéns, mamã! – Vol. 1
Portuguesa
Parabéns, mamã! – Vol. 2
Portuguesa
Manual do Educador Vol.1
Portuguesa
Parabéns Mama - Vol 1
Portuguesa
Literacia
Ciyaawo
Numeracia
Ciyaawo

25
25
750
400
750
50
310
210
210

O leite do peito

HABILIDADES PARA A VIDA
Shimakonde

2000

O leite do peito

Emakhuwa

1500

O leite do peito

Kimwani

150

81

O leite do peito

Portuguesa

400

82
83

O Leopardo e o Cágado
O Leopardo e o Cágado

Portuguesa
Shimakonde

400
2000

84

O Leopardo e o Cágado

Kimwani

150

85

O Leopardo e o Cágado

Emakhuwa

1500

86

Conservação de alimentos

Shimakonde

2000

87

Conservação de alimentos

Emakhuwa

70
71
72
a.
73
74
75
76
77

Março

Outubro

Dezembro

78
79
80

88

Março

Julho

Kimwani

150

89

As dez mais

Shimakonde

2000

90

As dez mais

Emakhuwa

1500

91

O leopardo e o cágado

500

92

O leite do peito

Kiswahili
Kiswahili

500

93

As dez mais

Kiswahili

500

ABC do empréstimo

Portuguesa

2000

95

ABC da poupança

Portuguesa

2000

96

ABC do seguro

Portuguesa

2000

97

ABC do micro-seguro

Portuguesa

2000

98

ABC do investimento

Portuguesa

2000

Saude e Segurança no trabalho

Portuguesa

99

Outubro

Novembro

100
Dezembro
101

Casamento prematuro É uma união forçada
Casamento prematuro Estratégia

IRLANDA
SOGA
IRLANDA
Prosalus
Prosalus
Prosalus

I

I
I
I
I

BANCO
MUNDIAL

1500

As dez mais

94

SOGA

R
I

E

SOGA

E

2000

SOGA

E

Portuguesa

460

PROSALUS

I

Portuguesa

460

PROSALUS

I
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102

ABC do empréstimo

Portuguesa

1000

PROSALUS

I

103

ABC da poupança

Portuguesa

1000

PROSALUS

I

104

ABC do seguro

Portuguesa

1000

PROSALUS

I

105

ABC do micro-seguro

Portuguesa

1000

PROSALUS

I

106

ABC do seguro

Portuguesa

1000

PROSALUS

I

107

Eu Leio – Vol. 1

MATERIAL SUPLEMENTAR
Portuguesa

500

108

Eu Leio – Vol. 2

Portuguesa

500

109

Eu Leio – Vol. 3

Portuguesa

1000

110

Eu Leio – Vol. 4

Portuguesa

1000

Eu Leio – Vol. 5

Portuguesa

1000

Ensinar a ler e escrever

Portuguesa

500

111

Outubro

112

Portuguesa

190

114

Manual de Gestão Escolar
(MINEDH)
Eu Leio – Vol. 1

Portuguesa

1000

115

Eu Leio – Vol. 2

Portuguesa

1000

Eu Leio – Vol. 1

Portuguesa

1000

113

116

Novembro

Eu Leio – Vol. 2

117
118
a.
b.
119
120
121

Março

Março

Novembro

122
123
124

Dezembro
Agosto

Gira Sol Nº 13
Gira Sol Nº 13
Gira Sol Nº 13
Calendário de mesa

Portuguesa
REVISTAS
Portuguesa
Portuguesa
Portuguesa
OUTROS
Portuguesa

Calendário tipo separador

Portuguesa

Folheto de divulgação do
projecto BETTER
Folheto Institucional
Programa de
Desenvolvimento

Portuguesa

O passarinho Timba

USAID

BETTER

1000

Kapicua
Progresso

200
4000
1000

BETTER
IRISH AID
USAID

400
400

SOGA

I

E

E

2000

BETTER

E

Portuguesa

100

Progresso

E

Portuguesa

50

Progresso

E

-

PAULINAS

E

CLIENTES
Portuguesa

*Legenda:
67 a 69 - Arte final concluída
E
–
Edição
(publicado
pela
1ª vez)
113 – apenas impressão (layout fornecido pelo MINEDH)
R
–
Reedição
(Impressão
com
124- Edições Paulinas encomendaram o trabalho até a arte final sem a impressão
emendas consideráveis)
I – Reimpressão
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B.

Angariação de Fundos 2017

Area de
Actuação

Título do projecto

Local de
Valor do
Duração
Implementação
Financiamento

Ponto de
Situação

Oxford Policy
Management Limited

Educação

MUVA Aprender

Maputo

1 ano

149.479,00 USD

Aprovado

USAID

Saúde

CoVida: Juntos pelas Crianças

Niassa

1 ano

5.737,615 MT

Aprovado

AGIR

Desenvolvimento
Institucional

Desenvolvimento de Capital
Humano

1 ano

53,363.64 USD

Recusado

USAID

Saúde

CoVida: Juntos pelas Crianças

1 ano

4.779,570 MT

Aprovado

Inicio: 01 Ag 2017
Fim: 01Nov 2018

Prosalus-Kutxa

Educação

Promover a educação das
raparigas e mulheres

Niassa

6 meses

980.468,70 MT

Aprovado

Inicio: 01 Ag 2017
Fim: 28Fev2018

Embaixada do Japão

Educação

Melhorar o ambiente de
educação em 3 EPCs de práticas
pedagógicas do IFP de Cuamba

Niassa

1 ano

94.040,00 USD

Recusado

Fundação LaCaixa

Educação

Work4Progress

Cabo Delgado

2 anos

1,500.00 EUR

Recusado

Cabo Delgado e
Nampula

3 anos

4500,000.00
USD

Aprovado

3 anos

2,250,000.00
USD

Fundo Global - FDC

Fundo Global - Centro
de Colaboração em
Saúde

Prevenção da
transmissão HIV
e da Tuberculose
Reforço da
adesão e
retenção dos
pacientes ao
tratamento
antiretroviral e
da tuberculose

Cabo Delgado,
Niassa e
Maputo
Cabo Delgado

Niassa e Cabo
Delgado

Aprovado

Observação
Inicio: 15Jan 2017
Fim:31Dez 2017
Inicio: 01Set 2017
Fim: 30Nov 2018

Consórcio AKF
(Líder) e
PROGRESSO
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UE - PAANE2

Comissão Europeia

Participação e
Monitoria dos
Serviços e
Politicas de
Saúde e
Educação
Cidadania

Eu Sou cidadão

ToPa - Todos Participam

Cabo Delgado,
Niassa e Tete

Cabo Delgado

5 anos

3 anos

2500,000.00
EUR

Aprovado

Consórcio CESC
(Líder), MEPT e
PROGRESSO

900,000.00 €

Em
revisão

Consórcio
PROGRESSO
(Líder) e GMD
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Implementação do Programa de Desenvolvimento 2017 - 2020
Objectivo específico 1 – Melhorar o acesso à 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. Construir capacidade nas escolas primárias e centros de alfabetização: processos, professores e educadores de adultos
Actividades planificadas (2017)

Realizações

Observações

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

 109 formadores de 4 IFPs (IFP´s de Chibututuine, Pemba, Cuamba e de
Chitima) formados em metodologias Interactivas e Coaching;
projecto BETTER,
 113 formadores em 04 IFPs: – de Chitima, em Tete; de Cuamba, em
financiado pelo Governo de
Niassa; de Alberto Chipande, em Cabo Delgado; e de Chibututuine, em
Canadá
Maputo – Formados em matéria de desenvoltura e proficiência linguística na
língua portuguesa.

Actividades viradas para professores

 Capacitados 58 professores do ensino primario e responsáveis de bibliotecas
escolares em matéria de gestão e animação para leitura inicial nas escolas;
 Treinados 506 professores em matérias de (i) Dosificação e planificação de
aulas – definição de objectivos e seu alinhamento com os objectivos
currículo, (ii) Métodos para o uso de material ilustrativo apropriado na sala
de aulas; e iii) métodos para ensinar a formação e escrita de palavras com as
sílabas aprendidas;
 350 professores das 1ª e 2ª classes envolvidos na produção de 112 livrinhos
para a leitura inicial – realização da 2ª edição do concurso anual de
escritores para livrinhos infantis;
 84 professores das 1ª e 2ª classes reconhecidos como melhores ao nível das
suas ZIP´s no exercício das suas actividade

projecto
“Eu
Leio”,
financiado pela USAID e
implementado em consórcio
pela Associação Progresso,
Save the Children e CESC
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Intervenções de formação de formadores a
nível provincial sobre alfabetização de
adultos a realizar a nível das escolas.

 27 pessoas (entre as quais Formadores de AEA, supervisores, facilitadores,
técnicos dos SDETJ, técnico da DPEDH) capacitadas em matéria de
metodologia de supervisão e superação pedagógica;
 18 formadores qualificados apoiaram (através de acções de capacitação) as
intervenções de educadores de adultos ao nível dos centros de alfabetização;
 140 educadores de adultos e 15 supervisores formados por formadores
qualificados;
 2442 adultos, dos quais 1264 mulheres, foram formados em alfabetização e
educação de adultos;

projectos i) BETTER, ii)
Alfabetização
para
Formação
TécnicoVocacional, financiado pelo
SOGA/GIZ, iii) Girls-inSpire/Aprendendo eu posso
Mudar, financiado pelo
COL, e iv) Melhorar a
qualidade
de
ensino
aplicando uma abordagem
integrada, financiado pela
Embaixada da Irlanda.

 35.000 alunos, de 136 escolas primárias, foram envolvidos nas competições
Actividades viradas para alunos das escolas
primárias e formandos nos IFP´s

de leitura realizadas a partir da sala de aulas até à fase distrital;
 352 formandos em 5 IFP´s envolvidos na implementação das actividades projecto “Eu Leio”
das competições de leitura entre alunos da mesma sala (Estudantes dos
IFP´s aprendem a fazer fazendo a realização das competições de leitura);

Criação ou reabilitação das bibliotecas
escolares

 230 bibliotecas das escolas primárias apetrechadas com livros diversos para
a leitura dos alunos e para consultas bibliográficas de professores (Ex:
Livros Eu Leio, Manual do professor | Ensinar a ler e escrever na 1ª classe,
Caderno de biblioteca escolar, revistas Gira Sol, etc);

projecto “Eu Leio

 63 bibliotecários e animadores de leitura nas escolas primárias reconhecidos
como melhores ao nível das suas ZIP´s no exercício das suas actividades;

Page 34 of 40

Relatório Anual 2017

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

projectos
 72 Conselhos de escola capacitados em temas seguintes: papel e
responsabilidade do conselho de escola;
i) BETTER,
 52 Conselhos de escola apoiados (receberam) com a cópia do Kit de apoio
ii) “Melhorar a qualidade
aos Conselhos de Escola
de ensino aplicando um
 20 directores de escolas capacitados nos temas seguintes: Organização e Gestão
abordagem integrada”
escolar, Supervisão Pedagógica, Responsabilidades e Tarefas dos CE;
iii) “Eu Leio”;
 6 Rádios Comunitárias e 1 Rádio Provincial envolvidas na promoção das
acções que visam melhorar Gestão da Escola através de debates e
participação directa da comunidade;

1.2 – Produção de materiais de alfabetização/educação
Actividades planificadas (2017)

Realizações

Observações

Reproduzidos e distribuídos
 2000 livros de Numeraria e de Literacia;
 12000 livros de Habilidades para a vida;
Desenvolvimento e produção de materiais  Parabéns Mama vol 1 (750 ex) e Volume 2 (700 ex).
 5 brochuras sobre micro finanças (2000 cada)
de alfabetização de adultos e crianças tanto
 Brochura sobre segurança no trabalho (2000 ex) cada.
para aprendentes como para educadores.
 Manual de Gestão Escolar (190ex)
 Manual do Educador Volumes 1 e 2 (50ex) e Eu leio volumes 1 a 5 (1000
de cada).
 Revista Gira Sol Nº 13.

projectos:
i) BETTER;
ii) “Eu Leio”;
iii) “Melhorar a qualidade de
ensino aplicando uma
abordagem integrada”;
iv) Girls in Spire;
v) Alfabetização para
formação técnicovocacional.

Reproduzir manuais próprios em línguas
locais e português, para venda a programas
(ex.: ONGs, Governo local, ministérios e
indústria privada).

As vendas são realizadas
através
da
distribuidora
KAPICUA

Reproduzidos e colocados a venda 2000 exemplares de livros “Eu Leio”
volume 1 e volume 2.
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1.3 Estratégia – Redes e advocacia
Actividades planificadas (2017)

Realizações

Ligação com outros projectos educacionais,
por exemplo, melhoria da qualidade,
nutrição, luta contra o absentismo, luta
contra todas as formas de violência, saúde
sexual reprodutiva.

Trabalho com redes e plataformas em Niassa, Cabo Delgado e Maputo cidade,
MEPT e núcleos provinciais, FONAGNI e FOCADE, Grupos de trabalho com
MINEDH, DPEDH e grupos de interesse com parceiros, CECAP, Forum
Mulher, entre outros

Colaborar em projectos e programas dentro
de outras ONGs e OSC (tanto lideradas pela
PROGRESSO como por outras
organizações).



para advocacia para melhoria da qualidade da educação, combate ao
absentismo;



sobre luta contra todas as formas de violências assédio sexual, contra o
casamentos prematuros e gravidez precoce

Implementa actividades em parceria com o Muva Aprender, CESC, Save the
Children, Aga Khan, Associação ORERA (Niassa), MEPT

Observações

Arroladas as ONG´s projectos
com a PROGRESSO nos
moldes
de
consórcio,
colaboração e coligação.

Objectivo específico 2 – 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.
2.1. – Promover a saúde comunitária preventiva através da educação e práticas particularmente em: Agricultura e meio ambiente.
Actividades planificadas (2017)

Realizações

Observações

Mobilização e formação de activistas
comunitários.

1170 activistas capacitados em matéria de:
 Alimentação das crianças dos 0 aos 24 meses
 Administração de Micro – Nutrientes em Pó

projecto “Prestação de
Serviços de Nutrição
baseados na comunidade”,
financiado pelo Banco

Page 36 of 40

Relatório Anual 2017

Mundial
Promoção e implementação de feiras
educacionais alimentares a nível da
comunidade.

01 feira de saúde realizada nos distritos de Moeda e Muidumbe para promoção
de saúde (análises e testagem rápidas - tosse, malária e tensão arterial HIV –
doação de sangue; vacinação; e demonstração dos valores nutricionais de
alguns alimentos)

Formação das comunidades a nível local em 2442 adultos, dos quais 1264 mulheres, formados em alfabetização e educação
de adultos e têm conhecimento sobre: i) dieta equilibrada de alimentos
questões relacionadas com a saúde através
localmente produzidos, ii) a importância do uso das redes mosquiteiras e iii)
de plataformas de alfabetização: isto pode importância do ferro e ácido no corpo humano.
envolver a distribuição de produtos através
também dessas plataformas.

Participação nos encontros de “lobbying” e
advocacia no âmbito do desenvolvimento de
um programa coerente de qualificação de
formadores.

Nota: 2.442 é o número de pessoas que participaram e completaram os cursos
de alfabetização no âmbito dos projectos da PROGRESSO.

Projecto “Prestação de
Serviços de Nutrição
baseados na comunidade”
projectos i) Alfabetização
para Formação TécnicoVocacional
ii) Girls-inSpire/Aprendendo eu posso
Mudar e iii) Melhorar a
qualidade de ensino aplicando
uma abordagem integrada”

Trabalho com redes e plataformas em Niassa, Cabo Delgado e Maputo cidade –
SUN e núcleos provinciais, FONAGNI e FOCADE, Grupos de trabalho com
MISAU, DPS e grupos de interesse com parceiros, CECAP, Fórum Mulher,
entre outros – para advocacia para melhoria da qualidade da nutrição, combate
ao HIV-SIDA, luta contra todas as formas de violência e assédio sexual, contra
o casamentos prematuros e gravidez precoce.

2.2 Estratégia – Produção de materiais relacionados com a saúde

Actividades planificadas (2017)

Realizações

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



16 750 materiais reproduzidos, sobre saúde e nutrição saudável material
produzido é composto por: cartazes, brochuras, folhtos e albuns



Manual de conservação de alimentos Macua e Maconde (2000 ex). Leite do
peito, Leopardo e o cágado e As dez Mais (Macua, Maconde, kimwani, e
português swahili).

projecto “Prestação de
Serviços de Nutrição
baseados na comunidade”,
financiado pelo Banco
Mundial

2.3 Estratégia – Redes e advocacia

Actividades planificadas (2017)

Realizações

Ligações com outros projectos para
aumentar as actividades nutricionais.

Manteve-se a ligação criada nos anos anteriores com AGA KHAN

Observações

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. 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

Actividades planificadas (2017)

Realizações

Observações

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

 5 dos 9 Projectos implementados pela PROGRESSO (em 2017) integram
aspectos sensíveis ao género. Os projectos que implementam são: MUVA,
Better, COL, PROSALUS, “Melhorar a qualidade de ensino aplicando uma
abordagem integrada”

Os projectos que têm o desfio
de integrar os aspectos em
referência são: “Eu Leio”,
Child Early and Forced
Marriage, COVida Niassa e
COVida Cabo Delgado e
GAPI/PROMER.

 Foram Editadas 2 brochuras sobre casamento prematuro

Monitoria comunitária.

Resultados dos projectos implementados pela PROGRESSO são partilhados
com o MINEDH, MISAU, Direcções Provinciais, Serviços Distritais / governos
distritais.
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Colaboração com outras OSC no terreno
envolvidas na promoção de acções Acções trimestrais de sensibilização e capacitação de líderes comunitários,
relacionadas com as intervenções da grupos e associações locais sobre direitos humanos e direitos das meninas,
PROGRESSO.
sobre a importância da participação de todos.

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

Actividades
desenvolvidas
nos distritos de Mocímboa da
Praia, Palma, Mueda, Lago,
Muidumbe,
Chimbunila,
Cuamba,
Mandimba,
Mogovolas, Meconta, Rapale,
Maganja da Costa, Mopeia,
Morrumbala e Alto Molócue.

 21 grupos de activistas de género, saúde sexual reprodutiva e contra
casamentos prematuros criados nas escolas de intervenção e nos IFP’s,

4. Objectivo específico – Capacidade institucional da PROGRESSO reforçada pela profissionalização da própria organização
4.1 – Serviços de desenvolvimento de negócios da Editora e do património existente

Actividades planificadas (2017)

Realizações

Observações

 Produzidos materiais de divulgação dos projectos (rolups, sacolas,
camisetes e layout do folheto de divulgação do Projecto;
Editora

 Foram editados: Relatório de avaliação do Programa de desenvolvimento,
Código de Conduta, Folheto institucional, Calendário 2018 e o cartão de
boas festas.

4.2 – Desenvolvimento do capital humano

Actividades planificadas (2017)

Realizações

Observações
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 Realizada a avaliação de desempenho do pessoal;
Recursos Humanos

 Contratação de 5 novos funcionários para o sectores de Programas,
Contabilidade e Administração

4.4 – Monitoria e Avaliação

Actividades planificadas (2017)

Realizações

Observações

 Criação de base de dados dos vários projectos;
 Elaboração de uma matriz de monitoria padrão para os diversos;
Monitoria E Avaliação

 Elaborada a matriz de monitoria da Associação Progresso de acordo com os
Objectivos, metas e resultados do Programa de Desenvolvimento da
Associação Progresso 2017-2020;
 Em curso a elaboração da plataforma online para o Sistema de Monitoria,
Avaliação e Aprendizagem da Associação com finalidade de demonstrar as
evidências de mudanças dos projectos, visualizando deste modo o nível de
alcance dos resultados previstos no Programa de Desenvolvimento.
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