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ADE Apoio Directo às Escolas 

AGIR Programa de Acções para uma Governação Inclusiva e Responsável  

CC Conselho Consultivo 

CCGH Comité de Co-gestão e Humanização 

CE Conselho de Escola 

CEP Programa Cidadania e Participação 

CPC Cartão de Pontuação da Comunidade 

DPEDH Direcção Provincial de Educação e Desenvolvimento Humano 

EDA Eventos Distritais de Aprendizagem 

EPC Escola Primária Completa 

OSCs Organizações da Sociedade Civil 

PA Posto Administrativo 

PAANE Programa de Actores Não Estatais 

PALNETWORK Peoples Action for Learning Network (Rede de Organizações que 

implementam acção dos Cidadãos para a aprendizagem) 

SDEJT Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia 

SDSMAS Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social 

TPC Todos Pelas Crianças 

US Unidade Sanitárias  

CUT’s  Comités de Utentes 

WN WIIXUTTA NITHWEELAKA 

EU União Europeia 
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Facilidade - Instituto para Cidadania e Desenvolvimento Sustentável (Facilidade - ICDS) é 

uma organização não-governamental nacional, com sede na cidade de Nampula.  Este 

instituto foi fundado em 2011 pela equipa daFacilidade de Desenvolvimento da Sociedade 

Civil (FDSC) e outros actores da sociedade civil, com base na sua rica experiência, 

reputação solida e uma equipe profissional e dedicada, como resposta a falta de 

financiamento e apoio às organizações a nível distrital, o que se prefigurava como um 

grande obstáculo ao desenvolvimento da sociedade civil na província de Nampula.  

 

É neste sentido que a Facilidade - ICDS  sonha com uma sociedade onde mulheres e 

homens têm as mesmas oportunidades, gozam dos mesmos direitos, assumem suas 

responsabilidades cívicas, e são capazes de defender os interesses de suas comunidades. 

Com vista ao alcance deste propósito, a Facilidade - ICDS engaja cidadãos nos processos de 

governação local e contribui para o fortalecimento do papel que as organizações da 

sociedade civil desempenham em suas comunidades. Por isso, a Facilidade - ICDS se dedica 

no reforço das capacidades técnicas e organizacionais de cidadãos e organizações da 

sociedade civil para que sejam actores relevantes em suas comunidades e, desenvolver 

modelos de intervenção que promovam sua sustentabilidade. Assim sendo, a Facilidade –

ICDS visacontribuir para o fortalecimento dos mecanismos de articulação e prestação de 

contas entre os cidadãos e as entidades públicas, visando aumento da qualidade de serviços 

públicos e desenvolvimento sustentável. 

 

No ambito da sua actuação, a Facilidade – ICDS orientou-se pelos seguintes valores: 

Respeito pela igualdade de género, autonomia, integridade, honestidade e transparência, 

solidariedade e cooperação, liderança aprendizagem e reflexão, respeito mútuo, persistência 

e inovação, não partidarismo, equidade social e transparência nos processos. 
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A Facilidade –ICDS implementousuas actividades num contexto em constantes mudanças 

que sobremaneira influenciaram o decurso das actividades. No presente relatório, a 

Facilidade – ICDS focalizar-se-á a aspectos relacionados ao contexto organizacional, 

Socioeconómico, político e ambiental. 

3.1. Contexto organizacional 

Em termos organizacionais, em 2018 a Facilidade – ICDS passou de uma organização de 

âmbito provincial para nacional. Esta alteração é significativa pois abre espaço para que se 

alarguem as suas acções de influência de políticas e práticas de provisão de serviços 

públicos desde o nível local até o nível nacional.  

 

Continuamente, em 2018a Facilidade – ICDS em parceria com KENMARE iniciou no distrito 

de Larde a implementação da fase piloto1 do projecto WIIXUTTA NITHWEELAKA (WN) que 

significa aprender brincando na língua Emakua. Dados os resultados, o programa teve uma 

extensão de 3 anos, isto é, de Junho de 2019 à Maio de 2021. 

 

Em 2019, a Facilidade - ICDSteve dois momentos: Por um lado, consolidação das 

abordagens e resultados dos 4 anos (2015 a 2018) de implementação. Por outro lado, a 

equipa esteve dedicada á reflexão sobre o desenho do novo Plano Estratégico (2020- 

2024).O ano de 2019 mostrou-se bastante desafiador em termos de angariação de fundos, 

visto que das 52 propostas de financiamento elaboradas e submetidas, apenas 2 foram 

aprovadas: Programa VAMOS LER, financiado pela USAID para um período de 18 meses 

(Dezembro de 2018 à Maio de 2020), e Programa WIIXUTTA NITHWEELAKA, financiado pela 

KENMARE para um período de 3 anos. Contudo devido a pandemia da COVID-19, este 

programa foi interrompido à Junho de 2020.   

 

O ano de 2020 foi o primeiro ano da implementação do Plano Estratégico da Facilidade - 

ICDS 2020 – 2024. Assim sendo, representou a transição entre as abordagens do plano 

estratégico anterior (2015 -2019) e as inovações propostas para a nova fase. Entretanto, a 

maioria das acções resultaram das experiências anteriores.  

Ainda em 2020, a organização desenvolveu sua Estratégia de Mobilização e Angariação de 

Recursos (EMAR 2020-2024). No âmbito de implementação desta estratégia, a Facilidade – 

ICDS desenvolveu uma acção proactiva de busca de doadores através de encontros 

presenciais e virtuais com objectivo de partilhar o seu novo plano estratégico e encontrar 

possibilidades de parcerias. Neste propósito, a organização elaborou e submeteu 63 

 
1  A fase piloto do projecto WIIXUTTA NITHWEELAKA (WN) foi de 1 um ano, isto é, de Maio de 2018 a Março de 
2019. 
2 As 5 propostas referem-se a: 1- Empoderamento Económico das mulheres através UN Women, 2- União 
Europeia, 3- Melhoria de nutrição na província de Nampula através de USAID, 4- Programa Vamos Ler através de 
USAID e 5- Programa WIIXUTTA NITHWEELAKA através da KENMARE. 
3 As 6 propostas refere-se a: 1- Aumento da consciência dos pais e da comunidade sobre a importância da educação bilíngue e fortalecimento 

do papel do conselho de escola na melhoria da qualidade de ensino através USAID, 2-  KIX+PROJECT (avaliação da aprendizagem das crianças 

em numeracia e leitura) 3 distritos, 4 a 16 anos, durante 4 anos através da PALNETWORK, 4- Melhoria da aprendizagem das crianças na leitura 

e aritmé�ca através de Kenmare, 5- Educa�on Out Laud (Advocacia e Responsabilização social nas poli�cas de educação) Consorcio Facilidade 

&Otoco e 6 Prevenção do HIV e TB para população – chave (trabalhadoras de sexo e reclusos) através de FDC 



 

 
 

6

propostas. Até o momento a organização tem 1 proposta (Kenmare- programa WIIXUTTA 

NITHWEELAKA) já aprovada e 2 em que os resultados ainda não estão disponíveis.    

 

A eclosão da Pandemia COVID-19 condicionou a implementação das actividades em 2020. 

Face a esta situação, a Facilidade - ICDS teve que replanificar e priorizar suas actividades e 

redimensionar o seu grupo alvo. Um impacto directo desta Pandemia para a organização foi 

a interrupção do programa WIIXUTTA NITHWEELAKA no distrito Larde. 

3.2. Contexto Sócio –Económico 

O ano de 2018, foi marcado pela depreciação do metical e da crise financeira generalizada 

que iniciou com a descoberta das dívidas ocultas contraídas por entidades públicas e 

privadas com aval do Estado Moçambicano. Os preços de bens e serviços registaram um 

agravamento, afectando o poder de compra dos cidadãos (INE 2018)4. Para a Facilidade - 

ICDS, este fenómeno destacou-se na medida em que em algumas linhas (Combustíveis, 

alojamentos nos distritos e consumíveis) as despesas superam a previsão orçamental no 

início do ano, facto que exigiu realocações. 

 

Em 2019,registou-se a passagem de dois ciclones de grandes dimensões (IDAI e KENNETH) 

que mostraram o grau de vulnerabilidade do país aos desastres resultantes de depressões 

tropicais. Estes ciclones fizeram mais de 648 mortos5 e mais de 1.000.000 de afectados 

enfrentaram problemas de falta de habitação e precárias condições de higiene e 

saneamento. Em Nampula, os distritos de Memba, Ribáuè, Mossuril, Ilha de Moçambique e 

Eráti sofreram as consequências da depressão tropical do ciclone Kenneth. As chuvas 

intensas que foram observadas no período de Janeiro á Março em Nampula devastaram em 

grande medida as estradas, casas e as culturas das comunidades. Estas chuvas, trouxeram 

retrocessos no que diz respeito a subsistência das famílias e a implementação plena dos 

programas de desenvolvimento em Nampula. 

Em 2020, o ciclo chuvoso registou-se irregular comparado aos 2 anos anteriores. Observou-

se interrupção na queda da precipitação prejudicando o desenvolvimento das principais 

culturas (amendoim, milho, arroz, gergelim) da província. Isto coloca a província a 

concorrer para uma situação de insegurança alimentar. A situação agrava-se ainda, com a 

eclosão da Pandemia de COVID-19 pois, muitas famílias que têm por seu sustento comércio 

informal estiveram condicionadas pelo estado de Emergência vivido no país. 

 
4Instituto Nacional de Estatística. Síntese da conjuntura económica, número 20, I trimestre, Junho de 2018. 
5MINISTÉRIO DE SAÚDE - Relatório da Situação Nacional 2, 17 de Maio de 2019. 
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3.3. Contexto político 

Em 2018 decorreram asquintas eleições autárquicas nas 53 cidades e vilas municipais. Na 

província de Nampula, sobretudo nos distritos de Mogovolas, Murrupula, Mogincual e Liúpo, 

vários cidadãos deslocaram-se aos locais onde se recensearam, a fim de exercerem o seu 

direito de voto. Parte destes representam o grupo-alvo da Facilidade-ICDS, cuja ausência 

implicou redefinição dos planos de actividades. 

 

Em 2019, foi um ano tenso devido aos resultados das eleições autárquicas de 10 de 

Outubro de 2018 e as eleições gerais de 15 de Outubro de 2019. Para o caso da província 

de Nampula, dos 7 Conselhos Autárquicos, 5 deram vitória a RENAMO e 2 a FRELIMO. Estes 

resultados, tornaram os Governos distritais menos sensíveis e mais atentos às intervenções 

da sociedade civil.   

 

No que tange as eleições gerais, o envolvimento dos técnicos dos Governos Distritais e 

Postos Administrativos no processo eleitoral, tornou-os indisponíveis ao engajamento nas 

actividades da organização. Este facto levou ao adiamento de determinadas actividades 

pois, a Facilidade - ICDS tem o governo como parte do seu grupo alvo. Diante destes 

desafios, a organização reforçou o seu mecanismo de comunicação com o Governo local, 

assim como, acautelar a escolha das acções a implementar e seleccionar o momento 

adequado para cada acção. 

 

Ainda no contexto político, a escassez de recursos na administração pública devido a crise 

financeira aliadas as dividas não declaradas, têm aumentado a pressão e tentativas de 

controlo dos governos distritais às acções da Facilidade - ICDS. Para reduzir a pressão e 

controlo das acções da organização, optou por: 1-Reforçar acções de partilha de informação 

nos sectores com que a organização trabalha tanto a nível distrital como provincial; 2- 

Encontrar “Campeões” (Pontos focais) em cada sector de actuação que acompanham o dia-

a-dia do trabalho da Facilidade-ICDS e que sirvam de testemunhas das mudanças que a 

organização promove; 3- Criar uma componente de apoio institucional tendo em conta as 

demandas específicas de cada unidade de serviço. 

 

O ano 2020 iniciou com a tomada de posse do novo Governo saído das eleições de 15 de 

Outubro de 2019, isto, aumentou as expectativas sobre as prioridades e acções do novo 

governo. Entretanto, a falta de clareza entre o poder das entidades a luz do novo pacote de 



 

 
 

8

descentralização embaraça a gestão do desenvolvimento local. A demais, a expectativa do 

cidadão está virada para a entidade “democraticamente” eleita, facto que ainda não é claro. 

Este facto desorienta a relação que as organizações da sociedade civil desenvolveram com 

as entidades governamentais na medida em que não se percebe com quem comunicar para 

contribuir no desenvolvimento local. 

 

A instabilidade político-militar e a insurgência vivida no centro e norte do país, trazem 

repercussões socioculturais e económicas. No caso específico de Nampula, dois fenómenos 

se observam: primeiro, a crescente tendência de deslocados provenientes de Cabo Delgado 

traz consigo a vulnerabilidade social de famílias, concretamente crianças, mulheres e 

idosos; segundo, o aumento de infecções pela COVID-19 agrava-se com o acolhimento dos 

deslocados às famílias locais aumentando dessa forma a densidade populacional que 

dificulta a observância das medidas de prevenção.  

 

 

 

 

 

 



4. Resultados alcançados 

❖
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O presente relatório descreve o progresso das actividades realizadas durante 3 anos (2018, 

2019 e 2020). Neste período, a Facilidade - ICDS focalizou as suas acções nas áreas de 

educação e saúde em 9 distritos dos quais: 6 no âmbito do projecto “Engajando cidadãos na 

melhoria da qualidade dos serviços básicos ao nível local” em parceria com o AGIR; 1 no 

âmbito do projecto “WIIXUTTANITHWEELAKA (WN)” em parceria com KENMAREe, 2 no 

âmbito do projecto “Ensino Bilingue” em parceria com VAMOS LER financiado pela USAID. 

 

O propósito destes projectos é contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços básicos 

prestados aos cidadãos ao nível das unidades de serviços. Para tal, foram desenvolvidas as 

seguintes acções: a) Monitoria da qualidade dos serviços públicos em 23 escolas e 29 

unidades sanitárias; b) Melhoria das competências de leitura contagem e cálculo das 

crianças em 7 escolas e, c) Mobilização comunitária no âmbito do ensino bilingue em 47 

escolas. Este conjunto de acções beneficiou Comités de Utentes, Provedores de serviços6, 

cidadãos (mulheres, homens, idosos, doentes crónicos, raparigas e rapazes), crianças que 

frequentam a escola e em idade pré-escolar, Redes Temáticas e Plataformas Distritais da 

Sociedade Civil.    

 

Olhando para o período em análise, a Facilidade - ICDS celebra os seguintes avanços:  

 

No contexto Organizacional os avanços foram:  

 A passagem daFacilidade–ICDS de uma organização de âmbito provincial para 

nacional, o que representa uma oportunidade para o alargamento das suas 

acções de influência de políticas e práticas de provisão de serviços públicos.  

❖ A Facilidade-ICDS continua sendo um actor credível da sociedade civil ao nível da 

Província de Nampula através do seu engajamento nas acções das Redes 

temáticas provinciais e nas Plataformas Provinciais da Sociedade Civil. 

❖ Ao nível internacional como membro da Rede PAL7, a Facilidade–ICDS ganhou 

relevância através do seu contributo na monitoria e melhoria da aprendizagem as 

crianças. 

 
6 Provedores de serviços são considerados os funcionários públicos afectos a uma determinada unidade de serviços, 
podendo ser na educação ou na saúde 
7 A Rede de Acção dos Cidadãos para Aprendizagem (PAL) é uma parceria de 14 organizações membros que 
trabalham na Ásia, África e América para avaliar as habilidades básicas das crianças em Matemática e Leitura. 
Essas organizações realizam avaliações e acções lideradas pelos cidadãos, melhor compreender os níveis de 
aprendizagem das crianças e desenvolver acções para melhoraria. 

 



 

No sector de saúde os avanços foram
:  

 

 
 

RESULTADOS DA IMPLEMENTAÇÃO 

DO CPC   
 

CLIQUE NO TEMA ABAIXO PARA
 ASSISTIR  O VÍDEO DE RESULTADO:

Resultados Da Implementação do 

(CPC) 

Sim. É possível fazer com que as 

crianças aprendam a fazer 

operações básicas em 30 dias

Sim. É possível fazer com que as 

crianças aprendam a fazer 

operações básicas em 30 dias
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❖ Redução de maus tratos e cobranças ilícitas na maternidade, consequentemente 

regista-se o aumento de partos institucionais; 

❖ Melhoria das condições de tratamento do lixo hospitalar, em resultado da 

construção de aterros sanitários; 

❖ Melhoria da funcionalidade dos Comités de Co-Gestão e Humanização desde a 

coordenação com a comunidade e provedores de serviço. Exemplo: a conferência 

e monitoria dos medicamentos nas unidades sanitárias. 

 

❖ Redução do tempo de espera para o atendimento, através do aumento de 

recursos humanos nas Unidades Sanitárias; 

https://www.youtube.com/watch?v=tOMjaJ1zAhA


No sector de Educação os avanços foram:

CLIQUE NOS TEMAS ABAIXO PARA

 ASSISTIR  OS VÍDEOS DE RESULTADO:

Resultados Da Implementação do 

(CPC) 

no sector de Educação

Mudanças Na Areia de

 Educação no distrito de Luipo
Wiixutta Nithweelaka 

Fase Piloto 
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❖ Melhoria da assiduidade dos alunos e professores nas escolas, em resultado do 

engajamento dos Conselhos de Escola na monitoria de assiduidade dos alunos e 

professores; 

❖ Melhoria da transparência na gestão de fundo de Apoio Directo a Escola (ADE), 

em consequência da melhoria do funcionamento dos Conselhos de Escola; 

❖ Melhoria das competências de operação e leitura de 40% das crianças envolvidas 

no projecto WIIXUTTANITHWEELAKA, facto que contribui para o alcance do 

objectivo 4 dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (SDG) que defendem 

que as pessoas devem ter educação de qualidade; 

❖ Pais e Encarregados de Educação aceitam a instrução dos seus educandos 

através do ensino bilingue, em resultado da mobilização de 4.767 cidadãos no 

âmbito de Ensino Bilingue; 

❖ Melhorada a capacidade dos Comités de utentes em demandar a melhoria dos 

serviços através de petições e reclamações aos titulares de deveres. 

https://www.youtube.com/watch?v=hOTEQ8lQfvs
https://www.youtube.com/watch?v=4jTf6TA54BM
https://www.youtube.com/watch?v=yqBqFL5-CSw


 

 
 

 

4.1. Sector de Saúde  

4.1.1. Engajamento do cidadão na monitoria da qualidade dos 

serviços nas Unidade Sanitárias através de Cartão de Pontuação 

Comunitária (CPC) 
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Nesta secção, são descritas as acções desenvolvidas pela Facilidade - ICDS com vista a 

melhoria da qualidade dos serviços prestados ao nível das Unidades Sanitárias. Nela é 

apresentada abordagem sobre o Engajamento do cidadão na melhoria da qualidade dos 

serviços básicos nas Unidades Sanitárias através da ferramenta de Cartão de Pontuação 

Comunitária (CPC). 

Durante o período em alusão, a Facilidade-ICDS promoveu o uso da ferramenta de Cartão 

de Pontuação Comunitária em 29 Unidades Sanitárias (U.S), das quais 8 em Ribáuè8, 6 em 

Mogovolas9, 3 em Liúpo10, 6 em Mogincual11 e 6 em Murrupula12. O propósito desta 

ferramenta é avaliar e monitorar os serviços prestados ao nível das unidades de serviços 

com vista a melhoria da qualidade dos mesmos. Para efectivação desta acção, foram 

mobilizados e sensibilizados 3568cidadãos e provedores de serviços (1407Mulheres e 

2161Homens) em matéria de direitos e deveres dos utentes na saúde. 

 

Ainda neste período, Facilidade-ICDS produziu e reproduziu 200 exemplares de uma 

brochura denominada “Interpretação e exemplificação de normas constitucionais relevantes 

aos processos participativos de gestão da coisa e serviços públicos” a qual foi distribuída à 

138 (42 Mulheres e 96 Homens) membros dos Comités de utentes. Esta brochura permitiu 

melhorar o conhecimento legal dos CUT’s, Redes e Plataformas distritais, de modo que 

tenham o domínio para o exercício da cidadania e contribuir para melhoria da qualidade na 

provisão de serviços públicos. Ainda no âmbito da provisão de informação, 1984 exemplares 

da brochura Minha Saúde, Meus Direitos, Meus Deveres13 foram distribuídas aos Comités de 

Co-gestão e Humanização (CCGH), Redes Temáticas, Plataformas distritais, Usuários e 

Provedores de serviços nos distritos de Mogovolas, Liúpo, Mogincual, Murrupula e Ribáuè. 

 
8 No distrito de Ribáuè as unidades sanitárias abrangidas são: U.S’s de Chica 1, Chica 2, Cunle 1, Cunle 2, Iapala –
sede1, Iapala – sede 2 , Iapala –Monapo 1, Iapala – Monapo 2, Riane 1, Riane 2,  Namigonha, Lupi e Mecuasse 
9 No distrito de Mogovolas as unidades sanitárias abrangidas são: U.S’s de Muatua 1, Muatua 2, Calipo 1 , Calipo 2, 
Nanhupo – rio 1, Nanhupo – rio 2,  Mecutamala 1, Mecutamala 2,  Iulute 1, Iulute 2, Muririmue 1 e Muririmue 2. 
10 No distrito de Liúpo as unidades sanitárias abrangidas são: U.S’s de Liúpo-sede, Nacacana e Quinga. 
11 No distrito de Mogincual as unidades sanitárias abrangidas são: U.S’s de Namige, Xa-Momade, Xa-selemane, 
Mepeone, Prequexo e Quixaxe. 
12 No distrito de Murrupula as unidades sanitárias abrangidas são: U.S’s de Murrupula – sede, Chinga, Tiponha, 
Cazuzo, Nmuatho, e Nihessiue. 
13A brochura Minha Saúde - Meus Direitos, Meus Deveres foi produzida no âmbito do programa CEP. 



 

 
 

Fonte: Facilidade – ICDS, 2020. 
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Tabela -1: Uso da ferramenta de Cartão de Pontuação Comunitária para melhoria da 
qualidade dos serviços nas Unidades Sanitárias 

# Indicador Execução  Grau de execução 

1 40 CCGH’s participam dos 
encontros de engajamento 
entre provedores de serviços, 
utentes e Governos locais nos 
distritos de intervenção da 
Facilidade–ICDS 

40 CCGH’s produzem evidências 
sobre a qualidade de serviços 
providos pelo Governo local nos 
distritos de Ribáuè, Mogovolas, 
Liúpo, Mogincual e Murrupula 
através dos CPC. 

100%  

 

Ainda no âmbito de implementação da ferramenta de Cartão de Pontuação Comunitária, 

1656 utentes e provedores de serviço (641Mulheres e 1015 Homens) participaram num 

total de 29 sessões de interface. As sessões abriram espaço de diálogo e interacção entre 

Grupos Focais, Comités de Utentes, Provedores de Serviços e Autoridades locais em torno 

da melhoria da qualidade dos serviços nas Unidades Sanitárias. Durante o diálogo, os 

participantes identificaram preocupações, definiram prioridades e traçaram soluções 

tendentes a melhoria da qualidade na prestação dos serviços. Este processo resultou na 

melhoria dos indicadores de qualidade de serviços prestados nas Unidades Sanitárias. A 

tabela que se segue apresenta as melhorias registadas nas Unidades Sanitária abrangidas 

pelo projecto. 

Tabela-2: Mudanças alcançadas resultantes da implantação da ferramenta de Cartão de 
Pontuação Comunitárias nas Unidades Sanitárias (2018 a 2020) 

# Assunto  Acção do Cidadão  Mudança 

1 9 Unidades Sanitárias 
reportavam a demora 
no atendimento dos 
pacientes  

Após o encontro de engajamento 
entre Director da Unidade 
Sanitária, o chefe do posto e os 
funcionários e cidadãos foi 
abordada a situação e as partes 
envolvidas comprometeram-se em 
coordenar acções para melhorar a 
situação.   

Em 88.8% das Unidades 
Sanitárias registam 
melhoria no 
atendimento dos 
pacientes. 

2 4 Unidades Sanitárias 
reportavam a falta de 
alimentação na 
maternidade  

Após o encontro de engajamento, 
o SDSMAS passou a alocar 
produtos alimentares para as 
maternidades das unidades 
sanitárias.  
 

Em 100% das Unidades 
Sanitárias já recebem 
do SDSMAS alimentação 
para os utentes, 
sobretudo, na 
maternidade 

3 11 Unidades 
Sanitárias 
reportavam a práticas 
de cobranças ilícitas 
na maternidade como 
uma preocupação  

As sessões de sensibilização entre 
o CCGH, o Director da Unidade 
Sanitária e as parteiras tradicionais 
serviram para a consciencialização 
dos envolvidos. 
Consequentemente o abandono 
desta prática. Diante da situação 
as praticantes comprometeram-se 
em garantir um ambiente 
confortável e livre de cobranças às 
parturientes. 

Em 90.9% das Unidades 
Sanitárias a situação 
melhorou bastante. 
Actualmente, as 
Unidades Sanitárias 
registam afluência das 
parturientes nos 
serviços de 
maternidade.  

4 7 Unidades Sanitárias 
reportavam a falta de 
aterro sanitário   

Os CCGH submeteram várias 
petições ao SDSMAS explicando a 
situação. Com apoio do SDSMAS e 
um parceiro local a situação foi 
resolvida.  

Em 71% das Unidades 
Sanitárias já depositam 
o lixo em aterros 
seguro. 



 

 
 

14

5 12 Unidades 
Sanitárias 
reportavam a 
insuficiência de 
medicamentos  

Os CCGH e os directores das 
Unidades Sanitárias já recebem e 
conferem o Kit de medicamentos 
de forma conjunta, semanalmente 
contabilizam as receitas atendidas 
na farmácia e controlam a venda 
de medicamentos nos bairros.  

Em 100% das Unidades 
Sanitárias a situação 
melhorou 
significativamente. Os 
utentes já não reportam 
a insuficiência de 
medicamentos. 

6 10 Unidades 
Sanitárias 
reportavam a falta de 
fonte de água  

Os CCGH mobilizaram a 
comunidade para a reparação das 
fontes. Por outro lado, os CCGH 
fizeram petições aos governos 
para alocação de fontes em 
Unidades Sanitárias onde não 
existiam fontes de água. 

Em 50% das Unidades 
Sanitárias já existem 
fontes de água.  

7 5 Unidades Sanitárias 
reportavam 
aviamento incompleto 
dos medicamentos 
das receitas 

Os CCGH fazem a monitoria do 
aviamento dos medicamentos nas 
farmácias. Por outro lado, nas 
Unidades Sanitárias onde não 
havia farmacêuticos, foram 
alocados.   

Em 100% das Unidades 
Sanitárias o assunto 
ficou resolvido. 

8 6 Unidades Sanitárias 
reportavam a fraca 
colaboração entre o 
CCGH e a 
Comunidade  

Os CCGH, Líderes Comunitários e 
Provedores de serviço reflectem e 
planificam na resolução dos 
problemas que afligem o 
funcionamento das Unidades 
Sanitárias.  

Em 83% das Unidades 
Sanitárias melhorou a 
coordenação e prestação 
de contas entre CCGH e 
a comunidade  

9 2 Unidades Sanitárias 
reportavam a falta de 
material para 
funcionamento do 
SAAJ  

Os CCGH solicitaram a parceiros 
locais e ao governo a alocação 
deste material.  

Em 100% das Unidades 
Sanitárias já funciona o 
serviço SAAJ 

10 11 Unidades 
Sanitárias 
reportavam a 
Insuficiência de 
recursos humanos  
 

Os CCGH submeteram várias 
petições ao SDSMAS a solicitar o 
aumento de técnicos para as 
Unidades Sanitárias.  

Em 90.9% das Unidades 
Sanitárias registaram 
aumento do efectivo dos 
profissionais de saúde.  

Fonte: Facilidade – ICDS, relatórios de 2018, 2019 e 2020. 



 

 
 

4.2. Sector de Educação

4.2.1. Engajamento do cidadão na monitoria da qualidade dos 

serviços nas escolas através de Cartão de Pontuação 

Comunitária (CPC)
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Nesta secção, são descritas as acções desenvolvidas pela Facilidade - ICDS com vista a 

melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem ao nível das escolas. Nela são 

apresentadas abordagens sobre: Engajamento do cidadão na melhoria da qualidade dos 

serviços básicos nas escolas através da ferramenta de Cartão de Pontuação Comunitária 

(CPC), Engajamento dos Conselhos de escola (CE) na melhoria do Assiduidade dos 

Professores através do uso de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC´s); Melhoria 
das competências básicas de leitura contagem e cálculo das crianças 

“WIIXUTTANITHWEELAKA” e Mobilização Comunitária sobre Ensino Bilingue (EB). 

Durante o período em alusão, a Facilidade - ICDS promoveu o uso da ferramenta de Cartão 

de Pontuação Comunitária em 23 escolas, das quais 6 em Ribáuè14, 6 em Mogovolas15, 2 em 

Liúpo16, 4 em Mogincual17 e 5 em Murrupula18. O propósito desta ferramenta é avaliar e 

monitoraros serviços prestados nas escolas com vista a melhoria da qualidade dos mesmos. 

Para efectivação desta acção, foram mobilizados e sensibilizados 1932 cidadãos 

(943Mulheres e 989Homens) e 276 provedores de serviços (115Mulheres e 161Homens) em 

matéria de direitos e deveres dos alunos na escola, distribuídas 839 exemplares da 

Brochura Meus Direitos, Meus Deveres19 aos CUT’s, Redes Temáticas, Plataformas distritais, 

Usuários e Provedores. 
 

Tabela-3: Uso da ferramenta de Cartão de Pontuação Comunitária para melhoria da 
qualidade dos serviços nas escolas (2018 a 2020) 

# Indicador Execução  Grau de alcance 

1 23CE’sparticipam dos 
encontros de engajamento 
entre provedores de serviços, 
utentes e Governos locais nos 
distritos de intervenção da 
Facilidade – ICDS 

23 CE’s produzem 
evidências sobre a qualidade 
de serviços providos pelo 
Governo local nos distritos 
de Ribáuè, Mogovolas, 
Liúpo, Mogincual e 
Murrupula através do CPC 

100% 
 

Fonte: Facilidade – ICDS, relatórios 2018, 2019 e 2020. 

 
14 No distrito de Ribáuè as escolas abrangidas são: EPCs de Cuirine, Namuali, Nacocola, Minuco, Roieque, 
Namigonha e Metaveia 
15No distrito de Mogovolas as escolas abrangidas são: EPCs de Nazorope, Mecutamala, Manlahipa, Nanhupo- serra, 
Napazo e Namachepa 
16No distrito de Liúpo as escolas abrangidas são: EPCs de Liúpo-Sede e Nanrava 
17No distrito de Mogincual as escolas abrangidas são: EPCs de Mogincual, Namige, Namiripiline e Nantaputha 
18No distrito de Murrupula as escolas abrangidas são: EPCs de Ligonha, Rovuma2, Murrupula-sede, Injovola e 
Nacurare 
19 A brochura Meus Direitos, Meus Deveres foi produzida no âmbito do programa Cidadania e Participação (CEP) 



 

 
 

16

Ainda no âmbito de implementação da ferramenta de Cartão de Pontuação Comunitária, 

1012 utentes e provedores de serviço (405Mulheres e 607Homens) participaram num total 

de 23 sessões de interface. As sessões abriram espaço de diálogo e interacção entre Grupos 

Focais, Comités de Utentes, Provedores de Serviços e Autoridades locais em torno da 

melhoria da qualidade dos serviços nas escolas. Durante o diálogo, os participantes 

identificaram preocupações, definiram prioridades e traçaram soluções tendentes a melhoria 

da qualidade na prestação dos serviços. Este processo resultou na melhoria da qualidade de 
serviços prestados nas escolas. A tabela que se segue apresenta as melhorias registadas 

nas escolas abrangidas pelo projecto.  

Tabela -4: Mudanças alcançadas resultantes da implantação da ferramenta de Cartão de 
Pontuação Comunitárias nas escolas (2018 a 2020) 

# Assunto Acção do Cidadão  Mudanças 

1 16 Escolas 
reportavam 
problemas de 
Assiduidade dos 
professores 

Conselhos de escola, Líderes 
comunitários, chefes dos PA’s e 
SDEJT engajaram-se na 
monitoria de assiduidade dos 
professores através de telefones 
celular20. 

50% das escolas registam 
melhorias na assiduidade 
dos professores 

2 12 Escolas 
reportavam a 
desistências dos 
alunos como uma 
preocupação 

Face à esta situação, os 
Conselhos de Escola, 
desenvolveram acções cívicas, 
que consistiram no levantamento 
dos alunos desistentes e, de 
seguida, a sensibilização no 
domicílio, aos alunos, pais e 
encarregados, sobre a 
importância da educação, através 
da partilha de histórias de vida21, 
para estimular as crianças a 
retornem às aulas. Este processo 
aconteceu em coordenação com 
as direcções das escolas visadas 
e, com conhecimento dos chefes 
das Localidades. 

66% das escolas registaram 
melhorias visto que depois 
da campanha de 
sensibilização, os alunos 
retornaram à escola 

3 12 Escolas 
reportavam casos 
de Violação dos 
direitos dos alunos 
por parte dos 
professores 

A disponibilização da brochura 
sobre direitos e deveres dos 
alunos e a sensibilização aos 
professores, pais e encarregados 
de educação, por parte da 
Facilidade - ICDS permitiu a 
consciencialização dos 
praticantes e consequentemente 
o abandono desta prática.  

100% das escolas registam 
melhorias visto que já se 
observa o respeito dos 
direitos dos alunos 

4 15 Escolas 
reportaram Fraco 

No âmbito do fortalecimento dos 
CE’s, a Facilidade - ICDS 

Em 100% das escolas os 
CE’s reúnem regularmente, 

 
20 O sistema de monitoria da assiduidade dos professores consiste em: O Conselho de Escola (CE) regularmente 
visita a escola para verificar o decurso das aulas. Caso registe ausência ou presença dos professores, envia uma 
mensagem ao Chefe do Posto Administrativo, Director do Serviço Distrital de Educação Juventude Tecnologia 
(SDEJT) e a Facilidade - ICDS, informando sobre a situação. Recebida a mensagem, o Chefe do Posto 
Administrativo ou o Director do SDEJT toma uma acção para fazer face à situação reportada. Trimestralmente, a 
Facilidade - ICDS, o SDEJT, Chefes dos PA’s, os CE’s e gestores de Escola reúnem para analisar a assiduidade dos 
professores das escolas visadas, assim como, as acções desenvolvidas por cada interveniente. Este método, por 
um lado, tem contribuído para que o SDEJT tenha uma intervenção rápida nos problemas relacionados com 
assiduidade do professor e, por outro, regula o comportamento do professor sobre o absentismo no local de 
trabalho. 
21 As histórias de vida partilhadas durante o processo de sensibilização aos alunos, pais e encarregados de 
educação, foram relatadas por professores, enfermeiros e comerciantes, membros da comunidade. 
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funcionamento dos 
Conselhos de 
escola 

desenvolveu acções de 
revitalização e capacitação sobre 
papel e funcionamento dos CE o 
que permitiu o domínio das suas 
atribuições ao nível da gestão da 
escola. 

e discutem assuntos que 
visam a melhoria da 
qualidade de ensino e 
aprendizagem. 

5 12 Escolas 
reportavam a 
insuficiência de 
livros escolares nas 
classes iniciais (1ª 
e 2ª classe) 

As Direcções das escolas 
passaram a solicitar o envio de 
livros tendo em conta a 
projecção dos dados dos 
ingressos para as referidas 
classes 

Em 100% das escolas os 
alunos da 1ª e 2ª classe 
recebem livros completos  

6 23 Escolas 
reportam Falta de 
transparência na 
gestão do ADE 

No âmbito do fortalecimento dos 
CE’s, a Facilidade - ICDS 
desenvolveu acções de 
revitalização e capacitação sobre 
papel e funcionamento dos CE o 
que permitiu o domínio das suas 
atribuições ao nível da escola. E 
cumprimento dos procedimentos 
de gestão do ADE 

82% das 23 escolas 
melhorou a transparência 
na gestão de fundo de 
Apoio Directo a Escola visto 
que para alem da 
planificação conjunta 
(direcção da escola e CE) há 
igualmente um processo de 
prestação de contas. 

Fonte: Facilidade – ICDS, Relatórios 2018, 2019 e 2020. 

 



 

 
 

 

Fonte: Facilidade –
 
ICDS, 2020

 

Os dados da tabela acima demonstram uma grande redução do absentismo dos professores 

ao nível das escolas dos distritos de intervenção da Facilidade - ICDS. A título de exemplo, 
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2019 (Depois da implementacao) 98 156 665 463 193 608

2018 (Antes da implementacao) 92 316 859 916 283 1088

Gráfico-1:  Resultado comparativos  (2018 e 2019) da monitoria 
de assiduidade dos professores nas escolas

2019 (Depois da implementacao) 2018 (Antes da implementacao)
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4.2.2. Engajando os CUTs na melhoria da Assiduidade dos 

Professores através do uso de Tecnologia de Informação e 

Comunicação (TIC’s) 
A Facilidade – ICDS implementou o processo de monitoria da assiduidade dos professores 

através de uso de tecnologias de informação e comunicação (telefone celular). Esta 

iniciativa está em curso em33 escolas primárias22 dos distritos de Mogovolas, Ribáuè, 

Monapo, Mogincual, Murrupula e Liúpo. Este exercício é feito pelos membros dos Conselhos 

de Escola (CE) que regularmente visitam a escola para verificar o decurso das aulas. Caso 

se registem ausências ou presenças dos professores, enviam uma mensagem ao Chefe do 

Posto Administrativo, ao Director do Serviço Distrital de Educação Juventude Tecnologia 

(SDEJT) e a Facilidade - ICDS, informando sobre a situação. Recebida a mensagem, o Chefe 

do Posto Administrativo ou o Director do SDEJT toma uma acção para fazer face à situação 

reportada pelos membros do Conselho de escola. Trimestralmente, as partes envolvidas, 

isto é, a Facilidade - ICDS, o SDEJT, Chefes dos PA’s, membros dos CE’s e Gestores das 

 
22 As 33 escolas abrangidas pela monitoria de assiduidade dos professores são: 8 Mogovolas (EPC’s de Napazo, 
Namaluco, Manlahipa, Mucuicuiza, Mumiha Calipo, Nazorope e EP1 de Mutucua), 3 Ribáuè (EPC’s de Roieque, 
Metaveia e Nacocola), 12 Monapo (EPC’s de Nagonha, Giror, Caviria, Micolene, Murromone, Mutocone, Namina, 
Mecuco, Mepera, Metocheria, Nicupa e Mutwapua), 3 Mogincual (EPC’s de Mogincual, Colue e Naminane), 3 
Murrupula (EPC’s de Nihessiue e Nakhapa e EP1 de Nihessiue) e 4 Liúpo (EPC’s de Nacacana, Liúpo – sede, Nacuca 
e Novera). 

escolas visadas reúnem para analisar a assiduidade dos professores, assim como, as acções 

de resposta desenvolvidas por cada interveniente do sistema.  

 

A implementação da ferramenta de monitoria da assiduidade dos professores, por um lado, 

contribuiu para que o Director do SDEJT tenha uma rápida intervenção sobre o assunto e, 

por outro, regula o comportamento do professor sobre o absentismo no local de trabalho e 

ainda empodera aos membros dos conselhos de escola no exercício das suas funções. O 

gráfico a baixo demonstra a situação do absentismo dos professores nos distritos acima 

mencionados antes (2018) e depois (2019) da implementação da ferramenta nas escolas. 

 



CLIQUE NO TEMA ABAIXO PARA

 ASSISTIR  O VÍDEO DE RESULTADO:

REDUÇÃO DO ABSENTISMO 

DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS.
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no distrito de Mogovolas em 2019 com a introdução da ferramenta de monitoria da 

assiduidade dos professores em 8 escolas, registou-se uma redução das ausências em 

44.1% em relação ao ano de 2018.Em contra partida, no distrito de Mogincual registou-se 

um aumento de ausências em 2019. Esta situação deve-se ao facto de que uma das duas 

escolas monitoradas constatou-se que em 2018 não era prática o controlo de assiduidade 

dos professores facto que mudou em 2019. No geral, das 26 escolas dos 6 distritos de 

intervenção, em 2019 registou-se uma redução do absentismo dos professores em 38.7% 

em relação ao ano de 2018.  

 

Contudo, a interrupção das aulas devido ao Estado de Emergência imposto pela pandemia 

da COVID-19, em 2020 a Facilidade - ICDS não prosseguiu com implementação das 

actividades de monitoria de assiduidade dos professores nas escolas.  

https://www.youtube.com/watch?v=Pw1CHNtetQ0


 

 
 

 

4.2.3. Melhoria das competências de leitura contagem e cálculo 

das crianças “WIIXUTTA NITHWEELAKA” 
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Em parceria com a Direcção Provincial de Educação e Desenvolvimento Humano (DPEDH) de 

Nampula, o SDEJT de Larde e KENMARE, a Facilidade-ICDS iniciou em 2018 a 

implementação de um programa de melhoria das competências de leitura, contagem e 

cálculo das crianças que frequentam a escola na Localidade de Thopuito. Esse programa 

chama-se WIIXUTTA NITHWEELAKA (WN). O programa tem uma abordagem de remediação 

inspirada no trabalho desenvolvido inicialmente por Pratham Foundation na Índia e 

actualmente em implementação em mais de 10 países de África e Ásia.23 Esta abordagem é 

uma combinação de ferramentas e actividades lúdico-didáticas que assegura que as 

crianças, agrupadas por níveis de competências, melhorem as suas habilidades de leitura, 

contagem e cálculo num período de 50 dias.   

 

O programa WIIXUTTA NITHWEELAKA tem foco num dos mais importantes direitos 

humanos, isto é, a educação de qualidade. O programa faz um contributo directo para o 

alcance do objectivo 4 dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (SDG) que 

defendem que as pessoas devem ter educação de qualidade. Este projecto foca no 

desenvolvimento de competências das pessoas e a prosperidade, duas das 5 prioridades dos 

SDG. Por isso, visa alargar as oportunidades de crianças e jovens, que frequentam a escola, 

para terem habilidades que lhes possibilitem ser sujeitos e actores do desenvolvimento 

local. 

 

A Facilidade–ICDS usa esta abordagem para melhorar a leitura em língua portuguesa24 e a 

realização de operações aritméticas (Adição, Subtracção, Multiplicação e Divisão). Para 

implementação deste programa são desenvolvidas as seguintes acções: Capacitação dos 

 
23Na Africa Austral e Oriental o método está a ser implementado no Botswana, Zâmbia, África do Sul, Quénia e 
Moçambique.  
24 Ainda está a estudar junto de seus parceiros como usar o método para o ensino bilingue.  

Professores e voluntários, Avaliação e agrupamento das crianças (baseline), Actividades e 

resultados do processo de melhoria da aprendizagem das crianças nas escolas. 



 

 
 

4.2.3.1. Capacitação dos professores e voluntários4.2.3.1. Capacitação dos professores e voluntários

CLIQUE NO TEMA ABAIXO PARA

 ASSISTIR  O VÍDEO DE RESULTADO:
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Reforço Das Capacidades

 Dos Provedores

Para implementação do programa foram capacitados 32 professores (5Mulherese 

27Homens) da 3ª, 4ª e 5ªclasses das cinco escolas25 de intervenção. A capacitação tinha 

em vista dotar de conhecimento aos professores sobre a implementação da ferramenta do 

WN ao nível das respectivas escolas. Esta capacitação envolveu também, 1 facilitador26. 

https://www.youtube.com/watch?v=C9Ge0EKVd7Y
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4.2.3.2.	Avaliação	e	Agrupamento	das	Crianças	(Baseline)	4.2.3.2.	Avaliação	e	Agrupamento	das	Crianças	(Baseline)	
A avaliação e agrupamento das crianças, serviu para aferir o nível de competência de cada 

uma delas. Este processo permitiu agrupá-las e estruturar os conteúdos para melhor 

atender as necessidades específicas dos alunos. Neste processo participaram 690 alunos 

(332Meninas e 358Meninos) da 3ª a5ª classe das escolas acima mencionadas. Dos dados da 

avaliação é possível notar um equilíbrio entre meninas e meninos que frequentam a escola. 

Cerca de 48.17% dos alunos avaliados são do sexo feminino e 51.83% do sexo masculino. 

Os resultados da avaliação demonstraram que as competências de leitura, contagem e 

cálculo dos alunos da Localidade de Thopuito são baixas, segundo ilustra o gráfico abaixo: 

Na leitura, as competências das crianças são baixas. 

▪  Metade dos alunos (51,72%) destas classes (3ª, 4ª, e 5ª) não reconhece sequer as 
letras do alfabeto. 

▪  74.32% dos alunos não lêem sequer as palavras. 
▪  Apenas 7.37% dos alunos podem ler uma história simples.  

 
25 As abrangidas pelo programa são: EPC’s de Muthithicoma,Tipane e EP1 Naholoco, Samora Machel e Kabula. 
Estas escolas pertencem a ZIP de Thopuito distrito de Larde. 
26 No âmbito de implementação do WN, considera-se facilitador o responsável na condução das sessões do 

projecto ao nível escola. Este deve ter respondido posi�vamente a avaliação.  
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Resultados do processo de melhoria de aprendizagem das crianças nas escolas 

Após 50 dias de implementação da abordagem do WN, mostrou que é possível melhorar as 

competências de leitura, contagem e cálculo das crianças em curto espaço de tempo. Os 

resultados encontrados apresentam-se a seguir: 

•  Leitura 

▪  A proporção de alunos que não sabia sequer ler letras baixou de 51.78% para 11.32%. 

Em cada 5 alunos que nem sequer liam letras, cerca de 4 já leêm.  

▪  Duplicou o número de crianças que leêm palavras, mas que ainda não leêm frases. 

▪  No início do projecto, apenas 25.7% dos alunos liam palavras. No final de 50 dias, 

56.79% dos alunos são capazes de ler palavras25.   

 
Fonte: Facilidade – ICDS, 2020 

 •  Reconhecimento de números 

No final do programa, 95.69% dos alunos envolvidos reconhecem números de 2 algarismos. 

No início do programa eram 84%. O número de alunos que reconhece números de 3 

algarismos subiu de 43.30% para 66.12%. O reconhecimento de números é um passo 

importante para que os alunos possam fazer as operações básicas de adição, subtracção, 

multiplicação e divisão. 

 
25Inclui crianças no nível de palavra, parágrafo e história. 
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Fonte: Facilidade – ICDS, 2020  
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Fonte: Facilidade –

 

ICDS, 2020

 

 

•  Realização de operações básicas 

▪  No início do programa, apenas 4 em cada 10 crianças resolviam operações de adição. 

Após 50 dias, 6 em cada 10 crianças resolvem operações de adição. 

▪  O número de crianças que resolve multiplicação quase que duplicou.  

▪  O número de alunos que resolve divisão quase que triplicou. 

▪  Os dados revelam que a subtracção é a operação com a qual os alunos têm mais 

dificuldades de lidar. Mesmo assim, houve um aumento em 10 pontos percentuais dos 

alunos que podem resolver subtracção.  

 

Fonte: Facilidade –

 

ICDS, 2020
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Sim. É possível fazer com

 que as crianças aprendam 

a ler num período  de  50 dias!

Sim. É possível fazer com 

que as crianças aprendam 

a fazer operações básicas

 num período de 50 dias!

Envolvimento dos cidadãos 

no processo 

de ensino e aprendizagem

CLIQUE NOS TEMAS ABAIXO PARA

 ASSISTIR  OS VÍDEOS DE RESULTADO:

26

https://www.youtube.com/watch?v=AgT65QcjTis
https://www.youtube.com/watch?v=OZM8giV_m5A
https://www.youtube.com/watch?v=7cAKiKLMpTk


 

 
 

 

 

4.2.4. Mobilização Comunitária sobre Ensino Bilingue (EB) 
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Neste ponto ir-se-á abordar os principais resultados sobre a Mobilização Comunitária no 

âmbito do Ensino Bilingue (EB) nos distritos de Mossuril28 e Ilha de Moçambique29. No total 

foram abrangidas, 47 escolas sendo, as 13 no distrito de Ilha de Moçambique e 34 em 

Mossuril. No âmbito deste programa, a Facilidade – ICDS em parceria com VAMOS LER 

promoveu as seguintes actividades: 1- Produção de Programas/debates radiofónicos 

abordando a temática de ensino bilingue e outros aspectos a ele relacionados; 2 – 

Promoção de sessões de grupos de ouvintes para a escuta e debate dos programas de 

rádio; 3 - Promoção de campanhas de sensibilização sobre ensino bilingue através de 

exibição de peças teatrais; 4 – Promoção de sessões de conversemos ao nível das 

Comunidades. 

 

A implementação deste projecto, resultou na melhoria da percepção das comunidades em 

relação a importância do EB nas classes iniciais, visto que, registam-se melhorias na 

aprendizagem das crianças que frequentam as aulas na modalidade de EB em relação as 

que frequentam o ensino monolingue. Ainda no âmbito deste programa, as sessões de 

“conversemos”ajudaram no desenvolvimento da oralidade das crianças, visto que, em 

muitas comunidades não existem acções que visam contribuir na preparação e no reforço da 

aprendizagem das crianças. 

 

Neste âmbito, 41.131 crianças (20.879 Meninas e 20.252 Meninos) e 10.182 Pais e 

Encarregados de Educação (6.344 Mulheres e 3.838 Homens) participaram das sessões de 

conversemos nos distritos da Ilha de Moçambique e Mossuril. Ainda no tocante as 

realizações;5.730 cidadãos(2.829 Mulheres e 2.901 Homens) foram mobilizados e 

sensibilizados sobre a importância do EB através de exibição de 24 peças teatrais; produção 

e disseminação de 38 programas/debates radiofónicos abordando vários aspectos 

relacionados com o EB; pelo menos 553 cidadãos (295 Mulheres e 258 Homens) dos 

distritos de Mossuril e Ilha de Moçambique escutaram e analisaram os temas abordados nos 

programas/debates nas suas respectivas comunidades. 

 

 
28 O distrito de Mossuril localiza-se na região costeira da província de Nampula. De acordo com o censo de 2017, o 
distrito tem uma população estimada em 174.641 habitantes, destes 90.095 mulherese 84.546 homens. A pesca, 
Agricultura e turismo são as principais actividades económicas da população. 
29 O distrito da Ilha de Moçambique está localizado na região costeira da província de Nampula. De acordo com o 
censo de 2017, o distrito tem uma população estima em 64.577 habitantes, sendo 33.679 mulheres e 30.898 
homens. A principal actividade económica e a pesca, industrial salineira, turismo, artesanato e produção agrícola. 
Em 1991 a Ilha foi considerada pela Unesco, Património Mundial da Humanidade. 
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Ord. Indicador Execução Grau de alcance 

1 
Produção e disseminação de 32 
Programas/debates radiofónicos sobre EB e outros 
temas relevantes 

38 118.75% 

2 
Promoção de 32 sessões de grupos de escuta de 
debates/programas de rádio abordando vários 
aspectos sobre Ensino Bilingue. 

28 87.5% 

3 
Promoção de 30 Campanhas de Sensibilização 
sobre EB através de sessões de exibição de peças 
teatrais 

30 100% 

4 
Promoção de 752 sessões de conversemos com as 
crianças ao nível das comunidades da Ilha de 
Moçambique e Mossuril 

664 88.29% 

Fonte: Facilidade – ICDS, 2020 

Tabela-5: Resumo da implementação do programa de Mobilização Comunitária 
sobre o Ensino Bilingue na Ilha de Moçambique e Mossuril  



 

 
 

5. Encontro de reflexão, trocas de experiência e aprendizagem 

envolvendo CUT’s, Parceiros e Governos distritais 

 5.1. Encontros de trocas de experiência e aprendizagem entre 

CUT’s 

5.2. Encontros de reflexão entre CUT’s, parceiros e Governos 

distritais 
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No âmbito da sua actuação, Facilidade-ICDS estabelece momentos de reflexão e 

aprendizagem em volta dos resultados alcançados e os desafios recorrentes na prestação 

dos serviços ao nível das unidades. Assim sendo, durante a implementação das suas 

actividades impulsionou a realização de encontros de reflexão, trocas de experiência e 

aprendizagem envolvendo CUT’s, parceiros, Redes temáticas e Governos dos distritos de 

Monapo, Mogovolas, Mogincual, Murrupula, Liúpo e Ribáuè. 

No período em análise a Facilidade–ICDS promoveu 730 eventos de trocas de experiência e 

aprendizagem entre membros dos CUT’s dos sectores de saúde e educação. Participaram 

destes eventos 310 membros CUT’s (118 Mulheres e 192 Homens). Durante o evento, os 

CUT’s partilharam as suas experiências sobre os procedimentos observados na condução do 

CPC e no seguimento de cada um dos assuntos que consta do plano de acção. Na base dos 

sucessos e desafios apresentados os CUT tiraram lições para a efectiva implementação dos 

planos, consequentemente a melhoria da qualidade na prestação de serviços aos utentes.  

A Facilidade–ICDS considera os encontros de reflexão como um momento de extrema 

importância para melhoria da implementação das suas acções e advocacia tendo em conta 

os desafios encontrados no processo de resolução das demandas proveniente dos cidadãos. 

Assim sendo, 1031 sessões de reflexão/balanço foram realizadas envolvendo 273 Cidadãos 

(85provedores, 124CUT’s, 13chefes dos PA, 23parceiros, 28 técnicos dos sectores de saúde 

e educação). Durante o evento, os participantes reflectiram sobre as demandas 

provenientes das unidades de serviços resultantes do engajamento dos cidadãos. Em 

seguida, os participantes tomam posicionamento em relação as acções a serem 

desenvolvidas tendentes a melhoria na prestação dos serviços. A título de exemplo, distrito 

de Mogovolas a U.S de Calipo deparava-se com insuficiência de equipamento mobiliário 

(camas, cadeiras e mesas), dada a situação uma organização parceira presente no evento 

disponibilizou-se em alocar o equipamento. No mesmo distrito, a U.S de Muatua o sector de 

triagem e internamento de curta duração funcionava sem iluminação, depois da reflexão e 

dada a relevância da situação, o SDSMAS alocou um sistema de painéis solar a unidade 

sanitária. 

 
30 Os eventos de troca de experiência e aprendizagem envolvendo membros dos CUT’s decorreram nos seguintes 
distritos: Mogincual, Murrupula, Mogovolas, Liúpo e Ribáuè. 

31 As sessões de reflexão entre CUT’s e governos distritais são antecedidas dos eventos de troca de experiência e 
aprendizagem de modo a permitir que os principais desafios sejam encaminhados aos governos distritais. No 
período em referência os eventos decorreram nos distritos de Mogovolas, Mogincual, Murrupula, Ribáuè, Monapo e 
Liúpo.  



6. Acções de prevenção no âmbito da Pandemia da Covid-19  

7. Gestão Financeira 

7.1. Principais Políticas Contabilísticas 

7.1.1. Convenção contabilística
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No tocante a Pandemia de COVID-19, a Facilidade–ICDS tomou duas principais medidas 

com vista a prevenção da doença: a) Acções para os trabalhadores e, b) Acções para os 

seus beneficiários. Ao nível organizacional, medidas como lavagem das mãos na entrada do 

escritório, distanciamento recomendado entre os trabalhadores e uso de mascares nos 

escritórios foram estabelecidas como regulamento. Para isso, a organização forneceu aos 

trabalhadores materiais de prevenção como: máscaras, gel, álcool e sabão. Para além das 

medidas acima mencionadas, a Direcção Executiva da Facilidade - ICDS providenciou kits de 

higienização e primeiros socorros para as suas viaturas de modo a garantir a higiene 

individual e colectiva dos seus trabalhadores em trabalho de campo.   

 

Para o seu grupo-alvo, a Facilidade – ICDS em parceria com as rádios comunitárias de 

Murrupula, Ribáuè, Liúpo, Ilha de Moçambique, Mossuril e Mogovolas produziu e disseminou 

informação sobre transmissão e medidas de prevenção da COVID-19, através de programas 

radiofónicos e spots educativos. Nesse âmbito, foram produzidos 4 programas radiofónicos 

com 48 inserções e 92 spots com 101 inserções. Os programas foram produzidos em língua 

local (Emakua). Ainda nas acções junto do grupo-alvo, a Facilidade - ICDS forneceu 

material (703 máscaras, 35 baldes com torneiras e 10 caixas de sabão) para higienização 

dos membros dos Comités de utentes. Este material é usado para melhorar as condições de 

higiene durante a realização das actividades.    

Nesta secção são ilustrados o desempenho da organização referente ao período de 2018 a 

2020. Nela constam, execução de três anos, análise comparativa entre Orçamentos, 

receitas e despesas, análise financeira. 

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as seguintes políticas 

contabilísticas: 

Os registos contabilísticos são preparados segundo o princípio do custo histórico, sem 

quaisquer ajustamentos subsequentes para reflectir o impacto de mudanças de preços 

específicos ou a evolução do nível geral de preços. 
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Gestão Financeiro 

Nesta secção são ilustrados o desempenho da organização referente ao período de 2018 a 

2020. Nela constam, execução de três anos, analise comparativa entre Orçamentos, receitas 

e despesas, analise financeira.  

7.1 Principais Políticas Contabilísticas 

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as seguintes políticas 

contabilísticas: 

 

 Convenção contabilística 

Os registos contabilísticos são preparados segundo o princípio do custo histórico, sem 

quaisquer ajustamentos subsequentes para reflectir o impacto de mudanças de preços 

específicos ou a evolução do nível geral de preços. 

 

Base contabilística 

As demonstrações financeiras da Facilidade - ICDS são preparadas com base em regime de 

caixa modificada. Segundo o qual as receitas são reconhecidas e registadas quando ocorridas, 

e as despesas são reconhecidas e registadas no período em que diz respeito, não 

necessariamente quando as transacções em caixa ou banco acontecem. Contudo para 

responder as necessidades do fecho das contas a 31 de Outubro de 2020, as presentes 

demonstrações foram preparadas na base de acréscimo, segundo a qual as receitas e 

despesas são registadas e reconhecidas no período que diz respeito. 

 

Fonte de informação 

A demonstração de recebimentos e pagamentos foi preparada com base nos registos 

contabilísticos da organização mantidos no sistema de contabilidade PASTEL/SAGE e extraídas 

para folhas de cálculo Excel.  

 

Moeda funcional e moeda de apresentação 

A moeda funcional é o Metical. As operações em moeda estrangeira (que não o Metical) são 

convertidas para Meticais à taxa de câmbio oficial em vigor na data da transacção. 

 

Receitas 

Os recebimentos compreendem donativos recebidos dos parceiros programáticos e pelas 

contribuições dos membros da organização a título de Quotas. 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2. Base contabilística 

7.1.3. Fonte de informação 

7.1.4.	Moeda	funcional	e	moeda	de	apresentação	

7.1.5.	Receitas	

7.1.6.	Despesas	

7.1.7.	Activos	imobilizados	

7.1.8. Credores

7.1.9.	Devedores	

 

As demonstrações financeiras da Facilidade - ICDS são preparadas com base em regime de 

caixa modificada. Segundo o qual as receitas são reconhecidas e registadas quando 

ocorridas, e as despesas são reconhecidas e registadas no período em que diz respeito, não 

necessariamente quando as transacções em caixa ou banco acontecem. Contudo para 

responder as necessidades do fecho das contas a 31 de Outubro de 2020, as presentes 

demonstrações foram preparadas na base de acréscimo, segundo a qual as receitas e 

despesas são registadas e reconhecidas no período que diz respeito. 

 

A demonstração de recebimentos e pagamentos foi preparada com base nos registos 

contabilísticos da organização mantidos no sistema de contabilidade PASTEL/SAGE e 

extraídas para folhas de cálculo Excel.  

 

A moeda funcional é o Metical. As operações em moeda estrangeira (que não o Metical) são 

convertidas para Meticais à taxa de câmbio oficial em vigor na data da transacção. 

Os recebimentos compreendem donativos recebidos dos parceiros programáticos e pelas 

contribuições dos membros da organização a título de Quotas. 

As despesas são efectuadas através de pagamentos por cheque, transferências e/ou 

numerário e registados no sistema de contabilidade PASTEL/SAGE. 

Os activos imobilizados são classificados como bens de capital e registados como despesa 

no período da sua aquisição. 

OS credores são compostos por contas a pagar e acréscimos de custos (accruals) 

Os devedores são constituídos por contas a receber. 
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	7.2.	Receita	Trienal	do	Programa	AGIR	(2018	a	2020)	

7.3.	Saldos	iniciais	e	recebimentos	do	Programa	AGIR	no	período	

de	2018	a	2020	

	

Para o período em alusão, a Facilidade - ICDS recebeu desembolsos da OxfamNovib 
contabilizados no montante total de 29,865,145.66Meticais para implementação das 
actividades do Programa: Engajando cidadãos na Melhoria da qualidade dos serviços básicos 
ao nível de 6 distritos32 da Província de Nampula, no período de 2018 a 2020. A tabela 
abaixo ilustra o saldo inicial e o montante recebido pelo programa AGIR para cada ano do 
período em análise.  

Tabela -6: Receitas do Programa AGIR entre os anos 2018a2020 

 Receitas 

Código Ano Saldo Inicial Desembolso  Total  

5100/001 2018 244,138.16a) 10,611,124.47 10,855,262.63 

5100/001 2019 331,975.57 10,643,617.25 10,975,592.82 

5100/001 2020 568,375.35 b)11,183,743.93 11,752,119.28 

Total de Receitas 1,144,489.08 11,752,119.28 33,582,974.73 
Fonte: Facilidade – ICDS, 2020 

a) Refere-se ao remanescente do programa nos anos anteriores 2017. 
b) Inclui o montante de 2,573,340.00Meticais, decorrente do câmbio de 29,616.00Euros a 

taxa de 86.89 Meticais/Euro a 31 de Outubro 2020 que foi contabilizado a título de 
provisão de receita cuja sua recepção efectivar-se-á após a Auditoria do exercício 
económico de 2020. 

 

 
32 Os seis distritos de intervenção da Facilidade – ICDS são: Monapo, Murrupula, Mogincual, 
Liúpo, Mogovolas e Ribáuè. 

A Facilidade - ICDS iniciou o ano de 2018 com um saldo no montante de 
244,138.16Meticais pertencente ao Programa AGIR. 
Para o exercício económico do período compreendido entre 2018a 2020, a Facilidade - ICDS 
orçou para a operacionalização dos programas financiados pelo AGIR um total 
de31,729,433.00Meticais dos quais orçou-se para o exercício económico de 2018 um 
montante de 10,809,242.00Meticais; para 2019 estimou-se 10,643,617.00Meticais e o 2020 
com 10,276,574.00Meticais. 
 
Os valores orçados para implementação do programa AGIR para o período em análise 
mostraram uma tendência de redução dos orçamentos anuais em torno de 2.50% por ano, 
redução esta que implicou na redução de custos por meio da minimização da configuração 
do pessoal para garantir a adequação da estrutura orçamental imposta pelo AGIR. O gráfico 
abaixo ilustra o peso percentual dos orçamentos anuais do programa AGIR para o período 
2018 a 2020. 
 



 

 
 

 

 Fonte: Facilidade – ICDS, 2020 

34.07% 33.54%
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Gráfico - 7: Contribuições anuais do Programa 
AGIR (2018 a 2020)
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7.4.	Despesas		

7.4.1			Investimento	

7.4.2.						Pessoal	
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Nos períodos em referência o programa AGIR teve despesas no valor de 30,000.00Meticais 

referente ao ano 2019. 

Em relação as despesas com o pessoal para 2018 a 2020 o programa AGIR teve despesas 
no valor de 10,732,692.78Meticais (Dez milhões, setecentos e trinta e dois mil, 
seiscentos e noventa e dois meticais e setenta e oito centavos), das quais: 

3,755,452.04Meticais (três milhões, setecentos cinquenta e cinco mil, quatrocentos e 
cinquenta e dois meticais e quatro centavos) pertencem ao ano 2018; 
4,059,467.28Meticais (Quatro milhões, cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e 
sete meticais e vinte oito centavos) pertencem ao ano 2019 e 2,917,773.46Meticais (Dois 
Milhões, novecentos e dezassete mil, setecentos e setenta e três meticais e quarenta e seis 
centavos) pertencem ao ano 2020. Vide a tabela abaixo.  

Tabela – 7: Despesas com o pessoal por Ano  

Descrição 2020 2019 2018 Total  

Salários 2,651,935.00 3,814,350.00 3,458,300.00 9,924,585.00 

INSS 4% 89,087.40 139,054.00 282,745.30 510,886.7 

Seguro contra doenças 
e acidente profissional 

58,802.06 56,145.68 14,406.74 129,354.48 

Assistência médica e 
medicamentosa 

117,949.00 49,917.60  167,866.60 

Total  2,917,773.46 4,059,467.28 3,755,452.04 10,732,692.78 

Fonte: Facilidade – ICDS, 2020 



 

 
 

 

7.4.3. Despesas correntes 

7.4.4.	Despesas	de	Intervenção
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Em relação as despesas de funcionamento, no período em referência, o programa AGIR teve 
despesas no valor de 1,238,953.21 Meticais (Um milhão, duzentos e trinta e oito 
mil,novecentos e cinquenta e três meticais e vinte e um centavos). Das quais: 458,527.01 
Meticais (Quatrocentos cinquenta e oito mil, quinhentos e vinte e sete meticais e um 
centavo) pertencem a 2018; 493,247.41 Meticais (Quatrocentos e noventa e três mil, 
duzentos e quarenta e sete meticais e quarenta e um centavos) pertencem a 2019; e 
287,178.79 Meticais (Duzentos oitenta e três mil, oitocentos e cinquenta e três meticais e 
quarenta e seis centavos) pertencem a 2020. Vide a tabela abaixo. 
 Tabela – 8: Despesas Correntes  
Descrição 2020 2019 2018 Total  

Renda do escritório     
Consumíveis 148,508.50  138,507.05   156,429.77   443,445.32  
Comunicação interna 53,616.16  29,084.48   28,379.64   111,080.28  
Segurança de 
Escritório 

56,000.00  270,000.00   200,000.00   526,000.00  

Seguro para 
automóveis 

17,458.89  32,713.99   43,795.90   93,968.78  

Despesas Banzarias 11,595.24  22,941.89   29,921.70   61,133.50  
Total 287,178.79 493,247.41 458,527.01 1,235,627.88  

Fonte: Facilidade – ICDS, 2020 
 

Em relação as despesas das actividades, no período em referência, o programa AGIR teve 
despesas no valor de17,516,091.54Meticais (Dezassete milhões, e dezasseis mil, noventa 
e um meticais e cinquenta e quatro centavos). Das quais: 5,523,638.56Meticais(Cinco 
milhões, quinhentos e vinte três mil, seiscentos e trinta e oito meticais e cinquenta e seis 
centavos) pertencem a 2018; 5,313,343.32Meticais (Cinco milhões,trezentos e treze mil, 
trezentos e quarenta e três meticais e trinta e dois centavos) pertencem a 2019; 
e6,679,109.66Meticais(Seis Milhões,seiscentos e setenta e nove mil, cento e nove 
meticais e sessenta e seis centavos) pertencem a 2020. Vide a tabela abaixo 

 

Tabela - 9: Despesas com Actividades 
Descrição 2020 2019 2018 Total  

Implementação das 
ac�vidades do programa  

6,679,109.66 5,313,343.32 5,523,638.56 17,516,091.54 

Total  6,679,109.66 5,313,343.32 5,523,638.56 17,516,091.54 

Fonte: Facilidade – ICDS, 2020 

 



 

 
 

 

7.4.5.	Despesas	de	Desenvolvimento	Organizacional

 

 

 

Fonte: Facilidade –

 

ICDS, 2020

  10 000 000,00

 10 200 000,00

 10 400 000,00

 10 600 000,00

 10 800 000,00

 11 000 000,00

 11 200 000,00

2018 2019 2020

Orcamento

Receitas

Despesas

Gráfico - 8: Analise compara�va dos 
Valores  

35

Em relação as despesas de desenvolvimento organizacional, no período em referência, o 
programa AGIR teve despesas no valor de1,853,588.18 Meticais(Um milhão, oitocentos e 
cinquenta e três mil, quinhentos e oitenta e oito meticais e dezoito centavos). Das 
quais:785,667.72Meticais (Setecentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e sete 
meticais e setenta e dois centavos) pertencem a 2018; 511,159.46Meticais (Quinhentos e 
onze mil, cento e cinquenta e nove meticais e quarenta e seis centavos) pertencem a 2019; 
e 556,761.00Meticais (Quinhentos e cinquenta e seis mil, setecentos e sessenta e um 
meticais) pertencem a 2020. 
 
 

Tabela - 10: Despesas de Desenvolvimento Organizacional 
Descrição 2020 2019 2018 Total  
Assistência técnica 
e financeira 

   282,039.00   282,039.00  

Pacote de 
Administração e 
Finanças 

32,788.00  27,476.28   50,233.72   110,498.00  

Auditoria 350,000.00  331,110.00   331,110.00  1,012,220.00  
Comunicação 
Institucional 

94,400.00  79,100.00    173,500.00  

Assembleia Geral 49,403.00  73,473.18   122,285.00   245,161.18  
Material de 
protecção para os 
trabalhadores face 
COVID 19 

30,170.00    30,170.00  

Total 556,761.00 511,159.46 785,667.72 1,853,588.18  
Fonte: Facilidade – ICDS, 2020 

 

Nos períodos em referência, o programa AGIR teve despesas totais no valor de 
31,371,325.71 Meticais (Trinta e um milhões, trezentos e setenta e um mil, trezentos e 
vinte e cinco meticais e setenta e um centavos). Das quais: 10,523,285.33 Meticais  (Dez 
milhões, quinhentos e vinte três mil, duzentos e oitenta e cinco meticais e trinta e três 

centavos) pertencem ao 2018; 10,407,217.47 Meticais (Dez milhões, quatrocentos e 
sete mil e duzentos e dezassete meticais e quarenta e sete centavos) pertencem a 2019; e 
10,440,822.91 Meticais (Dez milhões, quatrocentos e quarenta mil, oitocentos e vinte e 
dois meticais e noventa e um centavos) pertencem a 2020. O Gráfico abaixo ilustra a título 
de analise horizontal os valores das despesas, orçamentos e receitas durante a 
implementação das actividades do programa AGIR no período de 2018 a 2020. Vide o 
gráfico abaixo: 



 

 
 

 
Notas:    

(3) Mede o nível de desembolso do doador ao longo do período contratual. 

(5) Capacidade da ABC em implementar as actividades orçamentadas ao longo do período contratual. 

(6) Valor orçamental remanescente até ao presente momento. 

(7) Dinheiro disponível ate ao presente momento. 

 

•  Execução orçamental do período 

No que tange a execução financeira do programa AGIR a estrutura dos gastos em 
média para o período em analise (2018 a 2020) compreendeu a: 

❖ 38.25% - Custos administrativos;  
❖ 55.84% - Custos de actividades; e 
❖ 5.91% - Custos de desenvolvimento Organizacional. 

Com forme os detalhes na tabela abaixo: 

 

Tabela -12: Estrutura Orçamental do período (2018 – 2020) 

Rubricas 2018 % 2019 % 2020 % 

Custos 
Administrativos 

4,213,979.05 40 4,582,714.69 44 32,01,626.92 30.7 

Custos com 
Actividades 

5,523,638.56 
52 5,313,343.32 51 6,679,109.66 64 

Custos Desenv. 
Organizacional 785,667.72 

8 511,159.46 5 556,761.00 5.3 

TOTAL 10,523,285.33
 

100 10,407,217.47 100 10,437,497.58 100 

Fonte: Facilidade – ICDS, 2020 
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Tabela -11: Representação da análise financeira referente ao período 2018 a 2020 

PERIODO 
Orçamento 
(1) 

Disponibilidade 
Financeira 

Gastos  Saldo 

31 de 
Dezembro 
(2) 

% '(3) 

Janeiro a Dez. 
(4) 

% '(5) 
Orçamental 
(6) 

Disponível 
(7) 

(3) = 
(2) / 
(1) 

(5) = 
(4) / 
(1) 

(6) = (1) - 
(4) 

(7) = (2) - 
(4) 

2018 
10,809,242
.00 

10,855,260.
90 

100 
10,523,285.3
3 

97% 285,956.67 331,975.57 

2019 
10,975,592
.00 

10,975,592.
82 

100 
10,407,217.4
7 

95% 568,374.53 568,375.35 

2020 
10,844,949
.35 

11,752,119.
29 

108 
10,440,822.91
 

96% 404,126.44 1,311,296.38 

Total  
32,437,705
.70 

33,582,973.
01 

103 
31,371,325.71
 

96% 1,258 457,64 2,211,647.30 

Fonte: Facilidade – ICDS, 2020 
 



 

 
 

 

Execução orçamental de 2018 a 2020 por cada ano de receitas . 
 

A. Receitas 2018-2020 
Codigo Descricao  Consolidado   

  Orcamento   Execucao   Variancia  

5100/000 Contribuicoes 
   

 
2018  10,809,242.00   10,611,124.47          198,117.53   
2019  10,975,592.82   13,216,957.25          331,975.57   
2020  10,844,949.35     8,610,403.94       1,666,170.06  

 Total de Receitas  32,629,784.17   32,438,485.66       2,196,263.16  

B. Despesas       
4100/000 INVESTIMENTOS 

   

4100/007 Projector         30,000.00          30,000.00                       -     
Total de despesas de Investimento         30,000.00          30,000.00                       -    

4210/000 REMUNERACOES 
   

4210/001 Director Executivo    3,733,125.00     3,733,125.00                       -     
Coodenador TPC       220,650.00        220,650.00  

 

4210/002 Assessor/Coordenador do Programa    1,384,000.00     1,384,000.00                       -     
Assistente de comunicacao       108,000.00        108,000.00  

 

4210/003 Oficial Programa Desenvolv Capac       956,150.00        956,150.00                       -    

4210/007 Contabilista    1,542,010.00     1,542,010.00                       -    

4210/008 Assistente Administrativo       873,750.00        873,750.00                       -    

4210/011 Zelador/Servente       378,400.00        378,400.00                       -     
Servente logistico         52,500.00          52,500.00                       -    

4210/012 Motorista       676,000.00        676,000.00                       -    

4220/001 INSS 4%       562,718.40        510,886.70           51,831.70  

4240/001 Seguro Contra acidents/doencs profis       174,719.45        129,354.48           45,364.97  

4250/001 Assistenc medic e Politic de HIV-SIDA       180,000.00        167,866.60           12,133.40  

 Total de despesas com pessoal  10,842,022.85   10,732,692.78          109,330.07  

4300/000 Despesas Correntes    
4300/002 Consumiveis       579,858.00        443,445.32          136,412.68  

4300/003 Comunicacao interna       113,342.00        111,080.28             2,261.72  

4300/005 Seguranca de Escritorio       526,088.00        526,000.00                  88.00  

4300/006 Seguro para automoveis       113,140.00          93,968.78           19,171.22  

4500/004 Despesas Bancarias         126,660.00             64,458.83               65,526.50  

 Total de despesas correntes    1,459,088.00     1,238,953.21          223,460.12  

4400/000 GASTO COM ACTIVIDADE    

 

Fortalecimento de organizacoes 
sociedadecivil       475,000.00        474,203.60                796.40  

4400/002 
Engajamento dos cidadaos nivel 
distrital    9,555,996.00     9,339,685.17          216,310.83  

4400/014 
Monitoria da assiduidade dos 
professores atraves de SMS        444,500.00        418,328.65           26,171.35  

4400/016 
Subsidio dos facilitadores locais e 
comunicacao       745,500.00        736,167.00             9,333.00  

4400/003 Acomodacao       650,000.00        627,933.00           22,067.00  

4400/004 Viagens       250,000.00          66,610.00          183,390.00  

4400/005 Accao de Advocacia    1,109,200.00     1,070,159.00           39,041.00  

4400/013 
Apoio Institucional as unidades de 
servico       150,000.00        142,292.52             7,707.48  

4400/006 Informacao e Documentacao       436,640.00        342,946.54           93,693.46  

4400/007 Actividade de Monitoria e Avaliacao       480,160.00        469,265.25           10,894.75  

4400/008 
Evento Annual de Avaliacao 
Participacao       100,000.00          93,931.00             6,069.00  

4400/017 Angariação de fundos       922,000.00        884,286.21           37,713.79  

4400/009 Combustivel uso trabalho de  campo    1,324,336.00     1,305,848.59           18,487.41  

4400/010 Manutencao de Veiculos       946,000.00        938,708.92             7,291.08  37

 



 

 
 

 

4400/011 
Elaboracao do Plano Estrategico 
2020-24       433,949.00        407,033.00           26,916.00  

4400/012 Accoes de Visibilidade dos programas       267,000.00        198,693.09           68,306.91  

 Total de despesas de intervencao  18,290,281.00   17,516,091.54          774,189.46  

4500/000 
GASTOS DE DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL    

 Assistencia tecnica e financeira         287,553.00          282,039.00                 5,514.00  

4500/002 Pacote de Administracao e Financas         165,000.00          110,498.00               54,502.00  

4500/003 Auditoria      1,012,220.00       1,012,220.00                              -    

4500/005 Comunicacao Institucional         199,100.00          173,500.00               25,600.00  

4500/006 Assembleia Geral         277,980.00          245,161.18               32,818.82  

4500/011 
Aquisicao material de protecao para 
os trabalhadores face COVID 19            66,538.50             30,170.00               36,368.50  

 

Totas de despesas de Desenv 
Organizacional    2,008,391.50     1,853,588.18          154,803.32  

 Total das despesas   32,629,783.35    31,368,000.38         1,261,782.97  
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8. Lições Aprendidas 

A aprendizagem é o resultado da reflexão e análise contínua do trabalho que se realiza e os 

seus resultados tendo em conta os processos de planificação, coordenação e monitoria. Este 

princípio é parte do processo de edificação da Facilidade - ICDS. Por isso, no período em 

referência a organização orientou a sua intervenção na base de lições colhidas ao longo dos 

anos: 

 

1. No exercício da monitoria da qualidade dos serviços, os encontros de reflexão conjunta 

entre titulares de deveres31 e titulares de direitos32 mostraram um grande potencial 

na medida em que, por um lado, permite o esclarecimento imediato sobre os passos 

a percorrer para a resolução das demandas das comunidades e, por outro, acautela as 

expectativas dos titulares de direitos em relação ao tempo e procedimentos 

necessários para a resolução dos assuntos. 

2. As organizações que implementam programas de monitoria dos serviços básicos, 

devem estabelecer um sistema de monitoria consistente que permite analisar junto 

dos titulares de direitos se os assuntos que se dizem resolvidos estão efectivamente 

solucionados ou, apenas manifestam-se de formas diferentes. 

3. A abordagem de implementação do programa de monitoria dos serviços básicos 

demonstra um potencial sólido na resolução das demandas das comunidades. No 

entanto, sente-se ainda que se torna difícil captar demandas específicas dos grupos 

marginalizados33. Para tal, é necessário investir em acções de sensibilização e 

preparação antecipada sobre os direitos específicos dos grupos marginalizados antes 

dos encontros de auscultação geral. 

4. Abordagem da capacitação em cascata, demonstrou que é ineficaz visto que os 

conhecimentos adquiridos pelos envolvidos não são efectivamente replicados aos 

destinatários finais. Assim sendo, urge a necessidade de envolver todos os visados na 

capacitação.  

5. A abordagem de cartão de pontuação comunitária focalizada às unidades de serviços 

(Escolas e Unidades Sanitárias) produziu mudanças relevantes que se 

consubstanciaram na melhoria da qualidade dos serviços públicos. O facto da 

abordagem de engajamento entre os usuários e provedores de serviço ter incidido 

sobre assuntos concretos de uma determinada unidade de serviço, melhorou os 

mecanismos de prestação de contas entre usuários e provedores.  

 

 

 
31 A Facilidade – ICDS considera de titulares de deveres os provedores de serviços, instituições públicas, autoridades 
locais e o Governo do Distrito 
32 A Facilidade – ICDS considera de titulares de direitos os utentes de serviço de uma determinada unidade de 
prestação de serviço.  
33 Facilidade – ICDS considera como sendo grupos marginalizados, os doentes crónicos, as mulheres, os Jovens e as 
crianças. 39

 



 

 

Info@facilidadeicds.org

www.facilidadeicds.org
Rua 2556, Muahivire Expansão, 

Cidade de Nampula

(+258) 823248930

www.facebook.com/facilidadeicds1

@facilidadeicds
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