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Antecedentes

USAID - apoio orçamentado dentro do Programa ILRG 
para o processo de auscultação ($50 mil)

Enfoque nos membros de comunidades rurais

Introduzir inovações e aproveitar tecnologias novas

Discussões e MdE

Hoje - Proposta inicial

Possibilidade de outros inquéritos para grupos 
específicos



Ferramenta Digital – uso

 População rural - 18 milhões: “processo mais vasto e amplo sobre as questões de revisão” e 
“quanto maior número de pessoas abrangidas, muito melhor”

 Participação de Organizações de Sociedade Civil - parcerias estratégicas

 Aqueles que já assinaram MdE com CRPNT

 Aqueles que estão a trabalhar no âmbito do ILRG (6 ONGs em >150 comunidades rurais nos 
próximos 6 meses)

 Aqueles que podem eventualmente se juntar ao processo - igrejas, empresas, outras entidades 
que queiram participar

 Objectivos e princípios:

 ‘diagnóstico participativo’

 ‘consulta e auscultação’

 ‘desconcentrado e descentralizado’



Painéis em tempo real

Análise Estatística

Evidência para formulação de políticas

“Permita ao público interessado 
acompanhar a dinâmica do processo da
Auscultação”



Ferramenta Digital – desenho

 ‘Open source’ – maior numero possível sem custos (Android, ODK via Google Play)

 “em nome e por mandato da CRPNT/MT”

 credenciar as organizações, limitar o uso através de códigos pré-estabelecidos, assinatura digital 
de enumerador

 geo-localização de preenchimento

 Escolha e formulação de perguntas – limite “ao essencial e ao possível”

 limite o uso de perguntas abertas, prefira múltipla escolha e opções pré-definidas

 habilitar referência cruzada entre respostas e género, idade, status social, localização, etc.

 linguagem acessível e uso de imagens

 integração com outras formas de auscultação 

 Materiais de formação on-line



Ferramenta Digital – metas e custos

 Desenho e manutenção de 
formulários, paneis, etc. 
(aproximadamente USD $7.500)

 Espaço no servidor 
(aproximadamente USD $200/mês 
= USD $1.200) 

 Dispositivos para algumas 
organizações ou enumeradores (x 
100 = USD $15.000)?

 Balanço = $26.000

 FAO

 Análise Estatística

 20 orgs x 5 enumeradores = 100

 Cada enumerador x 3/dia = 
300/dia

 6 meses (180 dias) = 54.000

Mas:

 Possibilidade de aumentar o 
numero significativamente – mais 
organizações, enumeradores, 
inquéritos por dia, etc.



Ferramenta Digital – rascunho

c-167 ORAM

c-253 LUPA

c-926 CESC

c-228 CTV

c-092 CRPNT



https://datastudio.google.com/s/hZQptmI4EnM



Obrigado…


