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1. Introdução
1.1 Antecedentes
Este manual de Monitoria e Avaliação (M&A) pertence a Iniciativa para Terras Comunitárias (iTC).
A iTC é uma iniciativa que visa fortificar a capacidade e direitos legais de acesso e uso de terra a
nível das comunidades, com vista a promover o uso sustentável de recursos naturais, como uma
contribuição para redução da pobreza e promoção de desenvolvimento rural. A iTC vem
implementando as suas actividades desde o ano de 2006, nas províncias de Cabo Delgado, Gaza e
Manica; de 2009 nas províncias de Nampula, Niassa e Zambézia e desde 2011 nas províncias de
Sofala e Tete. A iTC é um projecto financiado por um grupo de doadores Europeus, liderados pelo
DfID. Durante os anos 2009 - 2013 a iTC nas províncias de Nampula, Niassa e Zambézia beneficiou
do financiamento do Millennium Challenge Corporation (MCC) através do Millennium Corporation
Account (MCA). O manual apresenta os diferentes elementos do sistema de M&A desenvolvido pela
iTC ao longo da sua implementação, prevendo as actividades a serem desenvolvidas a partir do 2014
como base para o estabelecimento do sistema M&A da futura Fundação iTC.

Os projectos financiados pela iTC enquadram-se em quarto pilares de actividades a mencionar:
· Informação e formação;
· Delimitação e demarcação de terras comunitárias;
· Resolução e prevenção de conflitos de terra;
· Planificação de recursos naturais e desenvolvimento de projectos.

A iTC procura elevar a capacidade das organizações comunitárias de base de forma a torná-las
actores de desenvolvimento, especialmente a partir do uso e gestão sustentável da terra e outros
recursos naturais. Estas capacidades são posteriormente aplicadas na concepção de planos e projectos
ligados a gestão sustentável de terras.

A iTC tem o propósito de implementar actividades de impacto nas comunidades rurais, considerando
aspectos de custo-eficiência. Contudo, o sucesso desse propósito requer, para além da consolidação
de abordagens de implementação, aumento na cobertura (maior abrangência geográfica com
abordagem de Cluster) e documentação de lições aprendidas durante a implementação do projecto da
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qual todos intervenientes devem ser responsáveis. Assim, um sistema eficiente de Monitoria e
Avaliação (M&A) é imprescindível para o desenvolvimento da iTC.

Este manual procura abordar de forma simples o processo para uma M&A participativa na iTC, que é
orientada para captar lições aprendidas com a implementação de projectos financiados pela iTC, de
forma a gerar impacto para as comunidades beneficiárias, e contribuir no processo de administração
de terras no país.

1.2 Como usar o manual
Este manual deve ser considerado como instrumento de consulta, em várias fases dos projectos
financiados pela iTC, desde a planificação/elaboração de projectos, implementação e monitoria e
avaliação destes, com vista a identificar aspectos chave no processo de planificação e desenho, os
possíveis desvios na implementação e proceder a sua correção atempada e a capturar impactos. O
manual visa também identificar lições aprendidas relevantes para melhorar as intervenções e
maximizar os impactos da iTC a nível das comunidades rurais.

O manual deve igualmente ser considerado como um instrumento que faz a ligação entre a M&A a
nível da gestão da iTC, utilizando como ferramenta integradora uma matriz lógica com uma série de
indicadores definidos em relação ao propósito, impactos e resultados esperados (ver o capítulo 2 e
anexo 1) e, a M&A dos projectos pelos provedores de serviço e pelos beneficiários.

O manual ilustra processos básicos e orientadores para conduzir actividades de M&A a nível de
projectos financiados pela iTC. Nesta base, o manual pode também ser utilizado para observar
qualquer outro tipo de impacto a nível dos beneficiários, como resposta a sinergias promovidas por
outras entidades, durante a implementação de actividades financiadas pela iTC.

1.3 A quem se dirige o manual
Este manual adopta uma abordagem participativa de M&A. Ele destina-se a todos aqueles que
participam na identificação e planificação de potenciais projectos comunitários, participam na
avaliação de propostas de projectos, implementam projectos comunitários e beneficiam de projectos
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de desenvolvimento comunitário, dentro do sistema de operação da iTC. A nível da estrutura da iTC,
o manual destina-se a: (i) a gestão e equipa da iTC; (ii) membros dos órgãos de apoio da iTC (ETA e
CPA); (iii) Provedores de serviço (PS) e (iv) beneficiários primários de projectos da iTC
(comunidades rurais). O conhecimento das comunidades (principalmente facilitadores comunitários),
dos processo de monitoria, ajuda a garantir a efectividade da monitoria por parte dos provedores de
serviço.

1.4 Porquê Monitoria e Avaliação
Para entender a necessidade de M&A é preciso começar por entender o significado da Monitoria e da
Avaliação.

Monitoria:

A Monitoria é uma tarefa quotidiana de colecta e revisão de informação sobre as actividades e
resultados da iTC, que reflete como uma determinada operação é desencadeada, que aspectos desta
operação precisam ser melhorados e/ou corrigidos e, neste sentido os dados e informações da
monitoria são peças fundamentais para a Avaliação.

A monitoria requer a colecta rotineira de dados sobre as actividades e processos e sua análise. De
acordo com o sistema desenvolvido pela iTC esta é efectuada através de um sistema de recolha de
dados e sua análise através de fichas de monitoria de actividades e processos que devem ser usados
pela equipa da iTC, membros dos órgãos da iTC e Provedores de Serviço. O sistema alimentará a
base de dados da iTC e orientará o realinhamento das actividades e dos projectos da iTC pela iTC,
Provedores de Serviço e pelos membros dos órgãos da iTC. E por sua vez, o sistema permite a
prestação regular de relatórios elaborados pelos Provedores de Serviço aos Gestores Provinciais e
pelas equipas provinciais de gestão da iTC a equipa de Gestão Nacional. Por fim destes, para os
doadores, governos locais e diversos interessados. Estes relatórios devem ser:
 Compilados num formato padrão;
 Elaborados com base da informação partilhada com todos intervenientes (incluindo iTC,
provedores de serviço, os CPAs a nível provincial, representantes distritais, e quando pertinente
doadores e beneficiários);
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 Utilizados para sustentar processos de avaliação.

Avaliação:

A Avaliação visa obter melhor entendimento dos impactos das actividades e sobre como as
abordagens e práticas utilizadas no programa da iTC, poderão ser melhoradas e/ou corrigidas de
modo a elevar sua efectividade e eficiência. Uma Avaliação requer um levantamento sistemático de
informação, que poderá decorrer no meio ou no final de um projecto/actividade, com objectivo de
julgar a efectividade dos resultados esperados e decidir sobre as futuras intervenções. As avaliações
também poderão servir para garantir sentido de apropriação, não somente por parte dos provedores de
serviço, mas especialmente por parte dos beneficiários do projecto.

A Monitoria e Avaliação participativa, permite que o pessoal da iTC, os Órgãos da iTC, os
Provedores de Serviço, os Beneficiários dos projectos da iTC e os interessados acompanhem o
progresso da implementação das actividades, do nível de alcance dos resultados e dos impactos,
analisando-os em relação ao planificado e identificando e analisando os problemas enfrentados, e por
fim introduzindo mudanças nos seus planos de projectos e planos de desenvolvimento.

1.5 Resultados Esperados da Monitoria e Avaliação
Os principais resultados esperados com a implementação do sistema de Monitoria e Avaliação
participativa na iTC são:
 Maximizado o impacto das intervenções da iTC no geral e dos projectos comunitários em
particular, através de:
o

Uso de um sistema de recolha e análise de dados e informação (evidências) de forma
sistemática e eficaz durante a planificação e desenho, implementação e monitoria e
avaliação das acções da iTC e dos projectos comunitários;

o

Recolha, sistematização e partilha de lições aprendidas, como resultado da
implementação de intervenções da iTC e de projectos comunitários;

o

Melhor envolvimento dos beneficiários nas diferentes fases dos projectos no âmbito
da iTC;

5

 Melhorado o sistema de comunicação entre os diferentes actores envolvidos nas intervenções
da iTC e nos projectos comunitários.

A longo prazo, espera-se que a Monitoria e Avaliação participativa na iTC permita melhorar a
qualidade das intervenções e dos projectos financiados pela iTC, incluindo a maneira como os
resultados são reportados, associado a melhoria de impactos a nível das comunidades rurais. A
medição e análise sistemática da utilização dos recursos, do alcance dos resultados e metas
estabelecidas, e a maximização das sinergias com potenciais parceiros, e a concretização dos
impactos a nível dos beneficiários, constituem aspectos fundamentais deste processo de Monitoria e
Avaliação.
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2. Abordagem da M&A na iTC
A abordagem de Monitoria e Avaliação na iTC é orientada para colher de forma participativa, lições
aprendidas de processos e actividades implementadas no âmbito de projectos financiados pela iTC.
Monitoria e Avaliação é um processo de aprendizagem, daí que é preciso ter um sistema de gestão de
informação que permita sistematizar a informação que serve de base da M&A e que permita que
ocorra a aprendizagem. Dois sistemas de gestão de informação são pertinentes para a M&A. O
primeiro, é um sistema de gestão de documentação (que inclui arquivos) e o segundo, é um sistema
de gestão de dados (Banco de Dados). A base de dados é a seguir elaborada no capítulo 3.

Uma vez que se trata de monitoria participativa, é necessário que os beneficiários com o apoio dos
Provedores de Serviço, também estabeleçam um sistema de arquivo sobre as suas actividades de
monitoria, que deve ser introduzido e facilitado logo no início dos projectos.

2.1 O processo da M&A na iTC
O processo de M&A participativo e flexível, de forma a captar lições aprendidas dos vários
processos, por isso dificilmente consegue-se desenhar uma sequência de eventos que o caracterizem.
A figura 1 representa o esquema das fases que envolvem o processo de M&A na iTC), incluindo os
principais inputs e produtos.

Figura 1: O processo de M&A na iTC

7

As fases apresentadas na figura 1 podem igualmente ser aplicadas a nível de provedores de serviço,
desde que estes reúnem todos os instrumentos e informação para garantir a actividade de monitoria
na referida sequência.

Todo este processo de M&A na iTC deve ser acompanhado por um bom sistema de arquivo de
informação e um sistema de comunicação, de modo que cada umas das fases do processo seja
documentado devidamente e sirva de base para futuros processos de monitorias. Assim, é preciso
partilhar e arquivar informações chaves que fazem parte do processo, como: os planos de monitoria,
as equipas de monitorias; as datas em que foram efectuadas as monitorias; os documentos analisados;
e os relatórios.

Os produtos de processo de Monitoria e Avaliação, podem alimentar sistemas de divulgação e
comunicação, como o Newsletter, o Website da iTC, artigos, etc. A divulgação dos resultados de
processos de M&A, facilitam a identificação de novas oportunidades de intervenção e até na
promoção de sinergias e parcerias. Uma vez que a M&A é um processo dinâmico, o envolvimento e
participação activa de todos intervenientes é crucial para o seu sucesso.

A seguir é apresentado a descrição de cada uma das etapas do processo de Monitoria e Avaliação da
iTC, apresentada pela figura 1.

Planificação
Nesta etapa, são recolhidos todas a informação que vão ajudar a guiar o processo de Monitoria e
Avaliação, considerando que um projecto foi desenhado para ser implementado num determinado
contexto. Neste caso, toda informação que orientou e que descreve um determinado projecto, e o
contexto na qual este é implementado, deverá ser analisado durante a fase de planificação. Os
principais documentos a serem analisados incluem: (i) a matriz lógica, onde são apresentados os
indicadores, as metas e os pressupostos do projecto, e adicionalmente os dados a colectar por
indicador; (ii) Dados de Base, onde são apresentados evidência de contexto local antes da
implementação de um determinado projecto, e para o caso especifico da iTC, situação referente a
organização comunitária, posse de terra e gestão de recursos naturais; (iii) Proposta de projecto, que
descreve os objectivos e principais resultados a serem alcançados pelo projecto; (iv) relatórios de
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monitoria anteriores; (v) Plano de actividades do projecto, com a indicação clara de quando serão
implementadas as actividades do projecto.

O principal produto da planificação é a elaboração de um plano de Monitoria.

Plano de monitoria
O plano de monitoria é um documento que articula o que se pretende e como se pretende monitorar
um determinado projecto. O plano de monitoria deve incluir: (i) os indicadores a serem monitorados,
incluindo os principais dados a colectar durante a Monitoria e os principais aspectos que devem ser
capturados durante a monitoria; (ii) as ferramentas a serem utilizados para fazer a monitoria (fichas
de monitoria) e igualmente o modelo de relatório que deve ser elaborado depois da monitoria; (iii) os
nomes da equipa das pessoas que vão fazer a monitoria do projecto.

Ao plano de monitoria deve ser anexado o cronograma de monitoria, ilustrando as actividades a
serem monitoradas, as datas de monitoria, os indicadores e nome das pessoas que fazem parte da
equipa de monitoria.

Para o caso específica da iTC que precisa monitorar vários projectos durante um determinado
período, o cronograma de monitoria pode ilustrar as actividades a serem monitoradas pelos vários
projectos aprovados num determinado período.

Monitoria
A fase de monitoria é aquela onde ocorre o processo concreto de verificação no campo do progresso
das actividades e projecto, e consiste na operacionalização do plano de monitoria. É nesta fase onde
são colhidos os dados referentes aos indicadores das actividades monitoradas, com base nas
ferramentas estabelecidas para efeito e onde são colhidos evidências sobre a implementação de uma
determinada actividade.
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Relatórios
Depois da Monitoria, a equipa de monitoria deve elaborar um relatório com base nos dados colhidos
durante as visitas de monitorias. É importante referir que as fichas de monitorias não devem
constituir relatórios de monitorias, pois estas podem não captar toda informação colhida durante as
visitas de Monitorias.

Os relatórios de Monitoria devem servir de fonte de informação durante a elaboração de relatórios de
progresso (para PS) e relatórios trimestrais, Semestrais e anuais (para o caso da iTC). Os relatórios de
monitoria devem ser igualmente partilhados pelas equipas de monitoria e outros membros da
instituição, e posteriormente arquivados em local acessível para servir de fontes de informação para
futuras monitorias.

Avaliação
Este é o momento em que a efectividade da execução do projecto é considerada em relação ao
alcance dos seus objectivos e impacto. Pode ser feita de forma participativa (reuniões, workshops,
etc.), depois de definidas as questões de avaliação e a respectiva equipa. Os resultados de avaliação
servem para alimentar as lições aprendidas e definir novos planos de acção. No caso da iTC no geral
a avaliação informa sobre todo o programa, enquanto para um projecto apoiado pela iTC a avaliação
informa sobre sucesso ou não do daquele projecto específico.

A elaboração de um plano de acção e recomendações são produto da avaliação de um determinado
projecto/actividade. É no plano de acção que são indicados algumas oportunidades de intervenção,
como por exemplo: (i) capacitações; (ii) sinergias, (iii) parcerias, etc., de forma que as metas
previstas na matriz do quadro lógico (MQL) sejam progressivamente satisfeitas.

2.2 Elementos da M&A
A seguir são apresentadas descrições dos elementos essências para o processo de Monitoria e
Avaliação na iTC. Estas elementos são de facto a base de informações que permitem
sistematicamente monitorar a evolução dos resultados de um determinado projecto financiado pela
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iTC. Porém, importa referir que estes elementos alimentam as ferramentas que são instrumentos
ondem são registados os dados colhidos na monitoria.

2.2.1 Matriz Lógica

A Matriz Lógica (ML) é uma ferramenta de gestão de projectos, especificamente para sua monitoria e
avaliação, onde são apresentados os indicadores de desempenho, as metas e os meios de verificação
de um determinado projecto e são igualmente indicados as fontes de dados para o aferimento de
progresso e pressupostos para alcançar as metas. Neste processo de M&A, são considerados dois
níveis de aplicação da Matriz lógica; (i) a nível geral do programa da iTC, que é definido pelos
doadores junto com os gestores da iTC, cujos principais indicadores são apresentados no anexo 1 e,
(ii) a nível de projectos financiados pela iTC e geridos pelas províncias, onde em cada proposta de
projecto existe uma matriz de quadro lógico especifico, elaborado pelos provedores de serviços, que
inclui seus objectivos e indicadores específicos para responder ao projecto e que respondem aos
objectivos e indicadores gerais da iTC.

Por isso, a matriz lógica é um elemento fundamental que deve ser considerado em todos níveis de
M&A na iTC. Os provedores de serviço, que implementam actividades financiadas pela iTC são uma
peça chave no alcance das metas/resultados da iTC apresentados na sua matriz lógica geral. Para
facilitar, são apresentados no Anexo 1, os indicadores e os correspondentes tipos de informação que
deverá ser colectada durante os processos de monitoria.

2.2.2 Dados de base
Os dados de base constituem a informação sobre a situação original que serve de ponto de referência
para medir os avanços ocorridos e mudanças operadas através de uma intervenção ou programa de
actividades. Dados de base são igualmente de importância para a M&A no programa geral das
actividades da iTC, para os programas provinciais ou para os projectos específicos contratados.
O estabelecimento dos dados de base normalmente requer um processo de pesquisa para a recolha de
dados secundários já existentes ou dados primários de campo, o que permite saber a situação inicial
(o bem estar socioeconómico e ambiental—com enfoque nos aspectos de terra e recursos naturais)
em uma determinada comunidade, antes do início de um projecto. Os resultados da pesquisa de base
são importantes para o processo de avaliação de impacto, que é um elemento fundamental do
11

processo de M&A. Os dados de base devem ser partilhados com os beneficiários de projecto, de
forma a incentivá-los a envolver-se na monitoria de progresso do seu do projecto e do
desenvolvimento da sua comunidade.

2.2.3 Planos de monitoria
No processo de M&A participativa, a elaboração de planos de monitoria é essencial. Para o caso de
M&A na iTC, o plano de monitoria descreve e detalha as (i) actividades a serem monitoradas, (ii) os
indicadores a serem observados (incluindo as metas, os pressupostos e os meios de verificação), (iii)
as ferramentas a serem utilizadas para monitoria, e (iv), o cronograma de monitora, que inclui os
grupos alvos e os responsáveis para efectuar as visitas de monitoria.

O plano de monitoria deve ser aplicado a todos níveis de M&A com particular enfoque ao nível dos
programas provinciais e ao nível de coordenação. Os planos de monitoria são diferentes para cada
projecto, pois os indicadores a medir, dependem especificidade de cada projecto e da fase de
desenvolvimento em que um determinado projecto se encontra. O cronograma de monitoria, faz parte
do plano de monitoria e ilustra as actividades a serem monitoradas, e os momentos específicos em
que ocorrerá a (visita de) monitoria. É muito importante que o cronograma de monitoria seja
partilhado com os diferentes intervenientes do projecto. O anexo 3, apresenta um modelo de
cronograma de Monitoria efectuado pela iTC.

Visitas de Monitoria
A iTC usa e valoriza as visitas de supervisão efectuadas pelos gestores da iTC e os membros dos
órgãos da iTC e provedores de serviço aos projectos e comunidades apoiadas pela iTC como parte
integrante do processo de M&A. Estas visitas são planificadas e conduzidas com vista a evidenciar
feitos de um determinado projecto no campo, que depois da sua avaliação ajudam a reformular as
intervenções da iTC no geral e o curso das actividades dos projectos em especial. Para tal existem
formulários e fichas que podem ajudar na recolha e análise dos dados nesse âmbito.
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2.4 Os Relatórios na Monitoria e Avaliação
A análise dos dados de monitoria e avaliação levam a produção de relatórios de resultados de
monitoria e relatórios resultados de avaliação. Os resultados de monitoria e de avaliação só têm valor
se forem, divulgados e partilhados entre os diferentes intervenientes e interessados e se forem usados
pelo Provedor de Serviço, equipe e os órgãos da iTC, financiadores e outros interessados. Esta análise
serve igualmente para ajustar as abordagens de planificação e implementação de projectos e
intervenções da iTC como resultado da adopção das lições aprendidas, resultantes da implementação
de projectos financiados pela iTC.

Os relatórios são a melhor forma de divulgar/ partilhar estes resultados de M&A. Contudo, o relatório
não deve constituir somente uma réplica das fichas de colecta de dados. Os relatórios devem conter
análise de progresso, com base nos elementos de M&A, devem ser produzidos pelas equipas que
participam na monitoria, a nível dos Provedores de Serviços, iTC e membros dos órgãos.

Os relatórios das visitas de Monitoria devem de entre vários aspectos, incluir:


Local das visitas e encontros realizados, os intervenientes contactados e membros da equipa
de supervisão;



Indicadores e actividades monitoradas;



Evidências verificadas, através de fotografias, gravações, etc.;



Evolução relativa as metas estabelecidas dos indicadores monitorados.

Os resultados de processos de M&A podem servir de fontes de informação de outros documentos,
especificamente as lições aprendidas, material de marketing e divulgação, estudos de caso, noticias,
etc.

2.5 Base de dados da iTC
A Base de Dados da iTC é uma ferramenta que permite armazenar dados relativos a principais
indicadores da iTC, que podem ser obtidos também dos resultados de Monitoria e Avaliação. A
sistematização dos processos de monitoria, podem permitir uma maior fiabilidade dos dados
introduzidos na Base de Dados.
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A Base de Dados da iTC, como instrumento, não faz a monitoria e nem avaliação de projectos, mas
sim permite uma análise de dados disponíveis para facilitar o processo de avaliação de projectos e
desempenho das actividades. Os provedores de serviço e beneficiários da iTC devem igualmente
montar a sua base de dados (registo de dados) e um sistema de arquivo, que facilita o controle dos
dados gerados pelos processos de monitoria e ou relatórios de progresso.

2.6 Instrumentos de Monitoria
2.6.1 Ficha de colecta de dados de base
Esta ferramenta permite colectar (antes da implementação do projecto) informação relativa a situação
de gestão de terra e situação socioeconómica de uma determinada comunidade ou associação
beneficiária. A informação deve ser colectada de forma participativa, envolvendo os beneficiários e
membros do Governo local, de forma que estes estejam preparados para monitorar progressos das
actividades do projecto. A fase da concepção do projecto é ideal para colectar estes dados de base.

Os dados de base permitem indicar durante a fase de avaliação, o esforço empreendido e o esforço
necessários a empreender num determinado projecto para alcançar um determinado objectivo,
considerando seus indicadores e metas. Assim, é crucial que os dados de base seja uma ferramenta
indispensável para colher os dados de base.

2.6.2 Ficha de monitoria de actividades
A ficha de monitoria de actividades permite ao Provedor de Serviço e aos beneficiários de projectos
monitorarem progressos das suas actividades, orientando-se pelos indicadores e pelas metas
apresentadas na Matriz do quadro Lógico, da proposta técnica do projecto submetida pelo provedor
de serviço à iTC. Portanto, o Provedor de Serviço implementador de projecto com apoio da iTC
deverá considerar esta ferramenta no plano de monitoria. E deverá assegurar o seu correcto uso
regular para monitorar o curso de implementação das actividades no projecto e submeter a ficha
preenchida a iTC. A periodicidade do preenchimento da ficha é dependente do período de
implementação do projecto.
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Todas as actividades do projecto devem ser monitoradas pelo provedor e pelas comunidades
beneficiárias na base da ficha de monitoria de actividades, sempre na abordagem de colher lições
aprendidas nos processos e actividades relativas a gestão de terras comunitárias. Para a monitoria
feita pelas comunidades, espera-se que esta seja feita pelos facilitadores comunitários, membros
seleccionados das AAP e CGRN.

2.6.3 Ficha de monitoria de projectos
A ficha de monitoria de projectos é utilizada pela equipa da iTC e pelos membros dos órgãos de
apoio da iTC. Serve para monitorar o progresso dos projectos implementados e o desempenho dos
Provedores de Serviço, associado a colecta de lições aprendidas relevantes nos processos de
delimitação e demarcação de terras comunitárias. Os resultados deste tipo de monitoria, associados as
monitorias efectuadas pelos provedores de serviço e beneficiários, servem para avaliar o impacto de
um determinado projecto.
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3. Avaliação

A avaliação tenta entender os caminhos seguidos desde a planificação até a implementação do
projecto. A avaliação pode ocorrer em qualquer um dos níveis de monitoria descritos anteriormente,
contudo é preciso seguir uma sequência lógica, de forma que a avaliação reflicta a realidade a nível
dos beneficiários e aos objectivos de uma determinado projecto.

A avaliação deve ser simples e orientada pela matriz lógico e pelos dados colhidos durante a
monitoria. A Figura 2 ilustra alguns aspectos a considerar antes de iniciar um processo de Avaliação.

Figura 2: Aspectos a considerar na avaliação
A Avaliação não pode ser considerada como o fim do processo de M&A, mas sim uma fase de
reflexão e consolidação de abordagem do projecto. Os procedimentos de avaliação (de projecto ou de
actividades) devem ser definidos e concordados pela equipa de avaliação e resultados da avaliação,
em forma de relatório, incluindo as recomendações, devem ser partilhados com o grupo alvo.
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3.1 Avaliação de impacto
A implementação de projectos comunitários é complexa, daí a complexidade na avaliação de
impacto. Contudo, referimos aqui a Avaliação Participativa de Impacto, onde cada um dos
intervenientes tem algo a dizer sobre mudanças ocorridas com a implementação de um projecto.

A avaliação de impacto deve ser participativa, com a introdução de seminários de avaliação,
encontros com beneficiários e com grupos alvos, observação directa, etc. É igualmente necessário
que sejam acordadas, com base na matriz lógica ou outros instrumentos, os impactos a avaliar
durante a implementação de um projecto da iTC, pois a percepção de impacto é variável dependendo
do contexto.
É preciso na avaliação de impacto sempre questionar “O que mudou com a intervenção?”; “Quem
contribuiu na mudança”; “Como sabemos dessa mudança?”; “Porque que essa mudança é
importante?”.

Uma vez que a avaliação de impacto analisa a mudança nos modos de vida de indivíduos e
comunidades, então a natureza e contexto para qual um projecto é desenvolvido, vai influenciar a
vida das comunidades, daí a necessidade de ser considerado no processo de avaliação.
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4. Aspectos sensíveis a M&A na iTC
4.1 Lições aprendidas
A monitoria de cada projecto comunitário implementado no âmbito da iTC, é realizada pela (i)
equipa da iTC e os membros dos órgãos, (ii) pelos provedores de serviço implementadores de
projectos e (iii) pelos próprios beneficiários dos projectos financiados pela iTC. Estes devem ser
capaz de presenciar a implementação de algumas actividades de forma a colher lições sobre o
processo de uma determinada actividade. É com base nas lições aprendidas que podemos fazer
recomendações especificas sobre determinados processos e posteriormente fazer as devidas
alterações, de forma a contribuir para uma maior impacto no processo de gestão de terras e recursos
naturais. As actividades que elegíveis para processo de monitoria orientadas para colher lições
aprendidas incluem:


Confrontação de limites durante o processo de delimitação de terras



Consultas comunitárias durante o processo de demarcação



Mediação de conflitos



Georeferenciamento



Devolução parcial e final de DUATs e certidões



Capacitação de membros de OCBs



Sensibilização, divulgação da legislação e outras actividades de advocacia

4.2 Custo-eficiência

Uma das grandes expectativas da iTC é o de conseguir implementar projectos respeitando aspectos de
custo-eficiência. A iTC introduziu assim em 2009/2010 a abordagem de Clusters como uma das
medidas para conseguir alcançar este objectivo.

Durante o processo de planificação e de elaboração de notas conceptuais e propostas de projectos, é
importante sempre considerar alternativas de implementação de uma determina actividade com base
em outros recursos disponíveis, de forma a abranger maior número possível de comunidades e
associações mantendo alta a qualidade de intervenção
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Durante a implementação, é indispensável estabelecer uma disciplina por parte de todos
intervenientes, de uma planificação de uso dos recursos e o registo de todo o tipo de custos
envolvidos ou incorridos na implementação do projecto. Neste sentido durante a M&A, destacam-se
alguns aspectos ligados a custo-eficiência, que devem ser monitorados:
 Custos unitários por actividade relacionadas com processos de delimitação e demarcação de
terras (consultas, preparação social, georeferenciamento, etc.);
 Orçamento e despesas com a implementação das actividades;
 Período de implementação de actividades;

A monitoria de custos e período de implementação de actividades abrem espaço para elaboração de
sistemas mais eficientes de implementação de projectos de delimitação e demarcação de terras. A
M&A deve apresentar evidências da efectividade da abordagem de Cluster e consequentemente de
custo-eficiência, nos seus relatórios de monitoria e avaliação.

4.3 Género e diversidade
Género e diversidade deve ser parte integrante do sistema de Monitoria e Avaliação. O
monitoramento de progresso da evolução de integração de aspectos de género e diversidade, e
avaliação dos impactos resultantes de uma intervenção da iTC sobre o género e diversidade, devem
constituir prioridade na M&A.

As ferramentas de M&A da iTC já integram aspectos de género e diversidade. Contudo, o seu
monitoramento não deve cingir-se somente em levantar dados de percentagem de participação de
mulheres e outros grupos vulneráveis, mas também, de como os diferentes intervenientes abordam
questões de género no seu quotidiano que a participação desses grupos sociais nas actividades da iTC
e vida da comunidade seja de facto efectiva.

A estratégia de género e diversidade e as ferramentas de capacitação sobre género e diversidade são
instrumentos que devem ser utilizados na planificação do processo de Monitoria e Avaliação. A
aplicação dos conhecimentos administrados aos provedores de serviço, beneficiários (comunidades
rurais) e equipas da iTC, devem igualmente ser alvos de processos de M&A, pela equipa da iTC.
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4.4 Advocacia e Comunicação
As acções de advocacia da iTC consistem essencialmente em recolher, divulgar e levar ao
conhecimento do público questões relativas à gestão e administração da terra, bem como as
constatações e lições apreendidas dos processos de implementação das actividades da iTC. Serve
igualmente para contribuir para uma maior consciência jurídica das comunidades locais e alimentar
iniciativas e debates político-legal ao nível local, distrital, provincial e nacional, disseminando boas
práticas de gestão e administração da terra.

A materialização das mesmas, no caso em específico, é por meio de discussões técnicas fechadas
com instituições do Governo e outros actores da gestão e Administração de Terras (mesas redondas),
mas também discussões públicas (debates) e lobby. Os aspectos a monitorar incluem debates,
seminários, mesas redondas, encontros comunitários, telefonemas e encontros públicos etc.

A questão numérica (quantos eventos, quantas pessoas presentes, quantos telefonemas, etc.), não é
suficiente, é necessário olhar também na perspectiva qualitativa, exemplos, tipo de organizações,
instituições estabelecidas, apropriação dos processos (delimitações, demarcações, capacitações
actividades económicas promovidas) pelos membros das comunidades envolvidos, nível das questões
apresentadas, qualidade das intervenções e as acções de seguimento e seu acompanhamento.

A efectividade da integração de aspectos ligados a gestão de terras comunitárias, está uma parte
dependente da frequência de discussões e acções de advocacia. Assim, a M&A na iTC deve integrar
aspectos de advocacia, com maior ênfase na monitoria de frequência de eventos, participação e temas
abordados.

A componente de comunicação tem como objectivo geral aumentar o fluxo de informação sobre as
actividades e serviços da iTC, inclusive sobre os resultados e impacto, bem como o conhecimento
público sobre a sua missão e objectivos, especialmente no seio das comunidades rurais, das entidades
públicas e do sector privado.

Foram concebidas actividades estratégicas para alcançar o objectivo acima mencionado,
nomeadamente produção de programas radiofónicos sobre a iTC, capacitação de jornalistas dos
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diferentes órgãos de informação e membros dos grupos culturais nas províncias e distritos abrangidos
pela iTC e disseminação, através das estações de rádio e televisão, experiências positivas e divulgar
boas práticas e gestão sustentável da terra e recursos naturais e direitos das comunidades sobre a terra
e outros recursos naturais.

As actividades acima concebidas, devem ser alvo de monitoria e avaliação por parte da equipa da
iTC. Porém a monitoria não deve cingir-se somente em quantificar o número de programas
radiofónicos ou televisivos, mas também incluir a monitoria do grupo alvo, as mensagens
canalizadas, a frequência de receptores que mostram ter percebido as mensagens, etc.

4.5 Capacitações
A capacitação é um dos pilares das actividades da iTC e constituí um dos outputs da matriz lógica.
Assim, qualquer capacitação administrada ou facilitada pela iTC incluindo as ministradas às OCBs
pelos Provedores de Serviço contratados pela iTC é alvo de Monitoria e Avaliação. As capacitações
servem para melhorar e aumentar a capacidade de intervenção/implementação dos vários
intervenientes especialmente, os provedores de serviço e beneficiários de projectos.

Assim, a M&A de actividades de capacitação, deve abordar aspectos como: (i) valor adicionado pelas
capacitações administradas e as lacunas ultrapassadas; (ii) partilha de conhecimento; (iii) matéria
administradas; (iv) duração das capacitações, participantes desagregados por género e seu nível de
participação, etc.

A Figura 3 apresenta alguns aspectos que precisam ser considerados quando monitorados e avaliados
actividades de capacitação. É igualmente importante referir que a M&A centrar-se-á em todas as
capacitações que ocorrem com financiamento da iTC, incluindo as administradas pelos provedores de
serviço ás OCBs.

21

Figura 3: Aspectos a considerar na monitoria de capacitações

4.6 Parcerias
A promoção de parcerias entre comunidades beneficiárias dos fundos da iTC, com investidores
privados, ou outras entidades, constitui um dos resultados a alcançar, através das actividades de
delimitação e demarcação de terras comunitárias. Para além de olhar somente para número de
comunidades com projectos de parcerias, a M&A deve focar também nos tipos de modelos de
parceria entre as comunidades e investidores privados, a diferença entre os diferentes modelos
espalhados pelas províncias de intervenção da iTC, e o mais importante, os impactos criados por essa
parceria.

Assim, na M&A sobre parcerias, é importante considerar os seguintes aspectos: (i) tipo de parceria;
(ii) mecanismo de partilha de benefícios entre as comunidades e investidores; (iii) partilha de
responsabilidades e envolvimento das comunidades (incluindo aspectos de género) na gestão; (iv)
partilha de informação entre os diferentes intervenientes; (v) processos de planificação de actividades
entre as duas partes; (vi) programas de capacitação previstas pelos investidores, para as comunidades
e, (vii) a ligação da parceria, com outros programas de desenvolvimento comunitário, dentro da área
delimitada.
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5. Considerações chaves
A M&A é um processo fundamental e está integrado no processo de evolução/desenvolvimento de
um projecto e instituição. Assim, a M&A nunca é um processo acabado! A medida que há
crescimento de capacidade e disciplina por parte dos intervenientes, na implementação de um sistema
de M&A, é importante introduzir outros elementos de M&A e de suporte.

No caso especial da iTC, destacam-se alguns elementos de suporte a considerar:
 Análise de custos de monitoria: uma vez que M&A faz parte do processo de desenvolvimento
de projectos, é importante gerar informação (dados) de custos envolvidos nestes processos (a
todos níveis) e associá-los aos impactos. Esta informação pode futuramente pesar na decisão de
estabelecimento de uma unidade de M&A para a futura iTC.
 Informação divulgação e sensibilização: apesar de complexa, é sempre importante entender o
impacto da divulgação e sensibilização e advocacia, no desenvolvimento e implementação dos
projectos, especialmente a nível dos beneficiários. Assegurar que a informação chegue aos
diferentes intervenientes do projecto e programa.
 Externalidades: durante a M&A é importante não ignorar o facto de que o nosso sistema de
desenvolvimento de projectos/actividades, faz parte de outros sistemas, e estes podem
influenciar o desempenho e impactos. Assim, é preciso distinguir efeitos de externalidades nos
projectos implementados.
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Anexos
Anexo 1: Dados a colectar por indicador
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Anexo 2. Cronograma de monitoria
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Anexo 3. Ficha Dados de Base - Comunidades
Iniciativa para Terras Comunitárias
Ficha de recolha de dados de base das comunidades
Indica o trimestre com "x"

Jan - Março
Abril - Junho
Julho - Set
Out - Dez

1.

Detalhes do projecto e do provedor de serviços

Ano:

Nome do Projecto _________________________________________
Nome do Provedor de Serviços ______________________________
Nome do inquiridor __________________________

Posição ______________________

Província ___________________Distrito ___________

Posto Administrativo _________________________

Localidade ____________________
Localização Geográfica:

Com unidade _____________________
Distância: Cidade capital provincial - Sede do Distrito
Distância: Sede do Distrito
Distância: Sede do Posto

- Sede do Posto
- Com unidade

______ km
______ km
______ km

Data da Avaliação / recolha de dado _____/ _______/_________

2.

Detalhes da população local

Masculinos: _______

Femininos: __________

Total :_______

Chefes de Família Masculinos _________Chefes de Família Femininos ___________Total de Famílias: __________
Fonte de Dados _______________________e ano da recolha de dado, Mês: _____________ / Ano:_________

Tem mulher na lideraça comunitária?
Que Actividades sócio económicas são
desenvolvidas pelos homens?

Sim
Não
Número total de mulheres na liderança _________
Agricultura Pecuária Comercio Pesca Psicultura
Caça
Apicultura Carpintaria Artesanato Olaria
Outras especifique:_______________

Que Actividades sócio económicas são
desenvolvidas pelas Mulheres?

Agricultura Pecuária Comercio
Apicultura Carpintaria Artesanato

3.

Pesca Psicultura
Caça
Olaria
Outras especifique:_______________

Terras legalizadas existentes

A área da comunidade foi delimitada?

Sim

Não

Total de área Delimitada __________, (ha)

Ano da delimitação ____/____/___

Quem delimitou a área e para que fim?

Há área na comunidade que foi demarcada?

Sim

Total de área Demarcada __________, (ha)

Não

Número de parcelas demarcadas ____________
Ano da demarcação ____/____/___

Quem demarcou as áreas e para que fim?

A área da comunidade foi Zoneada?

Sim

Não

Total de área Zoneada __________, (ha)

Ano do Zoneamento ____/____/___

Quem fez o zoneamento das áreas e para que fim?
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4. Conflitos existentes na componente de recursos naturais (ex: terra, floresta, rio, fauna bravia, menérios, etc)
Existem conflitos na área de Recursos Naturais?

Sim

Não

Se Não siga para capitulo 5

Descreva os principais conflitos:

Descreva as partes envolvidas no conflito:

Conflitos resolvidos?

Sim

Não

Existe para-legal na comunidade?
quantos: __________

Sim

Não, Se sim

Se sim, que fez a intervenção e como (descreva):

Se não, porquê

5. Projectos de desenvolvimento comunitário existentes (PDC)
deve ser copiada e preenchida para todos os PDC existentes)
Existem Projectos de Desenvolvimento Comunitário?

Sim

( esta capítulo
Se não, siga para a secção 6.

Não

Nome do projecto 1:
Tipo de projecto / Parceria:

Parceiros envolvidos:

Total de beneficiários: _________
Masculinos: __________
Descreva o papel de cada genero no projecto:

Femininos: __________

Ano do inicio
do projecto
__________
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Anexo 4. Ficha de Dados de Base – Associações
Iniciativa para Terras Comunitárias
Fichas de recolha de dados de base das Associações
Jan - Março
Abril - Junho
Julho - Set
Out - Dez
Ano:
Nome do tecnico ______________________________________
Distrito _____________________

Nome do Provedor de Serviço

__________________________________________________

Posto Administrativo ____________________, Localidade ________________________, Comunidade ____________________
Numero de Membros
(Homens - Mulheres Total)

Nome da Associação

Data: ____/______/_______

H

M

Total

Associa
Ano de
ção
Legalização
Legaliz
ada?
(S) / (N)

Descreva o tipo da AAP
Têm
(Ex: Agricultura;
Tem
Sistema de Tem plano
Tem projecto
Pecuária; Pesca;
Mulher na Registos de
de
Tem área
de
Apicultura, Outras
liderança?
dados?
Negócio? demarcada Rendimento?
especifique)
(S) / (N)
(S) / (N)
(S) / (N) ? (S) / (N)
(S) / (N)

Valor do
projecto
(MZN)

Pareciros envolvidos

Nome do lider da Associação
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Anexo 5. Ficha de monitoria - Comunidades

Iniciativa para Terras Comunitárias
Ficha de monitoria das comunidades
Indica o trimestre com "x"

Jan - Março
Abril - Junho
Julho - Set
Out - Dez

1.

Detalhes do projecto e do provedor de serviços

Ano:

Nome do Projecto _________________________________________

Distrito _________________________________________

Nome do Provedor de Serviços ______________________________

Posto Administrativo ________________________________

Nome do inquiridor __________________________

Localidade ________________________________________

Posição ______________________

Nome da Comunidade ____________________________________

Data da Avaliação / recolha de dado _____/ _______/_________
2.

Actividades para a consciencialização, divulgação da legislação e outros encontros

Tipo de evento (ex. Divulgação/
Sensibilização, Reuniões etc.)

Data

Parceiros participantes
(Governo, ONGs, Sector
Privado, Comunidade, etc)

Numero de Participantes
H

M

Total

Comentários sobre a realização da actividade,
destacando a componente de Género e Diversidade
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Anexo 6. Ficha de monitoria – Associações

Iniciativa para Terras Comunitárias

Fichas de monitoria para Associações

Jan - Março
Abril - Junho
Julho - Set
Out - Dez
Ano:

Nome do tecnico ______________________________________
Distrito _____________________

Data: ____/______/_______

Nome do Provedor de Serviço

__________________________________________________

Posto Administrativo ____________________, Localidade ________________________, Comunidade ____________________
1

#

2

3

4

5

6

7

8

Nome da Associação
Numero de Membros
(Homens - Mulheres Total)

Associação Legalizada?

Homens
Mulheres
Total
(S) / (N)
Data de
legalização

Descreva o tipo da AAP (Ex: Agricultura;
Pecuária; Pesca; Apicultura, Outras
especifique)
# de Mulher na liderança
Têm Sistema de Registos de dados?
/ (N)
Tem plano de Negócio?

(S)

(S) / (N)
Data de
realização
Homens

# de participantes

Mulheres
Total

Encontros realizados
Homens
Mulheres
Capacitação/ elaboração de
projecto de Rendimento
Total
Projecto de geração de rendimento
identificado Sim / Não (S) / (N)
Valor do
projecto
Projectos de geração de (MZN)
Pareciros
rendimento
envolvidos
Formações
realizadas
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Anexo 7. Fichas de monitoria para Demarcações

Iniciativa para Terras Comunitárias
Ficha de monitoria para Demarcação

Província_____________________
Distrito _______________
Posto Administrativo _________________
Comunidade _________________________
Nome da Associação _______________________________
Nome do técnico alocado ____________________________

Demarcação

Homens

Nome do PS

_____________________________________________

Indica o trimestre com "x"
Jan - Março
Abril - Junho
Julho - Set
Out - Dez
Ano:
Nome do Projecto ________________________________________________
______________________________________________________________
Participantes
Data do termino da
Mulheres Total
actividade
Técnico facilitador

1. Sensibilização
1.2. Membros da associação
1.2. Lideres comunitários envolvidos
2. Consulta Comunitária
2.1. Pessoas envolvidas
2.2.Lideres comunitários envolvidos
2.3. Membros da associação envolvidos
3. Legalização da Associação
3.1. Membros da associação envolvidos
4. Georeferenciamento
4.1. Membros da associação envolvidos
4.2 Membros do CGRN envolvidos

34

5. Devolução parcial
5.1. Pessoas envolvidas
5.2.Lideres comunitários envolvidos
5.3. Membros do CGRN envolvidos
6. Plano de Exploração
7. Submissão ao SPGC para tramitação
8. Emissão do DUAT
9. Entreaga do DUAT ás Associações
TOTAL
10. Conflitos existentes

10.1. Natureza de Conflitos - especifique:

10.2. Conflito resolvido - Especifique:

10.3. Nome de pessoas ou associação
envolvidas no conflito

Mulheres

Mulheres

11. Coordenadas da área da associação
1

Ponto

2

Total

Data

Técnico facicitador

12. Área demarcada (ha):_________________________
3

4

5

6

7

8

9

10

X
Y

35

Anexo 8. Fichas de monitoria para Delimitações
Iniciativa para Terras Comunitárias
Ficha de monitoria para Delimitações

Nome do PS: ___________________________________

Indica o trimestre com "x"
Província_____________________
Distrito _______________
Posto Administrativo _________________
Comunidade _________________________
Nome da Associação _______________________________
Nome do técnico alocado ____________________________

Delimitações

Homens

Jan - Março
Abril - Junho
Julho - Set
Out - Dez
Ano:
Nome do Projecto ________________________________________________
______________________________________________________________
Participantes
Data do termino da
Mulheres Total
actividade
Técnico facilitador

1. Sensibilização
1.2. Membros da comunidade
1.2. Lideres comunitários envolvidos
2. DRP
2.1. Pessoas envolvidas
2.2.Lideres comunitários envolvidos
2.3. Membros da comunidade envolvidos
3. Georeferenciamento
3.1. Membros da comunidade envolvidos
3.3. Membros do CGRN envolvidos
4. Devolução parcial
4.1. Membros da comunidade envolvidos
4.2.Lideres comunitários envolvidos
4.3. Membros do CGRN envolvidos
5. Submissão ao SPGC para tramitação
6. Emissão da Certidão de delimitação
7. Entreaga da Certidão a comunidade
TOTAL
8. Conflitos existentes

8.1. Natureza de Conflitos - especifique:

8.2. Conflito resolvido - Especifique:

8.3. Nome das comunidades envolvidas no
conflito

Homens

Mulheres

Coordenadas da área da Comunidade
Pontos

1

2

Total

Data

Técnico facicitador

Área demarcada (ha):_________________________
3

4

5

6

7

8

9

10

X
Y

36

