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MARCO DE RESULTADOS DEL PROGRAMA FAS PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA EL PROGRAMA FAS DE ANGOLA
Objetivos/Resultados esperados¹ Indicadores Objetivos Verificables METAS 2015 2016 2017 Fontes de informação Necessidades de 

Informação (tempo, 
desagregação)

Projeto de coleta de 
dados (método, 
freqüência, origem, 
funções e 
responsabilidades)

Implementação da 
recolha de dados 
(calendário, 
instrumento, 
requisitos 
adicionais)

Recursos 
(humanos, 
materiais e 
financeiros)

Análise, discussão e difusão dos 
resultados (incluindo os 
produtos da M&E para ser 
realizada e a sua programação 
de entrega e divulgação)

Próximos pasos / Notas

1.  Impactos

Por determinar Por determinar Por determinar Por determinar Por determinar

2. Resultado

A infraestrutura está a ser utilizada para o 
fim para o qual foi construída

42 Acta de entrega da 
obra

Documentação        
DP                                 
M&A

1 Logistica                     
M&A                 TIA          

Equipa do FAS Formulaçao UE: Fundos adicionais providenciados para o 
fornecimento de um pacote standard de bens essenciais para o 
arranque efectivo dos serviços, como mesas e cadeiras e materiais de 
aprendizagem para as escolas. Para assegurar o funcionamento 
adequado das infra-estruturas sociais, o FAS introduzirá comités de 
operação e manutenção das mesmas.

 % de infra-estruturas financiadas do PDL 
completamente funcionais 12 meses após a 
sua completação

60% Documento da 
avaliação a prosteriori                    
Relatório da ADM

Equipamento, escolas, 
centros de salud….

Documentação        
DP                                 
M&A

1 Logistica                   
M&A                 TIA          

Equipa do FAS                      
Administração Municípal

Número de municípios participantes que 
realizaram orçamentos e implementaram 
planos de manutenção de infra-estruturas 
locais

Número de crianças em idade escolar a 
frequentar a escola
Número de crianças matriculadas em 
escolas do 1º ciclo e a estudarem em 
condições melhoradas

5760 Relatórios da 
repartição municipal 
da educação

Home, mulher Documentação        
DP                                 
M&A                            
Áreas temáticas

Anual M&A DP                                                         
M&A 

Número de pacientes atentidos pela 
unidade sanitária por mês

7040 Relatórios da 
repartição municipal 
da saúde

Home, mulher, edade, 
principais enfermendades

Documentação        
DP                                 
M&A                            
Áreas temáticas

Mensal M&A DP                                                         
M&A 

3. Productos / Outputs

Número de escolas primárias construídas 
ou reabilitadas

18 Desagregar por numero 
de salas de aulas

Projectos selecionados para financiamento a partir das necessidades 
identificadas nos Planos de Desenvolvimento Municipal definidos 
pelos municípios, em conformidade com a actual legislação sobre 
descentralização, e que contam como  apoio do FAS para a sua 
elaboração, através da componente 3 do programa. Estes planos de 
desenvolvimento local são criados com a participação da sociedade 
civil e reflectem as necessidades presentes da comunidade. (UE)

Número de infra-estruturas de saúde 
construídas ou reabilitadas

16 Desagregar por tipologia 
de Unidades Sanitárias

Investimentos identificados em infra-estruturas sociais, através de 
um Ciclo de Investimento Participado e da sua priorização num Plano 
de Desenvolvimento Local preparado conjuntamente com as 
autoridades municipais e os conselhos. (UE)

Número de infra-estruturas de apoio social 
construídas ou reabilitadas

Ênfase realizado de um “pacote integral de serviços”, consistente 
numa combinação de infra-estruturas primárias de carácter social 
(escola, posto de saúde) e outras facilidades, como a casa para o 
professor, e o abastecimento de água e energia eléctrica, para 
assegurar uma unidade operacional sustentável e optimizar o 
acesso e a sua utilização pela comunidade. (UE)

Número de infra-estruturas de apoio 
económico construídas ou reabilitadas 
segundo as necessidades do município 
(outros)

8 Identificadas as infra-estruturas económicas através da Estratégia de 
Desenvolvimento Económico Municipal, inserida no Plano de 
Desenvolvimento Local.

Numero de actas de entrega 42

Número de municípios participantes que 
realizaram orçamentos e implementaram 
planos de manutenção de infra-estruturas 
locais

19

Recursos (no aplicable)

Assunção da infraestructura por parte 
da Administração Municipal/Ministério 

de Tutela

Documentação       
Avaliação a posteriori                 

M&A

1 ano depois da 
entrega da obra

Logistica (meios de 
deslocaçao)                    

M&A 

DP     (validaçao do analize)                                           
M&A (realizaçao da analize)                                                                     

TIA 
Por determinar

Acesso aos serviços básicos

Infraestrutura construida, apetrechada 
e entregue a ADM

Auto de entrega 
provisório

Acta da entrega da     
obra

Fichas de mensal de 
monitoria  Relatórios da 

fiscalização e FAS, 
informaçao visual 

Nuria Garriga:
Sugerimos alterar e usar o 
indicador do BM

Nuria Garriga:
igual é mais um indicador de 
resultado e não de produto. 
Acho que pode idicar a 
assunção da infraestrutura por 
parte da edministração

Nuria Garriga:
vem de baixo

Nuria Garriga:
estava na fila  ligada ao 
num de municipios 
participantes, mas acho se 
adequa mais às 
infraestrasturaras de 
carácter económico



MARCO DE RESULTADOS DEL PROGRAMA FAS PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA EL PROGRAMA FAS DE ANGOLA
Objetivos/Resultados esperados¹ Indicadores Objetivos Verificables METAS 2015 2016 2017 Fontes de 

informação
Necessidades de 
Informação (tempo, 
desagregação)

Projeto de coleta de 
dados (método, 
freqüência, origem, 
funções e 
responsabilidades).

Implementação da 
recolha de dados 
(calendário, 
instrumento, 
requisitos adicionais)

Recursos 
(humanos, 
materiais e 
financeiros)

Análise, discussão e difusiond 
dos resultados (incluindo os 
produtos da M&E para ser 
realizada e a sua programação de 
entrega e divulgação)

Próximos pasos:

1.  Impactos

2. Efectos / Outcomes

Número de municípios que implementaram parcialmente as 
estratégias desenvolvidas pelos próprios

4 Prioridad media Recolha directa na ADM 
anualmente pelo Ass. EL

Junho Ass. EL M&A Inserir a estratégia EL no plano de desenvolvimento local a longo 
prazo

Número de estrategias de economia local elaboradas pelos técnicos 
municipais

?

Maior interesse dos productores 
locais pelo MG

Nº de propostas recebidas de PMNs por sector productivo ? Prioridad media Arquivos físicos do 
F.A.S. trimestralmente 
pelo Ass. EL

Março - Junho - 
Setembro - Dezembro

Ass. EL M&A Encaminharas propostas para a Direcção Geral

Nº de postos de trabalhos directos ? Prioridade alta, Genero, 
edade, sector

Constatação visual, 
semestralemente pelos 
Ass. EL e M&A

Junho e Dezembro Ass. EL e M&A, 
Transporte, 
Maquina Digital, 
Ajuda de custos

M&A Inserir na BD

Nº de postos de trabalhos indirectos ? Prioridade alta, Genero, 
edade, sector

Constatação visual, 
semestralemente pelos 
Ass. EL e M&A

Junho e Dezembro Ass. EL e M&A, 
Transporte, 
Maquina Digital, 
Ajuda de custos

M&A Inserir na BD

Aumentado o numero de 
pequenos negócios legalizados

Nº de PMNs legalizados ? Prioridade Alta Consulta documental, 
semestralemente pelo 
Ass. M&A

Junho e Dezembro Ass. M&A, 
transporte, ajuda 
de custos

M&A Inserir na BD

Nº de beneficiários dos PMN que obtiveram outros financiamentos 
depois do MG % de beneficiários de subsídios de apoio que criaram 
um Fundo de Reinvestimento na Produção (FRP), incrementaram o seu 
negócio com estes recursos, e continuam a realizar poupanças

70% Médio Inquérito, 
semestralmente pelo 
Ass. El

Junho e Dezembro Ass. EL, transporte , 
ajuda de custos

M&A Inserir na BD, desenhar inquerito. Realizada pelo FAS assistência 
financeira limitada a curto prazo para as iniciativas emergentes 
identificadas na Estratégia de Desenvolvimento Económico Municipal, 
e pelos estudos de cadeia de valor por sectores. Este apoio destina-se 
aos pequenos produtores e aos fornecedores de serviços para o 
desenvolvimento de negócios. Os pequenos subsídios de capital do 
FAS serão concedidos com base na disponibilidade existente, e nas 
regras e métodos definidos no Matching Grants Manual. O Matching 
Grants Manual descreve detalhadamente as regras e os métodos 
económicos e administrativos a empregar para a concessão dos 
subsídios de uma maneira produtiva. (UE)

Número de oficinas (workshops) de trabalho realizadas sobre micro-
financiamento

1 Organizadas as oficinas (workshops) e de visitas de estudo ao nível 
intermunicipal, regional e internacional, sobre desenvolvimento 
económico, para intercambiar e promover a transferência de 
conhecimentos, experiências e práticas. (UE)

% de beneficiários de subsídios de apoio que criaram um Fundo de 
Reinvestimento na Produção (FRP), incrementaram o seu negócio com 
estes recursos, e continuam a realizar poupanças

70%
(55%)?

Prioridade Alta Consulta documental ( 
bordereau), 
mensalemente pelo Ass. 
EL

Janeiro - Dezembro Ass. EL, ass. 
contabilidade

Ass. Contabilidade e M&A Encaminhar para a informação para a Direcção Geral 

% de beneficiarios que cumprem com regularidade os FRP ? Prioridade Alta Consulta documental ( 
bordereau), 
mensalemente pelo Ass. 
EL

Janeiro - Dezembro Ass. EL, ass. 
contabilidade

Ass. Contabilidade e M&A Encaminhar para a informação para a Direcção Geral 

% de beneficiários satisfeitos com os serviços proporcionados pelas 
equipas do FAS nas províncias

50% Prioridade Alta Inquérito, anualmente 
por um consultor 
externo

Junho Consultor Externo e 
M&A, Contrato de 
prestação de 
serviços

M&A e EL Encaminhar para a informação para a Direcção Geral e desenhar 
inquerito

% de beneficiários que receberam formação em melhoria do negócio que 
utilizam esta formação um ano após receberem o subsídio

50% Organizadas as oficinas orientadas a construir parcerias e partilhar 
informação sobre microfinanças a fim de facilitar parcerias com as 
empresas do sector privado envolvidas na produção, 
processamento, fornecimento de insumos, exportação e/ou 
marketing nos sub-sectores promovidos na Componente. (UE)

Criação de postos de trabalho

Melhor assessoria prestada pelos 
técnicos da ST/EL à Administração 
Municipal

Aumentado o acesso às fontes de 
financiamento

Melhoria na gestão de negócio



3. Productos / Outputs

Capacidades dos técnicos da 
subunidade técnica EL 
aumentadas

Nível de execução das tarefas
Número de quadros da subunidade técnica EL que participam nas 
actividades da componente

Prioridade Alta
Desagregar por Linha de 
Base, Estudos de Cadeia 
Productiva, Estratégia 
DEL e Análise e 
aprovação de PMN

Inquerito anual, por um 
consultor externo

Setembro Consultor externo e 
Ass. M&A

M&A Encaminhar para a informação para a Direcção Geral, desenhar 
inquerito 

Elos da cadeia produtiva 
identificados
Coerência dos estudos realizados 
com relação à análise situacional e 
à estratégia DEL

(Medidas de mitigação identificadas sim ou não). % de estudos da 
cadeia de valor elaborados que cobrem os principais sectores 
desenvolvidos e aqueles sectores com um potencial de crescimento 
elevado nos seus municípios 

60% Prioridade Alta Consulta do relatorio de 
Estudos de Cadeias 
Produtivas, quando 
necessário pelo Ass. EL 

Quando necessário Ass. EL M&A Priorizar os potenciais sectores produtivos. Assistência técnica 
realizadaàs províncias participantes para a realização de estudos de 
cadeias de valor. As principais oportunidades por sectores serão 
identificadas na Estratégia de Desenvolvimento Económico 
Municipal. Posteriormente, consultores especializados levarão a 
cabo uma avaliação rápida do tipo de obstáculos encontrados pelos 
negócios para melhorar a produção e a produtividade, incluindo 
estimativas do potencial de criação de postos de trabalho e 
necessidades de financiamento. (UE)

Estratégia DEL

Número de municípios que incorporaram subunidades de economia 
local e estratégias DEL, validadas pelo CACS e implementaram 
parcialmente características desenvolvidas pelos próprios.
Número de municípios que incorporaram subunidades de economia 
local e estratégias DEL, validadas pelo CACS

11 Prioridade Alta Consulta documental do 
PDM, anualmente pelo 
Ass. DL

Maio Ass. DL M&A Divulgar. Assistência técnica realizada aos municípios seleccionados 
na preparação da sua estratégia de Desenvolvimento Económico 
Municipal. Cada Estratégia deverá proporcionar um retrato 
fidedigno do estado do sector económico para cada município, e 
estabelecer uma linha de base para a Componente. (UE)

Carteira de projectos

Numero de projectos inscritos na carteira ? Prioridade Alta Consulta documental do 
PDM, anualmente pelo 
Ass. DL

Maio Ass. DL M&A Monitorar o seu financiamento/execução

Projectos de melhoria de negócio 
aprovados

Numero de projectos aprovados 250 Prioridade Alta, sector 
produtivo, tipo de 
beneficiario, num. 
Beneficiario

Não objecção, 
trimesralemente pelo 
Ass. EL

Março - Junho - 
Setembro - Dezembro

Ass. EL EL Informar os beneficiarios e o comité de especialidade e formalizar os 
processos

PMNs Implementados

Numeros de PMNs implementados ? Prioridade Alta Relatório de 
contabilidade, 
trimestralmente pelo 
Ass. de contabilidade e 
M&A

Março - Junho - 
Setembro - Dezembro

Ass. de 
contabilidade e Ass. 
EL

Ass. M&A Encaminhar a informação à Direcção Geral

Recursos
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