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ABREVIATURAS

DPEDH

Direcção Provincial de Educação e Desenvolvimento Humano

EPC

Escola Primária Completa

IFP

Instituto de Formação de Professores

MINEDH

Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano

OE

Objectivo Estratégico

OSC

Organização da Sociedade Civil

PDE

Plano de Desenvolvimento Estratégico

SDEJT

Serviço Distrital de Educação Juventude e Tecnologia

TIC

Tecnologia de Informação e Comunicação
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I. Mensagem do Conselho de Direcção

O ano de 2018 foi caracterizado por um boa execução programática nas áreas de Educação
e Saúde como resultado dos avanços alcançados na implementação de projectos onde se
destacam o projecto BETTER ( na educação) e os projectos do programa de resposta
Nacional de HIV/TB e COVIDA ( na Saúde).
Em harmonia com o programa de desenvolvimento 2017-2020, reforçamos o trabalho de
angariação de fundos para actividades comunitárias, que culminou com a entrada de novos
projectos durante o exercício em análise e outros aprovados para iniciar em 2019. No
entanto não obtivemos sucessos de angariação de fundos para a produção de material de
educação de adultos com conteúdos tecnológicos usando Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC) e para o desenvolvimento institucional.
O resultado financeiro do exercício de 2018 foi

negativo, o que desafia a Associação

PROGRESSO a reflectir e tomar medidas na gestão dos recursos humanos, em particular
dos técnicos dos programas, para prevenir situações que não constituam custos para
organização uma vez não estarem afectos a nenhum programa.
A dependência externa em quase100% continua a ser uma barreira para o financiamento de
actividades que visam o desenvolvimento institucional da organização visto que os doadores
não financiam este tipo de actividades.
O Centro poderia ser uma alternativa para captação de fundos que poderiam ser aplicados
para financiamento de actividades de desenvolvimento institucional, no entanto, a
Associação PROGRESSO não tem conseguido parceiros para fazer o uso do mesmo sem
pôr em causa os objectivos pré definidos para o Centro e por essa via obtermos fundos
próprios.
Outro desfio que se impõe à Associação PROGRESSO é a capacitação dos seus técnicos
para garantir uma prestação de contas e serviços com maior eficiência e profissionalismo.
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II. Quem somos nós
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 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 nos seguintes dois pilares fundamentais:
Conhecimento:
 Conhecimento local e know-how da comunidade
Participação:
● 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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III. Sumário Executivo
O presente relatório descreve as actividades realizadas a nível financeiro e de programas com foco
sobre o plano anual da Associação PROGRESSO. A análise tem por referência o ano de 2018 e
incide sobre os 3 objectivos estratégicos chave do plano de desenvolvimento da PROGRESSO, a
saber: i) Melhorar o acesso a educação básica de qualidade, ii) Promover a saúde comunitária
preventiva, iii) Promover a cidadania activa.
O relatório apresentado, verifica que tal como em anos anteriores, o maior número de actividades
realizadas tem incidência na componente de educação.
Ao longo do ano em foco, a PROGRESSO desenvolveu diferentes actividades em parceria com
outras organizações por forma a conjugar esforços para o desenvolvimento das comunidades, tanto
quanto para aperfeiçoar a sua forma de actuação através da partilha de experiências. Contudo,
importou relatar as principais realizações, para as quais existem relatórios mais detalhados que
poderão ser acedidos por links.
Conforme refere o plano de desenvolvimento, as questões de género, de forma transversal ou não,
foram introduzidas em todas as actividades levadas a cabo no presente ano, tendo sido adoptadas
abordagens integradas como a criação de sinergias a nível local, partilha e disseminação de
informação importante e elaboração de documentos normativos como a política de salvaguarda.
O relatório demonstra que de acordo com o que foi planificado para o ano em foco, a PROGRESSO
alcançou com sucesso a meta definida, não obstante os desafios ao longo do percurso, com relação
aos objectivos estratégicos plasmados no PD, sobre:
i) O acesso a educação básica de qualidade - alcançado em cerca de 84 %
ii) Promover a saúde comunitária preventiva - alcançado em cerca de 67 %
iii) Promover a cidadania activa - alcançado em cerca de 100 %
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1. Introdução
A declaração de missão oficial da Associação PROGRESSO é 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.
No presente ano a Associação PROGRESSO continuou desenvolvendo actividades com vista a
cumprir a missão para a qual se propôs, e o presente relatório apresenta os resultados dos esforços
envidados para o alcance da sua missão. Para o efeito, a PROGRESSO continuou adoptando as
mesmas estratégias baseadas nos valores, visão, objectivos, convicções e na competência que
distingue o que a Associação PROGRESSO faz de melhor.
Os resultados a serem apresentados têm o enfoque principal nos objectivos estratégicos pré
definidos pelo Programa de Desenvolvimento 2017-2010 da Associação, a saber:


Melhorar o acesso a educação básica de qualidade



Promover a saúde comunitária preventiva através da educação e práticas



Promover a cidadania activa e reforçar as capacidades das comunidades locais



Reforçar a capacidade institucional

Nas realizações a apresentar, pode se notar que a PROGRESSO interveio em Províncias para além
daquelas nas quais tem o seu habitual campo de acção. Neste aspecto, torna-se importante referir
que na província de Cabo Delgado, uma das províncias de intervenção da PROGRESSO continua a
registar-se alguma instabilidade social que afecta por um lado, as actividades a desenvolver tanto
quanto a escolha dos locais para implementação dos projectos.

Para o alcance dos objectivos acima mencionados, a PROGRESSO contou com a contribuição de 8
projectos distribuídos da seguinte maneira: Educação (BETTER, Eu Leio e MUVA Aprender) Saúde
(VIVA +, CoVida e Resposta Nacional a HIV/TB) e Cidadania (Sou Cidadão e Girls Inspire). O
alcance do OE 4 continua sendo um desafio pois cada vez menos doadores financiam esta
componente. De referir que o trabalho em parceria e consórcios continua sendo um meio de
alcançar novos financiamentos e fortalecer relações com as várias OSC.
O relatório está estruturado em cinco capítulos a saber: I) Abreviaturas, II) Principais realizações, III)
Finanças, IV) Lições aprendidas, V) Anexos.
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2. Principais realizações
A. COMPONENTE DE EDUCAÇÃO
Ao longo de 2018, com a intervenção da PROGRESSO, melhorou-se o acesso a educação básica de
qualidade pelas comunidades locais especialmente a escolarização de crianças e alfabetização de
jovens e mulheres através do seguinte:

Formações e treinamentos
Renalcia Simão, formanda do IFP
Pemba



Treinados 483 professores orientadores das práticas
pedagógicas dos quais 324mulheres em técnicas
participativas para o desenvolvimento da oralidade,
leitura e escrita;



Treinados professores de Psicopedagogia e Língua
Portuguesa, directores pedagógicos do IFP e técnicos
de educação sobre o uso dos 2 novos manuais
testados nos IFP



Treinados 46 formandos sobre habilidades de
oralidade leitura e escrita no IFP de Chitima.



Realizadas acções de supervisão pedagógica aos
formandos e professores orientadores apoiados em

"Na nossa formação vejo que este
projecto tem adotado as técnicas
participativas
e
nós
temos
implementado em sala de aula com os
nossos alunos nas escolas de práticas
pedagógicas. Sinto que com este
método estamos a modificar o ensino,
não considerando assim a criança como
uma tábua rasa. Hoje os meus alunos
da escola de práticas pedagógicas são
mais participativos nas aulas e
conseguem vencer a vergonha".

27 escolas e 113 turmas de escolas em Pemba e
Manhiça (Chibututuine),


Realizadas 3 sessões de visitas conjuntas envolvendo oficiais do governo para a monitoria,
supervisão e superação pedagógica. Foram abrangidos 283 professores de 69 escolas

Desenvolvimento e produção de materiais





Produzidas 1500 carteiras escolares e distribuídas em 4 IFP (Cuamba – 375, Chitima – 375,
Chibututuine – 225, Pemba – 525);
Produzidas 58 estantes distribuídos em 4 IFP (Cuamba – 14, Chitima – 13, Chibututuine –
12, Pemba – 19);
Produzidas 200 quadros distribuídos em 4 IFP (Cuamba – 50, Chitima – 50, Chibututuine –
50, Pemba – 50);
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Promoção do hábito de leitura










116 escolas realizaram competições de leitura nas fases: a) intra-turmas; b) entre turmas; c)
entre escolas da mesma ZIP e entre ZIP do mesmo distrito;
5 IFP realizam competições de leitura nas fases: a) intra-turmas; b) entre grupos c) finais
interna
500 Professores participaram nos cursos de elaboração e produção de produção de
livrinhos;
Foram impressos 1000 unidades da revista Girassol e distribuídas nas províncias de
Zambézia e Nampula;
116 Bibliotecas de EPC das províncias de Zambézia e Nampula apoiadas com o material de
registo de dados (1 lápis, 2 canetas, 1 borracha e 1 afiador);
Impressos e distribuídos 9053 livros por 54 escolas (22 títulos diferentes) anexas aos IFP de
Chitima, Chibututuine, Alberto Chipande e Cuamba
Produzidos manualmente pelos professores 114 livrinhos para a leitura complementar de
alunos (no âmbito da 3ª edição do concurso anual de escritores para a produção de livrinhos
infantis)

Iniciativas

No âmbito do projecto BETTER foi apoiada a iniciativa do MINEDH Um formando, um aluno
(mentoria) que envolveu 46 formandos (23 M e 23F), 46 alunos (26 meninas e 20 meninos) e 4
formadores com os seguintes objectivos: (i) Reforçar a ligação do IFP e a escola primária anexa ao
IFP; (ii) Proporcionar aos alunos do E. Primário, com dificuldades de oralidade, leitura e escrita, um
acompanhamento individualizado, ajustadas as reais necessidades; (iv) Reformar a prática pedagógica
real dos formandos com crianças do ensino primário; e, (vi) Desenvolver habilidades não cognitivas
nos formandos (por exemplo empatia, para que saibam como lidar com crianças pequenas.).

Uso de cellphilms para aumentar a conscientização
e influenciar os formuladores de políticas sobre as
questões de género. Em Janeiro de 2018, uma
equipe da Universidade McGill (Canadá) realizou um
treinamento para 30 participantes dos IFP e do
SDEJT sobre o uso de mídia visual para conduzir
pesquisas

participativas

para

promover

a

conscientização sobre Igualdade de Género entre
formandos. Os IFP desenvolveram 34 cellphilms que abrangem os seguintes tópicos: casamento
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precoce, gravidez precoce, assédio sexual, direitos da criança e promoção da Igualdade de Género
durante a infância, Saúde Sexual e Reprodutiva, corrupção e extorsão nas escolas (incluindo dinheiro
ou sexo para obtenção de notas), denúncias de Violência Baseada no Género (VBG) partilha de
responsabilidades domésticas, direitos das mulheres e taxas de abandono escolar das raparigas.

Análise do progresso da componente Educação com relação ao plano
anual
O plano anual foi alcançado em cerca de 84%;
A maior parte das actividades planificadas foram realizadas com excepção de
produção de materiais de habilidades para a vida, literacia e numeracia e
capacitação dos conselhos de escola. As formações de formadores e
professores foram realizadas em mais de 100% visto que o número de
participantes excedeu ao planificado;
• O cumprimento das metas planificadas para este objectivo ficou condicionado à
aprovação de novas propostas e à elaboração de projectos Isto é, durante o
exercício de 2018 novas propostas de projectos foram elaboradas e aprovas
mas a sua implementação só iniciou no ano seguinte.
• Importa referir que para além das actividades planificadas para este objectivo,
foram realizadas outras actividades nos projectos de educação tais como:
supervisão e superação pedagógica nas escolas de intervenção, competições de
leitura nas escolas e nos Institutos de Formação de professores (IFP), compra e
distribuição de carteiras, estantes e quadros assim como a iniciativa um
formando um aluno.
Todos os projectos implementados para alimentar este objectivo estiveram
ligados com a melhoria da qualidade da educação, envolvendo crianças, jovens,
adultos, professores, formadores e formandos de IFP.
•
•

B. COMPONENTE DE SAÚDE
Em 2018, a componente de Saúde na PROGRESSO foi suportada pelos projectos: Covida VIVA+,
Resposta Nacional a HIV/TB e VIVA+ implementados nas províncias de Cabo Delgado e Niassa.
Com a implementação destes projectos pretendia-se alcançar como resultado promoção de saúde
comunitária preventiva através da educação e práticas, particularmente nas províncias de Cabo
Delgado e Niassa.
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Neste contexto destacamos as seguintes realizações:
i.

Recrutados e formados em serviço 59 activistas nas províncias de Cabo delgado e Niassa

ii.

Identificados 4239 novos beneficiários e integrados no programa através das
Unidades Sanitárias, sendo 1186 beneficiários do distrito de Macomia, dos quais 733
são Crianças e 453 são adultos; 1910 beneficiários do distrito de Mueda, dos quais
1155 são crianças e 755 adultos; 1146 beneficiários do distrito de Muidumbe, sendo
705 crianças e 441 adultos.
Conhecido o estado serológico de 1816 crianças, das quais1499 são sero negativo e

iii.

317 estão em TARV
Severiana André, é uma jovem de 21 anos
de idade, residente distrito de Muidumbe, e
beneficiária do Projecto COVida desde o
passado dia 22 de Março de 2018. Esta
adolescente vive com sua avo de 85 anos de
Idade, 3 filhos (André Cosme de 5 meses, Olga
Mualabo de 3 anos de Idade, Gilda Mualabo de
7 anos de idade) e seus 2 sobrinhos. Quando
Severina foi diagnosticada o HIV seus pais lhe
mandaram para viver com a sua avo, por ser
pensionista, alegadamente por não terem
condições para suportar as necessidades dela.
Este cenário trouxe uma situação de desespero
e trauma para a adolescente, pois, sentia-se descriminada pelos pais o que culminou com o
abandono escolar sendo que a Severiana passou a cuidar dos seus filhos, os da irmã que esta no
internato, da avo e por conseguinte o abandono ao TARV.
“Na minha primeira visita, constatei que as família não tinham latrina melhorada, as Crianças não
conheciam o seu sero estado e não iam a escola e adolescente tinha abandonado o tratamento e a escola,
imediatamente referi para o Centro de Saúde de Miteda para reiniciar o tratamento e falei com um colega
da ADPP que faz testagem comunitária na nossa aldeia para a testagem do HIV/SIDA das restantes
Crianças”, Disse Oreste Francisco Duas.
“Com a intervenção do activista eu continuei com o tratamento, nasci este meu último filho saudável, sem
HIV e os meus filhos e sobrinhos conheceram o seu estado serológico em relação ao HIV e a importância de
ter uma vida saudável. Hoje estou em condições de transmitir este conhecimento para outras meninas da
minha idade a procurarem pelos serviços de ATS na Unidade Sanitária, caso sejam positivas iniciarem cedo
com o tratamento, de modo a prolongar as suas vidas e mesmo sendo positiva podem ter filhos saudáveis se
aderirem ao tratamento.”.Disse Severiana André.
“A presença do activista na nossa família é motivo de muita satisfação, pois com ajuda do líder Comunitário
conseguiram convencer o nosso tio que vive aqui na aldeia a nos dar apoio, como o caso de construção da
latrina que já esta cavada , falta a vedação e no próximo ano esperamos que continuem a nos ajudar para
que eu possa reintegrar-me na escolar e a inscrição dos meus filhos e sobrinhos” acrescentou Severiana
André.
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Análise do progresso da componente de saúde com relação ao plano anual
•

Este resultado foi executado em cerca de 67 %;

•

Formação de formadores e de activistas comunitários foram as actividades planificadas e
que foram executadas neste período.

•

Para além das actividades planificadas foram realizadas acções de prestação de serviços
para Crianças Órfãs e Vulneráveis (Educação, Saúde, Fortalecimento Económico,
Alimentação, Nutrição e Registo e Notariado) e acções de integração nos programas de
assistência, rastreio e referência de pessoas com tuberculose aos centros de saúde.

•

As actividades planificadas que não foram realizadas estão condicionadas a aprovação de
projectos.

C. COMPONENTE DE CIDADANIA
Foi promovida activamente a cidadania e reforçadas as capacidades das comunidades locais através
da provisão de conhecimento básico e desenvolvimento da rede que favorece a defesa dos direitos
das comunidades locais. O alcance desta meta deveu-se aos seguintes resultados :


Treinados 600 membros de Conselhos de escola dos quais 289 H e 311 M facilitados por
formadores de IFP de Chitima e Pemba com apoio dos técnicos dos SDEJT com o seguinte
conteúdo: (i)Tarefas e responsabilidades dos membros dos conselhos da escola (incluindo
questões do género); (ii) Gestão participativa e (iii)Harmonizar as actividades do conselho
de escola com a direcção da escola.



Prevenidos 22 casamentos prematuros e forçados por via de acções de sensibilização em
escolas e centros de AEA;
“aprendi a valorizar-me, aprendi que o casamento prematuro e forçado é um crime e é
proibido, aprendi que posso ter muitos problemas na vida por ter casado cedo. Com ajuda de
toda a minha família e este projecto, em 2017 retomei os meus estudos e me encontro a
frequentar a 7ª classe na Escola Primária Completa 24 de Junho em Chimbunila, na província
do Niassa, onde também participo das aulas de explicação e tenho fé que poderei mudar a
minha vida com a aprendizagem." Lúcia Lumade (17 anos) – Beneficiária do projecto Girls



Formados 74 jornalistas em matérias de cobertura eleitoral nas províncias de Niassa,
Nampula, Tete, Manica, Sofala, Inhambane, Maputo e a cidade de Maputo;



Formados 274 jovens, das três regiões do país (norte, centro e sul), em Educação Cívica
para as Eleições e como resultado destas formações as jovens capacitadas se engajaram no
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monitoramento do processo eleitoral, ao enviar fotos e vídeos sobre o ambiente no seu
posto de votação para a plataforma web do Txeka, no dia 10 e 11 de Outubro bem como na
realização de pequenas campanhas de sensibilização para o voto consciente;


Promoção da cidadania activa através das iniciativas do MEPT, CECAP e Fórum Mulher,
plataformas nas quais a PROGRESSO se faz representar;

A PROGRESSO em parceria com o CESC, Nweti, PLASOC, MALHALHE e MEPT iniciaram a
implementação do projecto Sou Cidadão que visa fundamentalmente a Melhoria da qualidade e
eficiência na prestação de serviços públicos de Educação e Saúde, através do fortalecimento do
envolvimento dos cidadãos e das organizações da sociedade civil na monitoria dos serviços e
advocacia de políticas. No âmbito deste projecto foram formados 40 promotores de cidadania sobre
o uso do Cartão de Pontuação Comunitária para garantir um maior engajamento da comunidade nos
processos de monitoria da qualidade dos serviços de educação.
Outro assunto de destaque no âmbito da promoção da cidadania activa pela PROGRESSO é todo o
trabalho desenvolvido no âmbito da promoção da Igualdade de Género por meio dos IFP onde
destacamos as seguintes realizações:


Aumentada a conscientização de 485 professores-alunos das IFP de Chitima e Pemba sobre
saúde sexual e direitos reprodutivos e igualdade de género durante a segunda semana de
conscientização organizada sob o projecto em Julho de 2018;



Publicação de um notebook promovendo a conscientização sobre Igualdade de Género
distribuído a todos os professores formadores e alunos-professores nos 4 IFP que
participam do projecto BETTER.

Análise do progresso da componente de Cidadania com relação ao plano
anual
•

As actividades planificadas foram alcançadas em 100% sendo que, foi realizada a
alfabetização de adultos e capacitação aos Comités Comunitários de Género.

•

Para além das actividades planificadas foram realizadas outras acções que contribuíram
sobremaneira para a promoção da Cidadania activa nas áreas de intervenção da
PROGRESSO tais como: Capacitação dos Conselhos de Escola sobre o seu papel,
Capacitação de activistas comunitários sobre o Cartão de Pontuação Comunitária,
prevenção de casamentos prematuros

•

Todas as actividades planificadas e as não planificadas foram realizadas.
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D. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Governação

No dia 03 de Novembro de 2018, teve lugar a 18ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral da
Associação PROGRESSO e na mesma data teve lugar a eleição dos órgãos sociais e abaixo passamos
a mencionar os resultados das eleições:
Òrgãos Sociais

Nome
Presidente

João Manuel Roldão

Vogais

Célia M a r i a Rodrigues Diniz, Francisco Jeque Alberto Júnior,
Samima Amade Patel, Alexandra Sequeira Andrade, Agostinho
Molesse e Crisanto Óscar L i m b o m b o
Feliciano Salvador Chimbutane, Zaida Abdul Gafur G u l l i
P e r e i r a Cabral, Milissao Orlk F a b i ã o N u v u n g a
Maria Helena Franca
Eufriginea Duarte dos Rei s M a n o e l a e Joana M a r i a
Manuela Ou Chin
Ana Bendita Valentina Jahamo

Conselho de
Direcção
Vogais
Suplentes
Presidente
Vogais
Conselho
Fiscal
Vogais
Suplentes
Mesa
d a Presidente
Assembleia Vogais
Geral
Vogais
suplentes

Calista Jesus Terezinha Francisca Luísa da S i l v a
Florentino Abílio G e r a l d e s Ferreira e Paulo S a i d e
Artur M i g u e l Sude

Editora

A Editora da PROGRESSO continua a ter como principal tarefa, responder as necessidades dos
vários projectos implementados pela PROGRESSO. Neste contexto, ao longo de 2018 foram
impressos 78 891 livros distribuídos entre revistas da PROGRESSO, livros de Alfabetização, livros de
leitura suplementar para o ensino primários (vide detalhes em anexo 3). Destaca-se o inicio da
edição dos Manuais de conteúdos de Psicopedagogia, Língua Portuguesa e de Línguas Moçambicanas.
Um dos grandes desafios da PROGRESSO neste momento é tornar a editora uma entidade
autónoma e com fins lucrativos, esta tem sido uma recomendação de todos os consultores com
vista a tornar a editora sustentável.
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Angariação de Fundos

Durante 2018 a Angariação de fundos continuou sendo uma prioridade para a PROGRESSO, foram
elaboradas e submetidas propostas de projectos a potenciais financiadores. Uma das abordagens
adoptadas ao longo dos anos é fazer parcerias ou consórcios para a submissão de propostas de
projecto. Neste contexto, no ano em análise foram submetidas e aprovadas 2 propostas de projecto.
Entretanto ainda em 2018, 6 propostas submetidas em 2017 foram aprovadas e se iniciou a
implementação.
Importa referir que o tempo de submissão e aprovação das várias propostas tem condicionado a
implementação cabal do Plano de Desenvolvimento Estratégico da PROGESSO visto que algumas
propostas levam cerca de 2 anos desde a sua elaboração, avaliação, revisão e posterior aprovação
(Mais detalhes vide anexo 1).

Recursos Humanos

Em 2018 a PROGRESSO contou com um efectivo de 195 trabalhadores distribuídos pelas províncias
de Maputo, Cabo Delgado, Niassa, Nampula e Zambézia. Estes trabalhadores / colaboradores estão
distribuídos em efectivos e avençados conforme os gráficos abaixo.

As províncias de Cabo Delgado e Niassa tem um elevado número de trabalhadores devido ao
aumento do número de projectos implementados nestas províncias. A PROGRESSO vê-se forçada a
adoptar uma abordagem de criação de gestão ao nível dos vários distritos de implementação dos
projectos.
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Com relação ao último gráfico importa mencionar o seguinte:


Os consultores são os que fazem parte da elaboração de manuais de psicopedagogia, línguas
moçambicanas, língua portuguesa, módulos de didácticas de L1 e L2, equipa de desenvoltura
no âmbito do projecto BETTER;
Facilitadores e Explicadores correspondem ao pessoal do projecto MUVA cuja tarefa foi de
facilitar aulas de explicação para estudantes do ensino secundário;
Os técnicos de Informática são os colaboradores avençados que fazem a assistência ao
equipamento informático da PROGRESSO a nível provincial e central.




Na componente de Recursos Humanos continua o desafio da capacitação dos mesmos, até ao
momento a PROGRESSO tem apoiado na formação de técnicos e continua envidando esforços no
sentido de angariar fundos para formação em serviço dos diversos técnicos.

Património

Os escritórios de Mueda e da Olof Palme continuam alugados. Continua havendo preocupação com
relação ao Centro de Promoção do Auto Emprego (CPAE) pois até ao momento não se conseguiu
encontrar uma empresa para explorar o local.

Análise do progresso com relação ao plano anual
•

Para este objectivo não foram planificadas actividades pois, neste período nenhum
projecto implementado respondia para este objectivo;

•

Desafio em conseguir financiamento;

•

Ausência de metas para orientar na avaliação do grau de execução.
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3. Finanças
3.1.Balanço
Para o exercício económico de 2018, abaixo temos o mapa que demonstra a posição financeira a
31.12.2018 onde destacamos o seguinte:
A conta de disponibilidades, constituído por valores monetários em caixa e os depósitos bancários,
registou um aumento de 97% comparando com ano de 2017, como resultado de fundos dos
doadores recebidos por adiantamento para actividades de 2019.
A rubrica dos capitais próprios composto pelo valor de capital inicial (jóias e quotas), contribuição
dos membros bem como dos resultados acumulados dos exercícios anteriores, registou uma
redução na ordem de 10% comparativamente ao exercício de 2017, como resultado do prejuízo
registado no exercício de 2019.
A conta do passivo corrente composto maioritariamente pelos fundos dos doadores para realizar
actividades comunitárias, registou um aumento acima de 100% em relação a 2017, como resultado
de recebimento de fundos em 2018 para actividades de 2019 com maior destaque o projecto de
Saúde HIV-TB financiada pelo Fundo Global em parceria com fundação Aga Khan.

Posição financeira a 31 de Dezembro de 2018:
ACTIVOS

Notas

2018

2017

Activos não correntes

29 399 824

29 736 379

Activos Tangíveis

29 399 824

29 736 379

23 325 169

24 139 118

161 903

198 371

Mobiliário equip. Adm.e social

1 569 166

1 571 169

Equipamento de transporte

4 343 586

3 827 721

Activos Correntes

40 777 673

21 065 279

Outros Devedores

367 010

493 514

12 572

66 905

Disponibilidades

40 398 090

20 504 860

Total dos Activos

70 177 496

50 801 658

Capital

1 455 053

1 455 053

Reservas

3 380 607

3 380 607

Resultados Transitados

35 956 993

33 248 388

Resultado Líquido do período

-4 196 320

2 708 606

36 596 333

40 792 654

Construções
Equipamento básico

Acréscimos e Diferimentos

CAPITAL PRÓPIO E PASSIVOS
Capital próprio

Total do capital próprio
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Passivos correntes

33 581 163

10 009 004

1 671 132

1 395 323

672 012

526 178

31 031 456

2 024 907

206 562

6 062 596

Total dos Passivos

33 581 163

10 009 004

Total capital próprio e passivo

70 177 496

50 801 658

Estado
Outros credores
Fundos dos Doadores
Acréscimos e Diferimentos

3.2.Orçamento por Resultado do PDE 2018
Do total de orçamento de para 2018 que são 206.771.358 meticais (duzentos e seis milhões e
setocentos e setenta e um mil e trezentos e cinquenta e oito meticais) , 71% estava destinado para
resultado número 1 do programa de desenvolvimento, 20% para responder o resultado número II e
9% para resultado número III. Para resultado 4 do programa de desenvolvimento não tem
orcamento.

3.3. Gastos vs peso por Resultado de PD 2018
No exercício de 2018, do total executado, 77% foi em programas de educação que respondem ao
resultado número 15 % em programas de saúde correspondente ao resultado número 2 e 8 % em
programas de educação a cidadania que respondem o resultado número 3. Neste exercício não
tivemos financiamento para resultado número 4 que é criar capacidades instituicional
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3.4. Orçamento vs execução por resultado de PD 2019

Durante o exercício de 2018, o resultado 1 do Programa do Desenvolvimento ( PD) << Melhorar
o acesso a 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 >> foi executado na ordem de 77% em relação ao orçamento, como resultante
de contribuição do projecto BETTER - formação de professores nas províncias de Cabo Delgado,
Niassa, Tete e Maputo, financiado pelo governo do Canadá , projecto “ Eu Leio “-financiado pela
USAID e em consórcio com CESC ( Nampula e Zambézia), e de alfabetização ( Cabo Delgado)
financiado pela Cooperação Alemanha (GIZ - Soga), e-learning em Mocímboa da Praia e Palma
financiado pela Anadarko. ( ver anexo 2 mapa do movimento de fundos de doadores).
Para o resultado nº 2, Promover a saúde comunitária preventiva através de educação e
práticas de nutrição, foi executado na ordem de 52% comparativamente ao orçamento do
exercício, como resultado da implementação dos projecto de HIV/TB financiado pelo Fundo Global
em parceria com Fundação Aga Khan na província de Niassa e FDC, Covida financiado pela FHI360
ambos decorreram em Cabo Delgado.
O resultado nº 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 forneçam a defesa dos direitos das comunidades locais, Para 2018, o
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nível de execução em relação ao orçamento foi de 8% porque o projecto Sou Cidadão que responde
a este resultado iniciou essencialmente no último quadrimestre.
No resultado nº 4, Capacidade institucional da PROGRESSO reforçada através da
profissionalização da própria organização, também não tinha orçamento para o exercício de
2018.
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4. Desafios
De acordo com o PD, na sequência de um processo de pensamento crítico com os membros e
funcionários da Associação PROGRESSO, as seguintes estratégias foram determinadas:


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



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



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



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

É sob esta plataforma que identificamos os pontos fracos que consideramos desafios. De modo
geral, os desafios que a PROGRESSO tem enfrentado, são os seguintes:


O atraso na aprovação e inicio de actividades de vários projectos - Os projecto levam muito
tempo ( em media 2 anos) para serem aprovados e depois d aprovados outro longo tempo
para a assinatura dos contractos, o que inviabiliza a retenção dos RH competentes e a
planificação anual realística;



A dependência financeira de projectos e financiamentos externos a 100 % é barreira para
execução das actividades. Existem actividades como aquelas previstas pelo quarto Objectivo
Estratégico, que requerem custos que os parceiros não pagam, no entanto, são bastante
importantes para o sucesso das actividades que a PROGRESSO desenvolve;



A PROGRESSO necessita de reforçar a sua capacidade em recursos humanos que possam
auxiliar na implementação efectiva do Plano de Actividades. Este aspecto, foi até certo ponto
discutido pela AG, em que ficou claro que os parceiros pagam apenas os RH do local de
implementação, enquanto nota-se a necessidade de monitorar e supervisionar as actividades
à partir do nível central.



Fortalecimento da capacidade institucional, este aspecto relaciona-se com o primeiro desafio



Mobilização de recursos para garantir a Monitoria e Avaliação e Gestão de RH.

Neste momento, a PROGRESSO não definiu estratégias para fazer face a estes desafios com a
excepção de continuar a concorrer para angariar fundos para o fazer face a situação.
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5. Conclusões
Actividades
1. Objectivo estratégico I - Melhorar o acesso a Educação
As actividades foram realizadas conforme o planificado nesta rubrica com excepção a
produção de materiais para a educação de adultos e com conteúdo tecnológicos para o
uso das TIC.
Destaca se nesta pilar, as actividades realizadas no âmbito da formação de professores
primários onde foram elaborados e testados os manuais de psicopedagogia e de língua
Portuguesa e formação de formadores nos quatro Institutos e dos professores
orientadores das escolas de práticas pedagógicas sobre o uso das técnicas contidas nos
mesmos. Com resultado desta acção, os formadores aplicam as técnicas participativas
nos quatro IFP e a estratégia “um formando um aluno” na escola anexo do IFP de
Chitima em Tete.
Em relação a produção de materiais, foi apresentada uma proposta a empresa Tecnipe
mas não foi aprovada. Referir que trata-se de uma iniciativa que requer um investimento
para o estabelecimento dos materiais pelo que tem sido difícil a receptividade da
proposta financeira por parte parceiros.

2.

Objectivo estratégico II - Melhor o acesso a saúde
Na componente Saúde o alcance foi inferir ao planificado.
Destaca - se nesta componente o projecto Crianças Órfãos e Vulneráveis (COVida),
implementado nos distritos de Mueda, Muidumbe e Mueda e Macomia na província de
Cabo Delgado. Como resultado desta acção, foi possível resgatar a auto-estima dos
jovens e cuidadores de crianças vivendo com HIV/SIDA bem como a adesão e retenção
no tratamento (TARV).

3.

Objectivo estratégico III Promover a Cidadania activa
As actividades de cidadania ocorreram de forma transversal em vários projectos. Foram
realizadas acções de promoção de equidade e género e prevenção de casamentos
prematuros que resultaram no aumento da consciência dos jovens e adultos sobre os
ricos causados por este tipo de comportamento. Com a capacitação dos conselhos de
escolas aumentou a participação dos pais e encarregados de educação na gestão da
escola.

Não foi possível a realizar a actividade de preparação das comunidades para a sua
participação activa nos processos democrático por apesar de o projecto ter sido
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aprovado a União Europeia não fez o desembolso de fundos até ao fim do exercício em
análise.

4. Objectivo estratégico IV Capacidade institucional
Editora
Não foi realizada nenhuma acção para o desenvolvimento de negócio na Editora por
falta de clareza a todos os novéis sobre os riscos a incorrer ao tornar a editora como
entidade de gestão independente.
Outro património
Durante o exercício de 2018, foi realizada a avaliação do CPAE cujo objectivo era de
aferir o valor do mercado do centro à data da avaliação tendo apurado o valor actual de
sessenta e um milhões e novecentos mil setecentos e oitenta e cinco Meticais
(61.900.785MZM) e o valor de venda imediata de quarenta e seis milhões, quinhentos e
sete mim novecentos e vinte e oito Meticais (46.507.928MZM). Foram recebidas
propostas de investidores interessados em comprar o centro.
As duas casas continuam arrendadas sendo uma em Maputo e outra em Pemba.

Maputo, Maio 2019
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6. Anexos
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Anexo 1 . Angariação de Fundos

Doador

Fundo Global
- combate ao
HIV/SIDA,
TB
e
e
Malária
União
Europeia
–
PAANE II
União
Europeia

Embaixada
do Japão

Área de
Actuação

Título do projecto

Local de Implementação

Duração

VIVA+

Cabo Delgado – Distritos de Chiúre,
Mueda e Cidade de Pemba

01/6/ 2018
a
31/12/2018 (renovável
até 2020)

Valor do
Financiamento

Ponto de Situação

Saúde

Cidadania

Cidadania

Educação

DFID
(Save
the
Children)

Educação

Fundo Global

Saúde

“Sou Cidadão”

Cabo Delgado – Ancuabe
Montepuez
Niassa – Lago e Mandimba

Todos Participamos (ToPa)

Cabo Delgado – Mueda, Muidumbe,
Mocímboa da Praia, Nangade e
Macomia

Melhorar o ambiente de
aprendizagem dos alunos em 2
escolas primárias de práticas
pedagógicas do IFP de Cuamba,
Niassa.
STARG

Contribuir para o ponto de
inflexão da TB e o fim da
epidemia
de
SIDA
em
Moçambique até 2030

e

Niassa, distrito de Cuamba

Em implementação
655.675,10 USD

5 anos

450,000.00 €

Em implementação

3 anos

763 700,00 €

Aprovado

12 meses (1 ano)

89.000,00 USD
Aprovado sem
contracto

Gaza (4 distritos), Manica (2 distritos)
e Tete (2 distritos)
Niassa -Distritos de Chimbunila,
Lichinga, Lago, Mandimba, Mecanhelas,
Cuamba, Marrupa, Mavago, Maua,
Mecula, Metarica, Muembe, Ngauma,
Nipepe e Sanga

33 meses (2 anos e 9
meses)

10/05/18
a
31/12/2020

34,994,016.80
MZN

1,116,929 USD

Aprovado sem
contracto

Em implementação
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Educação
Governo do
Canadá

Cooperação
Espanhola
Fundação
Pestalozzi
FHI360

BETTER – Better Education
through Teacher Training and
Empowerment for Results

CAD 18.343.947

Maputo, Tete, Niassa e Cabo Delgado

1/6/ 2015
a
30/3/2022

Educação

TAKATUKA (contribuindo para
o direito à educação de
meninas para a prevenção de
casamentos
precoces
e
forçados e gravidez).

Cabo Delgado – Meluco e Muidumbe

18 Meses

300,000.00 €

Educação

Ler é bom

Boane e Marracuene

Um ano

328 922 €

01/08/17
a
31/10/19

12.550.055 MZN

Saúde

Cabo Delgado (Mueda, Muidumbe e
Macomia)
COVida “Juntos pelas Crianças”

USAID
Educação

Eu Leio

Niassa – cidade de Lichinga, 8 bairros
(Namacula,
Chiuaula,
Massenger,
Cerâmica, Niassa 1, Assumane,
Muchenga e Sanjala)
Zambézia: Distritos de AltoMulócue, Mopeia, Morrumbala e
Maganja da Costa;
Nampula: Distritos de Meconta,
Rapale e Mogovolas.

Em implementação

Aprovado
Aprovado sem
contracto

Em implementação
13.120.236 MZN

1/10/ 2014
a
30/7(09)/2019

782.148.70 USD
valor do contrato

Em implementação
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Anexo 2. Movimento de fundos de doadores para exercício findo de 2018
Abertura

Orçamento
Objectivo do Programa

Descrição do Doador
Better - Code 2016-2017
Soga-Giz (a)

Melhorar o acesso a 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

120 805 622

-3 065 606

93 547 524

Ajustamento
s
64 220

3 288 251

3 288 251

0

361 591

Saldo

Disponível

anual

31/12/2018

90 546 138

80 549 832

9 996 306

3 649 842

3 649 842

-0,03

12 730 355

119 677

12 730 355

12 850 032

12 778 180

71 852

8 068 513

-3 306 130

8 068 513

-117 223

4 645 161

6 253 620

-1 608 460

Anadarko Palma
Comunidade Austria (a)

1 716 003
0,00

0,00
247 598

0,00

0,00
0,00

0
247 598

1 411 933
247 598

-1 411 933
0,00

0,00
146 608 744

283 794
-2 432 416

220 770
114 567 162

0,00
308 588

504 564
112 443 334

504 564
105 395 568

0,00
7 047 766

0

4 452 851

0

0,00

4 452 851

4 452 851

0

26 306 520

0

30 353 000

0,00

30 353 000

6 959 242

23 393 758

Covida Cabo Delgado

6 004 053

564 970

2 579 943

0,00

3 144 912

3 123 253

21 659

Covida Niassa

4 779 570

588 868

3 952 212

0,00

4 541 079

4 116 811

424 268

0

565 396

4 167

0,00

569 563

569 563

0,00

3 572 966
40 663 109

0
6 172 085

1 350 234
38 239 555

0,00
0,00

1 350 234
44 411 640

1 919 279
21 141 000

-569 045
23 270 640

Sou Cidadão

7 100 264

0,00

1 306 526

0,00

1 306 526

1 267 735

38 791

COL (a)

4 394 012

-2 161 807

4 188 609

680 862

2 707 664

2 707 664

0,00

7 838 630
166 599
19 499 505

0,00
0,00
-2 161 807

6 969 835
78 534
12 543 504

0,00
0,00
680 862

6 969 835
78 534
11 062 559

6 290 809
83 300
10 349 508

679 026
-4 766
713 051

0,00

447 045

24 120

0,00

471 165

471 165

0,00

0,00

447 045

24 120

0,00

471 165

471 165

0,00

206 771 358

2 024 907

168 388 698

137 357 242

31 031 457

Fundação Aga Khan-Nutrição
(a)
Fundação Aga Khan-HIV-TB

Prossalus 2017-2018
Viva +FDC-FG
Sub-total

Txeka-lá
Col Audit
Sub-total
Fundação Aga KhanInstituicional (a)
Sub-total

Grande Total

Donativos

Despesas

Muva

Sub-total

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

01/01/2018

anual

Total

CESC

GAPI (a)

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

Entradas

166 363 791
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Anexo 3 . Livros Editados
Nº

Data

1
2

Títulos

Línguas
LITERATURA INFANTIL
Portuguesa

NaJanela
Março

3

Tiragem

O Lalito e o Macaco

Portuguesa

300
300

O Papá e o Pássaro

Portuguesa

300

Doador

Edição*

USAID

E

HABILIDADES PARA A VIDA
4

O leite do peito

Portuguesa

500

5

O leite do peito

Shimakonde

500

6

O leite do peito

Emakhuwa

500

7

O leite do peito

Kimwani

500

8

O leite do peito

Kiswahili

500

9

O Leopardo e o Cágado

Portuguesa

500

10

O Leopardo e o Cágado

Shimakonde

500

O Leopardo e o Cágado

Emakhuwa

500

O Leopardo e o Cágado

Kimwani

500

13

O Leopardo e o Cágado

Kiswahili

500

14

As dez mais

Shimakonde

1000

15

As dez mais

Emakhuwa

1000

16

As dez mais

Kimwani

1000

17

As dez mais

Kiswahili

1000

18

Manual de conservação

Shimakonde

1000

19

Manual de conservação

Emakhuwa

1000

11
12

Janeiro

BANCO
MUNDIAL
I

21

Casamento prematuro É um aunião forçada
Casamento prematuro - Estratégia

22

Álbum.S. Nutrição Infantil”- A3

Portuguesa

500

23

Álbum.S. Nutrição Infantil”- A3

Shimakonde

500

24

Álbum.S. Nutrição Infantil”- A3

Emakhuwa

500

Álbum.S. Nutrição Infantil”- A3

Kimwani

500

26

Álbum.S. Nutrição Infantil”- A3

Kiswahili

500

27

Álbum.S. Nutrição Infantil”- A4

Portuguesa

3000

Shimakonde

3000

Emakhuwa
Kimwani

1000
100

20

25

Fev.

Março

Álbum.S. Nutrição Infantil”- A4

28
29

Março

Álbum.S. Nutrição Infantil”- A4
Álbum.S. Nutrição Infantil”- A4

Portuguesa

460

Portuguesa

460

Prosalus

I

BANCO
MUNDIAL
I

BANCO
MUNDIAL
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Nº

Data

30

Títulos

Línguas

Álbum S. Nutrição Infantil”- A4
Casamento prematuro É uma união forçada
Casamento prematuro - Estratégia

31
32

Tiragem

Kiswahili

500

Shimakonde

1000

Ciyawo

1000

Shimakonde

1000

Ciyawo

1000

34

Casamento prematuro É uma união forçada
Casamento prematuro - Estratégia

35

ABC do seguro

Portuguesa

1500

36

ABC do empréstimo

Portuguesa

1500

ABC da poupança

Portuguesa

1500

38

ABC do seguro

Portuguesa

1500

39

ABC do micro-seguro

Portuguesa

1500

33

37

Maio

Doador

Edição*

Prosalus
E

Prosalus
Kutxa
Col
Eriteiano

I

MATERIAL SUPLEMENTAR
40

Maio

41

Colecção de cartazes apoio a
Oralidade

Portuguesa

Kit de apoio do concelho de escolas

Portuguesa

200

BETTER

I

500

42

Maio

Manual de Lingas Port-part 1

Portuguesa

10

BETTER

E

43

Maio

Manual de Lingas Port-part 2

Portuguesa

10

BETTER

E

44

Maio

Manual de Psicopedagogia

Portuguesa

10

BETTER

E

45

Maio

Manual de Línguas Moçamb.

Portuguesa

10

BETTER

E

46

Julho

Manual de Línguas Port-part 1

Portuguesa

15

BETTER

I

47

Julho

Manual de Línguas Port-part 1

Portuguesa

500

BETTER

I

500

BETTER

I

500

BETTER

I

50
600
1500

Better
Euleio

E
E
E

290
330
150
150
145
40000
1

SOGA
BETTER
BETTER
PROGRESSO
BETTER
BETTER
BETTER

48

Julho

Manual de Psicopedagogia

Portuguesa

49

Julho

Manual de Linguas Port-part 2

Portuguesa

50
51
a)

Março
Agosto
Agosto

Revista da PROGRESSO
Revista Infantil GiraSol -14
Revista Infantil GiraSol -14

52
53
54
55
56
57
58

Janeiro
Janeiro
Fevereiro
Fevereiro
Setembro
Setembro
Novembro

Calendário de parede
Calendário de parede
Calendário tipo separador
Código de conduta
Autocolantes
Cadernos de Notas
Rollup -PROGRESSO

REVISTAS
Portuguesa
Portuguesa
Portuguesa
OUTROS
Portuguesa
Portuguesa
Portuguesa
Portuguesa
Portuguesa
Portuguesa

E
E
E
E

*Legenda:
E – Edição (publicado pela 1ª vez)
R – Reedição (Impressão com emendas consideráveis)
I – Reimpressão
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