PARTE 2: PROGRESSO DO PROGRAMA RELATÓRIO FINAL – A SER PREENCHIDO
PELA OSC COMO PARTE DOS RELATÓRIOS COM AUTORIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO
E FORMULÁRIO DE CERTIFICAÇÃO DE DESPESAS (FACE)

Secção 1. Visão geral do Programa & OSC
1.1. Referência do
programa

1.2. Informações
da Organização

1.3 Informações
sobre o Programa

O escritório do UNICEF

Av. Zimbabwe 1440, Maputo, Moçambique

Título do programa

Nada para nos sem nos: Promoção de uma Sociedade
Inclusiva para Pessoas e Crianças com Deficiência em
Moçambique (I fase)

#1 de Ref. Do PRC

Terminado

Organização /Acrónimo

Associação Italiana Amici di Raoul Follereau/AIFO

Nome da chefe da
organização

Maurizio Maldini

Título de Chefe

Director

E-mail do Chefe

maurizio.maldini@aifo.it

Telefone do Chefe

0039-051439218

Nome do Ponto Focal do
Programa.

Francesca Ortali

Título

Chefes de Projectos

E-Mail

francesca.ortali@aifo.it

Telefone

0039- 0514393208

Duração do Programa

7 meses

Data de Início

15/04/2017

Período de Reporte

De 02/09/2017 a 15/11/2017

1.4 Informações de Orçamento do Programa
Orçamento
Contribuição do UNICEF
Os fundos recebidos até à
data
1.5 Contribuição
do parceiro até à
data

MZM 210.000,00

1.6 Assinatura do
funcionário
autorizado

Domenico Liuzzi

1

MZM 3.510.000,00
MZM 3.300.000,00
3.300.000 MZN

100% do total

Data: 27/11/2017

Comité de Revisão da Parceria - número de referência (veja a Seção 4.4 do documento assinado do programa).

2. Relatórios sobre os resultados alcançados
A tabela abaixo fornece uma visão geral dos resultados obtidos durante o período do relatório e cumulativamente desde o início do programa.

Realizações do
Programa *

Indicador de
desempenho *

Objectivos *

Realização no
período do relatório
**

Progresso
cumulativo até à
data **

Resultado específico Numero de OPDs 21 OPDs (42 Nenhuma actividade 
1 do programa
formadas nas
pessoas)
realizada no período
areas de
do presente
gestão de
relatório.
programas,
angariação de
recursos
e
gestão
de
conflitos



21 OPDs (42
pessoas)
formadas nas
areas de
gestao de
programas,
Angariação de
recursos,
Gestão de
Conflitos,
Monitoria e
Avaliação
Maior
circulação de
informação
entre as OPD

Estado
Narrativa da avaliação/ Sumário do
geral1 (seleci
progresso **
one)
Actividade
terminada

Depois o diagnostico institucional e
la produção do relatório sobre o
diagnostico institucional do FAMOD
e seus membros, um relatório
“Plano de fortalecimento das OPDs”
foi produzido e os resultados e
recomendações compartilhados
com as OPDs.
Um Workshop tive a duração de
dois dias ( 16 e 17 de Maio), tendo
trazido uma reflexão profunda em
relação ao funcionamento
institucional olhando para os
objectivos pelos quais foi criado o
Fórum e seus membros.
Dois Workshops tiveram a duração
de três dias (26,27 e 28 de Julho e
31 de Julho,1 e 2 de Agosto), sobre

1

A célula pode ser codificada em cores da seguinte forma:
Em curso
Constrangimentos
Nenhum
progresso
Registados
progressos

2

“Liderança, Associativismo, Gestão
de programas, Angariação de
recursos, Gestão de Conflitos,
Monitoria e Avaliação.
Resultado específico Numero de OPDs 21 OPDs (42 Um Workshop teve
2 do programa
com
pessoas)
a duração de um dia
o perfil de
(13 de Setembro),
formadores
tendo usado o
para a
método de
disseminação de
exposição e
conhecimentos e
interação com os
monitoria de
participantes.
intervenções nas
areas
de advocacia e
sensibilização em
prol
dos direitos das
pessoas/crianças
com
deficiência

21 OPDs (42
Actividade
pessoas) com o
terminada
perfil de formadores
para a divulgação
de conhecimentos
acerca do historial
sobre as pessoas
com deficiência e
os instrumentos
jurídicos
internacionais e
nacionais de
protecção dos
direitos das
pessoas com
deficiência.

O evento foi positivo e traz algumas
recomendações a seguir: 1) a
necessidade de divulgação a
diversos níveis dos direitos das
pessoas com deficiência; 2)
necessidade de escolher melhor o
perfil dos membros do FAMOD de
acordo com o resultado pretendido
em cada formação; 3) Mobilização
de diferentes sectores para priorizar
nas suas agendas e programas a
questão da deficiência; 4) Respeito
pelos mandatos dos órgãos sociais
das organizações membros do
FAMOD, como forma de demostrar
a transparência e respeito pela
alternância interna; 5) Fiscalização
das acçõs do governo em prol da
implementação dos direitos das
pessoas com deficiência.

Resultado específico Numero de
3 do programa
crianças
(com e sem
deficiência)
formadas para a
disseminação de
conhecimentos e
sensibilização
sobre os

30 crianças com e
sem
deficiência
formadas para a
disseminaçao
atravers das radio.
Divulgação de
conhecimentos e
sensibilidades por

Um workshop de dois dias (17 e 18
de Agosto) foi organizado em
colaboração com FORCOM. O
evento tinha o objectivo de
formação em matéria de Direitos
Humanos e direitos das pessoas
com Deficiencia e introdução de
programas radiofonicos.
As crianças tiveram uma boa

30 crianças
com e sem
deficiência:
Radio Maria
(Bairro
Machava),
Radio
Mutyana
(Bairro

Nenhuma actividade
realizada no período
do presente
relatório.

Actividade
terminada
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direitos das
pessoas
com deficiência
atraves
das rádios

Resultado específico Participação
4 do programa
efectiva
de
crianças
com
deficiencia
nas
accoes
de
sensibilização e
partilha
de
experiencias
atraves
de
programas
radiofónicos

Ferroviario),
Radio Voz
Coop (Bairro
Bagamoyo)

Numero de
crianças com
deficiência que
participam dos
programas
radiofónicos

parte de crianças.

Um numero total de
11 programas
radiofónicos (4 de
Setembro até 7 de
Outubro) foram
gravados com as 30
crianças, 8 das
quais com
deficiência.

30 crianças, 8 das Actividade
quais com
terminada
deficiência, foram
treinadas, na
prática, em
técnicas de
comunicação e
depois serão
integradas para
desenvolver
actividades de
sensibilização
comunitária sobre
os direitos das
crianças a Luz da
Convenção sobre
os direitos das
crianças, nas
respectivas rádios:
Machava (Radio
Maria), Ferroviário
(Radio Mutyana) e
Bairro de
Bagamayo (Radio
Voz Coop).

participação e mostraram se
motivadas em aprender seus
direitos e também os direitos das
crianças com deficiência,
demostrando uma verdadeira
inclusão, foi notório o entusiasmo
em participar nos programas
radiofónicos para difusão de
mensagens sobre os direitos das
Crianças.
A partir do mês de Setembro e por
um mês, as crianças participaram
nas rádios (ouve uma primeira
capacitação em técnicas de rádio,
depois seguiu a gravação dos
programas e por fim a
disseminação de mensagens sobre
direitos das crianças com
deficiência em duas línguas:
Portugués e Changana). Enquanto
a Radio Maria saiu de repente do
projecto, alegando de não ter
condições para continuar a receber
as criança, o FAMOD decidiu de
mudar as crianças para a Rádio
Voz Coop, depois conversas com a
Directora da Radio.
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Desafios e entraves Em relação ao objectivo especifico 4:
enfrentados
no
período de referência
 Fraca coordenação com a FORCOM depois ter avaliado a fraca relação entre a FORCOM e as Rádios, neste especifico
do
projecto. Este causos atrasos na implementação da actividade assim como a produção de menos programas radiofónicos
respeitos a aqueles programados. A preparação da FORCOM e das rádios sobre deficiência é escassa. Faltou uma
formação especifica e mais aprofundada sobre estas questões, com os pontos focais das rádios e os representantes da
mesma FORCOM.
Geral:
 Dificuldades da parte do parceiro no gestão administrativa e contabilística do programa.
Caminho proposto

O fortalecimento das capacidades e o papel das OPDs e do Fórum foram identificados como uma condição prévia para a
realização de intervenções sustentáveis para promover os direitos das crianças com deficiência em Moçambique.
Pretende-se dar continuidade à iniciativa, considerada projecto piloto, aproveitar as lições aprendidas e apoiar os processos de
auto-avaliação e treinamento iniciados nas OPDs e no Fórum para que permaneçam permanentes e endógenos. O instrumento
encontrado é o Plano de Fortalecimento das OPDs, realizado em conjunto com a FAMOD após o diagnóstico institucional. Para
garantir a sua eficiência e eficácia, surgiram as seguintes prioridades, não exaustivas:
1) Como compartilhado com a UNICEF na fase de preparação do projeto piloto, será necessário envolver outros stakeholder
nacionais e internacionais (especialmente as outras ONGs internacionais) que já apoiam e colaboram com o FAMOD, mas
muitas vezes de forma esporádica e fragmentada. Este elemento será importante para coordenar esforços e sinergias das
intervenções de formação. Na açcão a seguir, a AIFO propõe mapear todas as realidades que apoiaram a FAMOD nos últimos
anos com actividades de treinamento e promover coordenação no Plano de Fortalecimento das OPD para melhorar sua
efetividade e eficiência.
2) Apoio ao FAMOD para o desenvolvimento de um Plano Estratégico que delinei o seu trabalho, criado e compartilhado com
todos as OPDs.
3) Limitar a formação teórica para privilegiar evidências práticas (evidence based knoledge).
4) Fortalecer a colaboração com o FORCOM e a rádio comunitária local, fornecendo formações específico para fortalecer seu
conhecimento de deficiência e aumentar a participação de crianças com deficiência em programas de rádio com base na
igualdade com outras crianças.

* Informações directamente extraídos da Seção 2.4 do documento assinado do programa.
**
Informações
a
serem
actualizadas
mediante

a

apresentação

do

relatório.

5

6

