
Lógica da Intervenção Indicadores Objectivamente 
Verificáveis e Mensuráveis Meios de Verificação Pressupostos Importantes

Objectivo Global
Contribuir para o bem-estar social e melhoria das condições 
de saúde da população da Região Sanitária de Bolama 
(RSB).

São atingidos os dois objectivos 
específicos propostos no projecto.

Relatório da Direcção 
Regional de Saúde

Contribuir para a capacitação para a intervenção comunitária No final do ciclo de projecto são 
atingidos os resultados 1, 2 e 3.

 Relatório intercalar de 
missão de avaliação;
Relatórios finais de 

actividades;
Fotografias.

Promover a melhoria dos conhecimentos e práticas na área 
da saúde

No final do ciclo de projecto são 
atingidos os resultados 4, 5, 6, 7 e 

8.

 Relatório intercalar de 
missão de avaliação;
Relatórios finais de 

actividades;
Fotografias.

ANEXO IV

PROJECTO " SAÚDE  EM ACÇÃO "

QUADRO LÓGICO

Objectivo 
Específico

• Encontra-se em vigor um 
protocolo de cooperação 

entre o Ministério de 
Saúde guineense e a 
Fundação AMI, que 

permite a presença desta  
em território guineense até 

ao final de 2009.       
• Localmente verifica-se a 

aceitação e o 
reconhecimento por parte 
da Direcção Regional de 

Saúde da importância 
desta intervenção.

•A população confia nos  
grupos de trabalho e 

participa nas suas 
iniciativas.
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Resultados 
Esperados

R.1 - Os grupos juvenis da Região de Saúde de Bolama têm 
uma intervenção activa na limpeza de espaços públicos.

• Cada um dos 10 grupos juvenis 
organizou uma campanha de 
limpeza de espaços públicos;                  

• 50% dos jovens de cada local de 
actividade participaram nas 
campanhas de limpezas de 

espaços públicos;
• Cada um dos 10 grupos juvenis 

organizou uma sessão de 
sensibilização para a saúde;

• 50% dos jovens de cada local de 
actividade participaram nas 

sessões de sensibilização para a 
saúde

  • Observação directa 
aquando da visita de 

avaliação;
• Relatório intercalar de 
missão de avaliação;
• Relatórios finais de 

actividades;               • 
Fotografias.

•Verifica-se a continuidade 
das actividades 

organizadas pelos grupos 
juvenis, no âmbito da 
limpeza de espaços 

públicos. 
 

 • Os elementos da 
comunidade pertencentes 

aos grupos de trabalho 
definidos ao longo do 
projecto continuam 
trabalhar juntos e a 

organizar-se, mobilizando 
recursos de forma a 
resolver problemas 

comuns.       

 R.2 - Estão criados, e em plena actividade, núcleos de 
organização e gestão de produção agricola

• 80% das hortas estão feitas e 
em produção activa

•Verifica-se a continuidade 
da produção hortícola, 

causando impacto sobre a 
nutrição da população e 

consequentemente sobre a 
qualidade de saúde.

R.3 - Estão criados, e em plena actividade, grupos de 
intervenção para a Promoção da Saúde nas escolas da RSB

• 80% das crianças, jovens e 
profissionais em exercício nas 

escolas participaram nas sessões 
de sensibilização para a saúde

•Verifica-se a continuidade 
das actividades 

organizadas pelos grupos 
de intervenção nas escolas 
em Promoção da Saúde.

R.4 - Em dez escolas da RSB existe um poço e uma latrina 
aptos a servir a população escolar local

• Em cada uma das dez escolas 
seleccionadas está em 

funcionamento e utilização um 
poço e uma latrina

R.5 - Em cada Unidade de Saúde e Base (USB) existe uma 
latrina em uso

• Em cada uma das dez USB está 
construída uma latrina

 • Observação directa 
aquando da visita de 

avaliação;     •Relatório 
intercalar de missão de 

avaliação;
• Relatórios finais de 

actividades;               • 
Fotografias.

•A utilização dos poços e 
latrinas construídos 

durante o ciclo de projecto 
tem impacto  sobre hábitos 

de higiene dos seus 
utilizadores e também 

sobre a saúde da 

• Observação directa 
aquando da visita de 

avaliação;
• Relatórios finais de 

actividades;               • 
Fotografias.
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Resultados 
Esperados

R.6 -Os Agentes de Saúde de Base (ASB) e as Matronas são 
autónomos na gestão das USB

• Estão instituídas, e em correcta 
utilização, folhas de registo em 

todas as USB

R.7 - Os ASB e as Matronas têm conhecimentos alargados 
em temáticas de saúde por eles seleccionadas

• 60% dos 60 técnicos de saúde 
locais (30 ASB´s, 30 matronas) 

tiveram aproveitamento em 
relação à formação ministrada;

R.8 - A população da RSB tem acesso a cuidados de saúde.

• No mínimo, 5% da população da 
Região Sanitária de Bolama 

beneficiou de uma assistência 
médica qualificada da equipa da 

AMI

• Relatórios Mensais; • 
Registo Mensal de 
Consultas por USB

Actividades A 1.1 – Dinamização de grupos juvenis para a intervenção 
em limpeza de espaços públicos

A 1.2 – Avaliação da intervenção de grupos juvenis na 
limpeza de espaços públicos

A 1.3 – Criação de núcleos de organização e gestão de 
produção agricola

A 1.4 – Dinamização dos núcleos de organização e gestão 
de produção agricola

A 1.5 – Avaliação do trabalho desenvolvido pelos núcleos de 
organização e gestão de produção agricola.

A 1.6 – Criação de grupos de intervenção nas escolas em 
Promoção de Saúde

A 1.7 – Dinamização dos grupos de intervenção nas escolas 
em Promoção de Saúde

A 1.8 – Avaliação do trabalho efectuado pelos grupos de 
intervenção nas escolas em Promoção de Saúde.

A 2.1 – Selecção de 10 escolas em 20 da RSB para 
beneficiarem de apoio em recuperação/construção de 
infraestuturas

• Relatório final de 
actividade                  • 

Resultados das 
avaliações qualitativas 
dos ASB e Matronas 

participantes nas 
sessões de formação

•Os técnicos de saúde 
locais são autónomos na 
gestão  das USB, sendo 

estas um local de 
referência em termos de 

prestação de cuidados de 
saúde quer no domínio 

curativo quer no 
preventivo.

MEIOS HUMANOS                                                                                                                         
Recursos Humanos no local:
Expatriados:
- 1 Médico 
- 1 Enfermeiro 
- 1 Técnico de desenvolvimento 

Locais:
- 1 Empregada de casa 
- 1 Motorista 
- 2 Marinheiros 
- 2 Guardas (diurno e nocturno) 
- 1 Activista comunitário 

Recursos humanos na sede da 
ONG
- 1 Coordenador de projecto 
- 1 Téc. de contabilidade                                                                                                                                                                                                                                      

• Relatórios Mensais; • 
Observação directa 
aquando da visita de 

avaliação;  •Fotografias

• Os ASB, as matronas e 
os grupos juvenis locais 
estão motivados para a 

execução das actividades 
previstas neste projecto.  O 

mesmo se verifica 
relativamente aos 

professores e funcionários 
das escolas.                       

• O activista local 
demonstra muito interesse 
em colaborar na execução 
das tarefas previstas em 

projecto.   • Na região 
existem recursos e infra-

estruturas que permitem a 
aplicação, por parte da 

população alvo, dos 
conhecimentos adquiridos.
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A 2.2 – Supervisão da construção de um poço em 10 escolas 
da RSB

A 2.3 – Supervisão da construção de uma latrina em 10 
escolas da RSB

A 2.4 – Supervisão da construção de uma latrina por USB

A 2.5 – Colaboração com os ASB e Matronas na gestão das 
USB.

A 2.6 – Definição participada de temas de formação em 
saúde a ministrar aos ASB e Matronas.

A 2.7 – Formação aos ASB e Matronas em temáticas de 
saúde

A 2.8 – Avaliação da formação ministrada aos ASB e 
Matronas.

A 2.9 – Realização e supervisão de consultas médicas.

                                                                                                                                                                                                                                                               
MEIOS MATERIAIS         Bens já 
disponíveis:               - Casa da 
AMI (alojamento para 6 pessoas)                                  
- 1 Jipe 4x4
- 1 Barco
- 1 Motorizada
- 1 Gerador
- 1 Computador
- 1 Impressora
- Telemóveis

Bens a adquirir:
- Material para trabalho de 
produção hortícola
- Sementes
- Material para a construção de 20 
latrinas
- Material para a construção de 10 
poços
- Medicamentos e material clínico
- Material didáctico para 
sensibilizações e formação.

                                                                                                                                                                                                                                
Custos por actividade                                                                                                                       
A 1.1 - 15,259,14 €        
A 1.2 - 1.768,35€      A 
1.3 - 1.595,46 €     A 1.4 - 
14,563,46 €    A 1.5 - 
1.710,72 €     A 1.6 - 
1.673,60 €      A 1.7 - 
6.994,41 €      A 1.8 - 
1.788,86 €                                                                                                                                                                                                       
A 2.1 - 1.692,76 €      A 
2.2 - 7,031,07 €      A 2.3 - 
3.831,07 €     A 2.4 - 
3.831,07 €     A 2.5 - 
17.276,62 € A.2.6 - 
3.641,24 €     A 2.7 - 
18,809,71 €     A 2.8 - 
3.691,24 €     A 2.9 - 
37,503,02€  Custo total      
142,622€       


