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PREFÁCIO
Volvidos quatro anos de implementação do Programa de Desenvolvimento
(PD) 2017-2020, e decorrente da avaliação do seu grau de realização, foram
traçadas as linhas mestras para a elaboração de um novo PD, ora PD 20212024. Este novo programa, baseado nos resultados e nas lições aprendidas
da implementação do PD anterior e não só, apresenta os caminhos que
conduzirão a ASSOCIAÇÃO PROGRESSO e seus parceiros na resposta a dar às
mudanças em curso, quer do contexto de desenvolvimento, internacional
e nacional, quer da necessidade de desenvolvimento organizacional da
própria instituição.
Em síntese, o PD 2021-2024 descreve como ASSOCIAÇÃO PROGRESSO se vai
adaptar às mudanças em pauta, sobretudo como a organização, e cada
vez mais fortalecida, prevê apoiar o país a alcançar, de forma sustentável
e inclusiva, o seu desenvolvimento global, com incidência nas áreas de
educação, saúde e cidadania, focando a sua intervenção nas províncias de
Niassa e Cabo Delgado, e com particular atenção, por conta da insurgência
terrorista em curso desde Outubro de 2017, para Cabo Delgado.
Dentre as mudanças de desenvolvimento, e a nível do contexto internacional,
destacam-se as seguintes situações:
a) A substituição dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM)
para Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS);
b) A mudança nas inter-relações entre os países desenvolvidos e países
em desenvolvimento, passando da ajuda ao desenvolvimento para
comércio internacional;
c) As mudanças nas modalidades de financiamento, com a introdução
de novas modalidades tais como crowdfunding, financiamento a
consórcios, e intermediação de fundos através de Organizações da
Sociedade Civil (OSC) nacionais;
d) Maior preocupação com a demonstração dos retornos humanitários ou
económicos dos investimentos na ajuda ao desenvolvimento.
A nível do contexto nacional (político, económico, social e ambiental),
arrolam-se as seguintes situações:
a) Crescimento económico dependente da indústria extractiva e
agricultura de subsistência, vulnerável a flutuações de preços da
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matéria-prima nos mercados internacionais, e um orçamento do
estado pressionado pelo peso da dívida pública;
b) Cerca de 45% dos moçambicanos ainda vivendo abaixo da linha da
pobreza;
c) Desastres naturais (chuvas intensas e ventos fortes, inundações,
cheias e secas, ciclones), afectando cada vez mais o país, agravando
a situação de pobreza dos moçambicanos;
d) A desestabilização armada na região centro e o terrorismo na
província de Cabo Delgado, que acarretam perdas económicas e
forçam a deslocação de famílias que contribuem para aumentar a
vulnerabilidade das populações moçambicanas;
e) Agravamento da vulnerabilidade económica e social da população
moçambicana decorrente da recente eclosão da pandemia da
COVID-19.
O PD 2021-2024 foi endossado pelo Conselho de Direcção e aprovado
pela Assembleia Geral da ASSOCIAÇÃO PROGRESSO. E, na boa tradição
institucional, foi preparada a presente edição simplificada do PD 20212024. Este PD reforça o compromisso institucional de trabalho em parceria
com o governo, organizações da sociedade civil e o sector privado como
abordagem central de implementação.
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I. INTRODUÇÃO

Para efeitos de divulgação e facilidade de consulta, quer por parte dos
membros e colaboradores, quer por parte de parceiros e outros interessados,
a ASSOCIAÇÃO PROGRESSO, doravante PROGRESSO, elabora com recurso
à capacidade interna instalada, entre colaboradores/trabalhadores e
membros, uma edição simplificada dos seus Programas de Desenvolvimento
(PD).
A elaboração de um Programa de Desenvolvimento Simplificado (PDS), e no
caso o PD 2021-2024, não substitui o PD principal (completo). O PDS apenas
apresenta, em linhas gerais, e de uma forma sistematizada o conteúdo
principal de cada PD. O PDS apenas procura ser uma ferramenta informativa
para uma rápida, melhor e fácil compreensão dos conteúdos e não descura
que seja consultada o PD completo.
Para além do Prefácio, da Introdução (Capítulo I) e da informação sobre a
PROGRESSO (contra-capa), esta edição simplificada do PD compreende ainda
dois grandes capítulos, sendo um (Capítulo II) intitulado “Da Elaboração do
Programa de Desenvolvimento (PD) 2021-2024”, que faz uma súmula dos
passos seguidos para a elaboração do PD 2021-2024 e é também apresentada
a sua estrutura, e o outro capítulo (Capítulo III) com o título “O Programa
de Desenvolvimento Simplificado (PDS) 2021-2024”, que abarca, combina e
sistematiza o essencial dos principais capítulos do PD 2021-2024.
A elaboração desta edição simplificada foi articulada pela Coordenação
Executiva, o sector de Programas e a Editora, e contou ainda com a
colaboração de Elisabeth Sequeira, membro e ex-Directora Executiva, e
de Feliciano Chimbutane, membro e do Corpo Directivo da Progresso. A
impressão da presente edição é de 100 exemplares, tendo contado com o
financiamento dos parceiros da CODE (ONG do Canadá) e PESTOZZI (ONG
Suiça).

PROGRESSO I Programa de Desenvolvimento 2021-2024 I Edição Simplificada

5

6 30 anos (1991- 2021) - Por uma sociedade democratica de justiça social

II. DA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO (PD) 2021-2024
Neste capítulo, que deriva basicamente dos Capítulos 2 (Avaliação do PD
2017-2020) e 3 (Contexto de Desenvolvimento) do PD 2021-2024, faz-se uma
súmula dos passos seguidos para a sua elaboração do Programa, apresentase a sua estrutura e a análise FOFA da PROGRESSO.

2.1. O Processo Seguido
O PD 2021-2024 foi elaborado a partir da avaliação da implementação do
PD anterior (2017-2020). Sob a égide da Direcção da PROGRESSO e com a
assistência de uma consultoria. O programa foi desenvolvido por meio de
um processo de ampla consulta com os membros, colaboradores, parceiros
implementadores, parceiros do governo e parceiros de desenvolvimento e
foi aprovado pela Assembleia Geral da PROGRESSO.
A avaliação do PD 2017-2020 usou 06 critérios (relevância, coerência,
eficácia, eficiência, impacto e sustentabilidade), que representam
diferentes lentes ou perspectivas através das quais a intervenção pode ser
vista. Juntos, estes critérios permitiram captar uma imagem abrangente das
capacidades (forças e fraquezas) da PROGRESSO para realizar acções, num
contexto internacional e nacional marcado por mudanças rápidas, maior
complexidade, incerteza e novas tendências que representam desafios/
ameaças e oportunidades emergentes. Foi a partir dos resultados desta
análise FOFA que fez o desenho e provisões do PD 2021-2024.

2.2. A Estrutura do PD 2021-2024
O PD 2021-2024 está basicamente estruturado em sete capítulos, a saber: O
Capítulo 1, que apresenta a PROGRESSO e o PD 2021-2024; O Capítulo 2, que
descreve os resultados da avaliação do PD anterior (2017-2020); O Capítulo
3, que analisa as oportunidades e desafios do contexto de desenvolvimento;  
O Capítulo 4, que define as novas prioridades e abordagem da intervenção;  
O Capítulo 5, que descreve os objectivos, resultados esperados e principais
acções; O Capítulo 6, que apresenta o orçamento do PD 2021-2024; e O
Capítulo 7, que descreve a monitoria e avaliação do PD 2021-2024. O PD
2021-2024 integra ainda dois anexos, um sobre a análise FOFA e outro sobre
a Matriz de Resultados.
PROGRESSO I Programa de Desenvolvimento 2021-2024 I Edição Simplificada
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2.3. ANÁLISE FOFA DO PD 2021-2024
CONTEXTO

OPORTUNIDADES
• As OSCs (Organizações da Sociedade Civil) têm a oportunidade
de implementar localmente a Agenda 2030;
• As OSCs têm oportunidade de financiamento para o combate
ao terrorismo, migração e mudanças climáticas;
• As OSCs têm oportunidade de se reinventar na mobilização
de recursos;
• As OSCs têm oportunidade de inovar os seus programas
para responder às ameaças da desestabilização armada e
terrorismo;
• As OSCs têm oportunidade de apoiar o governo na construção
de uma agenda de desenvolvimento sustentável;
• As OSCs têm oportunidade de contribuir para a redução da
pobreza, nas suas diferentes formas e em todos os lugares do país;
• As OSCs têm oportunidade de trabalhar na prevenção ou
mitigação dos efeitos dos desastres naturais.

FORÇAS
• A PROGRESSO actua em áreas temáticas relevantes: Educação Básica, Saúde Preventiva
e Cidadania;
• Forte capacidade de parceria com o sector de educação a todos os níveis (nacional,
provincial e local);
• Notória capacidade de alcançar resultados;
• Custos administrativos baixos, se comparados com os de outras organizações similares;
• Capacidade de alcançar mudanças abrangentes;
• Abordagem assente no desenvolvimento de capacidades dos cidadãos, reforço da
capacidade dos provedores de serviços e compromisso de longo prazo com os sectores,
contribui para sustentabilidade da sua intervenção.

FRAQUEZAS
• Fraca capacidade de inovação dos seus programas;
• Fraca capacidade de coordenação com os sectores de saúde a todos os níveis e governo
provincial e distrital;

Objectivo de desenvolvimento: contribuir para, até 2024,
reduzir a proporção de homens, mulheres e crianças que
vivem na pobreza, de acordo com as definições nacionais,
com particular enfoque para as províncias de Cabo Delgado
e Niassa.
Pilar 1: Educação – Contribuir para acesso à educação
básica inclusiva, de qualidade e equitativa e, promover
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos,
com enfoque para as províncias de Cabo Delgado e Niassa;
Pilar 2: Saúde – Contribuir para o acesso à saúde preventiva
de qualidade e promover o bem-estar para todos, com
enfoque para as províncias de Cabo Delgado e Niassa;
Pilar 3: Cidadania – Promover uma sociedade pacífica e
inclusiva para o desenvolvimento sustentável.
Pilar 4: Desenvolvimento Organizacional - Aumentar
a Sustentabilidade organizacional e financeira da
PROGRESSO. Incluindo:
• Consolidar a separação de poderes entre o Conselho de
Direcção e a Direcção Executiva;

• Fraca capacidade de alinhar os seus programas com as prioridades globais e nacionais;

• Melhorar a gestão de recursos humanos;
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• Mudanças nas prioridades
globais;
• Mudança nas modalidades de
financiamento;
• Desestabilização armada na
região centro e terrorismo na
província de Cabo delgado;
• Desaceleração económica e
peso da divida pública;
• Manutenção de níveis altos de
pobreza;
• Desastres naturais mais
frequentes e com efeitos mais
devastadores.

Áreas Transversais
Género – alcançar a igualdade

de género e empoderar todas as
mulheres e raparigas;
Mudanças climáticas - combater
a mudança climática e seus
impactos.

Área para Desenvolver

• Fraca capacidade de mobilização de recursos;
• Fraca sustentabilidade organizacional.

• Mudança da visão sobre o
papel das OSCs;

Áreas Prioritárias

• Rever a estrutura organizacional, visando aumentar a
eficiência e eficácia da gestão, da mobilização de recursos,
do controlo financeiro e respectiva prestação de contas;

• Fraca capacidade de demonstrar resultados;

AMEAÇAS

Área para mudar e recuar
Projectos que não incluem custos
administrativos que permitam
viabilizar a sua implementação.

• Fortalecer o sistema de monitoria e avaliação e gestão de
conhecimentos da PROGRESSO, visando consolidar a posição
de referência da organização nos assuntos de educação,
saúde e cidadania.

PROGRESSO I Programa de Desenvolvimento 2021-2024 I Edição Simplificada
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III. O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
SIMPLIFICADO (PDS) 2021-2024

Este capítulo decorre da súmula sistematizada da combinação dos Capítulos
4 (Direcções Estratégicas do PD 2021-2024), 5 (Objectivos, Resultados e
Acções), 6 (Orçamento), 7 (Monitoria e Avaliação) e do Anexo 2 (Matriz de
Resultados) do PD 2021-2024.

3.1. Direcção e Prioridades Estratégicas do PD 2021-2024
Este subcapítulo expõe a Visão; o Objectivo de Desenvolvimento (e
respectivo resultado); os Pilares (temáticos e organizacional); os Assuntos
Transversais; e os Princípios de Intervenção que alicerçam a orientação
estratégica/política da PROGRESSO para os próximos 4 anos.

3.1.1. Visão
A PROGRESSO, ancorada na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável
e nas prioridades dos sectores de educação e saúde, definiu como visão do
PD 2021-2024 “ajudar o país a alcançar o desenvolvimento sustentável,
erradicando a pobreza em todas as suas formas e dimensões, acelerando as
transformações estruturais para o desenvolvimento sustentável e criando
resiliência a crises e choques”.

3.1.2. Objectivo de Desenvolvimento
Assumindo que, no contexto actual, o elevado nível de pobreza e
desigualdades são as principais preocupações da população moçambicana, a
PROGRESSO estabeleceu como objectivo de desenvolvimento do PD 20212024 “contribuir para, até 2024, reduzir a proporção de homens, mulheres
e crianças que vivem na pobreza, de acordo com as definições nacionais,
com particular enfoque para as províncias de Cabo Delgado e Niassa”. Com
este objectivo, e para todas as pessoas e em todos os lugares, nas citadas
províncias em particular, espera-se que, até ao final de 2024, seja reduzida
a pobreza extrema (medida internacionalmente como as pessoas, por sexo
e idade, vivendo com menos de US$ 1,25 por dia).
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3.1.3. Pilares
A PROGRESSO irá desenhar e implementar os seus projectos em quatro pilares
temáticos. Os Pilares 1-3 reflectem as áreas de intersecção entre pontos
fortes da PROGRESSO e oportunidades do contexto (vide 2.3). Enquanto
o Pilar 4 representa a intersecção entre os pontos fracos (Fraquezas) da
PROGRESSO e oportunidades do contexto (vide 2.3). Abaixo os pilares do
PD 2021-2024.
Pilar 1: Educação – Compreende o acesso à educação
inclusiva, de qualidade e equitativa e a promoção de
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para
todos, com enfoque para as províncias de Cabo Delgado
e Niassa;
Pilar 2: Saúde Preventiva – Comporta o acesso à saúde
preventiva de qualidade e a promoção de o bem-estar
para todos, com enfoque para as províncias de Cabo
Delgado e Niassa;
Pilar 3: Cidadania – Consiste na promoção de uma
sociedade pacífica, inclusiva e participativa para o
desenvolvimento sustentável, como enfoque para as
províncias de Cabo Delgado e Niassa;
Pilar 4: Desenvolvimento Organizacional – Abrange a
elevação da sustentabilidade organizacional e financeira
da PROGRESSO.

3.1.4. Assuntos Transversais
Tendo em conta a importância das ameaças relacionadas com as desigualdades
de género e desastres naturais, o desenho e implementação dos projectos
nos pilares 1-4 terão em conta os seguintes objectivos transversais:
a) Género – contribuir para o alcance da igualdade de género e
emponderame nto de todas as mulheres e raparigas
b) Mudanças climáticas – contribuir para a prevenção das mudanças e
mitigação dos seus efeitos.
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3.1.5. Princípios da Intervenção
No âmbito do PD 2021-2024, a PROGRESSO adopta quatro princípios da
Agenda 2030, a saber:
a) Não deixar ninguém para trás - O PD 2021-2024 busca beneficiar
todas as pessoas e compromete-se a não deixar ninguém para trás,
estendendo-se a todas as pessoas necessitadas e em situação de
pobreza, onde quer que elas estejam. Isso gera uma demanda sem
precedentes de expansão das áreas de intervenção dos projectos para
além das províncias tradicionalmente de intervenção da PROGRESSO
(Cabo Delgado e Niassa);
b) Integração e indivisibilidade - O PD 2021-2024 baseia-se na natureza
integrada e indivisível das quatro prioridades estratégicas. É
fundamental que todos os projectos e responsáveis pela implementação
zelem por sua integralidade em vez de os compreender como um
menu do qual é possível escolher prioridades individuais;
c) Inclusão - A implementação do PD 2021-2024 requer a participação
de todos os segmentos da sociedade, sem distinção de raça, género,
etnia ou identidade;
d) Parcerias entre múltiplas partes interessadas - O PD 2021-2024 requer
o estabelecimento de parcerias entre múltiplas partes interessadas,
assegurando assim a mobilização e partilha de conhecimentos,
experiências, tecnologias e recursos financeiros e contribuindo para
a concretização das prioridades estratégicas.

3.2. Abordagem Operacional do PD 2021-2024
O presente subcapítulo apresenta a orientação de intervenção por pilares
temáticos (Educação, Saúde Preventiva, Cidadania e Desenvolvimento
Organizacional), recaindo sobre os respectivos objectivos estratégicos, o
contexto de partida (diagnóstico), as propostas de actividades para a sua
reversão, os resultados esperados e indicadores.

PROGRESSO I Programa de Desenvolvimento 2021-2024 I Edição Simplificada 13

3.2. Abordagem Operacional do PD 2021-2024

								

Objectivo Estratégico 1: Contribuir para aumentar o acesso à educação inclusiva, de
para todos, com enfoque para as províncias de Cabo Delgado e Niassa
Contexto

Principais Actividades/Acções

3.2.1. Pilar 1: Educação

qualidade e equitativa e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida
Resultados Esperados

Indicadores

Apesar de várias
décadas de
investimentos na
melhoria da qualidade
da educação,
o resultado da
aprendizagem ainda
permanece baixo.

a) Apoiar as escolas e professores na implementação do currículo
do Ensino Primário, através de práticas pedagógicas inclusivas,
incluindo a modalidade bilingue e metodologias participativas;
b) Desenvolver e produzir materiais suplementares em línguas locais
para o ensino primário, tanto para professores como para alunos
através dos programas existentes;
c) Desenvolver programa piloto para Apoiar as escolas e professores na
implementação de práticas pedagógicas inovadoras mediadas por
tecnologia;
d) Desenvolver programa de formação de educação digital, com
enfoque para o uso do telefone e internet.

Resultado
1.1:
Até
2024,
aumentado o número de meninas e
meninos que completam o primeiro
ciclo do ensino primário, com
as competências requeridas em
leitura e matemática, com enfoque
para as províncias de Cabo Delgado
e Niassa.

As lacunas de
conhecimento
dos professores,
adicionados a
fragilidades na
supervisão, controlo e
inspecção pedagógica,

a) Desenvolver programas-piloto de apoio psicossocial a crianças que
vivenciam estrese, ansiedade e traumas causados pela violência
(exemplo: canto de aconselhamento);
b) Desenvolver programas-piloto de aulas de reforço para alunos que
perderam aulas devido a deslocações forçadas, incluindo aqueles
com necessidades educacionais especiais;
c) Desenvolver programas-piloto de reabastecimento de material
escolar, livros suplementares em locais prioritários para populações
deslocadas.

Resultado 1.2: Até 2024, reduzidas
as disparidades de género à acesso
a educação, incluindo as pessoas
com deficiência e as crianças em
situação de vulnerabilidade, com
enfoque para as províncias de Cabo
Delgado e Niassa.

Indicador 1.2: Índice de paridade de género no ensino
primário (Niassa, Cabo Delgado).

A adequação e
utilização dos
materiais curriculares
básicos e a utilização
de metodologias
participativas em
Moçambique.

a) Assistir os Instituto de Formação Professores (IFPs) na formação de
professores orientadores em práticas pedagógicas e metodologias
participativas para desenvolvimento da oralidade, leitura e escrita;
b) Treinar professores no ensino da oralidade, leitura e escrita;
c) Realizar supervisões pedagógicas aos professores apoiados para
monitoria, upervisão e superação pedagógica.

Resultado
1.3:
Até
2024
aumentado o contingente de
professores capacitados para o
ensino bilingue e em metodologias
participativas em Moçambique,
com enfoque para províncias de
Cabo Delgado e Niassa.

Indicador 1.3a): Percentagem de Professores no ensino
primário que tenham recebido, pelo menos, uma
formação organizada em ensino bilingue (Niassa, Cabo
Delgado);
Indicador 1.3b): Percentagemde Professores no ensino
primário que tenham recebido, pelo menos, uma
formação organizada em metodologias participativas de
ensino (Niassa, Cabo delgado).

As condições físicas das
escolas, a segurança,
higiene e saneamento,
o ambiente de inclusão
das crianças nas
escolas.

a) Apoiar na constituição e capacitação dos Conselhos de Escola para
que estes desempenhem eficazmente os seus papéis;
b) Apoiar na constituição e capacitação dos círculos de interesse para
que estes desempenhem eficazmente os seus papéis;
c) c) Promover iniciativas para despertar consciência das comunidades
para se envolverem na melhoria de infra-estruturas escolares do
ensino primário (CPC, Olavula, Diálogos comunitários);
d) Advogar e apoiar no pagamento dos subsídios dos alfabetizadores e
melhoria das condições dos centros de alfabetização;

Até
2024,
Resultado
1.4:
melhoradas as infra-estruturas,
equipamentos e ambiente escolar
(higiene, saneamento, segurança e
defesa dos direitos da criança) nas
escolas assistidas pela PROGRESSO.

Indicador 1.4: Percentagem de escolas apoiadas pela
PROGRESSO cuja infra-estrutura, equipamentos e
ambiente escolar são considerados satisfatórios pela
maioria dos alunos inqueridos (Niassa, Cabo Delgado).

Moçambique também
enfrenta desafios de
analfabetismo. Dados do
Censo de 2017 estimam
que 39% da população
moçambicana com
idade igual ou superior
a 15 anos não sabe ler
nem escrever.

a) Desenvolver e implementar programa de Alfabetização e Educação
de Adultos (AEA) da PROGRESSO como um programa modelo que
pode inspirar outras iniciativas similares;
b) Documentar e partilhar o modelo de AEA da PROGRESSO;
c) Desenvolver e produzir materiais de alfabetização de adultos para
alfabetizandos e alfabetizadores, na língua portuguesa e línguas locais;
d) Advogar e apoiar no pagamento dos subsídios dos alfabetizadores e
melhoria das condições dos centros de alfabetização.
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Resultado 1.5: Até 2024, reduzida
a desistência de mulheres e
alfabetizadores nos programas
de AEA, com enfoque para as
províncias de Cabo Delgado e
Niassa.

Indicador 1.1 a): Percentagem de alunos que
completaram o primeiro ciclo do ensino primário com
competência requeridas de leitura; requeridas de
leitura;
Indicador 1.1 b): Percentagem de alunos que
completaram o primeiro ciclo do ensino primário com
competência requeridas de matemática.

Indicador 1.5: Percentagem de desistência de mulheres
e alfabetizadores nos programas AEA apoiados pela
PROGRESSO (Niassa, Cabo Delgado).
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3.2.2. Pilar 2: Saúde Preventiva

3.2. Abordagem Operacional do PD 2021-2024

								
Objectivo Estratégico:
Contexto

Contribuir para o acesso à saúde preventiva de qualidade e
Principais Actividades/Acções

promover o bem-estar para todos, com enfoque para as províncias de Cabo Delgado e Niassa
Resultados Esperados

Indicadores

Resultado 2.1: Até 2024, aumentado o número de partos
assistidos por pessoal de saúde qualificado, com enfoque
para as províncias de Cabo Delgado e Niassa.

Indicador 2.1:
Percentagem de partos
assistidos por pessoal
de saúde qualificado
nas unidades sanitárias
assistidas pela PROGRESSO
(Niassa, Cabo Delgado).

Resultado 2.2: Até 2024, reduzida a má -nutrição em
crianças menores de cinco anos de idade, como enfoque
para as províncias de Cabo Delgado e Niassa.

Indicador 2.2:
Percentagem de crianças
menores de cinco anos
classificadas como mal
nutridas - altura vs.
idade.

a) Desenvolver um programa de fortalecimento do envolvimento
comunitário na promoção para a prática das Consulta Pré-Natal
(CPN), consulta pós-parto e outras acções que visem a redução
da morbi-mortalidade e promoção da saúde materna e neonatal

Em Moçambique,
todos os dias
morrem cerca de
11 mulheres e 80
b) Desenvolver programas de fortalecimento do envolvimento da
bebés à nascença
Comunidade, Parteiras Tradicionais (PTs) e Agentes Polivalentes
devido a casos
Elementares (APEs), no sistema de referência das mulheres
relacionados com
grávidas, parturientes e recém-nascidos;
a gravidez, parto e c) Desenvolver programas de promoção da saúde sexual e
pós-parto.
reprodutiva para adolescentes, para prevenção de gravidezes
indesejadas e abortos inseguros.
A desnutrição
continua a ser
responsável
por uma parte
significativa da
mortalidade
infantil.

As infecções por
malária, HIV e
tuberculose,
e mais
recentemente
o COVID-19,
constituem
os principais
problemas de
saúde pública em
Moçambique.

16

a) Capacitar activistas para apoiar os cuidadores e comunidades
para que forneçam cuidados e práticas alimentares às crianças,
em particular nos primeiros 1.000 dias de vida.
b) Expandir o programa de aconselhamento nutricional baseado na
comunidade, com particular atenção em relação às mães que
vivem com o HIV.
a) Expandir os programas de prevenção de HIV e SIDA, com foco
em Raparigas Adolescentes e Mulheres Jovens, distribuição de
preservativos, programas de comunicação para mudança de
comportamentos, prevenção da violência baseada no género
e saúde sexual reprodutiva, retenção da rapariga na escola,
busca activa de pacientes nas comunidades;
b) Expandir o programa de prevenção e tratamento da tuberculose,
incluindo a observação directa da toma, programas de
comunicação para mudança de comportamento, rastreamento
de contactos e colecta de expectoração:
c) Expandir o programa de prevenção da malária, a distribuição
de redes mosquiteiras, comunicação para mudança de
comportamento, expansão do programa de inovação para saúde
comunitária.

Indicador 2.3:

Resultado 2.3: Até 2024, reduzida a prevalência das
epidemias de malária, HIV e tuberculose, com enfoque
para as províncias de Cabo Delgado e Niassa.

Prevalência de HIV na
população entre 1549 anos (Niassa e Cabo
Delgado);
Indicador2.3:
Prevalência de malária
em crianças e mulheres
(Niassa e Cabo Delgado).
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3.2. Abordagem Operacional do PD 2021-2024

									

Objectivo Estratégico: Promover uma sociedade pacífica, inclusiva e participativa para
Contexto

A educação é o
ponto de partida
para a construção
de uma cidadania
activa, onde
os cidadãos
são capazes
de participar
e responder
aos desafios de
desenvolvimento
da sua comunidade
e nação. Em
Moçambique,
muitas pessoas não
conhecem os seus
direitos e deveres
constitucionais,
assim como os
direitos e deveres
à educação,
saúde, igualdade
de género,
direitos da terra
e exploração
sustentável dos
recursos naturais,
etc.

Principais Actividades/Acções
a) Capacitar jovens (rapazes e raparigas) sobre o valor
da cidadania, direitos e deveres e serviços disponíveis,
relacionados com a Educação, Saúde, Igualdade de
Género, Terra e Gestão Sustentável de Recursos Naturais;
b) Capacitar os conselhos de escolas, comités de co-gestão
das unidades sanitárias, comités de saúde, comités de
gestão de recursos naturais e fundos comunitários;
c) Capacitar os líderes, professores, profissionais de saúde
e comunidades, sobre como combater práticas nocivas
de género - violência baseada no género, casamentos
prematuros, estigma e discriminação baseada no género.
a)Desenvolver, produzir e disseminar materiais de
informação, educação e comunicação para mudança de
comportamentos na prestação de serviços de educação,
saúde e exploração sustentável de recursos naturais;
b) Capacitar conselhos de escolas, comités comunitários de
co-gestão das unidades sanitárias, comités de gestão de
recursos naturais e fundos comunitários em metodologias
de monitoria participativa da prestação de serviços
relacionados as suas áreas de intervenção;
c) Facilitar a monitoria baseada na comunidade dos serviços
prestados pelas escolas, unidades sanitárias e exploração
dos recursos naturais nas comunidades.
a) Realizar análises do orçamento alocado aos sectores de
educação e saúde;
b) Realizar análises de políticas públicas relacionadas com a
qualidade de serviços de educação, saúde, e exploração
de recursos naturais;
c) Realizar acções de networking, lobbying e advocacia
sobre políticas públicas, a qualidade dos serviços de
educação e de saúde, e exploração sustentável de
recursos naturais.
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3.2.3. Pilar 3: Cidadania

o desenvolvimento sustentável, com foco para as províncias de Cabo Delgado e Niassa
Resultados Esperados

Indicadores

Resultado 3.1: Até 2024, elevado
o nível de conhecimento sobre
direitos e deveres relacionados
com a Educação, Saúde, Igualdade
de Género, Terra e Gestão
Sustentável de Recursos Naturais,
com enfoque para as províncias de
Cabo Delgado e Niassa.

Indicador 3.1: Percentagem de membros
dos grupos comunitários apoiados pela
PROGRESSO que conhecem 50% ou mais
direitos e deveres disseminados pelos
programas (Niassa, Cabo Delgado).

Resultado
3.2:
Até
2024,
melhorada
a
prestação
de
serviços de saúde, educação e
gestão de recursos naturais nas
comunidades onde a PROGRESSO
tem intervenções, com enfoque
para as províncias de Cabo
Delgado e Niassa.

Indicador 3.2: Percentagem de escolas
e unidades sanitárias apoiadas pela
PROGRESSO com planos de acção
elaborados de forma participativa

Resultado
3.3:
Até
2024,
melhoradas as politicas e práticas
relacionadas com a qualidade
de serviços de educação, saúde,
género e exploração sustentável
de recursos naturais.

Indicador
3.3:
Percentagem
de
mudanças propostas pelos programas da
PROGRESSO incorporadas nas políticas e
orçamento dos sectores de educação e
saúde.
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3.2.4. Pilar 4: Desenvolvimento Organizacional

3.2. Abordagem Operacional do PD 2021-2024

Objectivo Estratégico: Aumentar a Sustentabilidade Organizacional e Financeira da PROGRESSO
Contexto
Necessidade de
separar os poderes
entre o Conselho de
Direcção e Direcção
Executiva, melhorar
os mecanismos
de tomada de
decisão e formas de
trabalho entre os
diferentes poderes
da organização,
rever o quadro de
pessoal, reforçar
a capacidade de
mobilização de
recursos e melhorar
a gestão dos
recursos humanos.

Principais Actividades/Acções

Resultados Esperados

Indicadores

a) Rever o regulamento interno, para reflectir a separação de poderes entre o
Conselho de Direcção e a Direcção Executiva, tendo em conta a necessidade
de paridade entre o poder de decisão e responsabilidade inerente;
b) Definir os mecanismos de funcionamento e coordenação entre o Conselho
de Direcção, a Direcção Executiva e Coordenadores Provinciais.
c) Revisitar os papéis dos Coordenadores Provinciais, tendo em conta a
necessidade de equilíbrio nas suas funções de representação da PROGRESSO
a nível da província, gestão dos projectos, gestão financeira e gestão de
recursos humanos.

Resultado 4.1: Até 2024,
fortalecida a governação da
PROGRESSO, consolidando a
separação de poderes entre
o Conselho de Direcção e a
Direcção Executiva.

Indicador 4.1: Regulamento interno revisto e
estabelecidos mecanismos de coordenação funcional
entre o Conselho de Direcção e Direcção Executiva.

a) Implementar o novo PD 2021-2024 por forma a ajustar os métodos de
intervenção ao contexto de desenvolvimento actual;
b) Rever a estrutura da PROGRESSO, com base nas funções do PD 2021-2024,
e tendo em conta as seguintes necessidades:
• Reforçar a função de mobilização de recursos;
• Reforçar a função de auditoria interna e controlo de qualidade;
• Reforçar a função de monitoria, avaliação e gestão de conhecimento;
• Reforçar a gestão dos pilares temáticos;
• Reforçar a coordenação e gestão provincial, à medida dos desafios actuais;
• Considerar a criação de unidades de gestão independente para
projectos especiais;
• Elaborar um guião de orientação para fortalecer parcerias com o
sector público a vários níveis e com organizações comunitárias de
base, visando fortalecer as bases de legitimidade

Resultado 4.2: Até 2024,
melhorada a sustentabilidade
organizacional
(imagem
externa e legitimidade) da
PROGRESSO.

Indicador 4.2: Percentagem de doadores actuais
e potenciais, parceiros do governo e parceiros de
implementação que reportam satisfação ou muita
satisfação em relação ao posicionamento estratégico
da PROGRESSO.

Resultado 4.3: Até 2024,
aumentada a sustentabilidade
financeira da PROGRESSO,
através de melhorias na
mobilização de recursos,
rentabilização do património
e gestão financeira.

Indicador 4.3: Proporção do financiamento mobilizado
em relação ao orçamento planificado.

a) Elaborar um guião de orientação da mobilização de recursos;
b) Contratar profissionais para assistir a Direcção Executiva na mobilização
de recursos e auditoria interna;
c) Desenvolver e implementar um plano de rentabilização e gestão
organizacional do património (editora, centro de formação, etc.);
a) Rever ou actualizar o sistema de gestão financeira, para que contenha
informações: Relevantes, Compreensíveis, Confiáveis, Completas
Actualizada, Consistentes e Compatíveis com os procedimentos e
categorias das instituições do mundo exterior (em particular auditores,
doadores e órgãos do governo).
a) Rever o manual de recursos humanos;
b) Rever e implementar um sistema de avaliação de desempenho do pessoal;
c) Desenvolver e implementar um plano de capacitação de recursos humanos;
d) Desenvolver um projecto de gestão de conhecimento da PROGRESSO, que
consiste em documentar a experiência ao longo dos seus anos de existência,
materiais produzidos, mudanças alcançadas, lições aprendidas, modelos
experimentados com sucesso e histórias de mudança.
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Resultado 4.4: Até 2024,
melhorada a gestão de
Recursos Humanos e Gestão
de
Conhecimento
da
PROGRESSO.

Indicador 4.4 a): Existência de estrutura e respectiva
descrição de cargos actualizada;
Indicador 4.4 b): Existência de uma biblioteca virtual
ou física com o acervo de conhecimento acumulado
da PROGRESSO.
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3.3. Monitoria e Avaliação
O ponto de partida para a monitoria e avaliação do PD 2021-2024 é o quadro
de resultados que se encontra no Anexo 1 do PD 2021-2024 completo. Este
quadro resume os objectivos estratégicos, resultados esperados, indicadores
de desempenho e principais acções a implementar. Na essência, o PD
2021-2024 compreende dois sistemas de monitoria e avaliação: monitoria
e avaliação dos programas e monitoria e avaliação organizacional, em
conformidade com o desenvolvimento abaixo.

3.3.1. Monitoria e Avaliação dos Programas
Este sistema abrange dois subsistemas, nomeadamente:
a) Monitoria e Avaliação Interna que é da responsabilidade da equipa
dos projectos e deverá seguir a estrutura do ciclo de projectos que
consiste em quatro passos principais, a saber: i) Análise da situação;
ii) Planeamento do projecto; iii) Implementação; e iv) Monitoria e
avaliação; e
b) Monitoria e Avaliação Externa (avaliação intermédia e avaliação
final) que é da responsabilidade de consultores externos contratados,
devendo seguir padrões internacionais de avaliação de programas
de desenvolvimento, elaborados pelo Comité de Ajuda ao
Desenvolvimento (CAD), normas que constituem um guia de boas
práticas para a avaliação de programas de desenvolvimento. De
acordo com essas normas seis critérios são usados para avaliar uma
intervenção, a saber: Relevância, Coerência, Eficácia, Eficiência,
Impacto e Sustentabilidade.

3.3.2. Monitoria e Avaliação Organizacional
A monitoria e avaliação organizacional diz respeito ao Conselho de Direcção
e ao Conselho Fiscal, com apoio da Direcção Executiva, consistindo na
avaliação anual no contexto sócio-político e análise do avanço nos principais
indicadores organizacionais, nomeadamente:
a) Indicador 4.1: Regulamento interno revisto e existência de
mecanismos de coordenação funcional entre o Conselho de Direcção
e a Direcção Executiva;
b) Indicador 4.2: Percentagem de doadores actuais e potenciais,
parceiros do governo e parceiros de implementação que reportam
satisfação ou muita satisfação em relação ao posicionamento
estratégico da PROGRESSO;
c) Indicador 4.3: Proporção do financiamento mobilizado em relação ao
orçamento planificado.
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77,622,428.33
-

Objectivo Estratégico 3: Promover uma sociedade pacífica, inclusiva
e participativa para o desenvolvimento sustentável, com foco para
as províncias de Cabo Delgado e Niassa

Objectvo Estratégico 4: Aumentar a Sustentabilidade Organizacional
e financeira da PROGRESSO

230,457,801.20
842,724,927.12
12,038,927.53

TOTAL Geral (USD)

8,999,782.81

Monitoria

TOTAL Geral (MZM)

6,818,008.18

Manutenção

SUBTOTAL ADMINISTRATIVOS

17,635,360.96

Equipamentos

155,327,836.19

4,209,309.29

Pessoal

4,068,057.53

Overheads

33,399,446.25

Auditorias

Custos correntes

612,267,125.92

399,959,884.25

Objectivo estratégico 2: Contribuir para o acesso à saúde preventiva
de qualidade e promover o bem-estar para todos, com enfoque
para as províncias de Cabo delgado e Niassa.

SUBTOTAL PROGRAMAS

134,684,813.34

Orçamento das
Necessidades
2021-2024

Objectivo Estratégico 1: Contribuir para acesso à educação básica
inclusiva, de qualidade e equitativa e, promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para todos, com enfoque para as
províncias de Cabo Delgado e Niassa

Resultados

3.4. Resumo do orçamento para PD 2021-2024

7,780,422.10

5 44,629,546.69

1 53,638,534.14

5,999,855.20

4,545,338.79

11,756,907.30

103,551,890.79

2,806,206.19

2,712,038.35

22,266,297.50

390,991,012.56

-

34,561,214.17

266,639,922.83

89,789,875.56

Orçamento
Assegurado
2021-2024

4,258,505.43

298,095,380.43

76,819,267.07

2,999,927.60

2,272,669.39

5,878,453.65

51,775,945.40

1,403,103.10

1,356,019.18

11,133,148.75

221,276,113.36

-

43,061,214.17

133,319,961.42

44,894,937.78

Orçamento
em falta
2021-2024

SOBRE NÓS
A Associação PROGRESSO é uma das organizações mais antigas da Sociedade
Civil moçambicana. Foi criada a 6 de Março de 1991, como uma pessoa
colectiva de utilidade pública, dotada de personalidade jurídica, autonomia
administrativa, ﬁnanceira e patrimonial, e reconhecida pelo Ministério da
Justiça em 28 de Março de 1992.

Visão da PROGRESSO
contribuir para a criação de uma sociedade democrática de justiça social,
entendendo-se que essa sociedade é aquela em que:
Os cidadãos são iguais perante a lei, independentemente da sua cor,
religião e sexo;
Ÿ As necessidades básicas de todos são satisfeitas;
Ÿ Há equidade nas oportunidades de acesso aos recursos;
Ÿ Há oportunidades iguais para participar no desenvolvimento do país.
Ÿ

Missão da PROGRESSO
aproveitar melhor as oportunidades para 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 para melhorar os seus níveis de vida.

Valores que orientam a actuação da PROGRESSO
Valorização do conhecimento local e do saber da comunidade;
Ÿ Valorização dos recursos naturais e participação da população no
maneio do ambiente;
Ÿ Valorização da participação das comunidades de base em todas as
actividades, desde a fase de identiﬁcação à ﬁscalização;
Ÿ Participação dos membros na gestão da organização.
Ÿ
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