
Anexo 2

         LOGICAL FRAMEWORK
Intervention Objectively verifiable Sources and means of Assumptions

logic indicators of achievement verification

Overall 
objective

Contribuir para a melhoria das condições de vida 
da População da Ilha de Maio Melhoria dos indicadores económicos e sociais da Ilha Estatísticas do INE

* Diminuição da taxa de doenças infectocontagiosas Relatórios do Ministério da saúde

What are the factors and conditions not under the 
direct control of the project which are necessary to 
achieve these objectives? What risks have to be 
considered?

*Diminuição do Número de mães solteiras Estatísticas do INE 1- mudança de Presidente da Câmara
Specific               
objectives *Aumento da procura dos produtos locais Aumento da taxa de turismo

2- mudança da política de 
desenvolvimento do Governo

*Aumento da retenção de mão-de-obra qualificada 3- Beneficiários pouco motivados

4- Condições climatéricas prejudiciais

Expected Relatório de Actividades

What external factors and conditions 

must be realised to obtain the expected 

outputs and results on schedule?

results
Inquéritos realizados nas campanhas 
de sensibilização

1- Aumento da procura de materiais 
produzidos nos centros de Cerâmica e 
Tecelagem

Relatórios da Câmara Municipal do 
Maio 2- Aumento da actividade turística

Diagnósticos económicos da Câmara 
Municipal do Maio

3- Beneficiários envolvidos na realização 
das actividades

Actividade de Formação Profissional
 - Número de alunos que se inscreveram
 - Número de alunos que terminaram a formação
 - Número de alunos que foram integrados no sector da 
formação
 Actividades geradoras de rendimento
 - Número de pessoas directamente empregadas no Centro de 
Cerâmica
 - Número de pessoas directamente empregadas no Centro de 
Tecelagem e Tingidura
 - Número de pessoas directamente empregadas na Micro-
Empresa de Carpintaria
 - Número de pessoas directamente empregadas na Oficina de 
Mecânica
 Actividade de Saúde
 - Número de campanhas de sensibilização da população 
realizadas
 - Número de pessoas que participaram nas sessões de 
sensibilização
 - Número de técnicos de saúde formados
 - Diminuição da percentagem de mães solteiras
 - Aumento do número de consultas de planeamento familiar
 - Aumento da percentagem de vacinação
 Actividades de Água e Saneamento
 - Percentagem de aumento da produção de água própria para 
consumo
 - Número de campanhas de sensibilização
 - Número de pessoas que participaram nas sessões de 
sensibilização
- Percentagem de utilização dos contentores de lixo
 - Impacto da lixeira na melhoria do meio-ambiente
 Actividade Agrícola
 - Percentagem de aumento de terra cultivável

SO1- Jovens e adultos com maior facilidade de 
apreensão de formação/Informação
SO2- qualificação profissional das mulheres 
beneficiárias aumentada
SO1- remuneração fixa garantida às beneficiárias, 
tornando-as independentes das FAIMO
SO1- sector artesanal no Maio promovido
SO1/2- sustentabilidade dos Centros e micro-
empresas garantida 
SO1- Qualidade dos produtos produzidos 
melhorada
SO1- novos produtos de carpintaria e marcenaria 
existentes no mercado do município  e da região e 
em especial pequenas embarcações para pesca 
artesanal.
SO3- Apoio do Centro de Saúde a questões de 
planeamento familiar e Cuidados materno Infantis 
melhorado
SO3- Programa de Apoio à vacinação reforçado e 
cobertura vacinal aumentada
SO3- Percentagem de doenças sexualmente 
transmissíveis diminuída
SO1- Infraestruturas para vulneráveis e mães 
solteiras existentes
SO3/4- Higiene pública melhorada
SO4/5- preservação do ambiente melhorada, 
através da preservação dos lençóis freáticos

SO1. contribuir para desenvolvimento e 
dinamização do tecido económico da Ilha
SO2. Contribuir para a capacitação profissional de 
jovens desempregados e mães solteiras chefes 
de família
SO3. Melhorar a assistência médica e educação 
para a saúde
SO4. Melhorar as condições de saneamento, 
através do abastecimento de água e tratamento 
de lixos
SO5. Melhorar e aumentar a produtividade 
agrícola, através da introdução de novas técnicas 
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Activities Means: What are the sources of What pre- conditions are required before

Recursos Humanos information about project the project( s) start( s)?

1 Coordenador do Projecto progress? What conditions outside the project’s

1 Coordenador Adjunto direct control have to be present for the

10 Professores 1. Relatórios de actividades do Projecto implementation of the planned

10 Formadores
2. Informações recolhidas nas missões de 
acompanhamento e avaliação activities?

3 Técnicos de Saúde 3. Relatórios de Contas
1 Técnico de saneamento 4. Actas da Caixa de Crédito Mútuo 1- Existência de Financiamento
1 Técnico de Água 2- Economia em crescimento
1 Técnico de Construção Civil 3- Situação política estável
1 Administrativa 4- Situação climatérica estável
1 Formador cerâmica
1 Técnico de Saúde
Recursos Materiais (ver ponto1.7.- i)
Actividade Formação - Projector de Slides, Retroprojector, 
Fotocopiadora, Computador Multimédia, Impressora
Equipamentos e matérias primas necessárias às formações de 
Carpintaria, Cerâmica, Tecelagem, Culinária

Actividade Saúde - Balança, Berço, Distilador Água 4ltr/hora, Autoclave 
de Bancada semi-automática, Autoclave vertical eléctrica para 
esterilização húmida, Microscópio, Aparelho medidor tensão arterial, 
Pinares
Actividade Agrícola - Reservatórios de água, Bomba solar com 
conversor continuo alternado, Sistema de rega gota a gota, 

Actividade de Água e Saneamento - Contentores de lixo de 110ltr, 
Rede plástico, tubo galvanizado, Unidade de tratamento de água, 
compra de Viatura de recolha de lixo
Investimento - Actividade de Água e Saneamento - Sacos Cimento, 
Escavação, mão de obra
Actividade Formação - Infraestrutura centro carpintaria, Material 
Formação Construção Civil, 

Fundos de crédito - Apoio a actividades geradoras de rendimento

 - Percentagem de aumento de terra cultivável
 - Quantidade de água poupada por utilização de Bombas de 
água solares
 - Quantidade de água recolhida nos  reservatórios
 - Número de sessões de formação
 - Número de agricultores que participaram nas formações
 - Número de agricultores que beneficiaram de micro-crédito

através da preservação dos lençóis freáticos
SO1/4/5- recursos naturais valorizados
SO1/5- produção agrícola aumentada

Preparação da Implementação
Actividade 1: Formação Profissional
SO2 Definição dos critérios e entrevistas
SO2 Selecção dos formandos
SO2 Formação Teórica
SO2 Formação Prática
SO2 Apetrechamento Formação Prática
SO2 Infraestrutura carpintaria
Actividade 2
SO1 Apoio a Actividades Geradoras de 
Rendimento
Actividade 3: Saúde
SO3 Apetrechamento Centro Médico
SO3 Campanha Sensibilização Saúde
SO3 Formação Técnicos de Saúde
SO3 Produção de material para as campanhas de 
sensibilização de saúde
Actividade 4: Água e Saneamento
SO4/3 Campanha sensibilização Saneamento
SO4 Instalação da Unidade tratamento água
SO4 Construção Lixeira mehorada
SO4 Colocação de Contentores
SO4 Aquisição de Viatura
SO5 Colocação Bombas
SO5 Colocação dos Reservatórios
Actividade 5: Agricultura
SO5  Instalação do sistema irrigação
SO2/5 Formação técnicas cultivo
SO1/5 Micro-crédito 
SO1/5Criação da Caixa de Crédito Mútuo
Acompanhamento e Avaliação
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