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Descrição do Projecto Indicadores Meios de PressupostosDescrição do Projecto Indicadores Meios de
verificação

Pressupostos
verificação

Goal: Descrição ampla do Impacto Mede até que ponto o programa Fonte e métodos deGoal: Descrição ampla do Impacto
que se pretende com o programa

Mede até que ponto o programa
contribuiu de forma sustentável para o

Fonte e métodos de
recolha eque se pretende com o programa

ao nível nacional ou sectorial
contribuiu de forma sustentável para o
Goal. Usa-se durante a Avaliação.

recolha e
apresentação dosao nível nacional ou sectorial Goal. Usa-se durante a Avaliação. apresentação dos
dados

Enquadramento do Problema As condições no fim do programa que Fonte e métodos de PressupostosEnquadramento do Problema
(Propósito): Define de forma geral
e abrangente, as intenções e os

As condições no fim do programa que
indicam que o propósito foi alcançado
e os benefícios são sustentáveis. Usa-

Fonte e métodos de
recolha e
apresentação dos

Pressupostos
referentes a relação
entre o propósito ee abrangente, as intenções e os

resultados esperados do programa.
e os benefícios são sustentáveis. Usa-
se na conclusão do projecto e na sua

apresentação dos
dados.

entre o propósito e
goal.resultados esperados do programa. se na conclusão do projecto e na sua

avaliação.
dados. goal.

avaliação.

Objectivos : O resultado esperado Mede ate que ponto os objectivos Fonte e metodos de PressupostosObjectivos : O resultado esperado
na produção de determinado

Mede ate que ponto os objectivos
foram alcançados e conduzem de

Fonte e metodos de
recolha e

Pressupostos
referentes a relaçãona produção de determinado

Output
foram alcançados e conduzem de
forma sustentável aos benefícios

recolha e
apresentacao dos

referentes a relação
entre os outcomes eOutput forma sustentável aos benefícios

esperados. Usa-se durante a revisão e
avaliação

apresentacao dos
dados.

entre os outcomes e
o proposito.

avaliação .

Outputs: Os Resultados directos e Mede a quantidade e qualidade dos Fonte e metodos de Pressupostos
mensuraveis( bens ou serviços), do
projecto. Normalmente sob controlo

output, bem como o tempo em que
são entregues. Usa-se durante a

recolha e
apresentação ds

referentes a relação
entre os output seprojecto. Normalmente sob controlo

dos gestores do programa
são entregues. Usa-se durante a
monitoria e revisão

apresentação ds
dados.

entre os output se
os outcomes.dos gestores do programa monitoria e revisão dados. os outcomes.

Actividades: As tarefas
executadas para produzir os

As metas da implementação do
programa/projecto.Usa-se durante a

Fonte e métodos de
recolha e

Pressupostos
referentes a relaçãoexecutadas para produzir os

outputs identificados
programa/projecto.Usa-se durante a
monitoria

recolha e
apresentação dos

referentes a relação
entre o actividades eoutputs identificados monitoria apresentação dos

dados.
entre o actividades e
os outputs.dados. os outputs.



Matriz de Planeamento do
Descrição resumida

Meios de VerificaçãoMatriz de Planeamento do
Projecto

Descrição resumida
Objectivos ou
Actividades

Indicadores
Meios de Verificação
ou Fonte de Dados

Pressupostos
Projecto

Actividades
ou Fonte de Dados

GOAL INDICADORES Relativos ao Goal
DESENVOLVIMENTO DE

GOAL INDICADORES
O Goal é alcançado

Relativos ao Goal
DESENVOLVIMENTO DE

HIPOTESES
O Goal é alcançado

HIPOTESES
Se o objectivo do Programa é

atingido então há uma
contribuição no Goal

OBJECTIVOS DO INDICADORES Do objectivo do projecto
contribuição no Goal

^

OBJECTIVOS DO
PROJECTO

INDICADORES
QUE MOSTRAM A
REALIZAÇÃO DOS

Do objectivo do projecto
que afectam o Goal

^
Se os outputs são obtidos então

REALIZAÇÃO DOS
OBJECTIVOS DOSe os outputs são obtidos então

o objectivos do programa é
OBJECTIVOS DO

PROGRAMA
atingido )

PROGRAMA

RESULTADOS OU INDICADORES, Que afectam o objectivoRESULTADOS OU
OUTPUTS

INDICADORES,
DESCREVEM OS

Que afectam o objectivo
do ProjectoOUTPUTS DESCREVEM OS

RESULTADOS OU
OUTPUTS

do Projecto

FACTORES QUE SE PODEM
CONTROLAR

OUTPUTS

CONTROLAR
Se estas actividades foremSe estas actividades forem

realizadas Então os Outputs são
ACTIVIDADES OU

PROCESS
ESPECIFICAÇÃO

DAS
Que afectam os Outputs

realizadas Então os Outputs são
alcançados

PROCESS DAS
QUANTIDADESalcançados QUANTIDADES
CUSTOS DASCUSTOS DAS
ACTIVIDADES







PRESSUPOSTOSPRESSUPOSTOSPRESSUPOSTOS

Descrição do Projecto
Indicadores

Meios de Verificação ouDescrição do Projecto
(Objectivos ou Actividades)

Indicadores
Meios de Verificação ou

Fonte de Dados(Objectivos ou Actividades) Fonte de Dados





Qual é a importância dos riscos/pressupostos?Qual é a importância dos riscos/pressupostos?

O risco é grande ou ocorrenciaO risco é grande ou ocorrenciaO risco é grande ou ocorrencia
do pressuposto improvavél?

O risco é grande ou ocorrencia
do pressuposto improvavél?do pressuposto improvavél?do pressuposto improvavél?

Sim NãoSim Não

O projecto pode ser redesenhadoO projecto pode ser redesenhado Não seO projecto pode ser redesenhado
para reduzir o risco ou permitir

O projecto pode ser redesenhado
para reduzir o risco ou permitir

Não se
preocupar

para reduzir o risco ou permitir
a ocorrência do pressuposto?

para reduzir o risco ou permitir
a ocorrência do pressuposto?

preocupar

a ocorrência do pressuposto?a ocorrência do pressuposto?

Sim NãoSim Não

Abandone oAbandone o
Re-desenhar o projecto Abandone o

projecto e repensar

Abandone o
projecto e repensarRe-desenhar o projectoRe-desenhar o projecto
projecto e repensarprojecto e repensarRe-desenhar o projectoRe-desenhar o projecto



PLANEIE PARAPLANEIE PARA
BAIXO (Topo-Base)BAIXO (Topo-Base)BAIXO (Topo-Base)

E ENTÃOE ENTÃOE ENTÃO
PENSE PARA CIMAPENSE PARA CIMA

Base-TopoBase-Topo



Descrição do Projecto Indicadores Meios de Verificação PressupostosDescrição do Projecto Indicadores
Objectivamente
Verificáveis

Meios de Verificação Pressupostos

Verificáveis

Melhorar as condições Melhoria das Esperança de Vida; A redução dasMelhorar as condições
de saúde das
comunidades rurais

Melhoria das
condições de saúde
dos residentes

Esperança de Vida;
mortalidade infantil;
Numero de ausências no

A redução das
doenças de origem
na má qualidade da

GOAL
comunidades rurais dos residentes Numero de ausências no

trabalho devidas a doença
na má qualidade da
água é o principal

GOAL
trabalho devidas a doença água é o principal

factor na saúde emfactor na saúde em
geralgeral

Reduzir as doenças com Redução de vermes Estatísticas das unidades Agua canalizadaReduzir as doenças com
origem na má qualidade

Redução de vermes
causadores de

Estatísticas das unidades
sanitárias demostrando

Agua canalizada
reduz as doenças

PROPOSITO
origem na má qualidade
água na vila VANDUZI

causadores de
doenças na agua

sanitárias demostrando
redução das doenças

reduz as doenças
cuja origem é a máPROPOSITO água na vila VANDUZI doenças na agua

consumida
redução das doenças
causadas pela má

cuja origem é a má
qualidade da aguaconsumida causadas pela má

qualidade da agua
qualidade da agua

qualidade da agua

Fontes de água e Disponibilidade de Sondagens que demostram Os anciãos

OUTPUTS

Fontes de água e
canalização construídas;

Disponibilidade de
Agua potável

Sondagens que demostram
o acesso diário a agua

Os anciãos
influentes da vila

OUTPUTS
canalização construídas;
Acesso a água potável

Agua potável o acesso diário a agua
potável comunidade

influentes da vila
vão permitir aAcesso a água potável

melhorado

potável comunidade vão permitir a
construção

Existência de Relatórios com mapas que Fundos para a

Adquirir material de

Existência de
Fontanários

Relatórios com mapas que
mostram os locais onde os

Fundos para a
construção podem

INPUTS

Adquirir material de
construção da

Fontanários mostram os locais onde os
fontanários foram

construção podem
ser obtidos

INPUTS construção da
canalização; Realizar

construídas
canalização; Realizar
seminários para divulgarseminários para divulgar
hábitos de higiene
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