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INTRODUÇÃO

Esta introdução oferece-nos um resumo das questões importantes da historia do projecto de Sobrevivência da Criança XII da CARE-Moçambique, antes do início da avaliação intermédia (AIM). Esta historia é importante para a compreensão da situação actual e o potencial para os próximos dois anos.

O  projecto iniciou a um ritmo lento devido ao atraso na contratação do Gestor do Projecto (GP). Depois da sua contratação em Dezembro de 1996 (3° mês do projecto), o GP tinha problemas em falar Português e organizar e implementar as actividades iniciais do projecto. Como resultado disso, o projecto perdeu perspectiva e o pessoal não tinha orientação nem direcção.

O tempo para  a preparação do Plano Detalhado de Trabalho (PDT) constitui sempre uma oportunidade para juntar o pessoal, gestores e parceiros do projecto para  ajustes prévio no primeiro ano. Isto nunca aconteceu e nem o processo do PDT nem o documento do PDT atingiram este objectivo. Muitas das actividades do projecto concentraram-se na recolha de informação qualitativa  e sem traduzir os resultados em decisões ou acções concretas a serem implementadas pelo pessoal do projecto residente nos distritos de Mecuburi, Ribaue e Malema. A perturbação havida no seio do pessoal provocada pelo receio da erupção da epidemia de cólera na Província de Nampula e a demora de quase um ano da realização de  um seminário importante (dependente da assistência técnica externa) contribui no progresso lento do projecto nos primeiros 18 meses. 

O ponto de viragem crucial deste projecto ocorreu nos meados do Ano 2 (seis meses antes do AIM). A CARE Atlanta mudou o representante dos seus  escritórios  centrais (EC), o  qual garantia apoio ao projecto e nomearam a Dra. Judiann McNultry, que visitou o projecto em Abril de 1998. Durante este período, a Dra. McNultry conduziu o pessoal do Projecto de Sobrevivência da Criança XII, através de uma revisão detalhada do projecto, revisão das estratégias do projecto e desenvolvimento de  um novo plano de implementação. O antigo Conselheiro Técnico Regional (CTR) para os Cuidados de Saúde Primária da CARE efectuou uma visita em Maio de 1998 e trabalhou durante cinco semanas com o pessoal na elaboração da estratégia de Informação, Educação e Comunicação (IEC). Algum período mais tarde, a CARE decidiu substituir o seu primeiro GP e em Agosto de 1998 (23°mês), chegou o novo GP.

As principais correcções intermédias feitas em Abril de 1998, tem estado a decorrer nos últimos seis meses. Daí que a AIM  serviu como:

1.	Um seguimento do plano de implementação corrigido de Abril de 1998
2.	Uma confirmação de que aquelas correcções intermédias foram apropriadas 
3.	Uma oportunidade para se ajustar o plano de implementação corrigido e fazer alguns acréscimos ou algumas correcções.
4.	Uma oportunidade para incluir o novo Gestor de Projecto na preparação de um calendário e Plano de Actividades actualizado que abordem todas as recomendações principais do AIM, e
5.	Uma documentação concisa do progresso projecto que serve como ponto de referência para a Avaliação Final.


RESUMO E RECOMENDAÇÕES

A.	Métodos de Avaliação

A abordagem da CARE às Avaliações Intermédias segue à-risca as recomendações do BHR/PVC, em que a AIM é considerada como sendo um oportunidade para uma auto avaliação do pessoal e parceiros do projecto sob direcção do representante dos escritórios centrais da PVO e do avaliador externo. Infelizmente, o pessoal do Ministério da Saúde (MISAU) não pôde participar como membros da equipa, uma vez que a os trabalhos do campo da AIM coincidiram com a campanha contra a póliomelite. Tendo reconhecido o conflito deste calendário antecipadamente, a CARE organizou a AIM de tal maneira que algum pessoal provincial e distrital do MISAU pôde ser entrevistado.

A AIM realizou-se na Província de Nampula de 28 de Setembro até 8 de Agosto de 1998. Ver o Apêndice 1, para o calendário completo da actividades e o Apêndice 2 para a lista dos membros da equipa de AIM.

Os métodos de recolha de dados incluíram: revisão dos documentos, discussões com todo o pessoal, visita às comunidades com projectos, e entrevistas com os parceiros do MISAU e membros da comunidade. Antes do trabalho do campo,  a equipa preparou guias para as quatro categorias de entrevistas: pessoal do MISAU, Agentes Polivalentes Elementares (APE’s), Conselhos Comunitários de Saúde (CCS), e grupos de mulheres. A equipa dividiu-se em dois grupos e levaram um dia em cada distrito. No final de cada dia nos distritos,  todos os membros discutiram sobre as suas constatações em grupo. De regresso à Nampula, o GP, o Assistente do GP, o Coordenador da Área, o representante do Escritório Central e o avaliador externo reveram o progresso dos últimos seis meses, desenvolveram planos para ultrapassarem as dificuldades actuais e criaram um novo calendário para os próximos seis meses. As dificuldades do projecto, as conclusões e recomendações e o novo calendário foram discutidos com o Assistente do Director da CARE para Nampula (AD) durante a AIM.

B.	Principais realizações, Dificuldades e Progressos relativos ao PDI

Nos primeiros 18 meses o projecto deparou-se com sérios problemas de gestão na execução e supervisão. No final do segundo ano, as mudanças no Escritório Central e na estrutura  de gestão local e regional ajudaram o projecto a sobreviver. De facto, o pessoal e os parceiros do MISAU e da comunidade, tiveram grandes realizações nos últimos seis meses, incluindo:

q	formação de 67 trabalhadores do MISAU na gestão sequencial das doenças infantis;
q	formação de 47 APE’s na triagem de pediatria para os casos de diarreia, malária e pneumonia;
q	advogando que o MISAU reduz o Kit das Parteiras Tradicionais e substitui  os artigos importados pelos locais;
q	organização de 20 comunidades para formarem 20 Conselhos Comunitários de Saúde (CCS);
q	formação de 20 CCS em aproximadamente 50% das mensagens do projecto (diarreia e pneumonia); e
q	desenvolvimento do plano de IEC, produção dos primeiros materiais e formação dos grupos teatrais locais.

As actividades acima indicadas ajudaram assegurar a continuidade progressiva nos últimos seis meses e o projecto irá provavelmente permanecer numa etapa de intensa “apreensão, acumulação e ajuste” durante o próximos seis meses. Logo que os ajustes adicionais tiverem sido feitas (ex: com um pessoal alargado e/ou organizado, motorizadas em funcionamento), o projecto precisa de prosseguir  o mais rápido possível para uma etapa de rápida aceleração, usando todos os recursos do projecto (ex: a estratégia do IEC) de uma maneira mais eficiente e efectiva.

O  projecto somente atinge somente uma fracção da população alvo com mensagens principais através da sua estratégia actual. Deste modo, o projecto deve mudar a sua filosofia de uma expansão aritmética (ex: dobrando o seu alcance de 20 para 40 comunidades) para uma expansão exponencial (ex: aumentando o seu alcance em 10 vezes). Para se  conseguir isto:

q	são necessários três novos facilitadores para ajudar a organizar e apoiar os CCS;
q	um  total de 27 comunidades;
q	cada  um dos membros dos CCS precisa de estar motivado de modo a que possa alcançar as outras comunidades vizinhas; e
q	deve-se acrescentar actividades adicionais de IEC de modo a se alcançar as populações alvo nas novas áreas a serem definidas. 

De modo a se aumentar a eficiência e efectividade na consumação dos objectivos do projecto, o pessoal do campo projecto precisa de voltar às 12 Mensagens Básicas , e só estas mensagens, para cobrir toas as intervenções. Um bom sistema de informação de gestão  (SIG) irá contribuir na melhoria da eficiência e efectividade do projecto. Foram dados passos largos durante a AIM com vista a melhorar o SIG. Uma vez iniciado o processo, é necessário que seja concluído o mais rápido possível de modo a que o pessoal tenha acesso a informação mais organizada sobre o processo e os resultados com os quais vão orientar e avaliar o seu trabalho. 

A perspectiva a longo-prazo de quão longa distância este projecto percorreu nos últimos seis meses é bastante crucial para a introdução dos dados da AIM numa perspectiva correcta. Apesar da desorientação e desconcentração do projecto no  início, a AIM marca um ponto em que a equipa do projecto pode se sentir orgulhoso das suas recentes realizações e serem optimistas e entusiasmadas com o futuro.

C. Principais Conclusões em Relação à Qualidade do Programa, Qualidade a Nível da Comunidade  e a Qualidade dos Trabalhadores de Saúde e Infra-estruturas de Saúde

Qualidade do Programa

De modo a efectuar uma maior expansão das mensagens do projecto às populações alvo, a CARE precisa de tomar melhores vantagens dos recursos disponíveis nos distritos. Em particular , a CARE podia criar mais sinergias entre todos os seus projectos a funcionar na Província de Nampula para o benefício mútuo.

 Qualidade a Nível da Comunidade

Foi levada a cabo uma considerável investigação qualitativa nas primeiras etapas do   projecto. Muita  coisa foi útil e aplicável, por exemplo, na elaboração dos conteúdos e canais do estratégia do IEC. Todavia, os resto da informação não foi aplicada com a devida celeridade nem com a devida abrangência , o que contribuiu em grande medida no facto de muitas das actividades a nível da comunidades terem se atrasado. Muito recentemente, como resultado do calendário do plano de implementação corrigido, o projecto organizou  20  comunidades e CCS em seis meses, e mostra grande potencial nesta área. O CCS realizam as suas tarefas com grande seriedade. Não obstante, o projecto tem de atingir aproximadamente 10 vezes mais a população que atinge na altura da AIM. O problema é de quantidade e não de qualidade.

Qualidade dos Trabalhadores da Saúde e Facilidades de Serviço 

O projecto desfruta boas relações com o MISAU e as mesmas são susceptíveis de se tornarem cada vez mais positivas sob a liderança do novo GP. Há uma comunicação salutar  com o MISAU a níveis distrital e provincial. O MISAU presta uma atenção de perto às actividades do projecto e espera replicar  os seminários da SCXII sobre a gestão sequencial das doenças da criança, e supervisão. A CARE e o MISAU envolveram-se em tomadas de decisões produtivas relativos aos kits das PT’s. Foi feito um grande  progresso nesta componente do projecto porque iniciou muito mais cedo do que as actividades baseadas na comunidade.

Conclusões e Sustentabilidade

O projecto fez investimentos consideráveis na formação do pessoal do MISAU e dos agentes dos CCS baseados na comunidade, os quais irão ajudar a promover a sustentabilidade na disseminação e uso apropriado da Mensagens Básicas. Para a maior parte, os parceiros do projecto compreendem os seus respectivos papeis em colaborar  com o pessoal da CARE.



Conclusões sobre a Gestão do Projecto

No início do projecto, realizaram-se várias actividades importantes que são parte da estratégias de SC (ex: avaliação da competência do trabalhador da saúde antes da formação, avaliação do acesso às facilidades de saúde, avaliação rural rápida, avaliação do actual currículo de formação da PT, partilha das experiências da organização da comunidade com as ONG’s locais de Manica, etc). Contudo, muitas destas actividades não eram parte de um  todo bem gerido e coerente, o que resultou em que:
b) Algumas das actividades continuaram como sendo experiências únicas e desconexas – desarticuladas no tempo e no espaço, sem nenhuma ligação  com nada que se seguiu; e
O desenvolvimento do pessoal sofreu das oportunidades desperdiçadas de se aplicarem estas experiências.
a) O  novo GP terá de identificar e apreciar os elementos positivos da história anterior do projecto e tentar incorporá-los nos planos do  futuro. Precisará de fazer ligações entre os aspectos positivos das actividades pendentes e/ou distorcidas  já realizadas nos Anos 1 e 2 e dos trabalhos que precisam de ser feitos nos  Anos 3 e 4.

Recomendações

Todas as recomendações  incluídas na AIM, saem da lista da dificuldades actuais apresentadas na secção 8C e seguem essa  ordem e formato abaixo. A organização responsável para trabalhar nas recomendações é a  gestão do projecto da CARE sobre a CSXII,  com o apoio do escritório regional da CARE em Nampula. As datas para que as  recomendações sejam postas em acção já foram estipuladas pela equipa de SCXII e estão apresentados num calendário corrigido, que acompanha este relatório (Apêndice 8). 

a.	Intervenções do Projecto

·	Pneumonia –1) Prosseguir com os planos para implementar o projecto piloto em Ribáue para o uso racional dos medicamentos; 2) desenvolver o plano para se trabalhar com o pessoal  MISAU que não regista nenhumas melhorias  - dar-lhes maior supervisão, enviar-lhes para o trabalho com colegas mais inteligentes. 

·	Diarreia – Voltar com mensagens principais sobre a necessidade de re-hidratar imediatamente as crianças com  qualquer líquido disponível, sem primeiro esperar a preparação de um fluído de cereais.  

·	Malária – Manter em contacto com a Population Service International (PSI) sobre os seus financiamentos, estar preparado com o Plano B se o PSI não prosseguir com a promoção das redes mosqueteiros para as camas.

·	Cuidado Materno –1) Continuar a pressionar o pessoal do MISAU para aprovar o plano geral corrigido e o currículo a participar na formação; 2) Manter-se em contacto com a Pathfinder e o MISAU à medida que vão prosseguindo com a implementação do sistema da PT Líder.

b.	Colaboração com o MISAU

·	Registo MOH e APE – Falar com o Director da DPS (MISAU a nível provincial) para obter a aprovação para incluir uma coluna dos sintomas e partilhar  este aviso oficial com os três directores dos DDS (MISAU a nível distrital). Iniciar a implementação com as DDS e APE’s.

·	Alcance dos DDS aos APE’s e PT – Explorar o dia/trimestre em que os APE’s vêm à DDS para levantar os seus kits, através da criação de um encontro de revisão interno com eles. Formar o pessoal a nível distrital da AMP e MCH para facilitar os encontros. Iniciar em Ribáue porque os APE’s estão habituados à recepção regular dose seus kits no 3° dia do mês que inicia o trimestre.  Logo que a componente de PT tiver a decorrer, deve-se desenvolver uma estrutura similar para as reuniões regulares entre o pessoal do MISAU a nível distrital e os líders das PT e também entre as PT que eles apoiam.

·	Discussão do Ano 3 e 4 – As equipas dos CCS  devem discutir, o mais rápido possível, os seus  planos para os próximos dois anos com o DPS e depois com cada um dos DDS; fornecer  uma cópia do calendário. Nestas discussões, a equipa pode apontar as actividades adicionais (especialmente a formação em IEC e PT) que irá se realizar em três distritos. Convidar o pessoal do Distrito de Lalaua à formação; identificar os mais fortes e partilhar os  novos instrumentos com eles para uso em Lalaua. Determinar como é que o projecto pode ajudar o pessoal do MISAU a atingir os seus objectivos (ex: responder às repetidas solicitações do MISAU para ajudar a combater os declínios das taxas de EPI).

·	Abordar o problema das rupturas no fornecimento dos kits C no Distrito de Mecuburi.

c.	Colaboração com as Comunidades

·	Curandeiros: voltar ao tratamento da diarreia em que os  curandeiros tinham um papel importante e positivo , reconhecer que os CCS  foram encorajados a incluir os curandeiros como membros e reforçar a sua colaboração nas transferências.

·	Conselhos Comunitários de Saúde: Incorporar a formação em matérias de solução de problemas  com o passo inicial na formação dos novos CCS, apreciar o calendário dos próximos dois anos para a sua incorporação nos planos com os actuais 20 CCS.

·	Difusão das mensagens do projecto.

·	Canais: De modo a se atingir efectivamente a população alvo no seu todo, o projecto precisa de aumentar o número do pessoal formado e os canais de disseminação. Os actuais membros dos CCS mais organizados e competentes podem ser formados para formar os outros CCS nos locais mais distantes das suas comunidades. O projecto precisa de  contratar mais facilitadores de campo – particularmente mulheres – para ajudar na expansão do desenvolvimento de mais CCS e outros meios de difusão de  da mensagem do projecto. Os facilitadores precisam de adoptar e adaptar os instrumentos de supervisão para supervisar o trabalho dos CCS e visitar os locais (ex: participar nas festas religiosas) onde estiverem a difundir as suas mensagens.

·	Métodos: Produzir o material de IEC, formar os facilitadores na sua utilização, distribuir aos CCS e formar-lhes.

·	Conteúdos: Rever os planos e matérias de IEC com os facilitadores de modo a que possam ensinar aos CCS a utilização apropriada das estratégias actuais e futuras de IEC. Prestar maior atenção nas 12 Mensagens Básicas e não nas mensagens complementares até que as Mensagens Básicas tenham sido ensinadas e interiorizadas. Voltar ao tratamento original da estória da diarreia para o grupo de teatro.

·	Partidos políticos: A CARE precisa de ser vista como apolítica. Deste modo, nas comunidades onde existem ambos os partidos (Frelimo e Renamo), a CARE deve tentar certificar de ambos os partidos se encontram representados nos CCS. Se isso não for possível, então a CARE precisa de desenvolver CCS separados em locais onde o outro partido for mais predominante.  Considerar estratégias específicas para incluir as comunidades somente da Renamo de modo a estabelecer um equilíbrio das possíveis percepções das preferências partidárias. Considerar o envolvimento do administrador distrital na amenização do relacionamento entre os partidos políticos. Finalmente, considerar atribuir aos agentes de campo da CARE (facilitadores e formadores de enfermeiros) um tipo de cartões de identificação que lhes possa ajudar no processo da  organização da comunidade. 

d.	Gestão do Projecto

·	Aprovisionamento: Considerar opções alternativas para  o uso racional dos patrimónios dos actuais projectos (ex: mais partilha com os outros projectos da CARE)

·	Transporte e fornecimento para o pessoal do campo do projecto: Levantar a questão  com o ACD da CARE em Nampula com vista a uma resolução efectiva, fornecendo informação sobre os dias/meses perdidos de cada trabalhador devido a problemas com as motorizadas. Deve-se fornecer capas de chuva ao pessoal do campo, discutir-se-á sobre outros artigos tais como botas e cantis.

·	Habilidades do pessoal do projecto:  O perfil do pessoal da equipa do  projecto de Sobrevivência da Criança precisa de ser revisto em termos de números de pessoal adequados e as qualificações de cada membro vis-à-vis os requisitos do seu trabalho. Pelo menos são necessários três novos facilitadores para expandir a organização da comunidade. Rever as responsabilidades laborais sempre que for necessário e fazer os respectivos ajustes: acrescentar, reposicionar e/ou substituir o pessoal.

·	Uso eficiente dos recursos da CARE: Discutir com os Directores de outros projectos da CARE e identificar razões mutuamente benéficas para uma maior partilha de informação entre todo o pessoal do distrital do campo na província de Nampula. Desenvolver um plano de implementação;  ex: desenvolver uma agenda e depois designar alguém responsável em  convocar as reuniões e, talvez numa base rotativa. Monitorar e avaliar os resultados.
   

Apêndice 2

EQUIPA DE AVALIAÇÃO INTERMÉDIA

Os membros da equipa eram constituídos por:

Pessoal da CARE

1.	Representante da Sede		Dra. Judiann McNulty, Directora Adjunto
2.	Sra. Marydean Purves,		Gestora do Projecto SC XII
3.	Sra. Gorgete Malanzele,		Assistente da Gestora do Projecto
4.	Sra. Filomena Mutoropa,		Coordenadora do Campo
5.	Sra. Ilda Bila, 			Formadora de enfermeiras, distrito de Mecuburi
6.	Sr. Patrício Gil,			Facilitador, Distrito de Mecuburi
7.	Sra. Amélia Susana Mandane,	Formadora de enfermeiras, Distrito de Ribáue
8.	Sr. Alberto Leopoldo Maurício,	Facilitador, Distrito de Ribáue
9.	Sra. Maria Fátima Chaimite,	Formadora de enfermeiras, Distrito de Malema
10.	Sr. Amadeu Azevedo, 		Facilitador, Distrito de Malema
11.	Sr. José Amarantes,		Motorista

Avaliador externo e principal autor do AIM:  Dra. Mary Ruth Horner

Editores do Relatório AIM: dra. MaNulty. Sra. Purves, Sr. Malanzele, Sra. Mutoropa.


