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Objectivo: 

 

Os programas de qualidade da prevenção, cuidado e tratamento do VIH/SIDA 
dependem da disponibilidade de indivíduos e organizações com experiência 
de M&A e competências apropriadas, bem como de infra-estruturas e 
recursos adequados. O desenvolvimento de quadros de M&A é um passo 
integrante do desenvolvimento de planos de M&A.  

Este curso visa reforçar o conhecimento do aluno de como desenvolver um 
quadro de M&A que possa ser usado para organizar e implementar vários 
componentes de um sistema de M&A. 

Público-alvo do curso 

Este curso foi desenvolvido para generalistas de informação estratégica (IE), 
profissionais de M&A, gerentes de programas e profissionais de saúde pública 
que trabalham a nível nacional e sub-nacional. 

Duração: 
Aproximadamente 2 horas 
 
Objectivos: 

Ao concluir este curso, os alunos estarão aptos a: 

 Definir os termos comuns de M&A  

 Descrever de que forma a M&A se integra num contexto mais amplo 
de saúde pública  

 Descrever três abordagens distintas ao desenvolvimento de um 
quadro de M&A  

 Descrever em que circunstâncias a utilização de um quadro de M&A 
é importante  

 Desenvolver um quadro de M&A  

 Descrever os principais componentes de quadros  

 Descrever as etapas para desenvolver e implementar um quadro de 
M&A  

Conteúdo do curso: 

O conteúdo deste curso foi primordialmente adoptado de: 

 Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC). 2008. 
Monitorização e Avaliação para Planeamento de Programas 
Nacionais. Atlanta: (CDC)   

 MEASURE Evaluation e Mahidol University. 2007. Workshop 
Regional sobre Monitorização e Avaliação de Programas de 
VIH/SIDA. Banguecoque: MEASURE Evaluation   

 MEASURE Evaluation e University of Pretoria. 2007. Workshop 
Regional sobre Monitorização e Avaliação de Programas de 
VIH/SIDA. África do Sul: MEASURE Evaluation.   

 Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) e ICF 
Macro. Monitorização e Avaliação para Planeamento e Gestão de 

Programas Nacionais.  
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Teste de conhecimentos  

 
Responda às perguntas a seguir para avaliar os seus conhecimentos sobre 
esta sessão. 
 

 
1. Monitorização é a recolha periódica de informações sobre as actividades, 
características e resultados de programas projectados para determinar o 
valor ou importância de um programa, intervenção ou projecto específico. 

Verdadeiro 

Falso 
 
 
2. A M&A é uma plataforma para entender as etapas (e a relação entre 
estes) implicados no planeamento, implementação e monitorização e/ou 
avaliação de resultados de programas. 

Verdadeiro 

Falso 
 
 
3. As alíneas abaixo constituem um tipo de M&A: 

a. Monitorização de impacto 

b. Avaliação de processo 

c. Monitorização de resultado 

d. Avaliação formativa 

e. Todas as alíneas acima 
 
 
4. Qual dos seguintes é um componente de M&A? 

a. Resultados 

b. Actividades 

c. Impacto 

d. Insumos 

e. a e b 

f. Todas as alíneas acima 
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Por que motivo a M&A é importante?  

 
 

 

O crescimento constante 
da epidemia do VIH/SIDA 
tem originado um maior 
compromisso e 
financiamento adicional 
para o combate a esta 
doença.  

Com o aumento de recursos canalizados por doadores e governos para o 
VIH/SIDA, aumentaram também as exigências em relação à 
responsabilização, aperfeiçoamento de programas e avaliações do que 
resulta e por que resulta.  

O desenvolvimento de capacidades de Monitorização e Avaliação 
(M&A) a nível local, regional e nacional é reconhecido como um 
componente crítico de uma programação eficaz de VIH/SIDA. 

Os objectivos da M&A são: 

 Tomar decisões sobre gestão de projectos e prestação de serviços  

 Assegurar a utilização eficaz e eficiente de recursos e prestar 
contas a doadores  

 Determinar se o projecto alcançou os respectivos objectivos ou se 
produziu os efeitos pretendidos  

 Extrair lições das actividades do programa e prover  informações 
para a concepção de projectos futuros 

  

 

 

  
   

   
Noções básicas de Quadros de M&A para Programas de 
VIH/SIDA   

 

 

 

  

 
Definições principais da M&A  

Há muitos termos que são usados para descrever diversas metodologias ou 
elementos de programas que podem ser monitorizados e/ou avaliados. 

Monitorização:  A recolha contínua e sistemática de informações 
prioritárias sobre as actividades e operações de um programa e os 
respectivos resultados pretendidos. Estas informações são usadas para 
determinar o que o programa faz concretamente e se as actividades estão a 
ser implementadas como pretendido. 

Avaliação:  A recolha rigorosa e de base científica de informações sobre 
actividades, características e resultados de programas que determinam o 
mérito ou valor de um programa específico. Os estudos de avaliação são 
usados para melhorar programas e informar decisões sobre a afectação de 
recursos. 

  

 

 

  

A M&A complementa 
outras iniciativas de 
recolha de dados, tais 
como investigação 
académica, vigilância de 
doenças e investigação de 
operações. 
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Linguagem de M&A: Componentes de programas  

 
 

 

Clique nas palavras nos gráficos para ler mais sobre cada 
componente de programas.  
 

  

 

 

  

Os componentes de 
programas de M&A são 
os principais elementos 
que descrevem de que 
forma um programa 
utilizará recursos para 
implementar um 
conjunto de actividades e 
os resultados 
pretendidos do 
programa.   
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Linguagem de M&A: Tipos de M&A:  

São usados diversos termos para descrever os métodos de M&A.  Os termos 
de M&A são muitas vezes confundidos, usados indistintamente ou usados de 
formas distintas pelas várias organizações. Nesta secção definiremos os 
termos que serão usados neste curso. 

Há sete tipos principais de M&A: </< A> 

 Avaliação formativa (Avaliação e Planeamento)  
 Monitorização de Insumos/Resultados   
 Avaliação de processo  
 Monitorização de resultados  
 Avaliação de resultados  
 Monitorização de impactos  
 Avaliação de impactos  

Cada uma destas actividades de M&A provê diferentes tipos de 
informação. Da mesma forma, cada actividade requer um nível diferente de 
esforço e recursos – tempo, dinheiro e materiais. 

  

 

 

  

No caso do VIH, uma 
avaliação de 
resultados pode visar 
demonstrar que um 
projecto específico 
reduziu efectivamente o 
comportamento de 
risco.  Uma avaliação 
de impacto visaria 
demonstrar que a 
mudança de 
comportamento é 
atribuível ao projecto e 
teve um impacto em 
termos de reduzir a 
transmissão do VIH. 
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Teste os seus conhecimentos sobre os Tipos de M&A  

 
 

Instruções: Leia o cenário do programa de M&A de jovens abaixo.  Para 
cada parte do cenário, escolha que tipo de actividade de M&A está a ser 
realizada. Clique aqui para rever os tipos de M&A. 

A Organização Comunitária (OC) YouthAID está a prestar serviços para 
abranger jovens adolescentes em alto risco fora da escola. A OC projecta 
realizar três sessões com a duração de uma hora para cobrir informações 
básicas sobre a transmissão do VIH e ensinar a usar preservativos. O 
resultado pretendido é aumentar o conhecimento sobre o VIH e o uso de 
preservativos. A OC tenciona usar o Currículo da Healthy Youth [Juventude 
Saudável] para facilitar estas sessões. Estima-se que este programa irá 
abranger 100 adolescentes por trimestre. 

 
1. Os alunos no programa da YouthAID são solicitados a responder ao 
Questionário de Comportamentos de Risco de Jovens (QCRJ) administrado a 
nível nacional e com regularidade anual como forma de rastrear os 
comportamentos destes e de outros jovens. Que tipo de actividade de M&A 
está a ser levada a cabo? 

a.  Avaliação formativa 
b.  Monitorização de Insumos/Resultados(Output) 
c.  Avaliação de processo 
d.  Monitorização de resultados (efeitos) 
e.  Avaliação de resultados (efeitos) 
f.   Monitorização de impacto 
g.  Avaliação de impacto 

RESPOSTA 

 
2. O gerente do programa da YouthAID fica na sala para observar a 
prestação de serviços para verificar se o educador de saúde está a seguir o 
Currículo da Healthy Youth. O gerente pergunta também aos participantes 
qual é o seu nível de satisfação com as sessões, após estas terminarem. Que 
tipo de actividade de M&A está a ser levada a cabo? 

a.  Avaliação formativa 
b.  Monitorização de Insumos/Resultados(Output) 
c.  Avaliação de processo 
d.  Monitorização de resultados (efeitos) 
e.  Avaliação de resultados (efeitos) 
f.   Monitorização de impacto 
g.  Avaliação de impacto 

RESPOSTA 

 
3. O Ministério da Saúde e outros parceiros implementaram sistemas de 
vigilância do VIH/SIDA e têm vindo a avaliar os dados recolhidos por estes 
sistemas nos três anos passados para determinar as tendências da doença.  
Que tipo de actividade de M&A estão a levar a cabo? 
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javascript:void(0);
javascript:void(0);


a.  Avaliação formativa 
b.  Monitorização de Insumos/Resultados(Output) 
c.  Avaliação de processo 
d.  Monitorização de resultados (efeitos) 
e.  Avaliação de resultados (efeitos) 
f.   Monitorização de impacto 
g.  Avaliação de impacto 

RESPOSTA 
  

4. Uma amostra de participantes no programa YouthAid é submetida ao 
teste do VIH no início do programa. São testados repetidamente no decorrer 
de um período de cinco anos para verificar se em algum momento houve 
seroconversão (se se tornaram seropositivos para o VIH) Estas taxas de 
seroconversão são comparadas com as de jovens que não participam neste 
programa. Que tipo de actividade de M&A está a ser levada a cabo? 

a.  Avaliação formativa 
b.  Monitorização de Insumos/Resultados(Output) 
c.  Avaliação de processo 
d.  Monitorização de resultados (efeitos) 
e.  Avaliação de resultados (efeitos) 
f.   Monitorização de impacto 
g.  Avaliação de impacto 

RESPOSTA 

5. O pessoal da YouthAID administra um questionário comportamental aos 
participantes anteriormente ao início da prestação de serviços e 3 meses 
após o final da prestação de serviços. O pessoal administra o mesmo 
questionário nos mesmos períodos de tempo a um grupo semelhante de 
jovens que não receberam os serviços. Os resultados destes questionários 
são comparados para verificar se houve mudanças de comportamento e se 
houve diferenças entre os dois grupos. Que tipo de actividade de M&A está a 
ser levada a cabo? 

a.  Avaliação formativa 
b.  Monitorização de Insumos/Resultados(Output) 
c.  Avaliação de processo 
d.  Monitorização de resultados (efeitos) 
e.  Avaliação de resultados (efeitos) 
f.   Monitorização de impacto 
g.  Avaliação de impacto 

RESPOSTA 

6. O pessoal da YouthAID regista o número de jovens que frequenta cada 
uma das sessões bem como o seu respectivo género e idade. O pessoal 
regista também o número e tipos de materiais educativos distribuídos a 
estes participantes. Que tipo de actividade de M&A está a ser levada a cabo? 

a.  Avaliação formativa 
b.  Monitorização de Insumos/Resultados(Output) 
c.  Avaliação de processo 
d.  Monitorização de resultados (efeitos) 
e.  Avaliação de resultados (efeitos) 
f.   Monitorização de impacto 
g.  Avaliação de impacto 

RESPOSTA 

7. O pessoal da YouthAID empreende uma avaliação de necessidades para 
obter mais informações sobre os factores que expõem a sua população ao 
risco de contracção do VIH. Usam esta informação para o planeamento da 
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sua prestação de serviços para esta população. Que tipo de actividade de 
M&A estão a levar a cabo? 

a.  Avaliação formativa 
b.  Monitorização de Insumos/Resultados(Output) 
c.  Avaliação de processo 
d.  Monitorização de resultados (efeitos) 
e.  Avaliação de resultados (efeitos) 
f.   Monitorização de impacto 
g.  Avaliação de impacto 

RESPOSTA 

 
8. O pessoal da YouthAID orienta um grupo de foco do cliente mas, quando 
o grupo está completo, ninguém transcreve os vídeos da discussão do grupo 
nem analisa as informações que emergiram desta discussão. Os vídeos ficam 
dentro de uma caixa com o pessoal administrativo do escritório. Que tipo de 
actividade de M&A estão a levar a cabo? 

a.  Avaliação formativa 
b.  Monitorização de Insumos/Resultados(Output) 
c.  Avaliação de processo 
d.  Monitorização de resultados (efeitos) 
e.  Avaliação de resultados (efeitos) 
f.   Monitorização de impacto 
g.  Avaliação de impacto 

 

RESPOSTA 
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Ligação entre M&A e Planeamento de Programa  

 

  

  

 

 

  

As implicações de não 
saber de que forma um 
programa foi 
implementado são 
substanciais. Sem saber o 
que foi implementado, em 
que população e com que 
nível de intensidade, não 
há forma de entender o 
relacionamento entre o 
plano de intervenção e os 
resultados pretendidos. 
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 O desenvolvimento de programas é um processo sistemático e contínuo que 
reflecte as etapas implicadas no planeamento, implementação e 
monitorização e/ou avaliação dos resultados de um programa.  

A M&A permite-lhe determinar: 

 Se as suas actividades correspondem ao seu plano  

 Se os seus resultados foram concretizados 
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Ciclo integrado para Planeamento de Programas  

 
 

 

O processo de desenvolver e levar a cabo actividades de M&A pode ser 
organizado da seguinte forma. Estas actividades de M&A correspondem a 
etapas no ciclo integrado para o planeamento de programas:  

1. Entender e descrever o programa (Etapas 1,2,3)  
2. Decidir que dados são necessários e como estes serão usados 

(Etapa 3)  
3. Decidir como os dados serão recolhidos (Etapa 3)  
4. Recolher os dados (Etapas 4 e 5)  
5. Gerir e analisar os dados (Etapas 4 e 5)  
6. Notificar e usar os dados (Etapa 6) 

Clique nas etapas no gráfico ou nas hiperligações entre parêntesis 
para ler mais sobre cada uma das etapas no ciclo. 

 

  

 

 

  

A M&A deve infundir o 
ciclo de programação 
desde o início ao fim. 

 

     

 

    
  

http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/119/cycle123.pdf
http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/119/cycle3.pdf
http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/119/cycle31.pdf
http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/119/cycle45.pdf
http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/119/cycle451.pdf
http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/119/cycle6.pdf
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Recapitulação de conhecimentos  

 
Responda às perguntas a seguir para avaliar os seus conhecimentos sobre 
esta sessão. 
 
1. Monitorização é a recolha periódica de informações sobre as actividades, 
características e resultados de programas projectados para determinar o 
valor ou importância de um programa, intervenção ou projecto específico. 

Verdadeiro 

Falso 
 
 
2. A M&A é uma plataforma para entender as etapas (e a relação entre 
estes) implicados no planeamento, implementação e monitorização e/ou 
avaliação de resultados de programas. 

Verdadeiro 

Falso 
 
3. As alíneas abaixo constituem um tipo de M&A: 

a. Monitorização de impacto 

b. Avaliação de processo 

c. Monitorização de resultado 

d. Avaliação formativa 

e. Todas as alíneas acima 
 
4. Qual dos seguintes é um componente de M&A? 

a. Resultados 

b. Actividades 

c. Impacto 

d. Insumos 

e. a e b 

f. Todas as alíneas acima 
 
5. A M&A deve infundir apenas a etapa de "concepção" do ciclo integrado 
para planeamento de programas. 

Verdadeiro 

Falso 
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Teste de conhecimentos  

 
Responda às perguntas a seguir para avaliar os seus conhecimentos sobre 
esta sessão. 
 

 
1. Equipare os tipos de actividades de M&A ao número de programas que 
realizam estas actividades. 
Avaliação de processo 

 

Monitorização/avaliação de resultados 

 

Monitorização de insumos/resultados 

 

Monitorização/avaliação de impacto 

 

 
2. Que actividade de M&A deveria ser realizada por todos os programas? 

a. Monitorização/Avaliação de Impacto 

b. Avaliação de processo 

c. Monitorização de Insumos/Resultados 

d. Monitorização/Avaliação de Resultados 
 
 
3. Que factores afectam o tipo de actividade de M&A que um programa 
poderia realizar? 

a. Apoio a doadores 

b. Fase de desenvolvimento do programa 

c. Perícia técnica 

d. Todas as alíneas acima 
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Síntese da sessão 

 

O objectivo desta sessão é apresentar modelos gerais para M&A - O Public 
Health Questions Staircase Model [Modelo de Escada para Perguntas sobre 
Saúde Pública] e o Pipeline Model de M&A [Modelo Pipeline]. 

O Modelo de Perguntas Sobre Saúde Pública é um quadro organizativo para 
M&A de programas num contexto de saúde pública. O Modelo Pipeline de 
M&A serve para definir expectativas realistas para identificar o tipo de 
avaliação a implementar.  
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Abordagem de Perguntas sobre Saúde Pública  

 
 

 

  

 

 

  

Esta figura enquadra as 
principais perguntas (ou 
necessidades de dados de 
M&A) que devem ser 
respondidas para o 
planeamento de um 
sistema nacional 
abrangente de M&A e 
relaciona os métodos de 
recolha de dados que 
devem ser usados.   

 

    

 

 

 

  

Progredindo da base 
para o topo, cada degrau 
deste modelo de escada 
forma a base para o 
próximo passo no 
processo. 

 

     



É importante tomar em consideração algumas perguntas básicas sobre saúde 
pública que devem ser respondidas no planeamento de actividades 
abrangentes de M&A para programas de VIH/SIDA. Adoptar uma abordagem 
de perguntas sobre saúde pública estabelece uma plataforma para a 
unificação da M&A. 
Este modelo de escada aqui apresentado consiste num quadro organizativo 
para M&A a nível de programa num contexto de saúde pública.   
Este modelo oferece um processo gradual para entender a relação entre os 
componentes de um programa, as fontes de dados e os métodos que podem 
ser usados para identificar respostas para uma séria de perguntas 
relacionadas com a saúde pública. Responder a esta série de perguntas sobre 
saúde pública ajuda a criar um contexto para a implementação das 
actividades de M&A. 

Fonte: Rugg, D., Carael, M., Boerma, J. T., & Novak, J. (2004). Global 
advances in monitoring and evaluation of HIV/AIDS: From AIDS case 
reporting to program improvement. New Directions for Evaluation, 103, 33–
48. 
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Passos na abordagem de Perguntas sobre Saúde Pública  

Seguir os passos abaixo ajuda-o a planear as actividades abrangentes de 
M&A para o seu programa: 

Passo 1: Identificação do problema - Procure identificar a natureza, 
magnitude e curso da epidemia global de VIH/SIDA. Esta informação é 
extraída tipicamente de sistemas de vigilância, inquéritos especiais, estudos 
epidemiológicos, análises de situação, análises de lacunas e análises de 
respostas. As perguntas sobre a natureza e magnitude da resposta 
programática até à data podem também ser consideradas neste passo.   

Passo 2: Determinar os factores que contribuem - Determinar os 
factores que contribuem e as determinantes para o risco de infecção do VIH. 
Estas informações são geralmente obtidas de questionários de 
conhecimentos, atitude e comportamento, estudos de factores de risco 
epidemiológico e investigação de determinantes. Os factores que contribuem 
para o risco de infecção do VIH podem incluir o sexo desprotegido, as 
infecções sexualmente transmissíveis e o consumo de droga por injecção. 

Passo 3: Decidir potenciais intervenções - Decidir que intervenções 
seriam mais eficazes na prevenção da transmissão do VIH em circunstâncias 
ideais no âmbito de protocolos rigorosos orientados por investigação 
(estudos de eficácia) ou em condições especiais (estudos de efectividade). A 
intervenção (como, por exemplo, aconselhamento voluntário e testagem ou 
comunicação de mudança comportamental) deve ser apropriada para a 
situação com base em evidências sólidas de avaliações anteriores. Os 
métodos típicos de avaliação incluem estudos de resultados de intervenções 
com grupos controlados ou de comparação, investigação de operações, 
investigação de serviços de saúde, investigação formativa e outros estudos 
especiais.  

Passo 4: Identificar intervenções e recursos necessários  - Identificar 
as intervenções e recursos específicos que são necessários. Esta pergunta é 
normalmente respondida por meio de análises de dados de cobertura de 
programas de questionários especiais, do sistema nacional de informação de 
gestão de saúde (SIGS) ou de análises de sistemas de 
informação/notificação de rotina de programas. 

Passos 5-8 continuam na página seguinte. 

  

 

 

  

Os métodos usados no 
primeiro passo são 
também usados no 
último - momento em 
que é determinado o 
impacto geral e a 
efectividade colectiva de 
esforços combinados de 
programas a nível 
nacional - fechar o ciclo 
do processo iterativo de 
planeamento, 
implementação e 
avaliação do programa. 

 

     



Fonte: Rugg, D., Carael, M., Boerma, J. T., & Novak, J. (2004). Global 
advances in monitoring and evaluation of HIV/AIDS: From AIDS case 
reporting to program improvement. New Directions for Evaluation, 103, 33–
48. 
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Passos na abordagem de Perguntas sobre Saúde Pública 
(continuação)  

Passos continuados da página anterior. 

Passo 5: Avaliar a qualidade da implementação de programas - 
Avaliar a qualidade da implementação do programa por meio da 
monitorização, avaliação e outras formas de avaliação de qualidade do 
programa. 

Passo 6: Examinar o nível de resultados alcançados pelo programa - 
Examinar o nível de resultados alcançados pelo programa respondendo a 
perguntas de ordem quantitativa e determinando se o programa foi 
implementado consoante planeado. Regra geral, esta informação é 
regularmente recolhida a partir de análises de rotina de sistemas de 
notificação/informação de programas. 

Passo 7: Identificar resultados de programas - Examinar resultados de 
programas e avaliar a efectividade do programa. Regra geral, os estudos 
aplicados de avaliação de resultados são usados nesta fase.  

Passo 8: Determinar os efeitos globais (e efectividade) do programa 
- Com base nas respostas às perguntas dos passos anteriores, as 
informações de questionários baseados na população e outras actividades de 
vigilância são novamente usadas para responder a perguntas neste passo 
final.  

Fonte: Rugg, D., Carael, M., Boerma, J. T., & Novak, J. (2004). Global 
advances in monitoring and evaluation of HIV/AIDS: From AIDS case 
reporting to program improvement. New Directions for Evaluation, 103, 33–
48. 

 

  

 

 

    
  

 

 

 

 



   
M&A num contexto de Saúde Pública 

  
 

 

 

  

 
Planeamento estratégico: Sequência de M&A  

 
 

 

A Sequência de M&A é outro modelo geral de M&A. Contribui para a 
definição de expectativas realistas em termos de qual o tipo de avaliação 
que deve ser implementado. A Sequência de M&A mostra os diversos níveis 
de M&A requeridos por qualquer número específico de programas e como a 
saída de dados a um nível serve de entrada a outro nível. 

O tipo de actividades de M&A que um programa selecciona depende da fase 
de desenvolvimento do programa e dos recursos disponíveis. 

Clique nas palavras no gráfico para ler mais sobre cada fase da 
Sequência. 

  

 

 

  

Ao avançar para a direita 
na Sequência de M&A, 
serão cada vez menos os 
programas que realizam 
actividades de M&A 
correspondentes.  

 

    

 

 

 

  

Um passo crítico no 
planeamento de 
actividades de M&A  é a 
definição de expectativas 
realistas quanto ao que 
deve ser monitorizado 
e/ou avaliado. 

 

     

 

 

   
M&A num contexto de Saúde Pública 

  
 

 

 

  

 
Pratique a definição de expectativas realistas  

 

Instruções: Reveja a Abordagem de Perguntas sobre Saúde Pública e a 
Sequência de M&A - dois modelos gerais para M&A. Reflicta sobre o seu 
próprio programa e responda às seguintes perguntas.   

Estas perguntas podem servir de orientação para a selecção de actividades 
específicas de M&A que devem ser implementadas no seu programa. 

Que tipo de informações são necessárias? Quem precisa delas? 

 O que precisa de saber sobre como o programa foi implementado?  

 O que precisa de saber sobre os resultados do programa? 

  

 

 

  

Tome em consideração  
estas perguntas  antes de 
implementar uma 
actividade específica de 
M&A. 
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Quanto tempo e esforço serão necessários? 

 Quanto tempo é necessário para recolher, analisar e interpretar 
dados?  

 Quantas pessoas deverão ser envolvidas para realizar este tipo de 
actividade de M&A? 

Que recursos estão disponíveis? 

 Quanto dinheiro será necessário para realizar tudo isto?  

 Que fundos estão disponíveis para apoiar este esforço?  

 De quanto tempo dispõe o pessoal do programa para este fim?  

 Há outras pessoas que possam ajudar (por ex., parceiros, 
doadores, consultores externos com perícia em M&A)? 

Que resultados podem ser esperados nesta fase? 

 Este programa já avançou o suficiente no processo de 
implementação para que seja possível ver Resultados? Resultados? 
Impactos? Ou é cedo demais para ver resultados de longo prazo?  

 É o momento certo para levar a cabo a actividade de M&A 
especificada?  

 Há alguma coisa fora do normal a ocorrer num futuro próximo 
passível de dificultar a interpretação das constatações da M&A?  

 

  

Estas perguntas não têm 
respostas certas ou 
erradas. As respostas 
serão específicas para o 
seu próprio programa. 

 

     

 

    
 

   
M&A num contexto de Saúde Pública 

  
 

 

 

  

 
Recapitulação de conhecimentos  

 
Responda às perguntas a seguir para avaliar os seus conhecimentos sobre 
esta sessão. 
 

 
1. Equipare os tipos de actividades de M&A ao número de programas que 
realizam estas actividades. 
Avaliação de processo 

 

Monitorização/avaliação de resultados 

 

Monitorização de insumos/resultados 

 

Monitorização/avaliação de impacto 

 

 
2. Que actividade de M&A deveria ser realizada por todos os programas? 

a. Monitorização/Avaliação de Impacto 

b. Avaliação de processo 

c. Monitorização de Insumos/Resultados 
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d. Monitorização/Avaliação de Resultados 
 
 
3. Que factores afectam o tipo de actividade de M&A que um programa 
poderia realizar? 

a. Apoio a doadores 

b. Fase de desenvolvimento do programa 

c. Perícia técnica 

d. Todas as alíneas acima 

 

   
Quadros de M&A 

  
 

 

 

  

 
Teste de conhecimentos  

 
Responda às perguntas a seguir para avaliar os seus conhecimentos sobre 
esta sessão. 
 
1. Quadros de M&A: 

 a. definir a relação entre os componentes do programa 

b. esclarecer a relação entre as actividades do programa e os factores 
externos 

c. articular os objectivos do programa e os objectivos mensuráveis 

d. apoiar o desenvolvimento da implementação sólida das actividades 
do programa 

e. todas as alíneas acima 
 
2. Construindo este tipo de quadro, as possibilidades e limitações reais 
tornam-se mais claras para todas as pessoas envolvidas. 

a. Quadro conceitual 

b. Modelo lógico 

c. Quadro de resultados 
 
 
3. Equipare o quadro correcto à sua respectiva descrição. 
Quadro de resultados 

 

Quadro conceitual 

 

Modelo lógico 

 

 

 

  

 

 

    
 



 

   
Quadros de M&A 

  
 

 

 

  

 
Síntese da sessão  

 

Esta sessão apresenta três quadros - quadros conceituais, quadros de 
resultados e modelos lógicos - os quais são usados para descrever um 
programa.   

Descrever um programa com clareza é um primeiro passo importante na 
realização de actividades de M&A. Um programa claramente descrito é mais 
fácil de monitorizar e avaliar e facilita a utilização de dados de M&A para o 
seu respectivo aperfeiçoamento.  

  

 

 

    
 

   
Quadros de M&A 

  
 

 

 

  

 
Quadros  

 
 

 

Desenvolver um quadro de M&A ajuda e esclarecer as metas e objectivos, e 
ajuda a identificar elementos internos do programa e factores externos  
passíveis de afectar o sucesso de um programa num contexto específico.  

Este processo de concepção aprofunda o entendimento dos gestores, 
implementadores e outros parceiros de diversas formas práticas, servindo 
inclusivamente de fundação para a selecção de indicadores de M&A 
apropriados e úteis.  

  

 

 

  

Todos os quadros são 
usados para informar a 
concepção do programa 
e para monitorizar e 
avaliar o programa.  

 

    

 

 

 

  

Os programas devem 
usar o tipo de quadro 
que for mais apropriado 
às respectivas 
necessidades!  

 

     

 

    
  



   
Quadros de M&A 

  
 

 

 

  

 
Metas e objectivos de um Quadro de M&A  

Conceber quadros de programas é uma forma de fomentar um maior 
entendimento das metas e objectivos de um projecto, com a tónica em 
objectivos mensuráveis de curto e longo prazo. 

Desenvolver um quadro de M&A ajuda a definir com clareza a relação entre 
os factores essenciais para a implementação e êxito de um projecto - 
factores estes que são internos e externos ao programa. 

Quadros de M&A: 

 São instrumentos úteis para entender e analisar um programa  

 Facilitam o desenvolvimento de planos sólidos de M&A e a 
implementação de actividades de M&A  

 Articulam metas e objectivos mensuráveis de programas (curto, 
intermédio e longo prazo)  

 Definem a relação entre insumos, actividades, saídas, resultados e 
impactos de programas  

 Esclarecem a relação entre actividades de programas e factores 
externos  

  

 

 

  

Há diversos tipos de 
quadros mas todos eles 
têm componentes, níveis 
e cursos de acção 
interrelacionados que 
ilustram a relação entre 
programas e os resultados 
de saúde. Todos os 
quadros facilitam o 
estabelecimento de 
consenso em torno de um 
paradigma comum. 

 

     

 

   
Quadros de M&A 

  
 

 

 

  

 
Quadros conceituais (Quadros de proximidade)  

 

Os quadros conceituais são diagramas que identificam e ilustram a relação 
entre todos os factores relevantes sistémicos, organizativos, individuais ou 
outros passíveis de influenciar a operação do programa e o alcance concreto 
das metas do programa. 

Quadros conceituais: 

 Criam ligações explícitas entre factores relevantes e o programa  

 Ajudam a responder às perguntas porquê e como relacionadas com 
a operação e concepção do programa  

 Orientam a identificação de indicadores apropriados  

 Orientam a análise de impacto  

Embora os quadros conceituais sejam usados com mais frequência pelo meio 
académico do que na monitorização e avaliação de programas, são, contudo, 
úteis para identificar e ilustrar uma ampla variedade de factores e relações 
passíveis de afectar o resultado bem-sucedido de um programa. 

Um exemplo de um quadro conceitual é um quadro de determinantes 
próximas. Este tipo de quadro baseia-se na ideia de que os factores que 
originam resultados de saúde ou demográficos operam através de um 
percurso ordenado de determinantes que são agrupadas pela proximidade 
do resultado.   

  

 

 

  

Conceber um quadro 
conceitual estabelece a 
fundação sobre a qual 
assenta a concepção, 
planeamento e 
implementação da 
monitorização e avaliação 
do desempenho de um 
programa. 

Construindo este tipo de 
quadro, as possibilidades 
e limitações reais 
tornam-se mais claras 
para todas as pessoas 
envolvidas.  
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As determinantes subjacentes (contexto socioeconómico e cultural) são 
posicionadas a maior distância do resultado, as determinantes biológicas são 
posicionadas com maior proximidade e as determinantes próximas 
(intervenções) assumem uma posição intermédia entre as determinantes 
subjacentes e as biológicas.  

 

    
 

   
Quadros de M&A 

  
 

 

 

  

 
Quadro de resultados  

 
 

 

 Os quadros de resultados são diagramas que apresentam estratégias de 
programas que para alcançar metas específicas para a consecução do 
objectivo geral do programa. Estes quadros incluem também os objectivos 
estratégicos, os resultados intermediários do programa e as explicações dos 
motivos pelos quais se projecta que a estratégia funcione.* 

 
*Os programas financiados pela USAID usam, regra geral, estes quadros de 
resultados. 

  

 

 

  

Os quadros de resultados 
são úteis para: 

 
 

programa  

programa  

resultados de um 
programa 

 

     

 

    
  

 

 

 

 

 



   
Quadros de M&A 

  
 

 

 

  

 
Componentes de um Quadro de Resultados  

Objectivo estratégico (OE) 
O objectivo final do quadro de resultados - o objectivo do programa. Este 
objectivo deve ser alcançável, claro e mensurável.  EXEMPLO 

Resultado Intermediário (RI) 
Um resultado que é alcançável a curto prazo e que constitui um passo 
essencial e intermediário para o alcance do objectivo estratégico. O efeito 
cumulativo do alcance dos resultados intermediários resulta na consecução 
do objectivo estratégico.  EXEMPLO 

Esclarecimento de ligações causais 
Uma narrativa que mostra a ligação entre os resultados intermediários e o 
objectivo estratégico. Podem existir ligações entre os resultados 
intermediários que levam ao objectivo estratégico ou estas ligações podem 
ser entre o resultado intermediário e o objectivo estratégico.  EXEMPLO 

Pressupostos críticos 
Um conjunto de condições necessárias segundo as quais a estratégia para 
alcançar um objectivo estratégico continuará a ser válida.   

 

Fonte: USAID, Performance Monitoring and Evaluation TIPS: Building a 
Results Framework, PN-ACA-947 

 

  

 

 

  

Use o acrónimo SMART 
para avaliar se os 
objectivos recém-
criados satisfazem o 
critério referido à 
esquerda. 
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Quadros de M&A 

  
 

 

 

  

 
Pratique escrever os objectivos SMART para um Quadro de 
Resultados  

 

Instruções: Leia o objectivo original. Volte a escrever o objectivo SMARTer 
(específico, mensurável, apropriado, realista e vinculados a prazos). Leia a 
explicação para obter informações adicionais.  

Exemplo 

Objectivo original: Reduzir a prevalência do VIH no distrito. 

Objectivo SMART(er): Reduzir a prevalência do VIH em 30% entre 
rapazes na faixa etária dos 14 aos 18 anos de idade, no distrito, até 2009. 

Explicação: O objectivo SMARTer provê detalhes mais específicos 
relacionados com qual é a população-alvo, quando será alcançado o 
objectivo e o nível de mudança esperado. 

 

Objectivo original: Prestar assistência técnica para o desenvolvimento de 
protocolos laboratoriais de controlo de qualidade. 

Objectivo SMART(er): RESPOSTA 

Explicação: RESPOSTA 

 

Objectivo original: Prestar serviços de testagem do VIH a 100 
trabalhadores mineiros nos primeiros 6 meses do ano do programa. 

Objectivo SMART(er): RESPOSTA 

Explicação: RESPOSTA 

 

  

 

 

  
Relembre o acrónimo 
SMART aqui.  
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Quadros de M&A 

  
 

 

 

  

 
Pratique a elaboração de um Quadro de Resultados  

 

Instruções: Reveja o quadro de resultados nas páginas anteriores. Em 
seguida, observe o quadro de resultados acima  e responda às perguntas 
abaixo.  

 

Escolha os DOIS MELHORES resultados intermediários (RI). Lembre-se 
que um RI é um passo intermediário essencial que visa o alcance do 
Objectivo Estratégico (OE): 

a. Aumento da disponibilidade dos serviços de ATV voltados para jovens 
b. Aumento da utilização de preservativos entre os jovens 
c. Aumento da procura por serviços de ATV entre os jovens 
d. Aumento do conhecimento da terapia antirretroviral (TAR) 

RESPOSTA 

 

Escolha os DOIS MELHORES Resultados Intermediários Subordinados (RIs) 
sob RI1. Um RI subordinado é um resultado de um nível mais baixo que 
deve contribuir para o alcance deste RI específico e para o Objectivo 
Estratégico (OE) geral: 

a.  Informação para jovens 
b.  Aumento da competência e conhecimento dos profissionais no que diz 
respeito a aconselhamento e testagem de jovens 
c.  Aumento das informações sobre serviços de ATV para jovens 
d.  Aumento do abastecimento de anti-retrovirais (TAR) a clínicas 

RESPOSTA 

 

Escolha os DOIS MELHORES (RIs) sob RI2. 

a. O conhecimento das vias de transmissão do VIH/SIDA aumentou entre 
jovens 
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b. O conhecimento dos serviços de ATV voltados para jovens aumentou 
entre os jovens 
c. O conhecimento da utilização apropriada de preservativos aumentou 
entre os jovens 
d. O conhecimento da terapia anti-retroviral aumentou entre os jovens 

RESPOSTA 

Clique aqui para ver o Quadro de Resultados completo.  

 

   
Quadros de M&A 

  
 

 

 

  

 
Modelos lógicos  

 
 

Os modelos lógicos são diagramas que sintetizam de uma forma lógica os 
resultados pretendidos de um programa e os respectivos passos para 
alcançar esses resultados. Clique aqui para obter um exemplo de um modelo 
lógico. 

Modelos lógicos: 

 Ajudam a identificar e ilustrar factores que são importantes para a 
consecução favorável do resultado final  

 Ajudam a identificar os processos principais  

 Podem evidenciar a relação entre a afectação de recursos e o êxito 
do programa  

 Podem apontar para potenciais problemas caso as metas não sejam 
alcançadas 

 

  

 

 

  

Um modelo lógico é 
também referido como 
uma via de impacto do 
programa (PIP, na sigla 
inglesa). Trata-se de uma 
representação gráfica da 
relação entre os 
elementos estratégicos 
do programa e os 
pressupostos de risco que 
influenciam o sucesso ou 
fracasso do programa. O 
PIP descreve os 
principais componentes 
do programa e como 
estes se destinam a 
funcionar em conjunto 
com o fim de alcançar 
objectivos mensuráveis 
dentro do contexto. 
Clique aqui para 
informações adicionais 
sobre o PIP. 
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Quadros de M&A 

  
 

 

 

  

 
Pratique identificar os componentes de um modelo lógico  

 
 

Para praticar a elaboração de um tipo de quadro de M&A (um modelo 
lógico) siga as instruções abaixo. 

Instruções: Leia a descrição do problema abaixo relativo a um programa 
de Prevenção da Transmissão Mãe-Filho (PTMF). Para cada descrição 
numerada, identifique o componente do programa correspondente (insumos, 
actividade, saída, resultado, impacto). 

Descrição do problema: As taxas do VIH têm vindo a aumentar entre as 
mulheres grávidas e os recém-nascidos no seu país. O risco de transmissão 
do VIH de mãe para filho é considerável durante a gravidez e o parto 
(embora mais particularmente durante o parto). A amamentação constitui 
um risco adicional de transmissão pós-parto.  

Insumo       Actividade       Saída       Resultado       Impacto 

1. O aceso a serviços pré-natais (CPN) aumentará RESPOSTA 

2. A taxa de morbidade e mortalidade devido ao VIH diminuirá                    
RESPOSTA 

3. O acesso à profilaxia anti-retroviral (TAR) aumentará RESPOSTA 

4.  O acesso à testagem para o VIH aumentará RESPOSTA 

5.  Abastecimento de medicamentos TAR RESPOSTA 

6.  Abastecimento de substitutos ao leite materno RESPOSTA 

7.  Os clientes recebem os resultados de testes, aconselhamento pós-
testagem, encaminhamento RESPOSTA 

8.  O acesso e a utilização de aconselhamento de alimentação de recém-
nascidos aumentará RESPOSTA 

9.  Distribui profilaxia de TAR  RESPOSTA 

10.  Financiamento do governo e de outros doadores    RESPOSTA 

 

  

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


   
Quadros de M&A 

  
 

 

 

  

 
Recapitulação de conhecimentos  

 
Responda às perguntas a seguir para avaliar os seus conhecimentos sobre 
esta sessão. 
 

 
1. Quadros de M&A: 

a. definir a relação entre os componentes do programa 

b. esclarecer a relação entre as actividades do programa e os factores 
externos 

c. articular os objectivos do programa e os objectivos mensuráveis 

d. apoiar o desenvolvimento da implementação sólida das actividades 
do programa 

e. todas as alíneas acima 
 
 
2. Um modelo lógico identifica e ilustra a relação entre todos os factores 
relevantes sistémicos, organizativos e individuais passíveis de influenciar a 
operação do programa e o alcance dos objectivos do programa. 

Verdadeiro 

Falso 
 
 
3. Construindo este tipo de quadro, as possibilidades e limitações reais 
tornam-se mais claras para todas as pessoas envolvidas. 

a. Quadro conceitual 

b. Modelo lógico 

c. Quadro de resultados 
 
 
4. Equipare o quadro correcto à sua respectiva descrição. 
Quadro de resultados 

 

Quadro conceitual 

 

Modelo lógico 

 

 
 

  

 

 

    
  

 



   
Elaborar e operacionalizar um Quadro de M&A 

  
 

 

 

  

 
Teste de conhecimentos  

 
Responda às perguntas a seguir para avaliar os seus conhecimentos sobre 
esta sessão. 
 
1. O envolvimento de intervenientes locais na M&A é importante. 

Verdadeiro 

Falso 
 
2. Os objectivos SMART são: 

a. Realistas 

b. Vinculados a prazos 

c. Específicos 

d. Apropriados 

e. Mensuráveis 

f. Todas as alíneas acima 
 
3. Que quadro é o MELHOR para a elaboração de uma descrição de um 
problema? 

a. Modelo lógico 

b. Quadro conceitual 

c. Quadro de resultados 

  

 

 

   
Elaborar e operacionalizar um Quadro de M&A 

  
 

 

 

  

Síntese da sessão  

Esta sessão visa aumentar o seu conhecimento sobre os três modelos de 
programas introduzidos na sessão anterior - quadros conceituais, quadros de 
resultados e modelos lógicos.  

Esta sessão propõe passos chave para a elaboração e operacionalização 
do(s) seu(s) quadro(s) de M&A  começando pela obtenção de consenso entre 
intervenientes em matéria da construção e utilização do(s) seu(s) quadro(s). 

Os passos para a elaboração e operacionalização de um quadro de M&A são: 

 Mobilização dos intervenientes chave  

 Identificação de problemas e factores chave  

 Definição de metas e objectivos  

 Identificação da estratégia programática  

 Construção dos quadros de M&A  

 Solicitação de feedback dos intervenientes:  

 Identificação das principais questões de M&A:  

 Utilização de um quadro de M&A 

  

 



   
Elaboração e operacionalização de um Quadro de M&A 

  
 

 

 

  

 
Mobilização dos intervenientes chave  

O primeiro passo na operacionalização de um quadro de M&A é mobilizar e 
convocar os intervenientes chave para identificar e obter consenso 
em matéria de: 

 Problemas relacionados com o VIH na(s) área(s) alvo  

 Metas e objectivos do programa para fazer face a estes problemas  

 Estratégia programática para alcançar as metas e objectivos  

 Perguntas chave relacionadas com a M&A que devem ser 
respondidas para medir se o programa está a alcançar as 
respectivas metas e objectivos 

A obtenção de consenso é fundamental no processo de elaboração de um 
quadro apropriado e eficaz de M&A. É importante incluir os intervenientes 
chave logo no início da primeira parte deste processo. 

Todos os intervenientes devem prover contributos sobre o quadro de 
M&A e entender exactamente em que áreas é necessário  consenso.   

Para além da comunidade, beneficiários de programas, meios de 
comunicação social e decisores políticos, os intervenientes incluem pessoas a 
todos os níveis que irão usar as informações do quadro de M&A, bem como 
os dados recolhidos de um programa. 

Encontram-se intervenientes a todos os níveis: 

 Nível internacional (por ex., doadores)  

 Nível nacional (por ex., Ministérios)  

 Nível sub-nacional (por ex., províncias, distritos)  

 Nível de programa (por ex., gerentes de programas, prestadores 
de serviços) 

Use a Ferramenta de envolvimento de intervenientes para ajudar a 
identificar intervenientes chave. 

Fonte: Stakeholder Engagement Tool extraída de Data Demand and 
Information Use in the Health Sector [Ferramenta de Envolvimento de 
Intervenientes extraída de Procura de Dados e Utilização de Informações no 
Sector de Saúde]: Strategies and Tools [Estratégias e 
Ferramentas]. MEASURE Evaluation 2006 

Sugestão: Sugestões para o desenvolvimento de consenso entre 
intervenientes: 

 Confirme que todas as partes entendem os elementos em que é 
necessário obter consenso  

 Garanta que todos os intervenientes são envolvidos imediatamente 
na fase inicial do processo  

 Dê a oportunidades aos intervenientes de oferecerem contributos e 
receba feedback sobre os mesmos  

 Promova constantemente a mensagem de que a M&A proporciona 
os meios para demonstrar em que medida um programa alcança os 
seus objectivos 

  

 

 

  

Envolva os intervenientes 
logo no início da fase do 
processo de 
desenvolvimento de 
consenso! Desta forma 
todos são incluídos e têm 
oportunidade para 
oferecer contributos sobre 
o quadro de M&A e 
receber feedback sobre 
estes contributos. 

 

    

 

 

 

  

Promova constantemente 
a mensagem de que o 
quadro de M&A foi 
concebido para 
demonstrar em que 
medida um programa 
alcança os seus objectivos 
e, em última análise, 
melhora o programa.  
Isto pode ajudar a manter 
as pessoas a par. 

 

     

 

http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/119/StakholderEngagement_DDIU.pdf
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Identificação de problemas e factores chave  

 
 

Após identificar e envolver intervenientes potenciais, é essencial elaborar 
uma descrição do problema.   

Esta descrição do problema identifica claramente o aspecto do VIH/SIDA 
visado pelo programa. Por outras palavras, a descrição do problema enuncia 
os factores que expõem a população ao risco, tais como o conhecimento, 
atitudes, crenças, comportamentos, competências, acesso, políticas e 
condições ambientais. Clique aqui para obter um exemplo de uma descrição 
de problema. 

É importante identificar e considerar os factores individuais e ambientais que 
influenciam ou contribuem para o problema. Um quadro conceitual é útil 
para a determinação e/ou análise dos factores que influenciam o problema.   

Estes factores são: 

 Características individuais  

 Características populacionais  

 Características ambientais  

 Organizações que podem ajudar ou prejudicar o êxito do programa  

 Sistemas que podem ajudar ou prejudicar o êxito do programa  

  

 

 

  

Uma boa descrição de 
problema resulta num 
bom quadro de M&A? 

Sim!  Uma boa 
descrição de problema é 
essencial para a 
elaboração de um 
quadro sólido de M&A. 

 

    

 

 

 

  

Use a Ferramenta de 
Avaliação e Acção para 
M&A para ajudar a 
identificar e descrever o 
problema. 
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Definir metas e objectivos  

 

O quadro conceitual e a descrição do problema ajudam a identificar o 
contexto no âmbito do qual o programa de VIH/SIDA existirá. A definição de 
metas e objectivos começa a aprofundar os detalhes específicos do 
programa. 

Objectivo: Declaração de um resultado pretendido, amplo e de longo prazo 
de um programa. Expõe as intenções gerais do programa e ajudar a guiar o 
desenvolvimento do programa. 

Qual é o resultado pretendido do problema? 

Objectivo: Declaração de resultados pretendidos, específicos, mensuráveis, 
apropriados, realistas, vinculados a prazos e de curto prazo do programa. 

Que resultados devem ser monitorizados ao longo de toda a duração do 
programa? 

  

 

 

    
 

http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/119/ProX_det1.pdf
http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/119/SWOT%20Assessment%20tool.doc
http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/119/SWOT%20Assessment%20tool.doc
http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/119/SWOT%20Assessment%20tool.doc
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Identificar a estratégia programática  
 
O passo seguinte na operacionalização de um quadro de M&A é identificar e 
descrever as actividades específicas que o programa irá empreender para 
abordar o problema identificado e alcançar as suas respectivas metas e 
objectivos. 
  
Alguns exemplos destas actividades são: 

 Prover aconselhamento  

 Prover testagem de seropositividade  

 Distribuir preservativos  

 Prover formação de pessoal  

 Desenvolver materiais educativos   

Idealmente, as actividades do programa baseiam-se em teorias formais que 
foram minuciosamente testadas em diversas circunstâncias com resultados 
semelhantes.   
  
Se não houver uma base de evidências forte para um programa, as 
actividades podem basear-se em teorias informais. Estas teorias informais 
são muitas vezes formadas com o contributo de implementadores de 
programas, extraído das suas anteriores experiências de trabalho, com uma 
população específica ou da implementação de tipos específicos de 
intervenções. Ademais, as teorias informais podem basear-se em melhores 
práticas recolhidas de programas semelhantes ou outras experiências 
passadas.    

  

 

 

  

Um programa pode 
conter diversos 
componentes de 
programas que 
funcionam em conjunto. 

 

    

 

 

 

  

Os criadores e 
implementadores de 
programas podem prover 
informações para 
informar a concepção do 
programa. 
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Construção de Quadro(s) de M&A  

Construir um quadro pode ajudar a identificar os elementos que são 
essenciais para o sucesso do programa e identificar os pontos em que a M&A 
é crucial para medir e entender a eficácia das actividades do programa. 
Consoante discutido na sessão anterior sobre Quadros de M&A, o utilizador 
deve seleccionar o quadro mais apropriado para o seu programa.   

Por exemplo, suponha que determinou que um modelo lógico é o quadro 
mais apropriado para o seu programa. Para começar a construir o modelo 
lógico, deve identificar: 

1. Insumos (recursos tais como quadros, financiamento, 
aprovisionamentos e materiais)  

2. Actividades programáticas (faça referência à sua estratégia 
programática)  

3. Saídas (produtos directos das actividades do programa)  
4. Resultados (resultados do programa)  
5. Impactos (resultados de longo prazo do programa) 

Em cada passo, faça a seguinte pergunta,  "Se fizermos [X], o que 
acontecerá?" Uma vez que tenha decidido os elementos específicos de cada 
componente (insumos, actividades, saídas,  resultados, impactos), organize-
os de uma forma lógica. Depois apresente os passos em forma de gráfico, 
com linhas e setas a indicar as relações entre todos eles.  

Vá para a página seguinte para praticar construir um modelo. 

  

 

 

  

A capacidade de 
“enquadrar” um 
problema – inseri-lo 
num contexto, organizar 
os factores influentes e 
delinear as vias causais – 
é uma medida que indica 
a que nível entende o 
problema. 

 

     

 

http://www.globalhealthlearning.org/page.cfm?course=119&topic=4&page=5
http://www.globalhealthlearning.org/page.cfm?course=119&topic=4&page=5
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Pratique construir um Modelo Lógico para um Programa de 
ATV  

Instruções: Clique em cada passo abaixo para construir um modelo lógico 
para um programa de aconselhamento e testagem voluntária (AVT). Depois 
de clicar nos passos 2 a 6, reveja cada coluna, considere os seus elementos 
específicos e as ligações entre os elementos. 

Passo 1: Descreva o problema que enquadra um desafio específico para a 
população servida pelo seu programa.   

Passo 2: Considere os insumos relacionados passíveis de ser  considerados 
pelos implementadores do programa como necessários para abordar o 
problema. 

Passo 3: Acrescente actividades e relações pressupostas entre as actividades 
e entre os insumos e as actividades. 

Passo 4: Acrescente saídas que são esperadas das actividades e as relações 
pressupostas entre as actividades e as saídas. 

Passo 5: Acrescente os resultados esperados e relações pressupostas. 

Passo 6: Acrescente os impactos esperados e relações pressupostas.   

Os insumos, actividades, saídas/resultados e impactos resultantes 
levam, em última análise, à redução das taxas de transmissão do 
VIH, incidência, morbidade e mortalidade devido ao VIH.  

Pode começar o desenvolvimento do seu modelo lógico com qualquer 
componente. Comece pelo que conhece mais a fundo sobre o seu 
programa. As perguntas à direita definem uma ordem para fazer as 
perguntas que têm sido úteis para o desenvolvimento do modelo lógico de 
vários programas.   

 

  

 

 

  

Perguntas úteis para 
começar a construir 
um modelo lógico:  

ser abordado?   
 os 

resultados e o impacto 
que são necessários para 
sanar o problema?  

poderemos empreender 
para alcançar estes 
objectivos?  

ser feito (saídas) para 
alcançar a totalidade de 
objectivos de resultados?  

de recursos 
(insumos) são 
necessários para apoiar 
as actividades? 

 

     

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/119/LogicModel1.pdf
http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/119/LogicModel%202.pdf
http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/119/LogicModel3.pdf
http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/119/LogicModel4.pdf
http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/119/LogicModel5.pdf
http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/119/LogicModel6.pdf
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Solicitação de feedback dos intervenientes:  

 
 

  

Solicitar feedback de 
intervenientes é um passo 
importante no 
desenvolvimento e 
operacionalização de um 
quadro de M&A.   

 Solicitar feedback de 
intervenientes: 

 Permite-lhe confirmar a existência de consenso relativamente ao 
modelo do programa  

 Pode auxiliar na definição de perguntas relacionadas com M&A  

 Pode auxiliar na definição de prioridades para perguntas 
relacionadas com M&A 

  

 

 

  

Sem obter consenso em 
matéria dos alicerces e 
contexto do programa e 
os respectivos resultados 
pretendidos, a 
monitorização e 
avaliação não pode ser 
gerida de uma forma 
coerente e abrangente. 
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Identificação das principais perguntas de M&A:  

Após concluir a construção de um quadro de M&A para o seu programa, é 
necessário identificar as perguntas que ajudarão a orientar as actividades 
de M&A do seu programa. 

Concentre-se em perguntas que possam ser respondidas a partir da 
avaliação da intervenção. Por exemplo, no caso de um programa de 
aconselhamento e testagem voluntária, uma boa pergunta seria, "Que 
percentagem de clientes recebeu aconselhamento pré-testagem, testes do 
VIH, resultados e aconselhamento pós-testagem? 

Estas perguntas de M&A devem basear-se em: 

 De que dados os intervenientes precisam?  

 Para que fim serão utilizados os dados?  

 Quem será o utilizador final dos dados? 

Definição de prioridades para as perguntas 

Algumas perguntas de M&A podem prover informações que podem ser mais 
ou menos úteis para o aperfeiçoamento do programa - peguntas do tipo 
"é bom saber" em oposição a "é necessário saber".  Por vezes as 
perguntas mais importantes são as mais difíceis de responder!   

Para definir prioridades para as perguntas de M&A, faça a pergunta: "O que 
é que eu faria se tivesse a resposta para esta pergunta?" É útil considerar de 
que forma as respostas às perguntas de M&A serão usadas para definir 
prioridades para perguntas com base na sua utilidade e viabilidade.   

  

 

 

  

Há um custo associado 
com a M&A em termos 
de financiamento, 
tempo e outros 
recursos. É importante 
limitar as perguntas de 
M&A às que têm uma 
possível resposta no 
contexto dos recursos 
disponíveis e que 
recolhem informações 
úteis sobre uma 
intervenção. 
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Pratique redigir perguntas relacionadas com M&A  

 
 

Instruções: Leia as perguntas de M&A abaixo. Identifique potenciais 
problemas com as perguntas e reformule-as para melhorá-las. 

Pergunta 1: Os seus quadros têm capacidade para prestar serviços de ATV 
eficazes?  

Pergunta 2: Os clientes receberam o conjunto completo de serviços de 
ATV?  

 

RESPOSTAS 
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Quando elaborar um Quadro de M&A  

 
 
Idealmente, o utilizador deve elaborar um quadro de M&A anteriormente à 
implementação de um programa. Isto ajuda a descrever as actividades 
programadas do programa e a identificar quaisquer lacunas no trabalho 
empreendido para o alcance das metas e objectivos. 
  
O quadro de M&A deve ser novamente revisto após o programa estar em 
curso para examinar  a implementação efectiva do programa. Neste 
momento, poderá ser necessário fazer ajustes  ao programa. 
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Recapitulação de conhecimentos  

 
Responda às perguntas a seguir para avaliar os seus conhecimentos sobre 
esta sessão. 
 

 
1. O envolvimento de intervenientes locais na M&A é importante. 

Verdadeiro 

Falso 
 
 

  

 

http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/119/MEQsExs1.pdf
http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/119/MEQsExs1.pdf


2. Os objectivos SMART são: 

a. Realistas 

b. Vinculados a prazos 

c. Específicos 

d. Apropriados 

e. Mensuráveis 

f. Todas as alíneas acima 
 
 
3. Que quadro é o MELHOR para a elaboração de uma descrição de um 
problema? 

a. Modelo lógico 

b. Quadro conceitual 

c. Quadro de resultados 
 
 
4. Quais são os prazos das "metas" e dos "objectivos"? 
Meta 

 

Meta 

 

Objectivo  

 

Objectivo 
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Teste de conhecimentos  

 
Responda às perguntas a seguir para avaliar os seus conhecimentos sobre 
esta sessão. 
 
1. Os indicadores explicam mudanças específicas resultantes de programas. 

Verdadeiro 

Falso 
 
2. É importante identificar os requisitos de notificação existentes antes de 
seleccionar os indicadores. 

Verdadeiro 

Falso 
 

  

 



3. É necessário criar um indicador para cada questão de um programa. 

Verdadeiro 

Falso 
 
 
4. Equipare o indicador à sua finalidade: 
Indicadores de nível nacional 

 

Indicadores de nível de distrito, unidade de saúde, projecto 

 

Indicadores de nível global 
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Síntese da sessão  

 
 

É muito importante ter um quadro de M&A que tenha sido aprovado por 
todos os intervenientes e que reflicta claramente os resultados pretendidos 
do programa de VIH/SIDA. 

Uma vez que o quadro de M&A esteja implementado, o passo seguinte é 
seleccionar indicadores que meçam se os resultados de um programa estão 
realmente a ser alcançados.  

Esta sessão tem como foco a selecção de indicadores e as respectivas 
ligações destes com o seu quadro de M&A.  
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Identificar requisitos de notificação existentes  

 

A maior parte dos programas de VIH/SIDA têm requisitos de planeamento e 
notificação; a nível nacional, de doador e programático. No entanto, os 
requisitos diferem consoante o doador, nível de financiamento, etc.  

É importante identificar e entender os requisitos de notificação 
existentes para o seu programa para garantir que as suas medidas 
são apropriadas e que está a seleccionar os indicadores mais 
apropriados. 

Por exemplo, a maior parte dos programas/comissões nacionais de VIH é 
responsável por notificar na Sessão Especial da Assembleia-Geral das 
Nações Unidas sobre o VIH/SIDA (UNGASS) os indicadores no âmbito da 
adopção da Declaração de Compromisso sobre o VIH/SIDA, assinada por 
189 países.   

Os programas de VIH que que beneficiam de financiamento do Fundo Global 
de Luta contra a  SIDA, Tuberculose e Malária, do Plano de Emergência do 
Presidente dos Estados Unidos para o Alívio à SIDA (PEPFAR), da UNICEF, da 
ONUSIDA, da OMS ou de outros doadores podem também ter requisitos de 
notificação especificados nas suas Convenções de subvenções.   

  

 

 

  

Todos os requisitos de 
notificação devem ser 
minuciosamente 
estudados antes da 
selecção final de 
indicadores. 
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Indicadores  

Os indicadores são medidas ou combinações de medidas seleccionadas de 
alguns elementos de dados importantes de programas que os intervenientes 
pensam melhor representar o progresso ou mudanças em termos de 
qualidade ao longo do tempo. Indicadores: 

 Regra geral, não se baseiam numa variável. Podem ser necessárias 
muitas variáveis ou elementos de dados para construir um 
indicador.  

 NÃO constituem prova de, nem explicações sobre, mudanças 
específicas resultantes de programas. 

Os indicadores podem fornecer informações cruciais de M&A a cada nível e 
em cada etapa da implementação de um programa. São concebidos para 
indicar se os objectivos estão a ser alcançados. Não constituem prova nem 
explicam mudanças específicas resultantes de programas. 

Os indicadores são importantes porque: 

 Estabelecem um ponto de referência para o planeamento, gestão e 
notificação de um programa.  

 Representam áreas chave ou relevantes que demonstrarão se 
houve ou não mudanças nas condições.  

 Podem ajudar a reduzir um grande volume de dados para formas 
mais simples.  

 Podem assinalar a necessidade de acções correctivas por parte da 

  

 

 

  

Medidas versus 
Indicadores 

As medidas, por si só (por 
ex. idade, tamanho, 
magnitude, nível) não 
fornecessem 
necessariamente 
informações suficientes 
da eficácia de um 
programa face ao alcance 
das suas metas e 
objectivos. 
 
Os indicadores são 
medidas seleccionadas de 
alguns elementos 
importantes de um 
programa que os 
intervenientes acreditam 
melhor representar o 
progresso ou mudanças 
ao longo do tempo. 

 

     



gestão num programa  

 Podem ajudar a avaliar a efectividade de diversas acções de gestão  

 Podem prover evidências quanto ao alcance dos objectivos do 
programa 

Clique aqui para obter um exemplo de um indicador. 

Sugestão:  

Lembre-se: 

 Nenhum indicador constitui por si só uma medida abrangente.  

 Equilíbrio entre muitos indicadores. Não é necessário desenvolver 
um indicador para cada questão possível, mas é necessário ter 
indicadores suficientes para adquirir informações chave sobre os 
elementos mais importantes de um programa.  

 Um sistema de M&A de alta qualidade rastreia todos os níveis de 
dados mas não usa indicadores de insumos (input) como evidência 
de resultados nem para avaliar a efectividade de um programa. 
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Critério para a selecção de indicadores  

 

As metas do programa determinam as áreas programáticas em que podem 
ser esperados e medidos progressos. O progresso nestas áreas pode ser 
medido por meio da selecção de indicadores apropriados e relevantes. 

Os indicadores devem ser SMART! 

Específicos (Specific) Um indicador deve estar relacionado com as 
condições que o programa pretende alterar. 

Mensuráveis (Measurable) Um indicador deve ser quantificável e facultar 
análises estatísticas dos dados. 

Alcançáveis (Attainable): Um indicador deve ser alcançável a um custo 
razoável usando métodos de recolha apropriados. 

Relevantes (Relevant): Um indicador tem de ser necessário para ter 
relevância na gestão das necessidades de informação dos respectivos 
utilizadores. 

Vinculados a prazos (Time-bound): Um indicador deve estar vinculado a 
um período de tempo claramente definido para a recolha.   

 

Directrizes gerais para seleccionar indicadores: 

 Garantir que os indicadores estão vinculados às metas do 
programa e podem medir mudanças.  

 Garantir que são usados indicadores padrão na  medida máxima do 
possível para comparação ao longo do tempo e entre grupos de 

  

 

 

  

Os indicadores podem 
assumir diferentes 
formas. Os mais comuns 
são: 

 
 

 
 
 

indicadores compostos 
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população ou grupos-alvo.  

 Considerar o custo e viabilidade da recolha e análise de dados caso 
sejam usados estes indicadores.  

 Tomar em consideração a etapa do problema que está a ser 
abordado e garantir que os indicadores são apropriados para esta 
etapa.  

 Manter o menor número possível de indicadores. Observe que 
indicadores são necessários e quais deles irão ajudar nas decisões 
relativas a programação e gestão. Podem ser identificados mais 
tarde indicadores adicionais. 

Sugestão:  

Enganos comuns na selecção de indicadores: 

 Os indicadores não estão ligados a actividades do programa  

 Os indicadores são mal definidos  

 Não existem actualmente indicadores ou não podem ser recolhidos 
de uma forma realista.  

 Os indicadores estão a medir resultados e impactos de processos   

 Os indicadores não são muito sensíveis a mudanças  

 Foram seleccionados demasiados indicadores 
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Função dos indicadores em diferentes níveis  

Os indicadores para programas de VIH/SIDA têm uma função específica em 
cada nível. 

Os indicadores de nível global fornecem informações sobre níveis e 
tendências no progresso internacional relativo à mitigação do VIH/SIDA. Os 
indicadores neste nível informam o debate político internacional, ajudam os 
doadores a definir prioridades, reforçam a coordenação no seio da 
comunidade internacional e sensibilizam a opinião pública em matéria de 
desenvolvimento global. Estes concentram-se em indicadores de nível de 
resultados e impacto.  EXEMPLOS: 

Os indicadores de nível nacional medem o progresso de programas de 
VIH/SIDA em países específicos. Os indicadores neste nível informam e 
monitorizam as políticas nacionais, ajudam os países a definir prioridades e 
consciencializam e ajudam a focar o debate nacional em questões de 
desenvolvimento. Estes concentram-se em indicadores de nível de saída, 
resultados e impacto de longo prazo.  EXEMPLOS: 

Os indicadores de nível de distrito, unidade de saúde e projecto 
fornecem dados relevantes para actividades de M&A de nível nacional. Estes 
concentram-se em insumos e saídas de programas que avaliam se as 
actividades são concretamente implementadas de acordo com os planos 
distritais.  EXEMPLOS: 
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Ligações entre Indicadores  

 

 
Muitas vezes, os indicadores aos mais altos níveis na pirâmide são ligados 
aos de níveis inferiores. 

Os indicadores recolhidos a nível inferior captam, muitas vezes, resultados 
de níveis inferiores (tais como o número de pessoas a receber serviços de 
ATV na Clínica X). Os dados são, muitas vezes, passados posteriormente 
para o nível nacional e, em seguida, para o nível global, com o fim de 
rastrear a resposta nacional e internacional à epidemia do VIH/SIDA.   

Contudo, esta passagem ascendente na pirâmide requer um sistema de M&A 
para apoiar o fluxo, compilação e agregação de dados. 

Sugestão:  

As organizações internacionais podem pretender fazer comparações 
globais de cobertura e impacto para entender as tendências na saúde, para 
defesa e representação ou para justificar a continuidade do financiamento. 

As organizações nacionais podem requerer avaliações de cobertura para 
justificar investimentos adicionais no seu programa.   

Os gerentes distritais podem necessitar de dados relativos à prestação e 
utilização de serviços de saúde com o fim de planear alterações adicionais 
aos números e tipos destes serviços no âmbito dos seus distritos. 

Os gerentes de hospitais podem estar interessados em saber qual é a 
qualidade e os custos dos seus serviços de forma a decidir o que deve ser 
feito para aperfeiçoá-los.   

A selecção de indicadores deve ser adaptada às necessidades 
específicas de cada nível do processo de tomada de decisões.  

 

  

 

 

  

Lembre-se: Quanto 
mais acima na 
pirâmide, menor é o 
número de indicadores. 

 

    

 

 

 

  

Cada decisor político 
requer tipos de 
informação distintos. 
Clique em Sugestão 
abaixo para ler mais.   

 

     



 

   
Ligar Quadros de M&A a indicadores 

  
 

 

 

  

Ligue os Indicadores aos Quadros  

 

Ao seleccionar indicadores para o seu programa, tome em consideração o 
seu quadro de M&A. 

Um bom programa precisa de uma combinação de indicadores a todos os 
níveis:  

 Insumos (Inputs)  

 Actividades  

 Resultados  

 Resultados  

 Impactos 

Vá para a página seguinte e pratique ligar indicadores a um quadro de M&A. 

 

  

 

 

   
Ligar Quadros de M&A a indicadores 

  
 

 

 

  

 
Pratique ligar Indicadores a um Quadro de M&A  

 
 

Instruções: Clique aqui para rever o modelo lógico de ATV apresentado no 
início do curso. Em seguida, clique nos componentes do programa abaixo 
para ver exemplos de indicadores apropriados a todos os níveis.  

Insumos (Inputs) 

Actividades 

Saídas (Outputs) 

Resultados 

Impactos 

Clique aqui para ver o modelo lógico de ATV na íntegra com exemplos de 
indicadores. 

Lembre-se de que não é necessário desenvolver um indicador para 
cada problema! 

É necessário seleccionar alguns indicadores complementares para 
avaliar adequadamente se um resultado ou objectivo particular está 
a ser alcançado e é necessário ligar os indicadores novamente ao 
quadro de M&A. 
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Ligar Quadros de M&A a indicadores 

  
 

 

 

  

Fontes de Indicadores que são Normas Internacionais  

Algumas organizações internacionais produzem orientações para M&A que 
incluem indicadores recomendados. A ONUSIDA e a OMS têm assumido a 
liderança na normalização de indicadores para o VIH/SIDA.  

Pode já estar familiarizado com muitos indicadores globais e nacionais para 
o programa nacional de VIH/SIDA. Contudo, recapitulando: 

Em 2001, no âmbito da Declaração de Compromisso sobre o VIH/SIDA na 
Sessão Especial da Assembleia-Geral das Nações Unidas sobre o VIH/SIDA 
(UNGASS), foi feito um compromisso de avaliar anualmente o progresso 
alcançado na realização dos objectivos constantes na Declaração de 
Compromisso. 

Para facilitar este processo, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o 
VIH/SIDA (ONUSIDA) e os seus parceiros desenvolveram um conjunto de 
indicadores centrais para monitorizar os aspectos mensuráveis das diversas 
acções internacionais e nacionais, resultados de programas nacionais e 
objectivos nacionais de impacto estabelecidos na Declaração de 
Compromisso.   

Estes indicadores dividem-se em indicadores globais e nacionais e estão 
disponíveis em Monitoring the Declaration of Commitment on HIV/AIDS. 
Guidelines on Construction of Core Indicators. UNGASS/ONUSIDA (2007). 

Outros Guias de Indicadores 

A Framework for Monitoring and Evaluating HIV Prevention Programs for 
Most-At-Risk Populations. ONUSIDA (2007) 

Guide to Monitoring and Evaluation of the National Response for Children 
Orphaned and Made Vulnerable by HIV/AIDS. ONUSIDA/OMS(2005) 

Indicators for Monitoring the Millennium Development Goals, Definitions 
Rationale Concepts and Sources, Nações Unidas, 2003 

Core National Indicators: Additional Recommended Indicators for National 
AIDS Programmes. Guidance and Indicator Specifications. Adenda a: 
UNGASS. Monitoring the Declaration of Commitment on HIV/AIDS. 
Guidelines on Construction of Core Indicators. 2008 Reporting. ONUSIDA, 
Abril de 2007 (em curso) 

Monitoring and Evaluation Toolkit. HIV/AIDS, Tuberculosis, and Malaria. 
GFTAM (2006) 

National AIDS Programs. A Guide to Indicators for Monitoring and Evaluating 
National Antiretroviral Programmes. OMS (2005) 

National AIDS Programs. A Guide to Indicators for Monitoring and Evaluating 
National HIV/AIDS Prevention Programs for Young People. OMS (2004) 

National AIDS Programs. A Guide to Monitoring and Evaluation. ONUSIDA 
(2000) 

National AIDS Programs. A Guide to Monitoring and Evaluating HIV/AIDS 
Care and Support. OMS (2004) 

  

 

http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/119/UNGASScoreIndicators2.pdf
http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/119/UNGASScoreIndicators2.pdf
http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/119/A_Framework_for_Monitoring_and_Evaluating_HIV_Prevention_Programs_for_Most-At-Risk_Populations.pdf
http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/119/A_Framework_for_Monitoring_and_Evaluating_HIV_Prevention_Programs_for_Most-At-Risk_Populations.pdf
http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/119/OVC_MEGuide2005.pdf
http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/119/OVC_MEGuide2005.pdf
http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/119/UN_MDGGuide.pdf
http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/119/UN_MDGGuide.pdf
http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/119/GF_me_toolkit_en.pdf
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http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/119/NationalAIDSProgramsME.pdf
http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/119/NationalAIDSProgramsME.pdf
http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/119/caresupport_en.pdf
http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/119/caresupport_en.pdf


National Guide to Monitoring and Evaluating Programmes for the Prevention 
of HIV in Infants and Young Children. ONUSIDA/OMS(2004) 

The President's Emergency Plan for AIDS Relief: Indicators, Reporting 
Requirements, and Guidelines for Focus Countries. PEPFAR (2005) 

 

  

 
 
 
 
 

 

 

   
Ligar Quadros de M&A a Indicadores 

  
 

 

 

  

 
Recapitulação de conhecimentos  

 
Responda às perguntas a seguir para avaliar os seus conhecimentos sobre 
esta sessão. 
 

 
1. Os indicadores explicam mudanças específicas resultantes de programas. 

Verdadeiro 

Falso 
 
 
2. É importante identificar os requisitos de notificação existentes antes de 
seleccionar os indicadores. 

Verdadeiro 

Falso 
 
 
3. Equipare o componente correcto do modelo lógico ao indicador 
apropriado: 
Actividades 

 

Impactos 

 

Saídas (Outputs) 

 

Insumos (Inputs) 

 

Resultados 

 

 
4. É necessário criar um indicador para cada questão de um programa. 

Verdadeiro 

Falso 
 
 
 

  

 

http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/119/nationalguideyoungchildren1.pdf
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http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/119/PEPFAR.pdf
http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/119/PEPFAR.pdf


 
5. Equipare o indicador à sua finalidade: 
Indicadores de nível nacional 

 

Indicadores de nível de distrito, unidade de saúde, projecto 

 

Indicadores de nível global 

 

 
 

 

    
  

   
Utilização de dados 

  
 

 

 

  

 
Teste de conhecimentos  

 
Responda às perguntas a seguir para avaliar os seus conhecimentos sobre 
esta sessão. 
 

 
1. Partilhar um relatório com diversos intervenientes é suficiente para 
satisfazer as suas respectivas necessidades. 

Verdadeiro 

Falso 
 
 
2. A M&A deve concentrar-se nas necessidades dos responsáveis pelos 
programas. 

Verdadeiro 

Falso 
 
 
3. Por que é importante partilhar dados? 

a. Para melhorar o planeamento e implementação do programa 

b. Para reforçar o apoio dos intervenientes 

c. Para obter recursos adicionais 

d. Para contribuir para o conhecimento global 

e. Todas as alíneas acima 
 
 
4. Os dados de M&A ajudam a criar processos para rastrear o progresso de 
um programa ao longo do tempo. 

Verdadeiro 

Falso 

  

 

 



    
 

   
Utilização de dados 

  
 

 

 

  

 
Síntese da sessão  

 
 

"O processo de tomada de decisões baseado em evidências é reforçado por 
uma procura sólida por informações de saúde, pela recolha e análise de 
dados de saúde, pela disponibilização das informações aos decisores e, por 
último, por facilitar o uso de informações para melhorar o desempenho do 
sistema de saúde. Desenvolver um Quadro de M&A é um passo crucial 
na identificação de quais os dados ou informações que serão 
recolhidos e usados para o processo de tomada de decisões. 

Quanto mais experiências positivas um decisor tiver  com a utilização de 
informações para apoiar a sua decisão, maior será o compromisso em 
melhorar a qualidade e actualidade dos sistemas de recolha de dados."(Data 
Demand and Information Use in the Health Sector: Conceptual Framework, 
MEASURE Evaluation, 2006) 

 

O objectivo desta sessão é explorar os utilizadores e as utilizações dos dados 
recolhidos de um programa de VIH/SIDA com o fim de aperfeiçoar 
programas que visam reduzir a infecção do VIH. A Procura de Dados e 
Utilização de Informações no Sector de Saúde: Quadro Conceitual  usada 
nas páginas seguintes é uma ferramenta que pode ser usada para considerar 
as utilizações de dados.  

  

 

 

  

Triangulação é um 
método para usar 
dados que sintetiza 
dados de múltiplas 
fontes.  

Clique aqui para 
informações adicionais 
sobre triangulação.  

 

     

 

    
 

   
Utilização de dados 

  
 

 

 

  

 
O que significa "utilização de dados"?  

 
 

A M&A não implica apenas a recolha de dados, embora as pessoas muitas 
vezes passem muito tempo a ponderar sobre fontes de dados e 
questionários. A M&A tem a ver com a utilização de dados para: 

 Aperfeiçoamento de programas  

 Notificação e responsabilização  

 Contribuição para o conhecimento global  

Utilizações internas de dados 

Os dados são utilizados internamente para aperfeiçoamento de programas. 
Estes dados são normalmente obtidos da monitorização de insumos 
(input)/saídas (Output) de programas, avaliação de processos, e 
monitorização de resultados e impacto e actividades de avaliação. No 
entanto, uma vez que a M&A de resultados e impacto são actividades de 
longo prazo, por vezes, não é possível esperar por esses dados para tomar 
decisões. Nestes casos, podem ser usados os dados da monitorização de 
insumos/saídas e a avaliação de processos. Clique aqui para obter mais 
informações sobre as utilizações internas de dados de programas. 

  

 

 

  

Que tipos de decisões 
de programas foram 
tomadas pela sua 
organização baseadas 
em dados? 

 

     

http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/119/DDIU_full1.pdf
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Utilizações externas de dados 

Os dados são utilizados externamente para prover informações a terceiros 
que não estão directamente envolvidos na implementação do programa. 
Clique aqui para obter mais informações sobre as utilizações externas de 
dados de programas. 

Utilização de dados para a tomada de decisões 

Várias decisões podem ser orientadas por dados, nomeadamente a 
identificação de populações-alvo, a determinação do foco da intervenção e o 
aperfeiçoamento dos serviços do programa. Clique aqui para obter exemplos 
mais específicos de utilização de dados para tomada de decisões. 

 

 

    
 

   
Utilização de dados 

  
 

 

 

  

 
Quem são os utilizadores dos dados?  

 
 

Os dados de M&A são apenas relevantes se forem utilizados. Para 
determinar as inúmeras potenciais utilizações internas e externas para os 
dados do seu programa, deve considerar as necessidades dos seus 
intervenientes ou de outros utilizadores de dados. 

Lembre-se: Um interveniente é qualquer pessoa que tenha qualquer 
interesse no seu programa. Os intervenientes podem ser: 

 Beneficiários de programas  

 Implementadores  

 Doadores/financiadores  

 Directores de país  

 Decisores políticos  

 Pessoal de sistemas de vigilância  

 Gerentes de programas  

 Jornalistas/meios de comunicação social  

 O seu supervisor ou colegas  

 Sector privado 

Cada interveniente tem necessidades específicas. Por exemplo, alguns 
intervenientes, tais como  os decisores políticos, podem estar interessados 
apenas em receber resumos gerais de constatações de programas. Outros 
intervenientes podem estar interessados em informações estatísticas 
detalhadas. 

 

  

 

 

  

O foco da M&A deve 
incidir nas necessidades 
de dados dos seus 
respectivos 
intervenientes, tendo em 
conta as potenciais 
utilizações internas e 
externas dos dados. 
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Utilização de dados 

  
 

 

 

  

Para que fim serão utilizados os dados?  

 

Antes de recolher dados, é importante ponderar sobre como irão ser 
utilizados os dados recolhidos. Os planos relativos a como os dados serão 
utilizados ajudam a garantir a recolha dos dados apropriados para os fins 
pretendidos.  

Uma vez que a recolha de dados implica volumes avultados de dinheiro, 
para além de tempo e esforços significativos é importante maximizar o 
impacto desses dados para o benefício do mundo real. 

Use a Ferramenta de Mapeamento de Utilização de Informações para 
identificar oportunidades para mecanismos de utilização e de dados e 
feedback. 

Esta ferramenta pode ajudar a identificar canais de notificação de 
dados existentes e oportunidades para ampliar a utilização de 
informações para benefício dos programas e dos utilizadores. 

Fonte: Data Demand and Information Use in the Health Sector [Procura de 
Dados e Utilização de Informações no Sector de Saúde]: Strategies and 
Tools [Estratégias e Ferramentas]. MEASURE Evaluation 2006 

  

 

 

  

A qualidade dos dados é 
importante! Pode ser 
perigoso usar dados 
incorrectos para tomar 
decisões! 

 

     

 

    
 

   
Utilização de dados 

  
 

 

 

  

 
Partilhar dados  

 
 

Há diversas razões para partilhar as constatações das actividades de M&A 
com os principais intervenientes e colegas: 

 Para melhorar o planeamento e implementação de programas  

 Para reforçar o apoio dos intervenientes  

 Para angariar recursos adicionais ou defender políticas  

 Para contribuir para o conhecimento global do que funciona 
(melhores práticas) 

Nas próximas páginas serão discutidas em mais detalhe as razões para 
partilhar.  
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Utilização de dados 

  
 

 

 

  

 
Partilhar dados para aperfeiçoar o planeamento e 
implementação de programas  

 

Refira-se ao Ciclo Integrado para Planeamento de Programas que foi 
introduzido no íncio deste curso. Este ciclo organiza o processo de 
desenvolvimento e realização de actividades de M&A. O passo final no ciclo 
centra-se na notificação e utilização de dados (Passo 6). 

 

Partilhar constatações de M&A sobre um programa  pode contribuir para o 
melhoramento da gestão desse programa de diversas formas: 

 Ajuda o pessoal do programa a entender como e porquê o 
programa está a funcionar  

 Ajuda a examinar as operações de um programa  

 Destaca as forças e realizações do programa  

 Destaca as fraquezas do programa  

 Melhora o planeamento do programa  

 Identifica lacunas na implementação de programas  

 Identifica estratégias para melhorar as actividades do programa  

 Identifica necessidades futuras do programa  

 Informa processos futuros de tomada de decisões sobre a melhor 
aplicação dos recursos 

 

Os dados de M&A podem ajudar a identificar uma área em que mudanças 
são necessárias: 

 Actividades de disseminação e contacto com a população-alvo  

 Acesso a serviços do programa   

o Os serviços encontram-se no local correcto?  

o As horas de serviço são convenientes para a população-
alvo?  

o Há meios de transporte adequados para a população-alvo 
alcançar estes serviços?  

 Os tipos de serviços que estão a ser prestados, a frequência e a 
intensidade da respectiva prestação  

 O número ou tipo de pessoal que presta os serviços  

 As habilitações do pessoal que presta os serviços  

 

 

  

 

 

  

Os dados de M&A 
ajudam a criar processos 
para rastrear o progresso 
de um programa ao longo 
do tempo e devem 
informar o planeamento 
contínuo. Dependendo 
dos dados que estão a ser 
recolhidos, os gerentes 
de programas podem ter 
necessidade de rever as 
metas e/ou objectivos do 
programa. 
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Utilização de dados 

  
 

 

 

  

 
Partilhar dados para reforçar o apoio de intervenientes  

 
 

 

Tão essencial quanto a 
inclusão dos intervenientes 
chave no processo de 
desenvolvimento de um 
quadro de M&A é a partilha 
de dados com os 
intervenientes. 

Para além manter o 
envolvimento dos 
intervenientes no 
programa, partilhar as 
constatações de M&A com 

intervenientes externos chave pode ajudar a fortalecer o seu programa de 
diversas formas:  

 Ajuda os intervenientes e a comunidade a entender o que o 
programa está a concretizar  

 Ajuda a garantir o apoio social, financeiro e político ao programa  

 Ajuda a estabelecer ou reforçar a sua rede de indivíduos e 
organizações com objectivos semelhantes 

 

  

 

 

  

Lembre-se de partilhar 
dados com intervenientes 
chave que participaram 
no desenvolvimento e 
operacionalização do seu 
quadro de M&A! 

 

     

 

    
  

   
Utilização de dados 

  
 

 

 

  

 
Partilhar dados para angariação e defesa   

 
 

Os gerentes e o pessoal de programas devem angariar recursos e defender 
políticas Partilhar as suas constatações com intervenientes chave, 
especialmente com agências de financiamento, é uma boa forma de 
aumentar a sensibilização, reforçar as propostas de financiamento e prover 
lições aprendidas de M&A relativamente a um programa. 

Contudo, os dados devem ser apresentados de forma adequada ao 
público apropriado.  

De forma a usar eficazmente dados para angariação e defesa, deve 
primeiro: 

 Definir os seus objectivos  

 Definir o público-alvo  

  

 

 

  

"A verdadeira arte de 
utilizar dados reside na 
identificação de formas 
de utilizar os dados que 
respondam a 
preocupações específicas 
do público-alvo". 

 

     

http://www.globalhealthlearning.org/page.cfm?course=119&topic=4&page=2
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 Identificar o que influencia a forma de pensar do seu público  

 Usar os dados para responder às preocupações do seu público  

 Usar a linguagem apropriada  

 Seleccionar o tamanho correcto da sua mensagem  

 Seleccionar o melhor mensageiro  

 Definir adequadamente o momento certo para disseminar a sua 
mensagem 

A abordagem de "tamanho único" à utilização de dados não 
funciona! Embora um relatório possa conter informações importantes sobre 
taxas e tendências na infecção por VIH, alterações comportamentais 
relacionadas e êxitos e lições aprendidas do programa, um único relatório 
quase nunca é suficiente para satisfazer às necessidades de todos os 
públicos chave.  

Os mesmos dados devem ser apresentados de diversas formas a públicos 
diferentes para propagar as mensagens implicadas pelos dados e garantir a 
sua respectiva consecução. 

Fonte: Guidelines for Effective Use of Data from HIV Surveillance Systems 
[Directrizes para uma utilização eficaz de dados de Sistemas de Vigilância do 
VIH]. ONUSIDA/OMS (2004)  

 

 

    
  

   
Utilização de dados 

  
 

 

 

  

 
Partilhar dados para contribuir para o conhecimento global  

 
 

Idealmente, as actividades do programa baseiam-se em teorias formais que 
foram minuciosamente testadas em diversas circunstâncias com resultados 
semelhantes. Se não houver uma base de evidências forte para um 
programa, as actividades podem basear-se em teorias informais. 

As constatações de M&A podem ajudar a contribuir para converter teorias 
informais em formais com o desenvolvimento de uma base de evidências 
para a efectividades de abordagens específicas a programas.  

As constatações de M&A podem também ajudar a determinar se uma 
abordagem de um programa que resultou em certas circunstâncias e com 
uma  certa população pode também resultar noutras circunstâncias e com 
outras populações. 

Contribuir para o conjunto de lições e melhores práticas aprendidas 
reforça todos os programas de VIH. 

 

  

 

 

  

Partilhar informações 
sobre o que resultou e o 
que não resultou num 
programa pode ajudar os 
programas a aprender 
um dos outros. 

 

     

 

    
  



   
Utilização de dados 

  
 

 

 

  

Mais sobre a partilha de informações  

 

Com quem partilhar: As constatações do seu programa de M&A terão 
interesse para diversos públicos: 

 Beneficiários  

 Pessoal de sistemas de vigilância  

 Gerentes de programas de VIH  

 Os quadros dos seu próprio programa  

 Políticos/decisores políticos  

 Organismos internacionais  

 Sector privado 

O que partilhar: O utilizador deve determinar que informações específicas 
devem ser partilhadas. Considerar o público e as suas respectivas 
necessidades de informação e expectativas. Para que fim utilizarão os 
dados? Com que frequência precisarão das informações? 

O seu público pode estar interessado em algumas das informações 
relacionadas abaixo: 

 Objectivos, actividades e resultados de programas  

 Medidas e indicadores relacionados  

 Como foram recolhidos e analisados os seus dados  

 Factos e valores numéricos (dados quantitativos) ou dados 
descritivos (dados qualitativos)  

 Diferenças entre o que se pretende e o que aconteceu  

 Êxitos e lições aprendidas  

 Ideias relativas ao que pode ser feito de outra forma  

 Opções para a rota futura 

Quando partilhar: Considere o melhor momento para partilhar 
constatações das actividades de M&A: 

 As constatações de M&A devem ser partilhadas e utilizadas ao 
longo de todo o programa, não apenas no final de um ciclo de 
programa  

 Pode ser útil ligar a partilha de constatações de M&A à notificação 
de doadores e ciclos orçamentais. Mesmo que isto não constitua 
uma exigência por parte dos doadores, a disseminação regular de 
constatações de M&A e de lições aprendidas pode  causar uma boa 
impressão aos doadores como base para aumentar ou manter o 
apoio aos programas  

 O momento certo para intensificar a atenção dedicada a dados, 
como, por exemplo, pensar em divulgar informações sobre o Dia 
Mundial da SIDA ou de uma conferência importante sobre 
VIH/SIDA 

Como partilhar: Há inúmeras formas por meio das quais é possível 
partilhar constatações de M&A. Entre as mais úteis e comuns referem-se: 

 Relatórios  

 Memorandos  

 Histórias de sucesso  

  

 

 

  

A única forma de tomar 
conhecimento das 
necessidades do público é 
perguntando. Isto ajudá-
lo-á a seleccionar o 
formato apropriado para 
apresentar os seus dados. 

 

    

 

 

 

  

Em alguns casos, quando 
o utilizador partilha 
informações, pode ser útil 
usar auxílios visuais. 
Os auxílios visuais são 
uma forma de apresentar 
dados. Idealmente, os 
auxílios visuais devem 
transmitir uma noção dos 
dados que não seria 
imediatamente aparente 
se os dados fossem 
descritos em texto. Clique 
aqui para obter mais 
informações sobre 
auxílios visuais. 
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 Cartazes  

 Fichas informativas  

 Panfletos  

 Apresentações  

 Rádio-difusão  

 Conferências de imprensa  

Clique aqui para obter mais informações sobre como partilhar informações. 

 

 

     

   
Utilização de dados 

  
 

 

 

  

 
Sumário  
 

O objectivo de longo prazo de utilizar dados recolhidos de programas de 
VIH/SIDA é aperfeiçoar esses programas e avançar no sentido de reduzir a 
infecção por VIH. 

Contudo, muito antes dos dados de programas de VIH/Sida poderem ser 
recolhidos e utilizados, deve ser desenvolvido e operacionalizado um quadro 
de M&A. Os gerentes de programas devem assegurar que: 

 Os intervenientes chave foram envolvidos desde o início até à 
conclusão do desenvolvimento do quadro.  

 Os problemas, factores chave e as metas e objectivos de 
programas foram identificadas  

 O quadro foi ligado aos indicadores apropriados  

 As utilizações potenciais dos dados recolhidos foram descritas 

Desenvolver um Quadro de M&A é um passo crucial na identificação 
de quais os dados ou informações que serão recolhidos e utilizados  
para o processo de tomada de decisões.  

 

  

 

 

    
  

   
Utilização de dados 

  
 

 

 

  

 
Recapitulação de conhecimentos  

 
Responda às perguntas a seguir para avaliar os seus conhecimentos sobre 
esta sessão. 
 

 
1. Partilhar um relatório com diversos intervenientes é suficiente para 
satisfazer as suas respectivas necessidades. 
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Verdadeiro 

Falso 
 
 
2. A M&A deve concentrar-se nas necessidades dos responsáveis pelos 
programas. 

Verdadeiro 

Falso 
 
 
3. Por que é importante partilhar dados? 

a. Para melhorar o planeamento e implementação do programa 

b. Para reforçar o apoio dos intervenientes 

c. Para obter recursos adicionais 

d. Para contribuir para o conhecimento global 

e. Todas as alíneas acima 
 
 
4. Os dados de M&A ajudam a criar processos para rastrear o progresso de 
um programa ao longo do tempo. 

Verdadeiro 

Falso 
 

 
 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadros de M&A para Programas de VIH/SIDA 

 
Glossário de terminologia  

 
 

A | C | D | E | F | G | I | M | N | O | P | R | S | T  

   A Topo  

 Actividades Serviços que são fornecidos no âmbito do programa visando alcançar os 

respectivos objectivos, tais como actividades de difusão comunitária, 
distribuição de materiais, sessões de aconselhamento, workshops e sessões de 

formação para aconselhadores de aconselhamento/testagem (A/T). 

 Avaliação Passo 1 do Ciclo Integrado para Planeamento de Programas. Qual é a natureza 

do problema? 

 Alcançável  Um indicador deve ser alcançável a um custo razoável usando métodos de 

recolha apropriados.  

  C Topo  

 Exemplo de esclarecimento de elos causais Formar os prestadores em TAR e aumentar o número de locais com TAR 

resultará no aumento de disponibilidade de serviços de TAR de qualidade.  

  D Topo  

 Concepção Passo 3 do Ciclo Integrado para Planeamento de Programas. Que estratégia, 
intervenções e abordagens a minha organização deve usar com vista a 

alcançar os seus objectivos? 

 Exemplos de indicadores de nível de distrito, centro, 

projecto 

Número total de preservativos distribuídos nos últimos 12 meses, número de 

distritos que contam com, pelo menos, um centro de ATV munido de 

aconselhadores formados para a prestação de serviços de aconselhamento e 

testagem, percentagem de grávidas que foram aconselhadas durante os 

cuidados pré-natais, número de agregados familiares de OCV que receberam 

apoio externo básico para cuidados infantis, percentagem de instalações de 

saúde que oferecem um pacote mínimo de PTMF.  

  E Topo  

 Avaliação Passo 5 do Ciclo Integrado para Planeamento de Programas. Como saberei se 

a estratégia está produzir os resultados desejados? Como posso julgar se 

estamos concretamente a fazer uma diferença? 

  F Topo  

 Avaliação formativa (Avaliação e Planeamento) Recolha de informações e dados necessários para planear programas e 

iniciativas; estes dados podem descrever as necessidades da população e os 

factores que expõem as pessoas a riscos, bem como o contexto, resposta do 

programa e recursos disponíveis (financeiros e humanos). Responde a 

perguntas como, por exemplo: Quais são as necessidades da população a ser 

alcançada pelo programa/projecto? De que forma deve ser concebido ou 

modificado o programa/projecto para fazer face às necessidades da população? 
Qual seria a melhor forma de executar este programa/projecto? 

  G Topo  

 Exemplos de Indicadores de Nível Global  Número de pessoas a viver com o VIH, número de novas infecções por VIH, 

mortes em consequência da SIDA, número de crianças tornadas órfãs em 

consequência da SIDA. 

  I Topo  

 Avaliação de impacto Recolhe dados sobre a infecção do VIH a diferentes níveis: regional, nacional, 

provincial, etc. medindo a subida ou declínio de indicadores chave (por ex., 

incidência/prevalência da doença) como função do programa. Responde à 

pergunta: Que efeitos de longo prazo têm as intervenções em indicadores 

chave (por ex., morbidade e mortalidade da infecção pelo VIH)? 

 Monitorização de impacto Recolhe dados sobre a infecção por VIH a diferentes níveis: regional, nacional, 

provincial, etc. por meio de centros de vigilância ou sentinela. Responde à 

pergunta: Que efeitos de longo prazo têm as intervenções em indicadores 

chave (por ex., morbidade e mortalidade da infecção pelo VIH)? 

 Impactos Os resultados de longo prazo de um ou mais programas ao longo do tempo, 

tais como mudanças na infecção, morbidade ou mortalidade por VIH, como a 

redução na prevalência do VIH 

 Implementação/Monitorização Passo 4 do Ciclo Integrado para Planeamento de Programas. Como saberei se 

http://www.globalhealthlearning.org/glossary.cfm?course=119&topic=0#A
http://www.globalhealthlearning.org/glossary.cfm?course=119&topic=0#C
http://www.globalhealthlearning.org/glossary.cfm?course=119&topic=0#D
http://www.globalhealthlearning.org/glossary.cfm?course=119&topic=0#E
http://www.globalhealthlearning.org/glossary.cfm?course=119&topic=0#F
http://www.globalhealthlearning.org/glossary.cfm?course=119&topic=0#G
http://www.globalhealthlearning.org/glossary.cfm?course=119&topic=0#I
http://www.globalhealthlearning.org/glossary.cfm?course=119&topic=0#M
http://www.globalhealthlearning.org/glossary.cfm?course=119&topic=0#N
http://www.globalhealthlearning.org/glossary.cfm?course=119&topic=0#O
http://www.globalhealthlearning.org/glossary.cfm?course=119&topic=0#P
http://www.globalhealthlearning.org/glossary.cfm?course=119&topic=0#R
http://www.globalhealthlearning.org/glossary.cfm?course=119&topic=0#S
http://www.globalhealthlearning.org/glossary.cfm?course=119&topic=0#T
http://www.globalhealthlearning.org/glossary.cfm?course=119&topic=0#top
http://www.globalhealthlearning.org/glossary.cfm?course=119&topic=0#top
http://www.globalhealthlearning.org/glossary.cfm?course=119&topic=0#top
http://www.globalhealthlearning.org/glossary.cfm?course=119&topic=0#top
http://www.globalhealthlearning.org/glossary.cfm?course=119&topic=0#top
http://www.globalhealthlearning.org/glossary.cfm?course=119&topic=0#top
http://www.globalhealthlearning.org/glossary.cfm?course=119&topic=0#top


as actividades estão a ser implementadas de acordo com a nossa concepção? 

Como posso aprimorá-las e adaptá-las às nossas circunstâncias específicas? 

Como saberei se os resultados estão a ser alcançados ou se o programa está 

no caminho certo para alcançar os resultados? 

 Exemplo de indicador Objectivo: Desenvolver um indicador para medir a abrangência das actividades 
de ATV num país. Isto poderá incluir a mensuração de diversos elementos (por 

ex., o número de pessoas aconselhadas, o número de pessoas testadas, o 

número de kits de teste comprados). Todas estas medidas são úteis; contudo, 

a simples determinação da "percentagem da população geral na faixa etária 

dos 15 aos 49 anos de idade que recebeu resultados de testes de VIH nos 

últimos 12 meses" pode resultar no tipo de dados que reduzem um grande 

volume de informações à sua forma mais simples, provendo a melhor 

indicação da abrangência das actividades de ATV no país.  

 Exemplo de Indicador - Passo 2  Montante de fundos disponibilizados para comunidades que usam fundos do 

GEU 

 Exemplo de Indicador - Passo 3 Número de testes de VIH realizados 

 Exemplo de Indicador - Passo 4 Percentagem de clientes testados 

 Exemplo de Indicador - Passo 5 Percentagem de clientes que recebem resultados de testes do VIH 

 Exemplo de Indicador - Passo 6 Alteração na incidência do VIH desde o período pré-intervenção até ao período 

pós-intervenção 

 Monitorização de Insumos/Resultados Recolhe dados que descrevem os indivíduos servidos, os serviços prestados e 

os recursos usados para prestar esses serviços. Responde a perguntas como, 

por exemplo: Que serviços são prestados? Que população foi servida e qual o 

número de pessoas servidas? Que pessoal/recursos foram usados? 

 Insumos (Inputs) Recursos usados num programa, tais como verbas, pessoal, currículo e 

materiais. Um exemplo de insumos num programa de VIH/SIDA é 

US$ 100.000 para kits de teste do VIH. 

 Exemplo de Resultados Intermédios (RI) Aumento da disponibilidade de serviços de qualidade devido: a) ao aumento do 

número de locais de terapia anti-retroviral (TAR), ao abastecimento de ARV 

aos locais, e c) à formação dos prestadores de serviços. 

  M Topo  

 Projectos de M&A: Fase TODOS Fase 1: Os métodos típicos de M&A incluem análises situacionais, análises de 

resposta, necessidades de partes interessadas e análises de recursos e 

monitorização de insumos/resultados (por ex., número de pessoal formado, 

número de preservativos distribuídos, número de clientes servidos).  

 Projectos de M&A: Fase POUCOS Fase 4: Os métodos típicos de M&A incluem a monitorização de impactos (por 

ex., vigilância de doenças) e avaliação de impactos (por ex., aumento ou 

declínio de incidência/prevalência de doença como função de um programa de 

SIDA).  

 Projectos de M&A: Fase MAIOR PARTE Fase 2: Os métodos típicos de M&A incluem a avaliação de processos (por ex., 

qualidade de acções de formação, satisfação ou percepção de clientes) e 

avaliações de qualidade, investigação de operações e avaliação formativa, 

estudos de caso e análises de custo.  

 Projectos de M&A: Fase ALGUNS Fase 3: Os métodos típicos de M&A incluem a monitorização de indicadores de 
resultados (por ex., aumento da utilização de preservativos, aumento do 

conhecimento sobre a transmissão do VIH) e avaliação de resultados (por ex., 

a mudança comportamental pode ser atribuída ao programa?).  

 Mensurável Um indicador deve ser quantificável e facultar análises estatísticas dos dados.  

  N Topo  

 Exemplos de Indicadores de Nível Nacional Percentagem de raparigas e rapazes jovens que são seropositivos para o VIH, 

percentagem de mulheres e homens na faixa etária dos 15 aos 49 anos de 

idade que tiveram mais do que um parceiro sexual nos últimos 12 meses e 

relataram ter usado um preservativo durante a última relação sexual, 

percentagem de mulheres e homens na faixa etária dos 15 aos 49 anos de 
idade que receberam um teste do VIH nos últimos 12 meses e que sabem os 

respectivos resultados. 

  O Topo  

 Avaliação de resultados Recolhe dados sobre os resultados do programa antes e após a intervenção 

para comparar os efeitos da intervenção nos clientes. O efeito da intervenção 

nos clientes pode também ser medido pela comparação do grupo de 

intervenção com um grupo semelhante que não participou na intervenção em 

avaliação. Responde à pergunta: A intervenção produziu os resultados 

esperados?  

 Monitorização de resultados Rastreamento básico de medidas relacionadas com resultados de programas 

desejados; no âmbito dos programas nacionais da SIDA, a monitorização de 
resultados é tipicamente realizada por meio de inquéritos baseados na 

população para rastrear se os resultados desejados foram ou não alcançados. 
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Pode também rastrear informações directamente relacionadas com clientes de 

programas, tais como alterações no nível de conhecimento, atitudes e 

comportamentos. Responde à pergunta: Os resultados esperados ocorreram 

(por ex., aumento da utilização de preservativos, aumento do conhecimento 

ou alteração comportamental, aumento da utilização de serviços por clientes)? 

 Resultados Os resultados de programas que ocorrem tanto imediatamente como algum 

tempo após a conclusão das actividades, tais como as alterações do nível de 

conhecimento, atitudes, crenças, competências, acesso, políticas, condições 

ambientais, ou comportamentos, como um declínio no número de parceiros 

sexuais. 

 Resultados Produtos directos ou resultados concretos do programa, tais como sessões da 

intervenção concluídas, pessoas alcançadas, materiais distribuídos ou número 

de pessoas que receberam resultados de testes do VIH. 

  P Topo  

 Exemplo de declaração de problema A prevalência de IST entre agricultores continua a ser elevada. Por 

trabalharem em locais remotos, os agricultores não têm acesso fácil a 
preservativos. 

 Avaliação de processo Recolhe dados mais detalhados sobre como a intervenção foi executada, as 

diferenças entre a população pretendida e a população servida e o acesso à 

intervenção. Responde a perguntas como, por exemplo: A intervenção foi 

implementada como pretendido? A intervenção alcançou o público pretendido? 

Com que obstáculos se depararam os clientes na avaliação da intervenção? 

  R Topo  

 Relevante - Indicador O indicador deve estar ligado a objectivos do programa, deve poder avaliar 

mudanças e deve poder ser comparado a indicadores passados ou indicadores 

usados noutros programas ou países. 

 Notificar/partilhar conclusões Passo 6 do Ciclo Integrado para Planeamento de Programas. De que forma os 

resultados combinados estão a fazer uma diferença? 

 Quadro de Resultados - Resposta 1 Os DOIS MELHORES resultados intermédios (RI) são a) aumento da 

disponibilidade de serviços de ATV voltados para a juventude e c) aumento da 

procura de serviços de ATV entre os jovens 

 Quadro de Resultados - Resposta 2 Os DOIS MELHORES resultados intermédios (RI) subordinados sob RI1 são b) 

as competências e o conhecimento dos técnicos em matéria de 

aconselhamento e testagem de jovens aumentaram e c) mais informações 

sobre os serviços de ATV para jovens  

 Quadro de Resultados - Resposta 3  Os DOIS MELHORES resultados intermédios (RI) subordinados sob RI2 são a) 

o conhecimento entre jovens sobre os modos de transmissão do VIH/SIDA 

aumentou e b) o conhecimento sobre serviços de ATV voltados para jovens 

disponíveis aumentou entre os jovens  

  S Topo  

 Objectivo SMART(er) No 1  Redigir e disseminar protocolos de garantia de qualidade para 6 dos 10 

laboratórios nacionais na província até ao ano 2 do programa. 

 Objectivo SMART(er) No 2 Não há necessidade de reescrever este objectivo! O objectivo original já inclui 

componentes específicos, vinculados a prazos e mensuráveis. 

 Explicação do Objectivo SMART(er) No1 O objectivo SMART(er) especifica o número de laboratórios para os quais serão 

desenvolvidos protocolos de garantia de qualidade (6 de 10). Para além disso, 
define também prazos dentro dos quais esta actividade ocorrerá (final do ano 

2 do programa). 

 Explicação do Objectivo SMART(er) No2 Não há necessidade de reescrever este objectivo! O objectivo original já inclui 

componentes específicos, vinculados a prazos e mensuráveis. 

 Específico Um indicador deve estar relacionado com as condições que o programa 

pretende alterar. 

 Específico - Indicador O indicador deve medir apenas um aspecto do programa e deve ser 

independente, não direccional e unidimensional, indicando um valor específico 

num dado momento.  

 Partes interessadas Qualquer pessoa que tenha qualquer "interesse" no programa. 

 Exemplo de Objectivo Estratégico (OE) Aumentar a utilização dos serviços de terapia anti-retroviral (TAR) 

 Planeamento estratégico Passo 2 do Ciclo Integrado para Planeamento de Programas. Que objectivos 

primordiais a organização deve seguir para fazer face ao problema? 

  T Topo  

 Vinculado a prazos  Um indicador deve conter um período de tempo claramente definido para a 

recolha.  

 Triangulação A triangulação visa examinar dados existentes para corroborar interpretações 

e melhorar programas com base nas evidências disponíveis. Ao examinar 

informações recolhidas por métodos e grupos diferentes e em populações 
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distintas, as conclusões podem ser corroboradas através dos conjuntos de 

dados, reduzindo o impacto de potenciais enviesamentos que existem num 

estudo único. A metodologia de triangulação constitui uma ferramenta 

poderosa quando é necessária uma resposta rápida, ou quando não existem 

dados bons para responder a uma pergunta específica. O  método de 
triangulação pode ser usado quando não é possível ou economicamente viável 

recolher novos dados. A metodologia de triangulação inclui um componente de 

formação sólido e centra-se no desenvolvimento de capacidades no país. 

 Triangulação A triangulação visa examinar dados existentes para corroborar interpretações 

e melhorar programas com base nas evidências disponíveis. Ao examinar 

informações recolhidas por métodos e grupos diferentes e em populações 

distintas, as conclusões podem ser corroboradas através dos conjuntos de 

dados, reduzindo o impacto de potenciais enviesamentos que existem num 

estudo único. A metodologia de triangulação constitui uma ferramenta 

poderosa quando é necessária uma resposta rápida, ou quando não existem 
dados bons para responder a uma pergunta específica. O  método de 

triangulação pode ser usado quando não é possível ou economicamente viável 

recolher novos dados. A metodologia de triangulação inclui um componente de 

formação sólido e centra-se no desenvolvimento de capacidades no país. 

 Tipos de M&A - Resposta à P8 NENHUNS!! Não recolha dados que não serão usados! 

 Tipos de M&A - Resposta No1 Isto é monitorização de resultados porque o programa está a rastrear 

anualmente comportamentos de jovens, os quais constituem resultados a nível 

da população. Como não existe grupo de controlo ou de comparação não é 

considerado avaliação de resultados. 

 Tipos de M&A - Resposta No2 Isto é avaliação de processo porque o programa está a usar a observação 

como medida qualitativa e a analisar a satisfação, ou seja, informações mais 

detalhadas sobre a forma como a intervenção foi executada. 

 Tipos de M&A - Resposta No3 Isto é monitorização de impacto por que o programa está a rastrear dados de 

vigilância do VIH/SIDA (i.e., infecção por VIH) ao longo dos últimos três anos. 

Mais uma vez, como não existe grupo de controlo ou de comparação não é 

considerado avaliação de impacto. 

 Tipos de M&A - Resposta No4 Isto é avaliação de impacto porque o programa está a rastrear as taxas de 

seroconversão (i.e., se os jovens passaram de seronegativos para 

seropositivos para o VIH) ao longo do tempo entre os participantes do 
programa e existe um grupo de controlo ou comparação - os jovens 

seroconvertidos e que não participaram no programa. Isto permite ao 

programa analisar as diferenças entre os dois grupos e medir se o programa 

foi a causa destas diferenças em seroconversão. 

 Tipos de M&A - Resposta No5 Isto é avaliação de resultados porque o programa está a medir o 

comportamento de jovens, o qual é um resultado, e existe um grupo de 

controlo ou comparação dos que não participaram na intervenção. Isto permite 

ao programa analisar as diferenças entre os dois grupos e medir se o 

programa foi a causa destas diferenças em comportamento. 

 Tipos de M&A - Resposta No6 Isto é monitorização de insumos/resultados porque o programa está a contar o 

número de jovens que participam em cada sessão e a contar o número e tipos 

de materiais educativos distribuídos. Estes são todos resultados do programa. 

 Tipos de M&A - Resposta No7 Isto é planeamento de avaliação porque o programa está a recolher as  

informações de que necessita para auxiliar no planeamento da intervenção e 

aprender mais sobre a população alvo. 

 Tipos de M&A - Resposta No8 Isto não é considerado um tipo de M&A porque embora os dados tenham sido 

recolhidos, estes nunca foram utilizados para monitorizar ou avaliar o 

programa.  

  

 


