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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Ficha-resumo do projeto. 

INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO 

TÍTULO Fortalecimento institucional local e reforço das co mpetências técni-

cas do município de Mueda, Moçambique  

ORÇAMENTO 

APROVADO 
342.400,00 € 

DATAS DE RE-

ALIZAÇÃO 
Do dia 16 de novembro de 2013 ao dia 16 de maio de 2016.  

ONG Alianza por la Solidaridad (APS) 

CONTRAPARTE 

LOCAL 
Distrito de Villa de Mueda 

LOCALIZAÇÃO Município de Mueda, província de Cabo Delgado. Moçambique 

DESCRIÇÃO 

DO PROJETO 

OG: Apoiar o processo de descentralização e reduzir a pobreza no município 
e no distrito de Mueda. 

OE: Melhorar os mecanismos de governação e de prestação de serviços aos 
cidadãos por meio do fortalecimento das instituições públicas do muni-
cípio de Mueda.  

R1: Aperfeiçoamento das competências técnicas e a igualdade de género 
da administração municipal 

R2:  Fortalecimento do Conselho Municipal, melhorando a infraestrutura e 
formando novas equipas. 

R3: Aperfeiçoamento do sistema de gestão, planeamento e controlo de re-
cursos públicos.  

R. de género: Aperfeiçoamento da igualdade de género nos recursos huma-
nos e planeamento estratégico do Conselho Municipal.  

OBJETIVOS DA 

AVALIAÇÃO 

Os objetivos específicos de avaliação foram os seguintes: 

� Análise do nível de cumprimento dos objetivos traçados pelo projeto e 

de eficácia dos meios empregados para a sua realização. 
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� Implementação de recomendações precisas e concretas para tornar as 

operações futuras mais eficazes no país. 

� Análise do papel desempenhado pelos diferentes atores nas atividades 

executadas pelo projeto. 

� Concepção das lições aprendidas no contexto desta avaliação. 

 

Avaliação por critérios. Resultados da avaliação:  

Foi levada a cabo uma avaliação do alcance e 
do cumprimento de cada um dos critérios que 
foram tidos em conta por meio de uma avalia-
ção numérica (O critério foi atingido com um 
altíssimo grau de cumprimento  nos indica-
dores previstos, segundo as expectativas ou 
mesmo superando-as: 5; O critério foi atingido 
com um alto grau de cumprimento  nos indi-
cadores previstos: 4; O critério foi atingido 
com um grau médio de cumprimento nos 
indicadores previstos, com aspectos perceptí-
veis que tornaram o êxito mais difícil: 3; O 
critério atingiu um baixo grau de cumprimen-
to  nos indicadores previstos, levando em con-
ta aspectos importantes que afetaram consi-
deravelmente o êxito deles: 2; O critério não 
foi atingido, havendo muito poucos aspectos 
positivos a destacar: 1.).   
 
A parte narrativa da análise responde detalha-
damente às perguntas formuladas na matriz 
de análise. Elas provêm do modelo utilizado 
de termos de referência proposto pela AACID 
e, em alguns casos, foram modificadas em 
consenso com a organização a fim de apre-
sentar de maneira mais operativa e organiza-
da a informação recolhida. Em alguns casos, 

optou-se pelo agrupamento destes subindica-
dores devido ou pela falta de informação exis-
tente, ou por conta da pertinência considera-
da. 
 
Tabela 1. Qualificação quantitativa de 
critérios e de PH. 
 

Critério Qualificação 

Pertinência / Alinhamento 4 

Coerência 4 

Eficácia 3 

Eficiência 2 

Impacto 3 

Sustentabilidade 2 

Aprovação  3 

Coordenação 3 

P.H. Género 2 

P.H. Sustentabilidade Ambien-
tal 2 

P.H. Diversidade Cultural  2 

 

 

Pertinência / Alinhamento: 4. 

A identificação realizada para a formulação 
proposta, num primeiro momento, tornou-se 
possível no âmbito do convénio com a AECID, 
tendo o objetivo de atender a reivindicações 
pontuais da CMVM em primeira instância. No 
âmbito de intervenção da qual faz parte, foi 
desenvolvido um amplo diagnóstico em rela-
ção às necessidades e prioridades das institu-

ições implicadas através de Conselhos Con-
sultivos, da Assembleia Municipal (AM) e tam-
bém em reuniões com os principais TOs. En-
tre estes TOs  encontra-se o sócio principal 
deste projeto que faz parte dos receptores da 
ação de fortalecimento institucional a longo 
prazo. Com isso, a integração desta adminis-
tração local propôs dois objetivos principais: 
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aumentar a importância do acordo, ampliando 
os seus resultados a médio e a longo prazo 
para a administração mais próxima da cidada-
nia, segundo o organograma estatal; e dispor 
do processo de fortalecimento planeado a 
longo prazo (4 anos) a fim de consolidar os 
pilares de um município que tinha apenas 
experiência institucional, capacidades (recur-
sos humanos) e ferramentas de gestão.  

 
Segundo a documentação revista do projeto e 
a forma como se corrobora com a fase de 
compilação de informações no terreno, o pro-
jeto procurou responder às reivindicações da 
iniciativa de descentralização iniciada pelo 
governo nacional antes do início da execução. 
Em 2005, tem início um movimento para a 

estruturação territorial a nível nacional com o 
objetivo de realçar a legislação já consolidada, 
mas que tinha baixos índices de aplicação. 
Neste sentido, o nível municipal foi o último 
para o qual foram destinados os esforços de 
criação de capacidades, empoderamento, 
dedicação e disposição de recursos. O muni-
cípio de Mueda era composto por quatro de-
partamentos (Vereações), estando elas a car-
go dos TOs mais importantes em relação às 
temáticas apresentadas pela legislação vigen-
te. Destaca-se o facto de que a jurisdição mu-
nicipal estava então a iniciaras  suas ativida-
des quando o projeto foi identificado e quando 
começou a sua execução, o que foi conside-
rada uma dificuldade acrescida para o TR. 

 

Coerência: 4. 

Contou-se desde o início com uma estrutura 
lógica e coerente, atendendo a uma adequa-
ção na sua programação e nas suas conclu-
sões. Esta lógica apoiava-se no âmbito de 
uma intervenção mais longa e direcionada 
tanto ao município e à administração distrital 
como a algumas OSCs importantes da comu-
nidade. Realizar uma análise de coerência é 
válido tomando-se como referência o âmbito 
do acordo; logo, as principais ações ou ativi-
dades do projeto atenderam às fases e às 
experiências desenvolvidas nesse âmbito. O 
OE do projeto "Melhorar os mecanismos de 
governação e de prestação de serviços aos 
cidadãos por meio do fortalecimento das insti-
tuições públicas do município de Mueda" está 
intrinsicamente ligado ao cumprimento dos 
objetivos específicos do convénio.  O OG e o 
OE do projeto estão intrinsicamente ligados ao 
cumprimento dos objetivos estabelecidos no 
convénio, sendo resultados do primeiro um 
eixo principal dos resultados do segundo.  
 
Neste sentido, tiveram importância especial 
ações como a doação do pessoal contratado 
(I1.R1), a elaboração da ferramenta cadastral 
e a construção de uma infraestrutura para 
ampará-lo (I1.R2 e I1.R3) e o trabalho do Di-
agnóstico de Impostos 2016-2018 (atividade 
relacionada ao I2.R3). Tais ações concretas 
em diferentes níveis de cumprimento de 

eficácia e impacto atenderam a etapas pre-
viamente estabelecidas pelas ações de 
convénio da AECID . A doação do pessoal foi 
possível graças à experiência prévia na con-
tratação de pessoal de outras administrações 
como o distrito; em relação ao cadastro, foi 
dado o passo seguinte rumo à elaboração do 
Plano de Estratégia Urbana do Município 
(PEU); no que se refere ao Diagnóstico de 
Impostos 2016-2018, deu-se um avanço no 
planeamento e na previsão necessários para 
melhorar as finanças e fazer a cobrança de 
impostos, fortalecendo o Conselho de Admi-
nistração, Finanças e Planeamento (VAFP).   
 
O projeto também deu início a processos de 
desenvolvimento ad hoc como pilares im-
prescindíveis para que se alcançassem os 
resultados  do convénio de fortalecimento das 
instituições públicas da região, como a reali-
zação do PEDSVM 2015-2019, os esforços 
para a instalação de internet no município, 
além dos primeiros passos para integrar me-
lhorias na igualdade de género tanto nos re-
cursos humanos como nos documentos de 
planeamento.   
 
No que diz respeito aos RE e após a realiza-
ção da análise, é possível observar três cam-
pos distintos: a incidência em capacidades 
técnicas dos recursos humanos (R1 e R4), 
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a melhoria de infraestruturas e equipamen-
tos (R2) e a elaboração de ferramentas de 
gestão pública  (R3). Os três campos são 
essenciais para o bom funcionamento de uma 
administração e no âmbito das políticas muni-
cipais de um governo eficiente. Esta estratégia 
foi bem-sucedida, uma vez que algumas das 
lacunas encontradas (pouco envolvimento da 
sociedade civil e participação de TD na toma-
da de decisões) fez parte da intervenção glo-
bal onde foi incorporada.  
 
Observa-se uma grande deficiência na ela-
boração e na operatividade dos indicado-

res  projetados. Tanto a formação original 
quanto a matriz apresentada pelo ISI de de-
zembro de 2015 expõem uma elaboração de 
indicadores de atividade que não dificulta a 
sua medição mas sim o seu acompanhamento 
periódico. Eles respondem a um formato de 
resultado ou de produto que poderiam ser 
definidos como atividades do projeto. Contu-
do, a formação original apresentou uma des-
crição adequada do seu ponto de vista e uma 
meta a ser alcançada, a possível medição só 
pode ser realizada em prazos fixados, inde-
pendentemente do seu cumprimento.  

 

Eficácia: 3. 

A eficiência alcançada segundo os resultados 
obtidos e os produtos conquistados no âmbito 
de cada um deles foi média.  

A integração do pessoal pré-contratado 
nos quadros do município foi elevada e a 
avaliação dos serviços prestados era satis-
fatória tanto pelo TR como pelo TO . Por sua 
vez, este pessoal contribuiu para aumentar a 
qualidade de outras atividades do projeto. 
Este feito no âmbito do R1 resultou em expe-
riência para o pessoal do município durante a 
gestão da convocação de vagas, na sua difu-
são a nível local, provincial e nacional, no 
começo de sua integração na administração 
municipal, na experiência de criação de incen-
tivos suficientes para atrair pessoas à região 
geográfica e garantir a integração posterior 
delas em dois dos três casos.  
 
Até a conclusão deste relatório a entidade 
apresenta evidências documentadas que 
comprovam o progresso de 88% do traba-
lho. Em anexo está um relatório fotográfico 
(Anexo 6). Desde que a APS se informa, em 
outubro de 2016, a infraestrutura será con-
cluída tinha sido previsto na reformulação 
para o levantamento dos fundos necessários 
que está a ser realizado. 
 
No que diz respeito aos esforços de levar in-
ternet ao município dentro deste R2, foi com-
provado que a capacidade de conexão por 

meio de um provedor reconhecido é opera-
tiva e funciona normalmente . 

 
Quanto à melhoria do sistema de gestão, pla-
neamento e controlo de recursos públicos (R3 
o município de Mueda conta com uma fer-
ramenta, ainda que não esteja a fazer uso 

dela . As atividades realizadas a fim de permi-
tir que o município tenha esta ferramenta à 
disposição não corresponderam em parte às 
capacidades existentes; por outro lado, não foi 
planeada uma instalação de capacidades sufi-
cientes. Ainda que se tenha contratado uma 
consultoria para o planeamento e a formação 
de pessoal na área de urbanismo, após a aná-
lise documental das fontes e do discurso de 
TR e TO envolvidos, pode-se afirmar que não 
existe atualmente uma ferramenta operativa. 
Em relação às medidas tomadas pela entida-
de para reativar esta ferramenta destaca-se a 
eventual formação que desde o começo se 
planeia dar ao TO para a aprendizagem e o 
uso dela. 
  
Foram observados problemas notáveis tanto 
na disposição de recursos humanos como 
na formação e nas capacidades deles pelo 
município . Dada a delicadeza das questões 
referentes ao urbanismo e ao ordenamento 
territorial, uma sistematização clara em rela-
ção aos procedimentos e à tomada de deci-
sões de nível técnico e de políticas é vista 
como essencial. A execução do projeto tentou 
incidir neste aspecto sem sucesso, o que le-
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vou ao agravamento por conta de um alto grau 
de informalidade nos procedimentos.  
 
Em relação à atividade destinada à implemen-
tação de um sistema de arrecadação de recei-
ta, foi elaborado o documento "Diagnóstico 
de um sistema de impostos no município 
de Villa de Mueda e Plano Trienal de Melho-
ria da Cobrança de Impostos 2016-2018”. 
Este diagnóstico foi reconhecido pela sua 
alta qualidade tanto pelo TR como pelo TO 
do município , sendo que está previsto que as 
medidas de planeamento possam entrar em 
vigor entre os anos de 2016 e 2018. 
 
O RG1 vinculado à melhoria de igualdade nos 
RHs do município e à formação de mulheres 
de nível administrativo e de serviços alcançou 
um nível de execução muito baixo.  Não se 
verificam pré-contratações de mulheres nem a 
incorporação delas nos quadros, nem foram 
encontradas evidências de formação de 100% 
das mulheres que trabalham em diversas á-
reas em qualquer uma delas. 
 
Quanto ao RG2 pode-se afirmar que mesmo 
que o PEDSVM 2015-2019 mencione o gé-
nero em diversos parágrafos, ele é sempre 
mencionado junto a temas como saúde e 
ação social, depois da estrutura organiza-

cional do município em vez de contar como 
um assunto independente ou transversal . A 
notável participação de mulheres no processo 
de recolha de informações realizado a nível 
comunitário é mencionada. O PEDSVM 2015-
2019 não apresenta medidas de igualdade 
específicas como também não aborda es-
pecificadamente a questão das mulheres 
com medidas ad hoc .  
 
 
Tabela 3: principais produtos obtidos.  
 
Técnico superior em assuntos jurídicos incorpora-
do nos quadros do município 
Técnico superior em planeamento urbano incorpo-
rado nos quadros do município 
Plano Estratégico de Desenvolvimento Social da 
Vila de Mueda 2015-2019 
Rede de acesso à internet instalada e em funcio-
namento 
Diagnóstico para cobrança de impostos e Plano 
de Ação 2016-2018 
Formação nas áreas de planeamento urbano e 
finanças, e em género.  
Levantamento de 60% dos dados cadastrais do 
município (fora de uso) 
Documento de ferramenta cadastral e de metodo-
logias (fora de uso) 
Formação em planeamento econômico e social 
(dois dias) 
Primeira formação de gênero para funcionários do 
município (dois dias) 

 
 

Eficiência 

Considerando as condições do cenário, os 
desvios ocorridos e a avaliação realizada pelo 
TO e o TR, de acordo com a análise, a efici-
ência do projeto foi baixa .  
 
Esta intervenção foi pioneira na região, su-
pondo, além de determinados desafios, 
certa dificuldade encontrada para avaliar a 
eficiência dos processos . No município de 
Mueda, não tinham sido desenvolvidas ativi-
dades parecidas e não se dispunha de um 
tecido empresarial significativo nos setores 
trabalhados. 
  
Nas entrevistas com o TR tanto por parte da 
organização como do município e as entrevis-
tas com o TO mencionam-se reuniões fre-
quentes para a coordenação e a informa-

ção em relação ao avanço do projeto . Du-
rante estes encontros foram planeadas ações 
de cada resultado com base no cronograma 
previsto com o intuito de solucionar conflitos e 
dúvidas entre as partes. Desde a APS os só-
cios eram informados sobre as despesas atu-
ais, as possíveis incidências e os avanços. Tal 
como se pode retirar das entrevistas sobre 
estas atividades de acompanhamento, não 
era comum fazer uma ata de reunião, já que 
não tinham sido encontradas evidências 
nos documentos apresentados.  
 
Os TO indicaram que, ainda que o acordo de 
implementação indicasse detalhes do orça-
mento do projeto, nem sempre se esteve cien-
te do orçamento restante disponível para as 
atividades previstas. Isto ocorreu em parte 
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devido à integração do projeto como parte do 
convénio, pelo qual os TOs costumavam ter 
dificuldades para distinguir onde estavam lo-
calizadas as atividades.  
 
A reduzida capacidade de gestão do muni-
cípio, reconhecida nas entrevistas conce-
didas ao TO, além do baixo nível de forma-
ção dos RHs encontrado pelo projeto como 
ponto de partida, dificultaram considera-
velmente a prontidão e a eficácia na qual 
os processos foram realizados.  A APS faz 
uma avaliação positiva da vontade política e 
do envolvimento desde o sócio local e é neste 

contexto que foram feitos esforços para o seu 
comprometimento na gestão do projeto.  
 
Destaca-se a concentração de ações rele-
vantes durante o último período semestral 
correspondente à ampliação de prazo con-
cedida pela AACID .  Durante este período foi 
realizada a contratação e a realização parcial 
da infraestrutura destinada ao escritório para o 

cadastro (R2), a formação sobre género (abril 
de 2016), além da apresentação para a 
CMVM do documento de Diagnóstico de Im-
postos 2016-2018 (dezembro de 2015).  

 

Impacto: 3. 

O impacto desta intervenção sobre os TOs 
em relação aos beneficiários dos resulta-
dos esperados foi médio . As melhorias ob-
servadas em relação à situação inicial estão 
diretamente relacionados com a formação dos 
R1, R2 e R3, diferentemente dos RG1 e dos 
RG2. Os TOs perceberam um impacto notá-
vel na qualidade e na melhoria na gestão 
da administração do município . O projeto 
atendeu às suas expectativas no período inici-
al, transformando-se num aliado imprescin-
dível para que se alcancem melhorias na 
gestão e na aquisição de ferramentas .  

A inclusão de perfis especializados como 

parte da equipa de assessores aumentou a 

capacidade de resposta do CMVM aos seus 

compromissos, como a administração pú-

blica . Isso influenciou no cumprimento da 

normativa do processo de descentralização, 

aumentando as potencialidades de planea-

mento estratégico e cobrança de impostos.  
 
Houve uma melhoria nas comunicações da 
administração local, tornando os procedimen-
tos internos e a elaboração de documentos 
mais ágeis.  
 
Quanto à questão da construção da infraestru-
tura realizada para abrigar o escritório de ca-
dastro, além das melhorias esperadas no au-
mento da igualdade de género, não se identifi-
cou um impacto a curto e a médio prazo.  

 

Sustentabilidade: 3. 

O projeto contemplou medidas para promover 
a sustentabilidade de ações direcionadas 
principalmente para a melhoria nas 
capacidades técnicas no município (R1). 
Neste sentido, ocorreu uma nomeação 
definitiva dos funcionários dedicados à 
assessoria do CMVM em assuntos 
jurídicos e no planeamento urbano . Os TOs 
consideram garantidos estes serviços 
especializados e atribuídos ao município por 
parte do TO a nível provincial. O técnico 
superior em assuntos económicos contratado 

pela APS acabou por não ser incluído nos 
quadros do CMVM devido à sua renúncia. 

O Município foi dotado do PEDSVM 2015-
2019, que irá servir para melhorar a qualidade 
dos conteúdos dos documentos de 
planeamento pelo menos durante este 
período, como se conclui pelas entrevistas 
com os TO. No último período de execução 
levou-se a cabo a acção formativa “workshop 
de planeamento económico e social”, com 
dois dias de duração e com a participação de 
catorze funcionários técnicos dos governos 



Informe Evaluación Final Fortalecimiento Mueda - APS 

Periferia consultoría social Resumen Ejecutivo - 8 

municipal e distrital. Os resultados esperados 
com esta acção abrangeram: ferramentas 
para realizar a análise do PESOM 2016 e 
aspectos de melhoria para o ano seguinte, 
uma discussão sobre o alinhamento com o 
PQG, e a análise das acções definidas na 
matriz do PESOM.  Esperava-se que os 
participantes adquirissem competências para 

elaborar: acções de melhoria no âmbito do 
novo PESOM, metodologias de elaboração do 
PEDSVM e do balanço anual, e competências 
para redigir o CFMP 2017-2019. De acordo 
com os entrevistados deram-se os primeiros 
passos para iniciar o processo de melhoria no 
desenho dos futuros PESOM.  

 

Apropriação: 3. 

Do trabalho de campo conduzido conclui-se 
que o Munic ípio não possui ainda pessoal 
suficientemente qualificado para cumprir 
as obrigações e responsabilidades  
adjudicadas à administração . No entanto, os 
TO mostram uma apropriação média da maior 
parte das acções promovidas pela 
intervenção.  
 
Apesar das lacunas evidenciadas, os TO 
indicam que a administração adquiriu a 
capacidade de assumir mais 
responsabilidades e obrigações dentro da 
sua esfera de competências a partir da 
incorporação de recursos humanos 
especializados . O quadro de pessoal 
aumentou o número de perfis técnicos médios 

e superiores, e as competências do Município 
melhoraram consideravelmente. 
 
No processo de desenvolvimento das 
ferramentas administrativas do Município 
integraram-se com sucesso os produtos: 
PEDSVM 2015-2016, e Diagnóstico de 
Impostos 2016-2019 e seu programa trienal. 
Com base nestes melhorou-se a qualidade 
dos formatos do PESOM e do BdPESOM, por 
comparação com os documentos elaborados 
previamente. Não existe no Município um 
amplo desenvolvimento do planeamento 
estratégico, pelo que o projecto para além de 
incidir nesse domínio, também contribuiu 
com  um processo de formação em serviço 
dos funcionários durante a execução.   

 

Coordenação: 3. 

O projecto foi coordenado com o convénio 
do AECID (tanto a nível técnico como a 
nível económico) na gestão e 
administração das actividades . Com base 
nas entrevistas realizadas conclui-se que 
durante o processo de execução ocorreu um 
intercâmbio contínuo de informação, não só 

com o Município, mas também com a 
administração distrital em que incidiam as 
acções do convénio e com o próprio AECID.  
 
O projecto tratou de replicar processos de 
gestão de apoio orçamental, seguindo as 
lições aprendidas e as recomendações do 
PFIGCD do AECID. Tratou-se de replicar a 
nível distrital propostas de acção deste 
programa sectorial sem obter resultados. No 
âmbito do convénio esperava-se conseguir 

sinergias com o projecto que a Médicos do 
Mundo estava a desenvolver em Mueda 
durante parte do período de execução, as 
quais acabaram por não acontecer a nível 
técnico, ainda que tenha havido acções 
pontuais de carácter informal. As causas 
apresentadas mencionaram entre outras 
razões a falta de continuidade das equipas 
das organizações e a falta de capacidade para 
obter acordos concretos para a gestão e a 
complementaridade das acções.  
 
No R2 identifica-se uma coordenação bem 
sucedida com o CPRD responsável pela 
dotação do serviço de Internet aos Municípios 
afastados e vinculado ao Ministério de Ciência 
e Tecnologia. Desta colaboração resultou a 
integração de Mueda na Rede de Municípios 
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Acessíveis da província de Cabo Delgado 
apoiados por esta instituição de carácter 

nacional.  

 

P.H. Género: 2. 

Na sua formulação original o projecto 
considerava a abordagem de género como 
um dos eixos transversais na maior parte 
das suas acções . Deste modo previa-se 
progressos na integração da equidade de 
género no quadro de pessoal do Município 
(R1) e melhorias na transversalização da 
abordagem no planeamento estratégico do 
Município (RG1 e RG2). Previa-se a 
incorporação de pelo menos uma técnica 
média ou superior e a formação de 100% das 
mulheres que trabalham na instituição em 
diferentes áreas. Na formulação original 
enunciou-se um resultado de género que após 
a reformulação deu lugar a dois mais 
específicos. 

Na execução do projecto não se conseguiu 
contratar nenhuma mulher para os perfis 
adoptados, nem se concretizaram medidas 
para mobilizar e incentivar a participação 
de mulheres nos processos de selecção, 
tal como foi indicado na análise do critério 
de eficácia. A partir dos TO e dos TR é 
indicado que apesar de não ter havido 
nenhuma restrição explícita na publicação das 
ofertas de emprego, também não se 
incentivou particularmente a apresentação das 
mesmas nem se colocaram em marcha 
medidas concretas, como o sistema de quotas 
por exemplo, para alcançar os objectivos 

previstos. Também se alude à escassez de 
perfis com formação técnica e superior na 
zona em geral, e sobretudo de mulheres, e a 
quão difícil é que o pessoal especializado se 
instale em Mueda, dadas as condições de 
isolamento e de prestação de serviços que se 
verificam. 

Foi nos processos participativos de consulta 
dos documentos elaborados (PEDSVM 2015-
2019, Diagnóstico de Impostos 2016-2018 e 
progressos na ferramenta de Registo), que o 
colectivo de mulheres do Município participou 
mais activamente tal como se conclui da 
documentação relacionada com estes 
processos e das entrevistas levadas a cabo 
com TO e TR. Como previsto na formulação 
conseguiu-se que aparecessem menções a 
género no PESDVM 2015, no PESOM 2016 e 
no Diagnóstico de Impostos 2016-2018 .  

Valoriza-se uma abordagem convencional 
(abordagem MED) que vincula o género 
com o acesso das mulheres aos serviços 
públicos, como parte do colectivo de 
pessoas vulneráveis.  

O workshop de formação sobre conceitos 
básicos de género, legislação e normativa 
nacional executado em Abril de 2016 foi 
avaliado de modo muito positivo por parte dos 
TO. 

 

P.H. Sustentabilidade Ambiental: 2. 

Sobre a transversalização da prioridade 
horizontal de sustentabilidade ambiental, 
apesar de não terem sido referidos efeitos 
negativos do projecto no meio ambiente, 
também não se encontraram provas 
documentais nem referências no discurso 
sobre medidas ou acções para integrar esta 
prioridade.  

No Diagnóstico de Impostos 2016-2018 a 
sustentabilidade ambiental vem incluída como 
uma secção juntamente com as questões de 
género. Em ambos os casos são tratadas de 
maneira geral, indicando que a integração de 
ambas as abordagens será discutida no 
CMVM, e que dada a complexidade de ambos 
os assuntos o Município deverá dotar-se de 
competências especializadas para as incluir 
nos documentos de planeamento, e 
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especialmente nos PESOM de cada ano. No 
que se refere a saneamento do meio, no 
PESOM 2016 descrevem-se as acções que se 
prevê levar a cabo referentes à construção de 
infraestruturas de saneamento básico, acções 
de limpeza dos arredores do Município, e 
demarcação de terrenos municipais para 
espaços de acumulação de lixos. Mas ainda 
não se incorporou uma dotação orçamental 

para a sensibilização e consciencialização 
ambiental. 
 
No que diz respeito ao PEDSVM 2015-2019 
menciona-se a sustentabilidade ambiental na 
descrição da missão da Vila de Mueda, de 
acordo com a Lei de Autarquias, e em várias 
outras secções do documento. 

 

P.H. Diversidade Cultural: 2. 

A abordagem da diversidade cultural é 
tratada de forma pontual, e nem no 
PEDSVM 2015-2019 nem no Diagnóstico de 
Impostos 2016-2019  se incorporaram 
medidas para adaptar as propostas 
apresentadas aos diferentes grupos 
estabelecidos na zona. Para além disto, 
durante o período de execução não se contou 
com diagnósticos específicos nem com 
censos de população detalhados por grupos 
linguísticos. O fortalecimento institucional 
planeado no âmbito do projecto incidiu numa 
fase inicial que possivelmente ainda não podía 
ainda incorporar acções para além da 
tradução e difusão dos documentos.  

Dos produtos elaborados no âmbito do 
projecto não se conduziram apresentações 
de resultados de carácter público e aberto a 
toda a comunidade. A maioria makonde da 
comunidade usa uma língua não escrita, o 
que trouxe uma dificuldade acrescida na hora 
da difusão e de fazer os TO participantes. A 
dinâmica generalizada da Administração 
Pública, em cujos processos administrativos 
não se contempla o uso de outra língua que 

não seja a língua oficial, dificultou a integração 
dos TD nos resultados obtidos. 

 

CONCLUSÕES. 

Este projecto mostrou-se muito pertinente 
para a zona, apresentando na sua formulação 
e concepção um alto nível de coerência e de 
resposta às exigências do parceiro local. Por 
outro lado destacaram-se fragilidades 
consideráveis nos processos de formação e 
de empoderamento sobre as ferramentas 
elaboradas, fazendo com que não se 
atingissem altos níveis de eficácia e eficiência. 
 
Ocorreu um elevado nível de integração no 
convénio do que se supôs um dos pilares 
principais, ao ponto de não ser simples para 
os informantes chave distinguir entre um e o 
outro, dado tratar-se de uma única estratégia 
de intervenção. Conclui-se que o n ível de 
eficiência no que respeita aos recursos 
investidos foi baixo.  O baixo nível de 
cumprimento da infraestrutura prevista no 
âmbito do R2 na data final de execução e o 

baixo número de contratados efectivamente 
integrados no Município ate à data final de 
execução previstos no R1, foram obstáculos à 
valorização deste critério. As condicionantes 
do contexto, o incumprimento de várias das 
hipóteses previstas e a baixa eficiência na 
gestão representaram algumas fraquezas 
consideráveis que deram lugar a um nível 
médio de eficácia. O Município de Mueda 
sofria de uma elevada fragilidade institucional 
e de pouca bagagem administrativa, o que 
dificultou consideravelmente que se 
alcançasse uma elevada eficácia nos 
resultados do projecto. Neste contexto, 
também se destacaram outras condicionantes 
do meio, como o grande isolamento da zona e 
a reduzida oferta de empresas de construção, 
de consultoras colaboradoras e de perfis de 
alto nível dispostos a deslocar-se para ali de 
modo a incorporar o quadro de pessoal do 
Município. Por outro lado, a organização, 
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tendo levado a cabo esforços 
consideráveis, não dispôs de planos 
sistematizados nem de protocolos de 
contingência e gestão de riscos perante as 
eventualidades previsíveis, tais como o 
incumprimento orçamentário por parte do 
parceiro local, o baixo nível de formação dos 
TO participantes, a falta de pessoal formado, 
ou a flutuação dos preços dos materiais. 
 
Obteve-se um impacto médio nos TO 
destinatários directos da intervenção . O 
Município dispôs de três perfis especializados 
durante parte da execução do projecto e dois 
destes foram incorporados definitivamente na 
finalização. O parceiro local aumentou a sua 
capacidade de gestão, o seu conhecimento 
sobre a normativa do processo de 
descentralização, as suas capacidades de 
planeamento estratégico e de cobrança de 
impostos. O Município de Mueda também se 
equipou de ferramentas de trabalho relevantes 
para o seu desenvolvimento institucional, 
ainda que relativamente à ferramenta de 
Registo Municipal não tenha integrado 
competências suficientes para continuar o 
processo e torná-la operacional. 

 

A sustentabilidade das acções 

empreendidas variou de acordo com os 

diferentes resultados . Enquanto o projecto 

conseguiu que a incorporação de pessoal 

fosse estável a médio e longo prazo, no que 

se refere aos processos de capacitação 

iniciados ou ao uso das infraestruturas não se 

cumpriram as expectativas previstas. 

Relativamente à dotação de ferramentas estas 

foram finalizadas e permanecem como 

material disponível para os TO, ainda que 

algumas destas, como se indica acima, não 

estejam a ser utilizadas. 

 
A transversalização  das três prioridades 
horizontais, a coordenação com outras 
iniciativas e instituições e a apropriação 
por parte de TO de algumas ferramentas 
foram os critérios mais fracos . Das três PH 
exigidas na convocatória, a transversalização 
da abordagem de género foi a única 
incorporada na formulação com resultados 
esperados e indicadores concretos. Apesar 
dos esforços levados a cabo o aumento de 

equidade de género tanto no pessoal do 
Município, como no planeamento estratégico e 
nas competências do pessoal, evidenciou a 
fraca transversalização geral alcançada com 
esta abordagem. Destacam-se não obstante 
acções como a primeira formação de género 
que o Município acolheu e as primeiras bases 
para continuar a desenvolver esta prioridade 
no futuro. 

 
No que diz respeito às outras duas, apesar de 
não serem contempladas directamente nos 
resultados como fins principais, o projecto 
esforçou-se por integrá-las nos 
documentos estratégicos elaborados 
(principalmente PEDSVM 2015-2019 e 
Diagnóstico de Impostos 2016-2018) . 
Apesar disto, durante a execução não se 
levaram a cabo acções concretas para as 
incorporar durante a implementação das 
actividades. Para isto contribuíram, entre 
outras razões, as fraquezas institucionais do 
parceiro local, e o facto da APS não contar 
com especialistas em género, sustentabilidade 
ambiental ou diversidade cultural durante o 
periodo de execução, que pudessessem 
assessorar com medidas concretas para 
integrar estas abordagens. 

 
Sobre a coordenação destaca-se as escassas 
possibilidades de coordenação com outras 
entidades dado o contexto de isolamento da 
zona, pelo que os esforços pertinentes foram 
conduzidos sobretudo no âmbito da estratégia 
comum do convénio. 

Sobre a pertinência. 

� Existe uma elevada correspondência 

entre o processo de identificação de 

necessidades do TO e os resultados 

apresentados  no desenho de formulação 

do projecto, e na posterior reformulação 

de alguns dos eixos principais. 

� O projecto foi responsável directo pela 

melhoria da gestão municipal  durante a 

segunda legislatura do Município de 

Mueda, não só como um dos pilares do 

convénio em que estava enquadrado, 

mas também como a primeira iniciativa 
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na zona dedicada exclusivamente à 

dotação de competências, recursos 

humanos e infraestrutura ao Município. 

� A pertinência e alinhamento do projecto 

com as exigências e necessidades do TO 

foram elevadas. 

� O fraco percurso e capacitação 

(legislatura prévia) dos TO tiveram 

influência no papel que estes 

desempenharam na fase de identificação 

e de priorização de acções. 

Sobre a coerência. 

� A formulação do projecto mostra um 

elevado n ível de coer ência , dando 

resposta a três pilares básicos do 

fortalecimento institucional. 

� O projecto deu continuidade a 

iniciativas de desenvolvimento 

iniciadas no âmbito do convénio , 

promovendo a criação de competências e 

de recursos técnicos, com especial 

incidência nas áreas de Planeamento e 

Urbanismo.  

� Se a formulação original se direccionava 

para o reforço de processos de 

desenvolvimento, depois da reformulação  

observa-se que o projecto se direcciona 

para a obtenção de produtos de apoio e 

planos para o CMVM. 

Sobre a eficácia. 

� A estrutura de pessoal do Município foi 

dotada de dois perfis técnicos superiores 

em assuntos jurídicos e em planeamento 

urbano, chave para o desenvolvimento da 

Administração Local. 

� O projecto dotou o Município de Mueda 

com o PEDSVM 2015-2019. A qualidade 

do documento é elevada e proporciona 

uma análise pormenorizada das 

responsabilidades e tarefas de cada uma 

das secretarias do Município. 

� O Município conta com equipamento e 

acesso à rede de Internet através de um 

sistema de cabos e de wifi disponível 

para os trabalhadores da Administração. 

� A infraestrutura anexa ao Município 

destinada a albergar os escritórios do 

registo municipal e a melhorar a 

disponibilidade de espaços, encontra-se a 

88% da sua execução à data de 

apresentação deste relatório. 

� O projecto dotou o Município de Mueda 

com o documento “Diagnóstico do 

Sistema de Impostos. Plano de acção 

para a melhoria da cobrança 2016-2018”. 

� Destaca-se o esforço efectuado pela 

organização num processo contínuo de 

“formação em serviço” com os TO da 

Administração do Município. 

� Deram-se os primeiros passos para 

incluir a abordagem de género nos 

documentos de planeamento estratégico, 

ainda que se continue a restringir a 

temática de género a área de acção 

social e não como uma abordagem 

transversal ao processo de fortalecimento 

institucional. 

Sobre a eficiência. 

� A eficiência do projecto foi minada por um 

baixo nivel de execução das actividades 

originalmente previstas, por processos de 

tomada de decisão pouco ágeis, e por um 

nível médio de contribuição para o OE. 

� Durante a execução do projecto a 

organização contou com protocolos e 

processos estandardizados para realizar 

as compras e a contratação de pessoal e 

serviços. 

� A sistematização do seguimento técnico 

da intervenção foi fraca. Não se 

identificaram protocolos de acção nem 

medidas que informem sobre o progresso 

das actividades, sobre o grau de 
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cumprimento do resultado ou do 

cronograma previsto. 

� A externalização de processos chave no 

projecto, como a elaboração do PEDSVM 

2015, o Diagnóstico de Impostos 2016-

2018, ou a ferramenta de Registo 

Municipal, representaram medidas de 

sucesso para melhorar a contribuição 

para o OE do projecto. 

Sobre o impacto. 

� O projecto deu uma contribuição 

relevante à intervenção global do 

convénio com o início de um processo de 

criação de competências nas áreas de 

Urbanismo (VUHI) e de Administração e 

Finanças (VAFP). 

� O projecto iniciou o desenvolvimento de 

condições para aumentar o cumprimento 

da Lei de Descentralização para o 

fortalecimento das Autarquias. 

� O projecto não dispôs de uma estratégia 

de empoderamento dos TO. 

 

Sobre a sustentabilidade. 

� As nomeações oficiais do pessoal pré-

contratado por APS e depois pelo 

Município de Mueda garantem a 

incorporação definitiva dos perfis 

especializados identificados no projecto. 

� Os esforços levados a cabo para 

estabelecer o Registo Municipal e as 

formações dirigidas à criação de 

competências não foram suficientes para 

o trabalho realizado ser sustentável. 

� O Município de Mueda conta com 

documentos de planeamento estratégico 

e diagnóstico de impostos operativos e de 

grande qualidade durante um período de 

três anos devido à incorporação dos 

planos de acção nestes documentos.  

Sobre a apropriação. 

� O Município teve um elevado nível de 

apropriação das acções dirigidas à 

integração de pessoal técnico superior, à 

instalação de equipamento para a 

conexão à Internet e à elaboração de 

documentos chave estratégicos. 

� Em relação à ferramenta do Registo e 

aos processos de formação e de 

integração da abordagem de género, 

ocorreram níveis baixos de apropriação, 

condicionados principalmente pelo baixo 

nível de sucesso. 

� O projecto estabeleceu as bases para 

consciencializar aos TO sobre a 

necessidade de dispôr de elementos de 

melhoria no ordenamento urbano, mas 

não consolidou a capacidade de dar 

continuidade aos esforços realizados no 

âmbito do projecto. 

Acerca da coordenação. 

� No âmbito do acordo da AECID o nível de 

coordenação foi elevado e a intervenção 

foi um dos seus principais pilares. 

� Efetuou-se uma coordenação bem 
sucedida com o CPRD (Ministério de 
ciência e tecnologia) para cumprir o 
resultado sobre a oferta de acesso à 
internet para o município. 

Acerca das Prioridades Horizontais. 

Sustentabilidade ambiental. 

� A sustentabilidade ambiental do PH foi 
prontamente incorporada em 
documentos estratégicos produzidos. 

� O processo de fortalecimento institucional 

concebido no âmbito do projeto não 

contemplou ações voltadas para a 
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formação ou conscientização sobre o 

meio ambiente.  

Perspetiva de género Enfoque de 
género.  

� O género de PH foi contemplado no 

projeto dos resultados e em vários 

indicadores de acompanhamento 

esperados, tendo especial relevância 

após a reformulação realizada com dois 

resultados específicos.  

� O município de Mueda recebeu o primeiro 

treinamento em género que foi altamente 

valorizado por TO.  

� Prosseguiu-se o trabalho no género de 

uma abordagem de medicina centrada 

sobre a participação das mulheres, sem 

tomar medidas que visem a 

transformação das relações sociais e de 

reequilíbrio do poder (foco GED). 

� A formulação da intervenção careceu de 

um diagnóstico dos candidatos para 

cargos técnicos desagregado por género 

dos candidatos em resposta às ações 

levantadas a respeito do aumento do 

pessoal do parceiro local. 

Diversidade cultural. 

� Devido em parte às dificuldades do 

contexto, o projeto não forneceu 

evidências de ações realizadas com o 

objetivo de apoiar melhorias na área de 

diversidade cultural. 

 

RECOMENDAÇÕES. 

Acerca da pertinência. 

� Continuar o processo de fortalecimento 

institucional, capitalizando a experiência 

alcançada por APS no âmbito do projeto 

e do acordo.  

� Elaborar um diagnóstico de capacidades 

e de necessidades ad hoc do parceiro 

local e um estudo detalhado dos 

potenciais do município.  

� Incluir a elaboração de estratégias de 

comunicação dirigidas ao TOS para 

conseguir a apropriação de ferramentas 

de gestão e uso do território como o 

registo predial, planos de gestão urbana 

ou estratégias de planeamento. 

Acerca da coerência. 

� Identificar e estabelecer medidas para 

facilitar e garantir a implementação e o 

uso das ferramentas e dos produtos 

obtidos no âmbito das realizações dos 

projetos. 

� Planeamento de ações de formação de 

maior envergadura destinadas para 

instalar recursos no campo da temática 

abordada: planeamento estratégico, 

gestão de ferramentas de urbanismo, 

gestão pública e finanças.  

� Estabelecer planos de formação e 

atualização do planeamento urbano, tais 

como as ferramentas de cadastro 

municipal para aproveitar as ações 

realizadas no âmbito dos projetos e como 

um passo fundamental no processo de 

fortalecimento dos TO.  

� Estabelecer um sistema de indicadores 

de processo e melhorar a qualidade 

destes de acordo com os critérios de 

inteligência, a fim de facilitar o 

acompanhamento, a sistematização de 

progresso e as lições aprendidas durante 

a execução. 

Acerca da eficiência. 
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� Desenvolver uma ferramenta para gestão 

de risco que inclui medidas para apoiar 

na tomada de decisão e reforçar a 

aprendizagem contínua. 

� Projetar e construir um plano de 

acompanhamento ad hoc adaptado a 

cada um deles, resultados esperados 

com ações e medidas para a integração 

das PH. 

� Avaliar as responsabilidades e 

compromissos que o parceiro local é 

capaz de assumir com um diagnóstico 

completo de recursos, a fim de responder 

ao planeamento pretendido.  

� Planear a atualização de ferramentas 

desenvolvidas no quadro das consultorias 

que é levado para fora em projetos deles, 

como foi o caso do cadastro municipal, 

com um envolvimento real e 

comprometido de campo para principal 

responsável, para o projeto, o 

departamento de Urbanismo e 

planeamento (VUHI). 

Acerca do impacto. 

� Incluir ações de promoção da 

participação dos cidadãos, não só na 

recolha de informação, mas na tomada 

de decisão e no acompanhamento 

técnico. A conceção de programas de 

formação e atividades de sensibilização é 

necessária para isso. 

� Agendar os processos de avaliação de 

impacto para desenvolver ao longo de um 

período de dois a cinco anos, desde a 

data de término de execução para 

avaliação em maior profundidade deste 

critério.  

Acerca da sustentabilidade. 

� Fortalecer em futuros projetos ações de 

formação para a implementação de 

ferramentas como o cadastro municipal, a 

2015-2019 PEDSVM e diagnóstico de 

impostos 2016-2018. 

� Projetar e programar ferramentas 

operacionais para otimização do 

desenvolvimento do PESOM e o 

BdPESOM no futuro. 

� Integrar estratégias de IEC (informação, 

educação e comunicação) em paralelo às 

ações de fortalecimento institucional.  

Acerca da apropriação. 

� Avaliação, no futuro, de estratégias de 

intervenção do orçamento participativo de 

avaliação fiscal 2016-2018, aproveitando 

a reunião de trabalho de informação 

realizado.  

� Expandir a componente de treinamento 

para pessoal contratado que se junta o 

pessoal do município.  

� Projetar medidas concretas destinadas à 

emancipação do município através de 

formação e de sensibilização sobre os 

pilares de fortalecimento institucional.  

Acerca da coordenação. 

� Identificar organizações da sociedade 

civil com potenciais para fortalecer os 

processos democráticos e a participação 

pela administração local. 

Acerca das PH. 

� Projetar e integrar ações concretas com 

foco IEC (informação, educação, 

comunicação) sobre a relevância das 

prioridades horizontais. 

� Inquirir sobre lições aprendidas e 

experiências de outros projetos e ações 

coordenadas com o objetivo de reforçar 

as políticas e a gestão municipal com 

abordagens decorrentes das alterações 

do PH.  
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� Estudar e avaliar a possibilidade de incluir 

as seguintes etapas para incluir a 

abordagem de sustentabilidade 

ambiental: fazer protocolos na 

sustentabilidade ambiental e uso racional 

dos recursos; ações de 

consciencialização ambiental dirigidas 

para o benefício da população com 

especial ênfase no setor da água, por ser 

uma problemática relevante na área; 

incluem a dinâmica da avaliação 

ambiental em pequena escala para o 

levantamento de infraestruturas; ou ações 

de sensibilização para o pessoal oficial 

para medidas RRR (reutilizar, reciclar e 

reduzir). 

� Reforçar a presença das abordagens de 

sustentabilidade ambiental e de género, 

em documentos de planeamento 

estratégico, elaborado no âmbito do 

projeto como a 2015-2019 PEDSVM. 

� Estabelecer contactos com organizações 

especializadas (instituições públicas ou 

privadas) na perspetiva de género, a fim 

de propor medidas concretas para a 

inclusão dos demandantes de mulheres 

nos processos de seleção de emprego 

abertos para o municipal e níveis de 

distrito. 

� Fornecer treinamento especializado no 

género para TR e avaliar a eventual 

incorporação de peritos responsáveis, a 

fim de integrar essa abordagem com 

êxito. 

� Projetar medidas específicas para 

incorporar a abordagem de género, o 

PESOM anual e planos de 

desenvolvimento social que o município 

coloque em prática. 

� Desenvolver versões reduzidas ou 

resumos dos documentos elaborados em 

Português e para o caso da população 

analfabeta conceção de ferramentas 

adaptadas para transmitir o conteúdo e a 

relevância das obras realizadas. 

 

 

 
 


