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Módulo 6: Quadro de Resultados

 PorquPorquêê usar o Quadro de Resultadosusar o Quadro de Resultados

 Componentes do Quadro de ResultadosComponentes do Quadro de Resultados



Goal vs ObjectivosGoal vs Objectivos

 Goal:Goal:

 Descrição ampla do objectivo desejado com aDescrição ampla do objectivo desejado com a
implementação do programa,implementação do programa,

 Objectivos:Objectivos:
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 Objectivos:Objectivos:

 Declaração de resultados específicos, realísticos eDeclaração de resultados específicos, realísticos e
mensuráveis do programa,mensuráveis do programa,



Goal vs ObjectivosGoal vs Objectivos -- exemplosexemplos

 Goal:Goal:

 MelhorarMelhorar as condições de vida das COVas condições de vida das COV

 Reduzir o nível de delinquência juvenilReduzir o nível de delinquência juvenil
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 Objectivo:Objectivo:

 Aumentar em 20% o numero de instituições deAumentar em 20% o numero de instituições de
acolhimento dos COV até 2010.acolhimento dos COV até 2010.

 Reduzir em 30% o nível de abandono escolar dosReduzir em 30% o nível de abandono escolar dos
jovens entre os 12 a 17 anos ate 2010jovens entre os 12 a 17 anos ate 2010



Objectivos (SMART)Objectivos (SMART)
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 Especifico (Especifico (SSpecific):pecific): Identifica a acção concreta que seIdentifica a acção concreta que se
pretende realizarpretende realizar

 Mensurável (Mensurável (MMeasurable):easurable): Quantifica o valor dos recursos,Quantifica o valor dos recursos,
actividade, ou mudança a alcançar.actividade, ou mudança a alcançar.

 Apropriado (Apropriado (AAppropriate):ppropriate): RelacionaRelaciona--se de forma lógicase de forma lógica
com o problema e o impacto do programacom o problema e o impacto do programa

 Realístico (Realístico (RRealistic):ealistic): Fornece uma dimensão realísticaFornece uma dimensão realística
que se pode alcançar com os recursos disponíveis e planosque se pode alcançar com os recursos disponíveis e planos
de implementaçãode implementação

 Temporal (Temporal (TTimeime--based):based): especifica o horizonte temporalespecifica o horizonte temporal
em que o objectivo deve ser alcançadoem que o objectivo deve ser alcançado



OBJETIVOS: COMO DEVEM SER ESTABELECIDOS?OBJETIVOS: COMO DEVEM SER ESTABELECIDOS?

Utilizar verbos para especificar ações:
Aumentar
Incrementar
Melhorar
Reduzir
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Reduzir
Fornecer
Fortalecer

Especificar um propósito para ser comparado com um êxito ou
resultado
Indicar prazo específico para ser realizado. Isto proporciona
uma base de avaliação para medir desempenho.



O que é um Quadro de ResultadosO que é um Quadro de Resultados

 É uma representação gráfica que mostra a relação entre aÉ uma representação gráfica que mostra a relação entre a
estratégia do programa, os resultados e o objectivo geralestratégia do programa, os resultados e o objectivo geral
(goal);(goal);
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 Identifica os vários níveis de resultados e mostra a relaçãoIdentifica os vários níveis de resultados e mostra a relação

causal entre todos os níveis de objectivos do programacausal entre todos os níveis de objectivos do programa



Porque usar o Quadro de ResultadosPorque usar o Quadro de Resultados

 PlaneamentoPlaneamento

 Gestão/monitoria/revisãoGestão/monitoria/revisão

 ComunicaçãoComunicação
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 ComunicaçãoComunicação



Componentes de um Quadro de ResultadosComponentes de um Quadro de Resultados

 Goal

 A descrição do que o programa deseja alcançar a longo prazo

 Objectivo Estratégico (SO):
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 O objectivo estratégico principal do programa que permite alcançar o GOAL.
É o nível de resultados mais alto que se pode medir com o programa

 Resultados intermédios (IR):

 O que se tem que realizar para assegurar que se alcança o objectivo
estratégico



PLANEANDO OBJETIVOS E RESULTADOS

PROJETO METAS / ÁREAS /
LINHAS DE AÇÃO

OBJETIVOS

METASATIVIDADES
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METASATIVIDADES

INDICADORES

RESULTADOS



Forma Genérica do Quadro de ResultadosForma Genérica do Quadro de Resultados
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SO

IR1 IR2 IR3IR1 IR2 IR3

IR1.1

IR1.2

IR1.3

IR2.1

IR2.3

IR2.3

IR3.1

IR3.2

IR3.3



Módulo 6: Quadro de Resultados

SO 14: Capital Humano e tecido social Fortalecido

GOAL: Melhoria da segurança alimentar redução da pobreza e
vulnerabilidade das mulheres

IR 14.1: Incrementado o uso de práticas
de PF, serviços e produtos de nutrição
de alto impacto.

IR 14.2: Reduzida a prevalência do
HIV/AIDS incrementada a mitigação
do seu impacto

IR 14.3: Melhoria do uso de
educação primária de qualidade

IR 14.1.1: Aumentado o Suporte
comunitário para intervenções de

IR 14.2.1: Reduzido
comportamento de risco

IR 14.3.1: Fortalecida a
Participação da comunidade nacomunitário para intervenções de

alto impacto na saúde

IR 14.1.3: Qualidade serviços
primários de saúde melhorada

IR 14.1.2: Melhorada a
disponibilidade de serviços e
cuidados primários de saúde

IR 14.1.4: Melhorados os
Sistemas e recursos do sector
da Saúde

IR 14.2.3: Incrementado o accesso
aos cuidados e tratamento para
pessoas com HIV/SIDA

IR 14.2.4: Cuidados e apoio aos
COV expandido

IR 14.2.2: Reduzida Transmissão
vertical

comportamento de risco

IR 14.3.3: Melhorada a
qualidade de educação básica

IR 14.3.4: Equidade na
educação básica fortalecida

IR 14.3.2: Fortalecido o
planeamento a gestão e M&A dos
serviços de educação básica

Participação da comunidade na
gestão e fornecimento de
serviços de educação básica

IR 14.2.5: Melhor ambiente para os
programas de resposta ao
HIV/SIDA
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Envolver a Comunidade em Acções para a

Promoção e Protecção da sua Própria Saúde

O DPSEC

é responsável por...

RI 1: Capacidade
institucional do
DPSEC fortalecida

RI 2: Capacidade das
comunidades em
identificação, análise e
solução dos seus problemas
melhorada

RI 3: Mecanismos para o
envolvimento comunitário
estabelecidos

RI 5: Articulação com
outros sectores do SNS
e outras entidades
melhorada

RI 4: Instrumentos de
monitoria e avaliação
desenvolvidos

RC 1.1. Curricula de
formação de trabalhdores de
saúde revistos/adaptados
para trabalho com a
comunidade

RC2.1. APES formados

em actividades de

promoção e defesa da

saúde da comunidade

RC3.1. Mecanismos
desenvolvidos para o
envolvimento activo
das comunidades na
gestão de programas

RC 4.1. Plano de

monitoria e avaliação

do envolvimento

comunitário

desenvolvido

RC 5.1. Estruturas

organizacionais para o

suporte da cooperação

intersectorial para o

envolvimento

comunitário

Advogar e coordenar Esforços do sector Saúde
para maior envolvimento da comunidade

Objectivo do
Ministério...

RC 1.2.
Instrumentos para
trabalho de
mobilização
desenvolvidos

RC 1.3. T rabalhadores

de saúde e de ONGs

capacitados em

metodologias

part icipativas e CIPA

RC 1.4.
Trabalhadores
formados em serviço
para trabalho com as
comunidades

RC 1.5. Parcerias com

comunidades,

instituições do estado,

agências internacionais

e ONGs promovidas

RC 2.2. Estruturas
comunitárias capacitadas
para a identificação, análise
e solução de seus próprios
problemas

de saúde e das US

RC 3.2. Sustentabilidade

dos mecanismos de

envolvimento

comunitário garantida

RC3.3. Melhores
práticas de
envolvimento
comunitário
documentadas e
disseminadas

desenvolvido

RC 4.2. Relatórios de

monitoria e avaliação

do envolvimento

comunitário publicados

regularmente

RC 4.3. Bolet im sobre

actividades de

envolvimento

comunitário publicado

regularmente

RC 4.4. Mecanismos e

instrumentos de

medição de impacto de

acções de

envolvimento

comunitário

desenvolvidos

comunitário

estabelecidos

RC 5.2. Mecanismos para

a cooperação

intersectorial para o

envolvimento

comunitário

desenvolvidos

RC 5.3. Elementos
de envolvimento
comunitário
incluidos em
políticas,
estratégias, normas
e guiões do SNS



Exercício em GrupoExercício em Grupo –– 60m60m

 Um programa pretende reduzir a proporção de gravidez nãoUm programa pretende reduzir a proporção de gravidez não
desejada entre as raparigas em idade escolar de uma vila,desejada entre as raparigas em idade escolar de uma vila,
através da promoção do uso da praticas de planeamentoatravés da promoção do uso da praticas de planeamento
familiar.familiar.
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familiar.familiar.

 Desenvolva um Quadro de Resultados para o programaDesenvolva um Quadro de Resultados para o programa



Na construção de um Quadro de Resultados deve lembrarNa construção de um Quadro de Resultados deve lembrar--se quese que

 A relação entre os objectivos ligados entre si deve ser causal.A relação entre os objectivos ligados entre si deve ser causal.

 Cada Resultado Intermédio e seu derivados deve serCada Resultado Intermédio e seu derivados deve ser
mensurável.mensurável.
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ExercícioExercício 1919 -- individual (final)individual (final)

O quadro de resulatdados abaixo referente a um um programa de controlo da malária do

MISAU está incompleto. É dado a seguir um conjunto de possibveis resultados para o

programa. Em grupo coloque –os onde os achar melhor enquadrados de acordo com a

hiearquirazação dos mesmos.

•Qualidade dos serviços de saúde melhorada (incluindo AIDI e TIP)

•Tratamento baseados na comunidade promovido

•Diagnóstico de malária nas unidades sanitárias melhorado

•Treino de pessoal de saúde na área de laboratório e tratamento fortalecido

•Medicamentos eficazes fornecidos às unidades sanitárias

•Controlo larval restabelecido

•Pulverização intra-domiciliária consolidada nas áreas geográficas relevantes

•Acesso e uso universal de redes mosquiteiras de longa duração

•Gestão ambiental para a prevenção e controlo da malária reforçada



Casa de Ferro - Maputo



MEASURE Evaluation is funded by the U.S. Agency for

International Development (USAID) through Cooperative

Agreement GPO-A-00-03-00003-00 and is implemented by

the Carolina Population Center at the University of North

Carolina in partnership with Constella Futures, John Snow,

Inc., Macro International, and Tulane University.

Visit us online at http://www.cpc.unc.edu/measure.Visit us online at http://www.cpc.unc.edu/measure.


