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Resumen ejecutivo de la evaluación ex post externa del proyecto de cooperación
triangular entre Brasil, Mozambique y Alemania1

Datos principales del proyecto













Fecha de elaboración de la propuesta: 26 de mayo de 2014
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento Técnico y Institucional del Instituto Nacional de
Normalización Y Calidad de Mozambique Fase II (FORTINNOQ II)
Área de Cooperación: Apoyo al sector privado, creación de infraestructura de calidad y
desarrollo empresarial local
Países oferentes: Brasil (oferente sur) y Alemania (oferente tradicional).
País Beneficiario: Mozambique (oferente beneficiario)
Volumen del proyecto: US$ 1.000.000 (Brasil: US$ 300.000; Alemania: US$ 400.000;
Mozambique US$ 300.000)
Periodo de implementación: 01/2015 – 07/2017
Institución coordinadora de cooperación internacional en el país oferente sur: Agencia
Brasileña de Cooperación (ABC)
Instituciones ejecutoras en el país oferente sur: ABC & INMETRO
Instituciones ejecutoras del país oferente tradicional (Alemania): Cooperación técnica
alemana a través de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH & PTB
Institución ejecutora en el país beneficiario: INNOQ
Institución coordinadora de Cooperación Internacional en el país beneficiario: no hubo

Contexto y Antecedentes
El proyecto Triangular de Fortalecimiento Técnico y Institucional del Instituto Nacional de
Normalización Y Calidad de Mozambique Fase II (FORTINNOQ II) surge aproximadamente 10
años atrás a iniciativa de la PTB, el INMETRO y el Gobierno de Brasil, ante la necesidad de contar
con políticas públicas de infraestructuras de calidad y una institución especializada con la
capacidad técnica y organizacional para brindar un servicio eficaz y eficiente en la creación y
gestión del sistema de normalización y el control de calidad del país.
La oportunidad de cooperación surgió en continuación de dos proyectos ya existentes de la
UNIDO y del Unión Europea, y se hizo posible gracias a la convergencia de las agendas temáticas
de desarrollo de Brasil y Alemania en Mozambique y también en esta temática específica, así
como al apoyo estratégico de la cooperación alemana a través del Fondo Regional de
1

Para facilitar la lectura de todas las partes involucradas, el resumen ejecutivo se preparó en Español, pero la parte
principal fue redactada en Portugués.
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Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe, organismo que promueve proyectos
triangulares con el objetivo de fomentar capacitaciones institucionales favorables al desarrollo
sostenible de los países socios.
Alemania viene colaborando con Brasil y Mozambique desde hace más de 40 años en áreas
relacionadas al desarrollo económico local y apoyo a los PYME, recursos naturales,
gobernabilidad y descentralización, por citar algunos. En el marco de la cooperación con el
INMETRO, la PTB ha brindado asistencia técnica en las áreas de metrología legal e industrial por
mas de 30 años, obteniendo resultados muy exitosos. En Mozambique los dos países oferentes
vienen apoyando en el fortalecimiento de capacidades de la institución nacional clave para la
infraestructura de calidad, el INNOQ, a la temática de creación de normas y el control de la
calidad de su aplicación, a través del Proyecto FORTINNOQ. Este proyecto pasó por tres fases
durante los últimos 10 años, una fase piloto y dos fases principales (FORTINNOQ I y FORTINNOQ
II), la última siendo el objetivo de esta evaluación.
Aunque se trata de la primera iniciativa triangular entre Mozambique, Brasil y Alemania, ambos
países ya contaban con experiencias en la implementación de proyectos bajo el enfoque
bilateral, en áreas relacionadas al desarrollo técnico-económico y capacitación profesional
durante muchos años. En ese sentido, el proyecto saca provecho no solo de las redes de
contactos que surgieron a partir de dichas cooperaciones, sino también de las buenas prácticas y
lecciones aprendidas de las fases anteriores (cooperación del INNOQ con UNIDO y Unión
Europea) .
Objetivos del proyecto
El objetivo principal de este proyecto era el fortalecimiento institucional del INNOQ para
asegurar el cumplimiento de la creciente demanda por estándares de calidad exigidos por la
industria exportadora y por los consumidores mozambiqueños. El INNOQ debería ser
reconocido por el Gobierno, sectores económicos y consumidores como una institución líder del
sistema nacional de calidad, con servicios consolidados y reconocidos internacionalmente en las
áreas de normalización, metrología y evaluación de la conformidad.

Resultados de la Evaluación
Pertinencia y diseño
Los resultados de la evaluación indican que el proyecto resultó altamente pertinente porque
responde a una preocupación nacional relacionada con la ausencia de un sistema nacional de
infraestructura de calidad; la falta de normas y reglamentos técnicos adaptados a la realidad
mozambiqueña; la ausencia de laboratorios para el control de la calidad del agua potable y
productos alimenticios; la falta de capacidad técnica de calibrar y controlar instrumentos y
aparejos técnicos y medicinales y grandes limitaciones en la certificación de empresas
exportadoras y sus productos, constituyéndose en un peligro para la salud humana, el medio
ambiente, el desarrollo económico del país y pérdidas para el fisco. En Mozambique existe uno
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de los más grandes depósitos de carbón de alta calidad, a parte de otros recursos minerales
importantes, pero su mayor riqueza consiste en los depósitos de gas natural, que son
considerados los 4º más grandes del mundo. Sus exploraciones casi no son técnicamente
fiscalizadas, igual como casi no existe ningún control profesional e independiente de la calidad
de los principales productos alimenticios básicos y del agua potable. El proyecto se alinea con la
agenda nacional de desarrollo de Mozambique, especialmente, la estrategia para la erradicación
de la pobreza absoluta (PARPA) y fue consistente con los marcos estratégicos de cooperación
tanto de Alemania como de Brasil. También contribuye a los compromisos globales establecidos
en los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de la Agenda 2030. Su diseño fue producto de
un proceso altamente participativo con la contribución de todas las contrapartes involucradas.
Pertinencia de la modalidad de la cooperación triangular
El enfoque triangular ha sido crucial para este proyecto, aprovechando múltiples sinergias y
complementariedades entre los socios brasileños y alemanes, especialmente en la definición de
las temáticas, la metodología y el enfoque de intervención, las herramientas a utilizarse y el
modelo de coordinación, monitoreo y gestión. También las similitudes socio-culturales entre
Brasil y Mozambique ayudaron mucho durante todo el ciclo del proyecto.
Eficiencia en la implementación
La conducción general del proyecto estuvo coordinada por una experta de la GIZ Brasil que
recibió también apoyo de una colega de la GIZ Mozambique. Técnicamente estuvo gestionado
por dos expertos de la PTB (Alemania) y del INMETRO (Brasil), ambos con experiencia en la
temática y con lazos institucionales en Mozambique. Se creó dos comités internos (uno para
asuntos estratégicos y otro para gestiones técnicas) con representantes de las contrapartes
(ABC, GIZ, PTB, INMETRO, INNOQ) para darle seguimiento al proyecto y gestionar la
comunicación. Las contrapartes brasileña y alemana realizaron varias visitas técnicas a
Mozambique, y el INNOQ recibió capacitaciones técnicas constantes. Tanto los países
contrapartes como Mozambique fueron capacitados por diversos consultores alemanes y
brasileños. Hubo también un intercambio regular a distancia y varia pasantías técnicas de la
contraparte mozambiqueña al PTB en Alemania y al INMETRO del Brasil. Algunos restricciones
de condiciones financieras de la contraparte brasileña afectaron parcialmente el desarrollo de
algunas actividades en la área de la normalización. Podría también haber sido útil una mayor
participación del sector privado mozambiqueño (PYMEs, empresas exportadoras) y una mayor
apropiación de parte de la entidad política responsable en Mozambique (Ministerio de Industria
y Comercio - MIC). El proyecto desarrolló metodologías adecuadas para el seguimiento del Plan
de Acción y adoptó medidas concretas para una adecuada gestión de conocimiento, que podría
ser mejorada por ejemplo con la creación de una base de dados central, quizás en combinación
con una plataforma virtual (página web), para facilitar mas todavía el intercambio de
información, la comunicación y el aprendizaje colaborativo para el futuro.
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Eficiencia en el manejo de las estructuras triangulares
El proyecto ha capitalizado las experiencias de las contrapartes alemanes y brasileñas en la
gestión de iniciativas similares, especialmente en el ámbito de la larga cooperación entre
INMETRO, ABNT y PTB, y también entre la ABC y la GIZ. Se ha hecho un esfuerzo grande desde la
coordinación para establecer una gestión orientada al logro de resultados. La ABC – Agencia
Brasileña de Cooperación, articuló a las organizaciones brasileñas que participarían de la
asistencia técnica y apoyó con los recursos acordados. Desde Mozambique, el enlace GIZ ha
acompañado el proceso, facilitando el contacto con los sectores estratégicos de la contraparte
mozambiqueña y apoyando en la implementación de algunas actividades (cursos de
planificación de proyectos y técnicas de marketing, comunicación social y aspectos de género).
Hubo generalmente un buen flujo de la comunicación, especialmente después de la definición
de un coordinador para la implementación operacional (Vice-Director del INNOQ, con apoyo de
la asistente jurídica), y se han aprovechado los recursos y experiencias de otras organizaciones y
agencias de cooperación comprometidas con la temática abordada, como, por ejemplo, la
UNIDO, el USAID y la Unión Europea.

Efectividad de las medidas/logros de resultados del proyecto
El proyecto generó importantes resultados tales como la amplificación de los laboratorios de
temperaturas y masas, y tres nuevos reglamentos técnicos, que constituyen avances valiosos
para fortalecer las capacidades institucionales del INNOQ. Consiguió, además, movilizar cada
año recursos financieros crecientes, como resultado de los servicios de metrología industrial y
un mejoramiento y ampliación de su imagen en la población, especialmente, dentro del sector
de las PYMEs, todo conforme la planificación del proyecto. El proyecto afrontó, sin embargo,
algunas dificultades para el desarrollo de una estrategia de sostenibilidad financiera en la
expansión en los regiones del centro y norte del país, sobre todo, la aproximación a los megaproyectos de la exploración de los recursos naturales. Por lo tanto, tampoco fue posible
implementar las acciones relacionadas al laboratorio de productos alimenticios, debido a
problemas judiciales, que resultaron fuera del alcance del proyecto.
Contribución de la CTr al logro de resultados del proyecto
Tanto Brasil y Alemania como oferentes conjuntos de la asistencia técnica transfirieron su sólida
experiencia en el área de metrología y normalización y en la gestión institucional, demostrando
la eficacia de la alianza de los dos socios técnicos (PTB y INMETRO) en la implementación de
iniciativas para el desarrollo institucional del INNOQ. La cooperación brasileña, junto con la
alemana, a través de sus expertos de la ABC y GIZ en ambos países, supo conducir el proceso
con bastante flexibilidad, aprovechando su sólida experiencia de cooperación con Mozambique.
El INNOQ incorporó nuevas técnicas en el área de la metrología después de los diversos
intercambios técnicos que sirvieron generalmente como ejemplo para otros proyectos CTr del
Brasil en Mozambique. Cabe resaltar que para el Brasil, Mozambique representa el país más
importante de la cooperación de desarrollo, y el proyecto FORTINNOQ fue el primer proyecto
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triangular del Brasil en este país. Debido a su éxito, el Brasil inició después mas de 40 otros
proyectos triangulares con Mozambique. Asimismo, Brasil ha fortalecido sus capacidades de
oferente Sur en la transferencia de conocimiento en contextos de cooperaciones triangulares. El
proyecto además ha promovido valores del enfoque triangular mediante el fortalecimiento del
diálogo político y institucional, fomentando articulaciones con sectores privados y civiles y
creando complementariedades a partir de las fortalezas específicas de cada una de las
contrapartes.
Sostenibilidad de procesos y resultados logrados
El proyecto ha generado recursos importantes y estratégicos de conocimiento técnicos y de
gestión empresarial que contribuirán a la ampliación de los productos y servicios del INNOQ, a
favor de una mejor y adecuada gestión de la propia institución y también del sistema de
infraestructura de calidad en Mozambique. Sin embargo, su sostenibilidad en el mediano y largo
plazo no está plenamente garantizada todavía, debido a la falta de recursos humanos y
financieros para sostener su pleno funcionamiento y la necesaria ampliación técnica y
geográfica de sus servicios. El INNOQ todavía trabaja básicamente solo con el 50% de su
capacidad de personal, sus servicios para la industria y la sociedad mozambiqueña están
limitados y no está involucrado en los grandes proyectos de exploración de recursos naturales
que generan la mayoría de la oferta exportable del país y que podrían, probablemente, también
garantizar la sostenibilidad económica de la institución. En este contexto, dependerá de la
voluntad política de su órgano rector (MIC) y de la identificación de nuevos cooperantes
internacionales interesados en futuros proyectos para profundizar el proceso de fortalecimiento
institucional ya iniciado, y darle sostenibilidad a los resultados alcanzados. Hay que mencionar
que la cooperación del INNOQ con las instituciones técnicas (PTB y INMETRO) continuará en el
modo bilateral, aunque con recursos mucho mas limitados; pero sería, sin duda, una
contribución para el alcance de la sostenibilidad en el mediano plazo.
Impacto hasta la fecha y futuros impactos esperados
El proyecto ha terminado en junio del 2017 por lo que todavía es un poco temprano medir su
nivel de impacto. Sin embargo, la institución ha conseguido mostrar su importancia y su misión
frente a una multiplicidad de actores políticos, económicos y de la sociedad civil. Con la
calibración de las bombas de combustible y las balanzas de los comerciantes en casi todo el
territorio del país, así como también la calibración de diversos equipamientos médicos, ya se
logró un avance importante hacia el mejoramiento de la protección de los consumidores y de la
salud de la población. Se espera que esta concertación se consolide y favorezca los consensos
políticos necesarios en el gobierno de Mozambique, especialmente por parte del MIC y del
MIREME, para que hagan posible la continuidad de los esfuerzos y contribuciones necesarias
orientados a profundizar los procesos de fortalecimiento institucional desarrollados en el marco
de este proyecto.
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Conclusiones
Se trata de un proyecto bastante exitoso que contribuyó a la generación de conocimientos,
herramientas y recursos estratégicos, que una vez implementados permitirán fortalecer las
capacidades institucionales del INNOQ en la gestión y ampliación de la infraestructura de calidad
de Mozambique, que a día de hoy todavía causan preocupación por sus servicios limitados
especialmente para la protección de los consumidores y la industria exportadora. El proyecto
logró importantes resultados en la capacitación técnica y gerencial del INNOQ, que cuenta con
potencial para promover acciones mas amplias y profundas de política pública y privada a favor
del desarrollo del instituto, considerado un activo muy importante para el país, cuyo
fortalecimiento representa una precondición necesaria para el desarrollo económico de
Mozambique. La asistencia técnica brindada por Brasil y Alemania ha sido eficiente y eficaz en el
marco de un proceso de cooperación triangular muy bien balanceado, que ha beneficiado
bastante a todas las contrapartes. Aunque no se alcanzó la totalidad de las metas programadas,
el proyecto deja muy buenos resultados en términos de contactos de cooperación, capacidades
técnicas y recursos de conocimiento gerencial. Dependerá de las autoridades mozambiqueñas y
del proprio INNOQ aprovechar el enorme potencial (estratégico y financiero) de este instituto y
garantizar la continuidad del proceso y la sostenibilidad de los resultados alcanzados, para el
beneficio del desarrollo socio-económico de país.

Referencia a
aspectos de

Proyecto

Cooperación
triangular

Proyecto

Tabla A. Calificaciones del resultado de evaluación
Criterio de
Calificación
Observaciones
Evaluación
El proyecto FORTINNOQ II es altamente relevante en el
contexto político y en el marco de los desafíos económicos
en Mozambique. Actúa en un área vital para el desarrollo
económico del país, que necesita urgentemente un sistema
de infraestructura de calidad, tanto a nivel nacional como a
Pertinencia
nivel empresarial. El proyecto abordó por lo tanto una
temática y calidad
16
cuestión relevante en el contexto de Mozambique y la
del Diseño del
Muy exitoso
profundización de este tema respondió a una preocupación
proyecto
específica de las partes interesadas. El proyecto aborda las
prioridades reales de los países, porque resultó de un
proceso orgánico, con la participación de todos los actores
clave en la identificación, formulación, diseño e
implementación del proyecto.
La CTR facilitó significativamente los contactos y actividades
Pertinencia para
14
interinstitucionales y políticos. La comunicación fue hecha
la cooperación
Muy exitoso con la flexibilidad necesaria, apoyada por la aplicación de
triangular
Capacity Works, alcanzando buenos resultados.
Los recursos del fondo y las contribuciones de las
instituciones involucradas, tanto de Brasil como de
Eficiencia de la
13
Mozambique, fueron negociados en el marco de la propuesta
implementación
Exitoso
de proyecto, y parecían adecuados para la implementación
de la fase II de este proyecto.
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Cooperación
triangular

Eficiencia en el
manejo de las
estructuras
triangulares

Proyecto

Efectividad en el
logro de
resultados

12
Exitoso

Cooperación
triangular

Efectividad de la
contribución de
CTr al logro de
resultados

14
Muy exitoso

Proyecto

Sostenibilidad de
resultados y de
procesos

11
Moderadame
nte exitoso

Proyecto

Impacto del
proyecto más allá
del logro de sus
resultados

11
Moderadame
nte Exitoso

criterios
OCDE/CAD
Apreciación
de procesos
cooperación
triangular

Evaluación
general

16
Muy exitoso

13 (12,6)
Exitoso

Valoración global

15 (14,7)
Muy exitoso
14 (13,6)
Muy exitoso

La estructura del proyecto triangular fue eficiente en
términos generales, sin ningún problema serio en su
implementación. La coordinación y buena comunicación
entre los actores del CTR facilitó la buena implementación
del proyecto. La participación y apoyo de GIZ Brasil y Maputo
fue ejemplar.
La mayoría de los resultados planificados se alcanzaron,
sobre todo en el área de la capacitación técnica. Algunos
resultados todavía quedan pendientes a ser concluidos y
dependen de condiciones externas, fuera de la influencia
inmediata de este proyecto (por ejemplo, proceso judicial del
laboratorio, etc.).
Cada una de las partes contribuyó con sus ventajas y
capacidades técnicas, multiplicando las fuerzas y
equilibrando diversos desafíos entre ellos de una manera
ejemplar. Los resultados alcanzados eran claramente
superiores a los que sólo se aplicaba el enfoque bilateral. La
GIZ se destacó especialmente en la planificación,
coordinación operativa y en la superación de cuellos de
botella financiero-administrativos.
Los resultados alcanzados contribuyeron significativamente
al desarrollo de la institución beneficiaria también en el
sistema nacional de calidad del país. En el ámbito del alcance
de la sostenibilidad económica y en la visibilidad política
quedaron todavía algunos desafíos a ser resueltos en el
futuro, también por cuenta de las crisis políticas-económicas
en Brasil y Mozambique.
El impacto del proyecto y considerable, sobre todo en el área
de la metrología legal y de la protección de los
consumidores. Se requieren apoyos en el área de la
metrología industrial y debido a la extensión geográfica de
los servicios y de acceso a los megaproyectos, que
representan la mayor fuente de ingresos para el Estado.
Prácticamente todos los resultados esperados se alcanzaron.

El CTR desempeñó un papel crucial en la coordinación y
facilitación, potenciando y multiplicando las fortalezas de
cada actor, permitiendo resultados mucho mayores y
generando impactos pero profundos.
El FORTINNOQ II es un proyecto bastante ejemplar, sobre
todo en términos de la aplicación eficiente y eficaz de la
metodología de la cooperación triangular.
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A. Introdução
No âmbito do Fundo Regional, as cooperações triangulares (CTRs) são definidas como projetos
de cooperação planejados, financiados e implementados conjuntamente pela Alemanha como
um oferente tradicional, país industrializado, membro do Comité de Ajuda ao Desenvolvimento
(CAD) da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), um país
emergente da América Latina e do Caribe como um oferente sul, e um terceiro país como
beneficiário do sul. Na prática, os papéis dos oferentes e beneficiários não são tão rígidos, mas
muitas vezes todos contribuem e todos se beneficiam da cooperação. As vantagens
complementares dos parceiros proporcionam ao CTR um valor agregado em face de projetos
bilaterais.
Os CTRs formam uma ponte entre a cooperação Norte-Sul e Sul-Sul e combinam as vantagens de
ambos. Eles são um instrumento para estabelecer associações estratégicas, a fim de resolver
conjuntamente os desafios globais. No nível internacional, como, por exemplo, no contexto dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o interesse pela cooperação triangular
aumentou consideravelmente. O Governo alemão, através do Ministério Federal para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (BMZ) encomendou a implementação do "Fundo
Regional para a Cooperação Triangular na América Latina e no Caribe" à Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
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B. Apresentação do projeto específico em avaliação
Principais dados do projeto













Data de preparação da proposta: 26 de maio de 2014
Nome do Projeto: Fortalecimento Técnico e Institucional do Instituto Nacional de
Normalização e Qualidade de Moçambique Fase II (FORTINNOQ II)
Área de Cooperação: Apoio ao sector privado, criação de infraestrutura de qualidade e
desenvolvimento de negócios locais
Países oferentes: Brasil (oferente sul) e Alemanha (oferente tradicional).
País beneficiário: Moçambique (oferente beneficiário)
Volume do projeto: US $ 1.000.000 (Brasil: US $ 300.000, Alemanha: US $ 400.000,
Moçambique US $ 300.000)
Período de implementação: 01/2015 - 07/2017
Instituição coordenadora da cooperação internacional no país oferente sul: Agência
Brasileira de Cooperação (ABC)
Instituições executoras no país oferente sul: ABC & INMETRO
Instituições implementadoras do país oferente tradicional (Alemanha): Cooperação
Técnica Alemã através da Agência Alemã para Cooperação Internacional, Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH & PTB
Instituição executora no país beneficiário: INNOQ
Instituição coordenadora da Cooperação Internacional no país beneficiário: não houve

 Objetivo do Projeto
O objetivo principal deste projeto era o fortalecimento institucional do INNOQ para assegurar o
cumprimento da crescente demanda por padrões de qualidade exigidos pela industria
exportadora e pelos consumidores Moçambicanos. O INNOQ deveria ser reconhecido pelo
Governo, sectores económicos e consumidores como uma instituição lider do sistema nacional de
qualidade, com serviços consolidados e reconhecidos internacionalmente nas áreas de
normalização, metrologia e avaliação da conformidade.
1.1. Descrição do Projeto
Moçambique, um dos países mais pobres do mundo, depende ainda bastante de ajuda externa,
com um IDH atual de 181 (de 188 países)2. O pais encontra-se atualmente (uma vez mais) numa
crise económica-financeira, com um endividamento externo considerado insustentável, uma
forte desvalorização da moeda local e uma situação orçamental bastante agravada. Mesmo
assim, as últimas duas décadas são caracterizados por uma taxa de crescimento económico
relativamente alta, que em alguns anos já superou a 10%, tendo-se reduzido em 2017 a um
ainda considerável nível de 3,7% anual, com previsão de cair para 3% em 2018, mas retornando

2

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index#Low_human_development
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novamente a perto de 10% em 20233. Além da ajuda externa, este crescimento é impulsionado
quase exclusivamente pelo investimento estrangeiro direto em forma de grandes projetos – os
chamados “megaprojetos” – sobretudo nos sectores de extração mineira, petrolífera e de gás
natural, bem como, do processamento básico de minerais e de alguns projetos no sector de
transporte. Ao mesmo tempo a indústria nacional e a economia em geral continuam sendo
caracterizadas por um baixo nível tecnológico, com fraca capacidade de competição aos
produtos importados e com baixo nível de exportação.
Face a esta situação, o Governo de Moçambique, apoiado pela comunidade dos doadores,
tentou melhorar o quadro legal e institucional a fim de que as empresas encontrem condições
de operação mais favoráveis através do melhoramento da infraestrutura de qualidade. O
incremento no investimento direto estrangeiro, a necessidade do aumento das exportações,
com a liberalização do comércio, sobretudo no âmbito do SADC, exige que as empresas
moçambicanas cumpram com as normas e processos de gestão da qualidade
internacionalmente aceitos.
Isso originou a criação do Instituto Nacional de Normalização e Qualidade em 1993. Durante os
primeiros 15 anos a instituição existiu basicamente apenas “formalmente”, atuava com recursos
técnicos, financeiros e humanos extremamente limitados e criou apenas 30 normas. A situação
mudou em 2009 com a decisão do Conselho de Ministros de construir novas instalações para o
INNOQ, inauguradas em Setembro de 2013, que albergam laboratórios, gabinetes, serviços
sociais e auxiliares, um investimento calculado em 8.000.000 USD, mais um equipamento
estimado em 850.000 USD.
O projeto começou em 2008-09 com uma fase piloto e um volume financeiro de cerca de 0,8
milhões de Euros, estendido a partir de 10/2010 por uma primeiro fase oficial de 3 anos
(FORTINNOQ I) com um volume financeiro de cerca 1,3 milhões de Euros.
Complementariamente também beneficiou do projeto ‘Business Environment Support and
Trade Facilitation’ (BESTF), financiado pela União Europeia e implementado pela UNIDO de 2009
até 2011 com um volume de cerca de 2 milhões de Euros, continuando desde 2012 pelo
‘Programa de Promoção do Sector Privado e da Qualidade - Competir com Qualidade’ (CcQ).
Ambos os projetos mostraram uma complementaridade, entrosando-se um ao outro e com uma
ênfase maior do projeto BESTF, agora CcQ, em consultoria, equipamento e apoio às despesas
correntes, enquanto o projeto FORTINNOQ tinha uma prioridade na capacitação e no apoio
institucional, mas também contendo contribuições para a infraestrutura de laboratórios do
INNOQ.
O projeto concentrou a sua atuação nas seguintes componentes chaves a atividades:
 Metrologia Legal & Industrial – consolidação e expansão das capacidades e serviços com
vista as necessidades dos agentes económicos e à proteção do consumidor
 Qualificação nas áreas de verificação e calibração de básculas, volumes, fluxos, pressões e
3

http://clubofmozambique.com/news/imf-world-economic-outlook-mozambiques-growth-revised-down-to-3-thisyear/?utm_source=The+Mozambican+Investor_&utm_campaign=82b85031b0EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_25&utm_medium=email&utm_term=0_d3b369a42d-82b85031b0-206612161
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embalagens pre-medidas
Elaboração de planos de auditoria nas entidades delegadas
Avaliação da Conformidade – fortalecimento e expansão da capacidade de certificação de
sistemas de gestão e de produtos:
Capacitações técnicas nas áreas de elaboração de novos regulamentos técnicos para a
certificação de produtos e procedimentos
Treinamento em técnicas de inspeção
Fortalecimento institucional do INNOQ – promoção da função da instituição e a
credibilidade dos seus serviços, seguindo uma política de parcerias estratégicas:
Treinamento em gestão de projetos, elaboração de propostas, técnicas de apresentação,
marketing e aspectos de género
Elaboração dum manual da identidade corporativa e de diversos materiais de marketing
Sistema de gestão do INNOQ – adaptação a estrutura organizacional atual:
Atualização do plano de negócios e ajuda na avaliação interna do projeto
Treinamentos em gestão de mudanças, liderança, monitoramento e igualdade de género

Para o Brasil, este projeto era emblemático por varias razões:






Alemanha é um dos parceiros de cooperação mais antigos e neste momento o ultimo
pais que ainda mantem o conjunto inteiro da cooperação de desenvolvimento
(cooperação técnica e cooperação financeira) com o Brasil.
Este projeto era a primeira experiencia trilateral do Brasil com Alemanha e no mesmo
tempo o primeiro projeto trilateral do Brasil na área da metrologia, assim continuando e
estendendo a amplia e intensa cooperação bilateral entre PTB e INMETRO nesta área.
Para o Brasil, Moçambique é o pais mais importante na cooperação sul-sul e o primeiro
pais com quem o Brasil iniciou um projeto trilateral (depois o Brasil já tem
iniciado/concluído até agora 45 projetos trilaterais com Moçambique).

A metodologia e a abordagem da CTR neste caso beneficiou muito das experiencias de décadas
de cooperação bilateral entre Brasil e Alemanha, Moçambique e Alemanha e também do Brasil
com Moçambique, no ultimo caso ainda acrescentado pelos similaridades socioculturais e
idiomáticas. No nível técnico, os 30 anos de cooperação entre INMETRO e PTB/DIN eram um
fator chave para o sucesso do projeto.
Como parceiros do projeto CTR FORTINNOQ foi perspectivada uma variedade de instituições
com diferentes papéis. Do lado moçambicano são de mencionar o MIC, responsável pelo diálogo
político e o próprio INNOQ, incumbido da direção do projeto. Por parte da Alemanha, o BMZ
atua só indiretamente na orientação política, enquanto participam do projeto como agências de
execução a PTB e a GIZ. O Brasil participa por parte da ABC tanto no diálogo político como na
execução do projeto, enquanto o INMETRO é a agência de execução técnica.
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No final da primeira fase do projeto , o INNOQ solicitou aos países parceiros que avaliassem a
possibilidade de planear uma segunda fase com um enfoque mais estratégico na
sustentabilidade do instituto. Isto porque a primeira fase 2010 – 2013 tinha em vista estabelecer
e fortalecer os serviços de qualidade do INNOQ sem ter a possibilidade de concluir a cooperação
definitivamente. É neste contexto que a segunda fase é considerada como essencial para que o
INNOQ possa ampliar e consolidar a sua relação na prestação de serviços ao sector privado e
consumidores, nas vertentes de Metrologia e Avaliação da Conformidade. Outrossim, o relatório
da avaliação externa realizada no final da primeira fase recomendou também a continuidade do
projeto em 2014, para consolidar a capacidade técnica alcançada por forma a garantir a
sustentabilidade do INNOQ.
Esta segunda fase (FORTINNOQ II 2015-2017) e o foco desta avaliação.
2. Objetivo da Avaliação
O objectivo das avaliações ex post é examinar e visualizar os resultados e o impacto dos projetos
de Cooperação Triangular (que são promovidos no âmbito do Fundo Regional) com vista ao
desenvolvimento sustentável. Isso é feito através da análise do grau de cumprimento dos
respectivos objetivos e indicadores, considerando também a contribuição dos projetos para a
realização dos ODS, no âmbito da Agenda 2030.
2.1. Sobre a Missão da Avaliação
A missão de avaliação foi realizada no período de novembro 2017 até fevereiro de 2018 (com
diversas entrevistas em Moçambique). Esse processo incluiu três fases: I. a coleta de
informações e a revisão documental do projeto, bem como outras fontes secundárias, II. realizar
entrevistas com os seus homólogos, informantes-chave e beneficiários, incluindo visitas de
campo a locais chave onde o projeto foi implementado, e III. a preparação do relatório.
No Anexo 1 há um detalhe das organizações e instituições que foram entrevistadas para a
preparação deste relatório.
2.2. Metodologia da Avaliação
Os projetos são avaliados com base nos critérios da OCDE / CAD, que consideram os critérios de
relevância, eficiência, efetividade, sustentabilidade e impacto. Os detalhes metodológicos
podem ser vistos no Anexo 4 deste documento.
Nesta ocasião, a avaliação foi realizada em duas dimensões: projeto e cooperação triangular.
Para o caso da dimensão do projeto, o quadro lógico e o plano de ação do projeto, bem como o
documento base do mesmo, são considerados. Os critérios de avaliação são aplicados
comparando os resultados alcançados com os resultados esperados, como foram definidos no
quadro lógico e no plano de ação do projeto.
Em relação à avaliação da dimensão triangular do projeto, assume-se que a natureza triangular
contribui para os esforços dos projetos em alcançar seus resultados. Espera-se que esta
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contribuição seja alcançada através de processos relevantes, eficientes e eficazes. Em seguida,
são avaliados os resultados obtidos no projeto e a performance correspondente à
implementação da dimensão triangular no alcance dos mesmos.
O resultado de ambas as dimensões é finalmente usado como uma entrada geral para esboçar
uma avaliação geral do desempenho do projeto triangular, com base em um sistema de
classificação que considera as seguintes avaliações:
Tabela no 1. Definição de intervalos da qualificação de resultados y desempenho
Intervalo da
pontuação

Escala da
Interpretação

14 - 16

Muito bem
sucedido

12 - 13

Bem sucedido

10 - 11

Moderadamente
sucedido

8-9

Moderadamente
mal sucedido

6-7

Mal sucedido

4-5

Muito mal
sucedido

Definição
A avaliação dos diferentes critérios reúne evidências suficientes para
concluir que o projeto alcançou um excelente nível de resultados e
cumprimento de metas (superação) em todos os critérios analisados:
relevância, eficiência, efetividade, sustentabilidade e impacto..
A avaliação dos diferentes critérios reúne evidências suficientes para
concluir que o projeto alcançou um nível notável, transcendente e
valioso de resultados e cumprimento de metas (cumprimento total)
na maioria (grande parte) dos critérios analisados: relevância,
eficiência, eficácia. , sustentabilidade e impacto.
A avaliação dos diferentes critérios reúne, principalmente, evidências
para concluir que o projeto alcançou um nível médio aceitável de
resultados e cumprimento de metas (cumprimento satisfatório),
onde o conjunto dos critérios analisados é aceitável. Alguns dos
critérios não são atingidos com resultados satisfatórios, mas estes
são complementados com resultados satisfatórios sob os outros
critérios. O conjunto de critérios (relevância, eficiência, efetividade,
sustentabilidade e impacto) satisfatoriamente cumpridos é maior
que o conjunto de critérios que não alcança resultados satisfatórios.
A avaliação dos diferentes critérios reúne, principalmente, evidências
para concluir que o projeto alcançou um nível médio aceitável de
resultados e cumprimento de metas (cumprimento medio
satisfatório), em que o conjunto dos critérios analisados ainda
mostra um nível minimamente suficiente de obtenção de resultados.
A combinação de relevância, eficiência, eficácia, sustentabilidade e
impacto mostra um balanço equilibrado.
A avaliação dos critérios reúne evidências para concluir que o projeto
possui falhas profundas em seu desenho, em sua implementação e
desempenho, e no escopo de seus resultados as metas mínimas não
são alcançadas. A avaliação não alcança um nível aceitável de
qualidade para uma parte importante dos critérios analisados:
relevância, eficiência, eficácia, sustentabilidade e impacto.
A avaliação dos critérios reúne ampla evidência para concluir que o
projeto possui falhas profundas em seu desenho, em sua
implementação e desempenho e no escopo de seus resultados as
metas mínimas não são alcançadas. A avaliação não alcança um nível
aceitável de qualidade na maioria dos critérios analisados:
relevância, eficiência, eficácia, sustentabilidade e impacto.

Fonte: GIZ - Guia para avaliação ex post de projetos de cooperação triangular
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C. Resultados da avaliação da implementação do projeto
3. Relevância
Geralmente, a avaliação concluiu que o projeto possui uma relevância muito alta, já a partir da
sua fase piloto.
Relevância temática e conteúdo
O projeto FORTINNOQ II é altamente relevante no contexto político e no âmbito dos desafios
económicos em Moçambique. Ele atua numa área vital para o desenvolvimento económico do
país, que precisa urgentemente de um sistema de infraestrutura de qualidade, tanto no nível
nacional como no nível empresarial. O investimento estrangeiro, a ascensão das exportações,
bem como a liberalização do comércio, sobretudo no âmbito do SADC, exige que as empresas
privadas e públicas moçambicanas estejam em conformidade com as normas e processos de
gestão internacionais de qualidade. São basicamente quatro áreas que determinam as
necessidades neste campo:






A revitalização da metrologia legal a fim de proteger melhor o consumidor.
Uma melhor resposta de serviços de calibração para os instrumentos de medição das
empresas, especialmente na área industrial, sobre tudo nos “megaprojetos”, que
representam a maior parte do ingresso das exportações do pais.
O fortalecimento de sistema de normas para proporcionar as empresas as informações
necessárias para cumprir com requerimentos de qualidade.
As necessidades de disseminar junto as empresas sistemas de gestão da qualidade e da
avaliação de conformidade tanto para produtos importados como para produtos
produzidos internamente.

Estes aspectos são devidamente contemplados nos objectivos do projeto FORTINNOQ. Mas
também nas políticas e estratégias nacionais encontram-se fortes referencias às políticas de
qualidade e à necessidade de fortalecimento do próprio INNOQ e das suas capacidades
Na segunda versão do Plano de Ação para a Redução da Pobreza Absoluta (2007-2011) (PARPA
II), o INNOQ foi mencionado como ator na matriz de ações para o desenvolvimento do pais e a
visada redução da pobreza (cf. GdM 2007:183). Os últimos Plano Económico e Social (PES)
anuais do Governo moçambicano priorizam atividades de INNOQ tanto como o importante
Plano Quinquenal do Governo. Os dois planos reconhecem a importância de sistemas de
qualidade e o papel importante do INNOQ. Assim para o Ministério de Industria e Comercio, o
INNOQ, tutelado pelo MIC, goza cada vez mais de importância e reconhecimento. Isto foi
expressamente confirmado pela Secretária Permanente do Ministério da Indústria e Comércio
na sequência da avaliação. O grande investimento de mais de 8 milhões de dólares nas novas
instalações do INNOQ são mais que um símbolo de compromisso do Governo e do MIC neste
sentido e uma prova da relevância do INNOQ para Moçambique.
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Na atual Lei de Conteúdo Local (em elaboração), o INNOQ também e mencionado como a
principal instituição para os serviços de metrologia, calibração e certificação.
O INNOQ é também relevante para outras instituições de Governo e em particular para
instituições do MIC. Tanto o INAE, como o IPEME mencionam o INNOQ como parceiro
importante nas suas estratégias e planos de formação.
Também por parte do sector empresarial moçambicano existe uma grande demanda pelos
serviços do Sistema Nacional de Qualidade, demonstrando a sua relevância. Os grandes
investimentos estrangeiros diretos no país, nomeadamente a crescente importância dos
recursos naturais e sua exploração no Norte do pais, exigem cada vez mais serviços de
qualidade, especialmente nas áreas de metrologia industrial, de normas e de certificação para
os “linkages” com a economia nacional e das Pequenas e Médias Empresas (PMEs). As grandes
empresas internacionais exigem padrões de qualidade e normas para aceitar fornecedores e a
cooperação com PMEs nacionais. Além disso, os “megaprojetos” ligados a exploração dos
recursos naturais (sobre tudo o gás natural, o carvão e as áreas pesadas) são a maior fonte de
ingressos para as próximas décadas e basicamente a principal esperança para uma saída da
grave crise económica e financeira (sobre-endividamento) em que o pais atualmente se
encontra. A ausência de adequados serviços de metrologia implicaria portanto perdas
financeiras significativas para o cofre do Estado, criando uma incontrolável situação de “moral
hazard” para todas as empresas exploradoras dos recursos naturais do pais.
Para a CTA, representante do sector empresarial em Moçambique, o papel do INNOQ é grande e
ainda com muito potencial para crescer. Os agentes económicos nacionais defendem já desde
muito tempo a elaboração de normas que possibilitem uma gestão da qualidade para indústria e
comércio em Moçambique, especialmente para a industria exportadora. Por causa das
limitações técnicas e geográficas dos serviços do INNOQ, muitas empresas ainda tem que
procurar os serviços de certificação nos países vizinhos (sobre tudo na África do Sul e no
Zimbabwe), implicando custos adicionais para o sector, e também causando perdas de ingressos
para o Estado de Moçambique.
Participação de instituições beneficiarias
Todas as instituições envolvidas estavam altamente empenhadas e participaram ativamente e
consistentemente neste projeto desde a sua fase piloto. A pessoal da ABC viajou varias vezes a
Moçambique, coordenando o projeto no nível político com o MIC, MINEC e outros organismos
estatais relevantes. Um grande beneficio era a longa história (aproximadamente 30 anos) de
cooperação bem sucedida entre o INMETRO e o PTB e também o fato que o PTB contou com
uma coordenadora do projeto de língua materna portuguesa (Sra. Lieselotte Seehausen),
apoiado ainda por um consultor intermitente (Sr. Günter Wipplinger). Assim, a implementação
técnica em geral, a divisão das tarefas entre as instituições e a nivelação de informações ficaram
muito bem facilitadas.
O INNOQ participou ativamente e intensamente em todos os níveis e todos os fases do ciclo do
projeto, assumindo a maior parte da gestão e coordenação operacional, liderado pelo Diretor
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Geraldo Albasini. É de destacar que os parceiros eram desde o início conscientes da necessidade
de grêmios de gestão do projeto. Criaram para este efeito ainda em 2010 o Comité de
Coordenação Conjunta, abreviado por CCC, e a Unidade de Gestão Técnica, abreviada por UGT.
Era presidente do CCC o diretor do INNOQ, enquanto o chefe do Departamento de Metrologia
do INNOQ tinha o papel de coordenador da UGT. Esta construção sublinhava o papel da
liderança do projeto por parte do INNOQ. A planificação e o desenho do projeto FORTINNOQ II
foram frutos das experiencias da fase piloto dos anos 2008/2009 e da sua fase I. Assim não só os
parceiros já se conheciam, mas também a definição dos objectivos e a gestão operacional era
mais fácil e concreta.
A GIZ participou duma maneira muito ativa, intensa e verdadeiramente exemplar neste projeto,
tanto na planificação e coordenação permanente, tanto na implementação técnica (por ex.
capacitações em assuntos de marketing e técnicas de gestão de projetos), dividindo as tarefas
numa maneira muito eficiente entre os escritórios de Brasília e Maputo. Era evidente que os
princípios gerais da metodologia “CapacityWorks” foram observados e aplicados
consistentemente durante a vida do projeto: Existia uma estratégia elaborada da maneira
participativa e cooperativa, respeitando os interesses e aproveitando os pontos fortes de cada
participante. Foi implementada uma estrutura de condução adequada as realidades do pais e
das instituições involucradas. A grande maioria dos processos da implementação técnica eram
claramente definidos, adequados, transparentes e eficazes. Resultando disso, pode se constatar
um alto nível de aprendizagem pessoal e organizacional, com algum potencial para futuras
melhorias no nível da aprendizagem político e na sustentabilidade da gestão de aprendizagem
institucional.
Sinergias
O projeto aproveitou bastante da longa cooperação bilateral entre as instituições de
normalização e metrologia brasileiros (INMETRO, ABNT) e alemães (DIN, PTB) e também da
longa e profunda experiencia de cooperação internacional da PTB com a maioria das
significantes organismos de metrologia no nível mundial e especialmente no SADEC.
Especialmente o INMETRO e o PTB complementaram-se numa maneira exemplar e o DIN
conseguiu parcialmente equilibrar alguns atividades restantes da fase I, associadas
originalmente a ABNT.
Na implementação pratica, especialmente durante a fase piloto e a fase I (não sujeito desta
avaliação) aproveitou-se bastante de diversas sinergias com os projetos da UNIDO e da UE.
Durante a fase atual não houve outros significantes projetos da cooperação internacional em
Moçambique na área de infraestrutura de qualidade, mas foi possível aproveitar algumas
sinergias com alguns projetos/atividades dos eixos temáticos da GIZ Moçambique,
nomeadamente “Decentralização” e “Desenvolvimento Economico Sustentável”, aqui por ex.
com o Programa de Desenvolvimento Local (PRODEL), no âmbito da delegação de serviços de
calibração e certificação de balanças nos municípios das províncias Sofala, Manica e Inhambane.
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4. Eficiência
Os recursos do fundo e as contribuições das instituições involucradas, tanto do Brasil como de
Moçambique, foram negociados no âmbito da proposta dirigida ao Fundo de Cooperação
Triangular de América Latina e o Caribe de GIZ, e pareciam adequados para a implementação da
fase II deste projeto.
Neste sentido é de destacar em primeiro lugar que a cooperação triangular é uma nova
modalidade de cooperação em geral. Mesmo com um projeto-piloto a uma fase antecedente,
que já trouxe lições valiosas, os custos de aprendizagem nesta nova fase de projeto triangular
eram necessariamente mais altos. Os custos dos consultores a curto prazo internacional e de
justificar com o carácter do projeto de transmissão de conhecimentos e ao mesmo tempo de
capacitação de funcionários do INNOQ em forma de “training on the job” pelos consultores
internacionais.
Existe uma contabilidade parcial do projeto, mas não completamente agregada em relação a
discriminação dos detalhes das contribuições de todas as partes, sobre tudo da parte brasileira e
os cálculos das contribuições “in-kind” do INNOQ. As partes moçambicanas relataram que não
foram completamente informadas sobre os detalhes da aplicação dos recursos disponíveis (um
ponto para poder ser melhorado em futuros projetos).
Mesmo assim, na documentação existente deu para perceber que o nível de execução do
orçamento foi geralmente consistente com o nível de cumprimento dos objetivos. Os recursos
obtidos para a implementação do projeto foram utilizados de acordo com as condições
apresentadas no planeamento. O maior montante executado foi para a capacitação de pessoal
do INNOQ (no Brasil e na Alemanha) e para consultores especializados (brasileiros e alemães).
Os recursos (econômicos, humanos, tempo, conhecimento especializado, etc.) foram atribuídos
ao projeto em tempo hábil. Pode-se constatar que este era um projeto que foi gerido
financeiramente de forma eficiente.
O tempo previsto para a implementação das atividades práticas foi basicamente suficiente,
apesar de alguma instabilidade gerada pelas mudanças politicas no Brasil. Vale a pena
mencionar que a boa e constante cooperação entre os escritórios da GIZ Brasil e Moçambique
foi um fato que influenciou favoravelmente a eficiência do projeto. O melhoramento do sistema
de monitoria (um ponto mencionado na avaliação da fase I) também melhorou muito a
eficiência da implementação da fase II deste projeto.
Estrutura de gestão
A criação de uma estrutura de gestão clara (e conforme os princípios do CapacityWorks)
permitiu a implementação da estratégia e a boa execução das atividades atribuídas, criando
sinergias entre os componentes do projeto para obter os resultados esperados.
A instalação de dois entidades de gestão, a UGT como órgão da coordenação técnicaoperacional e do CCC como grémio da coordenação política-estratégica eram oportunos,
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sobretudo num projeto de cooperação triangular, que requer fortes e eficientes mecanismos de
coordenação de um grande número de atores. Foi positivo que todas as reuniões anuais destes
grémios se realizaram em tempo oportuno e que durante o decurso do projeto, o uso da
tecnologia de videoconferências melhorou ainda mais a eficiência destes grémios. A eficiência
de estrutura da condução poderia talvez ter sido aperfeiçoado ainda mais, se os dois grémios se
tiveram encontrados em datas separadas, para fornecer os técnicos membros da UGT suficiente
“espaço protegido” para discussões abertas e sem reservas.
Revelou-se durante a avaliação da fase I do projeto, que os dois grémios mencionados não
podiam substituir completamente uma direção propriamente dita do projeto, sediada
diretamente no INNOQ. Esta lacuna foi depois ultrapassada com a nomeação do Diretor Albasini
como Coordenador e a instalação da jurista do INNOQ como Secretária da UGT, que depois
assegurou um bom funcionamento do projeto, mostrando também a dedicação da instituição
beneficiaria, dado que os dois funcionários assumiram estas tarefas dentro projeto além das
suas outras responsabilidades no INNOQ.
Foi eficiente a coordenação entre os atores internacionais, sobre tudo entre os da GIZ, da PTB e
do INMETRO. Mas é de sublinhar também uma eficiente coordenação das missões entre os
consultores das diversas agências com o próprio INNOQ em geral. Tudo isto contribuiu para
melhorar a eficiência do projeto em relação as fases antecedentes. Indicador disso é que todos
os entrevistados confirmaram o bom ambiente de trabalho e cooperação dentro do projeto
FORTINNOQ II.
As capacitações realizadas no INNOQ para a criação da estrutura de gerenciamento de projetos
e marketing foram realizadas com o apoio da GIZ local e a instituição beneficiária.
Seguimento
A avaliação constatou que na altura, após dos diversos treinamentos, as capacidades adquiridas
foram repassadas aos técnicos do INNOQ dos diversos níveis para aprimorar seus
conhecimentos, e garantir a sustentabilidade, efetividade e eficiência e continuidade das ações,
fortalecendo a estrutura institucional.
O acompanhamento do projeto se materializou em relatórios semestrais e um final. Os
componentes específicos do projeto também geraram relatórios durante o período de execução
do projeto. Além disso, foram realizadas reuniões regulares via Skype com a contraparte
brasileira para discutir os desafios e fornecer informações sobre o progresso. Também se
trabalhou no melhoramento e na implementação de um sistema específico de monitoramento
interno e avaliação do projeto.
Existem diversos documentos gerados no âmbito do projeto por todos os envolvidos que
servem para apreciar as diferentes fases do projeto e sua evolução e melhoria contínua, para os
objetivos planejados. A maioria dos documentos gerados são de alta qualidade, pois levam em
consideração os aspectos mais interessantes em torno dos tópicos específicos. Da mesma
forma, os consultores contribuíram com relatórios técnicos detalhados, aprofundando e
evidenciando estudos e resultados de acordo com suas próprias especificações técnicas.
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Porem, a avaliação constatou que no nível do INNOQ ainda não existe um bom sistema de
gestão de conhecimentos, ou pelo menos um armazenamento central dos documentos e
materiais dos diversos treinamentos e capacitações. Esses valiosos documentos encontram-se
dispersos “nas gavetas dos participantes...”, assim dificultando o repasse dos conhecimentos a
outros (futuros) funcionários da instituição. Estes documentos deveriam ser organizados numa
biblioteca electrónica e também podem ser colocados na página da web do INNOQ e, portanto,
acessíveis a todas as partes e também outras organizações / instituições interessadas no
assunto de metrologia.
Um grande ponto positivo e que a cooperação entre o INNOQ e INMETRO e PTB vai continuar
no nível bilateral a partir de 2018, mesmo num nível financeiro bastante reduzido, mas pelo
menos dando continuidade aos trabalhos e investimentos da ultima década.

5. Eficácia
Durante o período analisado por esta avaliação (Fase II), apesar de alguns restrições
encontradas para a implementação e aplicação de alguns conhecimentos obtidos (basicamente
por falta da conclusão da instalação do laboratório para a analise de produtos alimentícios, água
etc., um constrangimento já suficientemente explicada na avaliação da fase I) 2016), a eficácia
do projeto foi, em geral, positiva, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento de
programas de capacitação técnica; introdução de instrumentos de gestão de projeto e ações de
marketing e melhoramento da imagem corporativa, No entanto, alguns produtos específicos
não alcançaram 100% um nível adequado para já garantir a sustentabilidade do projeto,
deixando algo para futuros continuações da cooperação internacional com o INNOQ.
Alcance de metas previstas
O projeto tinha um objetivo geral e 4 objetivos específicos (OE), junto com os seus respetivos
indicadores, que serão resumidos a seguir:
Objetivo Geral: INNOQ reconhecido pelo Governo, sectores económicos e consumidores como a
instituição referencial para o Sistema Nacional da Qualidade, com serviços consolidados e
harmonizados internacionalmente em áreas prioritárias.
Indicador 1: 70% dos entrevistados nos eventos do INNOQ conhecem os serviços do Instituto e o
reconhecem como instituição referencial do sistema de qualidade.
Resultado: Completamente cumprido / sobre-cumprido. 86% das pessoas entrevistadas
reconhecem o INNOQ pelo menos parcialmente como instituição referencial do sistema de
qualidade.
Indicador 2: 50% dos participantes dos eventos do INNOQ são representantes dos sectores
económicos, incluindo os sectores da indústria/agricultura/energia/ transporte/comércio/saúde
e pesca.
Resultado: Completamente cumprido. A participação do sector privado nos eventos do INNOQ
chegou na media a 53%.
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Indicador 3: . Acreditação da ampliação da gama de serviços de dois laboratórios.
Resultado: Parcialmente cumprido (50%). Houve ampliação na área de temperatura e massa. O
laboratório de ensaio (controle da qualidade de alimentos, água etc.) ainda está disfuncional por
razões fora do alcance e do escopo deste projeto (processo demorado no Tribunal
Administrativo contra um fornecedor fraudulento). O assunto já foi mencionado na avaliação da
fase I e ainda não houve qualquer alteração da situação. Isso prejudica tanto a eficácia dos
respetivos capacitações feitos na Alemanha e no Brasil, que não podem ser aplicados na pratica,
tanto a situação financeira do INNOQ, que não pode gerar receitas com os serviços previstos por
este laboratório (e que em contrario tem que gastar dinheiro para mandar fazer analises
urgentes em outros laboratórios não certificados e em alguns casos de qualidade duvidosa), e
finalmente prejudicando a saúde da população moçambicana, que ainda não conta com um
controle básico de qualidade dos seus produtos alimentícios principais, nem da grande maioria
da água potável oferecido no mercado (com exceção de duas marcas de água mineral:
Montemor e Vumba). Considerando que a grande maioria da população (especialmente em
zonas rurais e peri-urbanas) consome água de poços artesanais, que ainda não são sujeitos a
nenhum controle de qualidade, sublinha ainda mais a gravidade da situação.
Indicador 4: Volume de negócios na área de metrologia chega a 5.000.000 de meticais em 2015,
representando um crescimento de 53% em relação ao volume de 2014.
Resultado: Cumprido (com atraso). Durante o ano de 2015 a área de metrologia arrecadou
4.861.068,83 MT. Desde Janeiro a Novembro de 2016 a área de metrologia arrecadou
6.126.331.35 MT, o que representa um crescimento de cerca de 26% em relação ao ano de
2015.
Não ficou claro para o avaliador porque o indicador 4 foi formulado apenas com prazo de 2015,
e não até o final do projeto. Assim não ficou claro se a intenção foi alcançar um valor fixo (5
milhões MT) ou querendo atingir um crescimento da receita de 53% anualmente (neste caso, a
meta NÂO seria cumprido...). Em termos de eficácia, mesmo com as receitas crescentes, a
arrecadação de fundos ainda está longe de chegar a um nível que pode garantir as necessidades
mínimas do INNOQ em termos do seu funcionamento e sua sobrevivência. Assim, a instituição
ainda está altamente pendente de subsídios do cofre do Estado, enquanto no outro lado não
consegue aproveitar o amplio potencial da geração de receitas na área de metrologia, por falta
dos necessários investimentos iniciais, especialmente nas zonas Central e Norte do pais, onde
estão situados os “megaprojetos”.
OE 1: Consolidar e ampliar a capacidade em Metrologia Industrial e Legal dos serviços prestados
pelo INNOQ para atender a demanda dos agentes económicos e consumidores.
Indicador 1: Aprovados dois regulamentos técnicos metrológicos em áreas tais como: arqueação
de tanques; termómetros clínicos; esfigmomanometros; taxímetros; tacógrafos.
Resultado: Parcialmente cumprido: 3 regulamentos técnicos em fase de elaboração:
termómetros clínicos, esfigmomanometros, tacógrafos. Aprovação ainda pendente.
Indicador 2: Incremento de 20% anual de certificados de calibração dos serviços metrológicos
instalados.
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Resultado: Cumprido (98%). 2016 emitidos 1.457 certificados de calibração. Linha de base em
2014 eram 1.034 certificados. Com um crescimento anual de 20%, em 2016 deveriam ter
atingido 1.488 certificados.
OE 2: Fortalecer e ampliar a capacidade de avaliação da conformidade no INNOQ, certificando
sistemas de gestão e produtos prioritários.
Indicador 1: Boas práticas implementados no laboratório de ensaio.
Resultado: Não cumprido. O laboratório ainda não está instalado por razões fora do alcance
deste projeto. O processo judicial conta o fornecedor fraudulento está parado já há anos. O
avaliador está ciente do princípio político do pais oferente sul (Brasil), de não interferir nos
assuntos internos políticos do pais beneficiário. Mesmo assim, considerando a importância
estratégica deste laboratório para a saúde da população moçambicana, uma certa ajuda externa
na interlocução entre o INNOQ e o seu Ministério supervisor poderia talvez ter sido adequado e
benéfico para a resolução deste desafio.
Indicador 2: Três produtos prioritários certificados.
Resultado: Completamente cumprido. 3 marcas de agua certificados até 2016, mais 2 produtos
em processo de certificação
OE 3: Promover o papel do INNOQ e a credibilidade de seus serviços, seguindo uma política de
parcerias estratégicas.
Indicador 1: Duzentos e cinquenta participantes, sendo 40% mulheres, nos eventos do INNOQ
Resultado: Sobre-cumprido (300%) em termos de participantes totais, cumprido (92,5%) em
termos de participação feminina. 759 participantes em 4 eventos, na média 37% mulheres
Teria sido talvez também informativo de elaborar, quantos participantes femininos realmente
procuravam os serviços do INNOQ apos da sua participação naqueles eventos, ou qual
percentagem dos ingressos da metrologia e calibração vem de empreendedores femininos....
Indicador 2: Estabelecimento de uma nova parceria estratégica que promova a sustentabilidade
do Instituto
Resultado: Parcialmente cumprido. Um Memorando assinado entre MIC e USAID contempla o
apoio ao INNOQ nas barreiras técnicas ao comércio, mas isso não tem o caráter duma “parceria
estratégica”, porque não menciona nem valores nem atividades concretas com o INNOQ. Existe
uma continuação de atividades no nível bilateral com o INMETRO e a PTB, mas com valores
muito inferiores, quase simbólicos, que , além de ser uma iniciativa benvinda e louvável,
também não tem caráter duma “parceria estratégica”. A falta dum verdadeiro parceiro
estratégico foi lamentado muito pelos diretores do INNOQ no âmbito das entrevistas. O fato
que 10 funcionários do INNOQ foram capacitados pela ABC em técnicas da cooperação
internacional, obviamente ainda não chegou a mostrar resultados concretos. Isto e um ponto de
importância crucial, porque o orçamento atual do INNOQ e insuficiente de garantir seu
funcionamento ao médio-longo prazo, e a situação orçamental do Estado deixa muito a desejar,
pelo menos até a esperada chegada das receitas dos “megaprojetos” a partir de 2013.... Assim,
a identificação dum verdadeiro “parceiro estratégico” seria fundamental para a sobrevivência e
o desenvolvimento da instituição nos próximos anos.
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OE 4: Adequar o sistema de gestão à estrutura organizacional atual do INNOQ
Indicador 1: 80% dos despachos são respondidos dentro do prazo
Resultado: Completamente Cumprido. 83,1% dos despachos são respondidos dentro do prazo.
Mesmo assim, este número por si não diz nada sobre a qualidade da resposta (foi um e-mail
padronizado, uma resposta individual...?) e o nível da resolução satisfatória daqueles
despachos...
Indicador 2: Plano de atividades e plano de negócios são revistos anualmente e implementados
Resultado: Parcialmente cumprido. Atualizado o plano anual de atividades e orçamento
(PAAOs) do INNOQ e implementado parcialmente, devido à falta de recursos financeiros.
Indicador 3: Sistema de monitoria e avaliação utilizado continuamente para as atividades do
FORTINNOQ e sua implementação
Resultado: Cumprido. Matriz de monitoria atualizada anualmente, com atualização semestral do
plano de atividades através de videoconferencias. “Monitoria” e definido como um processo
continuo de controle de qualidade na implementação dum projeto. Uma atualização semestral
ou anual não cumpre inteiramente a ideia deste conceito. Poderia ter sido estabelecido um
pequeno sistema de avaliação mensal ou trimestral do projeto dentro do INNOQ para alinhar
melhor as atividades restantes, o que também seria útil para outros futuros projetos da
instituição.
Resultados não esperados positivos (P) y negativos (N)
Os fatores não esperados na altura da planificação do projeto, que finalmente tinham um efeito
negativo aos resultados, incluíram os seguintes:





Agravação orçamental do Estado de Moçambique em função da redução do apoio
internacional ao orçamento do Estado, resultando dos chamados “dividas ocultas” do
antigo governo
Demora do processo judicial da resolução do procurement do laboratório de ensaio no
Tribunal Administrativo de Moçambique
Crise política-económica no Brasil e a redução/congelamento de alguns partes do
orçamento/projetos da ABC

Devido a estes constrangimentos, alguns atividades planificados não foram completamente
implementados (veja encima). No mesmo tempo, a agravante crise económica em Moçambique
contribuiu a uma acelerada flutuação de funcionários altamente qualificados para a industria de
mineração (empresas estrangeiras), resultando que o INNOQ, concebido para 150 pessoas,
neste momento conta com apenas 83 funcionários, sem fundos para deslocações necessárias ao
Centro/Norte do pais, nem para comprar combustível para o gerador de emergência, causando
potenciais estragos nos equipamentos sensíveis de calibração por causa das frequentes e
alargados cortes de energia na zona periférica de Zimpeto, onde o INNOQ esta sediado.

Factores de êxito
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O êxito deste projeto é resultado de vários factores positivos que podem também servir como
exemplos e pontos de aprendizagem para futuros projetos CTR:















Uma longa história de cooperação bilateral entre Alemanha e ambos países (oferente
sul e beneficiário)
Uma longa história de cooperação técnica entre as duas principais instituições
implementadoras (INMETRO e PTB)
Envolvimento constante e profundo dos escritórios da GIZ, não apenas para assuntos
formais ou financeiros, mas mesmo na coordenação operacional e apoio técnico, tanto
no pais oferente sul, tanto no pais beneficiário, com uma boa distribuição de tarefas
para evitar duplicação de atividades e responsabilidades
Aplicação dos princípios básicos da metodologia “Capacity Works” em basicamente
todos os partes do projeto
Uma boa e profunda planificação (fase piloto), envolvendo todos os interessados chaves
Aproveitamento (em termos de sinergias e complementaridade) das atividades e
investimentos de outros instituições nacionais e internacionais (e aumento da
abrangência dos mesmos...), especialmente:
Investimento do Estado de Moçambique de aproximadamente 8 milhões de dólares
para a construção da Sede do INNOQ
Investimento de aproximadamente 2 milhões de dólares da UNIDO e da União Europeia
em equipamentos , capacitações e gastos operacionais
Uma equipe de consultores balanceada entre o pais oferente tradicional e oferente sul,
que todos dominaram o idioma Português e os assuntos técnicos
Uma distribuição de tarefas e responsabilidades bem balanceada entre os três partes
Uma boa mistura entre capacitações presenciais (em Moçambique) e fora do pais
(Brasil, Alemanha)
Uma estrutura de condução adequada com uma unidade de gestão operacional dentro
da instituição beneficiaria (pelo menos na fase II do projeto), assim promovendo
responsabilidade e “ownership” local. Isso foi um ponto especialmente importante e
também mencionada na avaliação da fase I: um projeto CTR com diversos atores, que
são espalhados por 3 continentes, como limitações temporais, técnicas e financeiras
para fazer muitos reuniões (virtuais ou presenciais), precisa dum órgão de gestão
operacional, com direitos e responsabilidades bem definidos, para evitar duplicações ou
atrasos de comunicação e segurar que assuntos importantes não ficam “no ar”, sem
decisão dentro dos limites necessários.

6. Sustentabilidade
A importância estratégica da existência e dum bom funcionamento dum serviço de metrologia
legal e industrial, de calibrações e de certificações de produtos, serviços e processos para o
funcionamento e o desenvolvimento da economia de qualquer pais e indisputável no nível
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internacional, mas ainda não sempre tão óbvio e tão facilmente reconhecido pelas autoridades
relevantes, especialmente em países em desenvolvimento, onde a qualidade dos recursos
humanos (especialmente em termos de educação e compreensão) e sempre um desafio em
todos os níveis.
Além da importância estratégica do INNOQ para o pais, os investimentos feitos, tanto pelo
Estado, tanto pelos parceiros internacionais (UNIDO, U.E., GIZ, ABC, INMETRO, PTB...) de
aproximadamente 15-20 milhões de dólares ao longo dos 10 anos, requerem e merecem um
olhar especial para o aspecto da sustentabilidade deste projeto, que também serve como um
exemplo do possível sucesso da metodologia CTR.
O avaliador constatou, que, a pesar do cumprimento formal (parcial ou inteiro) de quase todos
os objetivos deste projeto, a sua sustentabilidade ainda representa um certo desafio e merece
uma atenção especial. Esta opinião esta suportada pelos seguintes aspetos:
1.

2.

A importância do INNOQ, especialmente seu grande potencial de geração de receitas
(ou evitar perdas...) para o cofre do Estado, ainda não esta suficientemente percebido
nas suas instituições superiores no nível político, nomeadamente o MIC (em primeiro
ligar) e também no MIREME (responsável pelos “megaprojetos”). Enquanto o INNOQ
opera em 50% (ou menos) da sua capacidade operacional (por falta de financiamento
do seu orçamento mínimo), os “megaprojetos”, a principal fonte do ingresso do pais,
ficam ainda completamente sem controle metrológico, como fiscalização de
exportações, serviços de calibração dos respetivos instrumentos de medição etc. O
volume das receitas não aproveitadas e as potenciais perdas fiscais causados por
exportações incorretamente reportadas (seja por razões técnicas, seja por razões com
intenções fraudulentas...), merece um compreensivo estudo próprio, mas já das
entrevistas e pesquisas iniciais feitas pelo avaliador no período de Novembro 2017 até
Fevereiro de 2018 resultam indicações iniciais suficientes que apoiam a hipótese que,
em caso duma própria fiscalização dos megaprojetos pelo INNOQ, esta instituição
provavelmente seria capaz de não só se financiar completamente (autossuficiente), mas
ainda gerar receitas significativas pelo Estado Moçambicano. O consultor alemão, Sr.
Wipplinger, mencionou que este assunto já foi identificado e alguns cálculos “custobeneficio” foram feitos, mais obviamente não chegaram a ser bem percebidos nos
níveis politicamente adequadas de tomada de decisão.
O INNOQ está no processo de aplicação para a concessão da sua autonomia financeira,
mas a terminação deste processo ainda não está certo. Na ausência da criação da
consciência dos investimentos mencionados acima, a instituição ainda depende
crucialmente do apoio orçamental do Estado, que atualmente encontra-se numa crise
financeira profunda. Esta situação poderia teoricamente ser mitigada através duma
conscientização sobre o valor e potencial económico/financeiro/social do INNOQ, que
ainda não foi suficientemente feito. Isso por uma lado por causa da atitude um pouco
passiva da diretoria do INNOQ frente as autoridades politicas superiores do Pais, por
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3.

4.

5.

outro lado pelo insuficiente apoio político pela parte brasileira e alemã nos ministérios
relevantes.
Uma outro opção para apoiar a sustentabilidade da instituição poderia ser a existência
dum (novo) parceiro estratégico com orçamento suficiente para suportar o INNOQ pelo
menos até resolver os desafios mencionados acima, mas a pesar de contar com 10
funcionários capacitados em cooperação internacional pela ABC, ainda não se
encontrou nenhum potencial parceiro neste sentido. Parceiros estratégicos não
precisam necessariamente ser sempre ONGs ou outros organizações de
desenvolvimento, poderiam também ser instituições do sector privado, tanto
internacionais como nacionais.
A ligação entre o INNOQ e os diversos sectores da economia privada, a maioria deles
representados pelo CTA e ACIS, tem um grande potencial de cooperação ainda não
muito bem aproveitado. Muitas empresas moçambicanas, por falta de existência ou
acessibilidade aos serviços do INNOQ, procuram estes serviços nos países vizinhos,
resultando em custos mais altas para o sector privado e perda de receitas pelo INNOQ.
Foram feitos algumas tentativas da aproximação ao setor privado pela equipe de
marketing do INNOQ, mas ainda sem resultados específicos. No futuro poderia-se
trabalhar mais na intensificação dos contatos e da cooperação com os respetivos
instituições mencionados encima. Uma boa analise conjunta das necessidades do sector
privado e consequentemente a elaboração duma estratégia conjunta para resolver este
desafios com benefícios mútuos poderia ser também mais um passo para atingir a
sustentabilidade do INNOQ.
Melhoramento das relações contratuais/financeiras com os municípios. Foi reportado
ao avaliador que atualmente a maioria dos municípios não transfere ao INNOQ a parte
da receita financeira contratualmente concordada resultando dos serviços de
metrologia terceirizados. Não ficou bem claro o que o INNOQ pretende fazer para
melhorar esta situação.

Sem a resolução dos desafios mencionados encima, a sustentabilidade do projeto INNOQ não
pode ser garantido.

7. Impacto
Impactos criados, esperados y não esperados
A pesar de vários desafios ainda por resolver, o projeto já conseguiu criar alguns impactos
positivos para o Estado de Moçambique e sua população, nomeadamente:
1.

Receitas financeiras (dos quais 60% ficam no cofre do Estado) constantemente
crescentes. Especialmente os serviços da calibração e fiscalização de básculas industriais
certamente diminuíram os fraudes na área de pesagem industrial e assim aumentaram
as receitas do Estado. Mesmo assim, estas receitas poderiam ter sido muito maiores, se
o INNOQ tivesse conectado aos Megaprojetos no Norte do pais, um facto já mencionado
na avaliação da fase I.
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2.

Os serviços existentes da metrologia legal, sobre tudo a calibração e fiscalização de
instrumentos e equipamentos médicos, melhoraram a qualidade do atendimento
médico da população e provavelmente estão salvando vidas diariamente.

3.

Os serviços existentes da metrologia industrial, sobre tudo a calibração e fiscalização de
balanços e bombas de combustível, e a extensão destes serviços em quase tudo o
território do pais (faltam apenas alguns poucos municípios) melhoraram a situação
financeira da população, que já tem um maior chance de serem cobrados preços justos.

4.

Os consumidores moçambicanos já contam com pelo menos duas marcas de água
mineral certificadas. Especialmente para a alimentação de bebés e crianças pequenas
isso significa um melhoramento grande.

5.

O problema da instalação do laboratório de ensaio também já foi detalhadamente
reportado na avaliação da fase I e portanto poderia-se ter esperado que fosse resolvido
durante a fase II. O facto que isso ainda não aconteceu, criou um impacto negativo (não
esperado) a saúde da população moçambicana, que ainda não conta com serviços de
controle e fiscalização dos seus produtos alimentícios básicos e da água potável, por
exemplo referente a possíveis contaminações com agrotóxicos, metais pesados,
bactérias etc.
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D. Seção triangular
8. Considerações especiais sobre a cooperação triangular
Os resultados obtidos neste projeto provavelmente não teriam sido possíveis num projeto
tradicional/bilateral. A estrutura do projeto INNOQ combinou numa maneira exemplar as
capacidades individuais de cada participante, usando experiencias já existentes, aproveitando
sinergias e assim potencializando as forças de cada um para chegar muito mais longe do que
com uma abordagem bilateral.
Fortalezas e debilidades do enfoque da cooperação triangular
A aplicação da metodologia CTR no caso do INNOQ resultava ideal, primeiro porque os três
países ja tinham uma longa experiencia da cooperação bilateral, segundo porque os três partes
“falaram a mesmo língua” (literalmente e tecnicamente), e terceiro porque os capacidades,
tarefas, responsabilidades e atividades eram quase igualmente distribuídos entre as partes.
Tendo em conta os aspectos do projeto que poderiam ser avaliados como parte desta avaliação,
confirma-se que as indicações na proposta de projeto sobre o valor acrescentado de uma
possível CTR são corretas, os resultados são igualmente satisfatórios. Um exemplo concreto é
que as contrapartes alemães (PTB, DIN) são tecnicamente mais avançados, mas as capacitações
pelo INMETRO tinham a grande vantagem das semelhanças socioeconómicos e da linguagem,
além de contar com normas e procedimentos que facilmente poderiam ser adaptados a
realidade moçambicana, assim aumentando significativamente a eficácia da implementação.
Esta experiência específica da CTR teve uma grande eficácia de cooperação contínua e estreita
entre as instituições envolvidas e também melhorou muito a atitude para resolver questões
específicas no momento em que estavam enfrentando problemas. Além disso, uma estratégia
de cooperação foi formada e quase todos os resultados planejados foram alcançados. Este
projeto tem um forte potencial para ser duplicado e transferido para outras instituições
similares em outros países.
Sendo CTR, não foram identificados substanciais fatores negativos desta geometria de
cooperação. Normalmente os procedimentos de comunicação entre as partes é considerado um
grande desafio na metodologia CTR. Enquanto isso também representou um ponto fraco nas
fases anteriores do projeto, nesta fase parece ter sido bastante melhorado, já que o projeto era
flexível e podia adaptar-se a diferentes circunstâncias, levando em conta a aplicação da
metodologia Capacity Works como uma ajuda importante para o gerenciamento.
Articulação y horizontalidade
Um projeto CTR necessita duma atenção específica ao desafio da horizontalidade. Neste quadro
é de sublinhar que o FORTINNOQ foi o primeiro projeto da cooperação triangular no Ministério
da Industria e Comércio, e da instituição tutelada pelo mesmo, o INNOQ. Todos os entrevistados
eram conscientes dos desafios duma tal modalidade de cooperação, mas também mencionaram
as grandes vantagens da cooperação triangular. A Secretária Permanente do MIC sublinhou
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neste contexto a proximidade com o Brasil em termos da língua e da cultura que se torna, quase
automaticamente, uma vantagem da cooperação com ABC e INMETRO. Ao mesmo tempo ela
mencionou a cooperação com as agências alemãs GIZ e PTB, sublinhando o “know how” destes
atores na suas áreas de intervenção, mas reconhecendo também que ainda existe um trabalho a
fazer para aumentar a consciência dentro do Ministério sobre o potencial valor do INNOQ para a
economia moçambicana. Os Diretores do INNOQ argumentavam na mesma direção.
É de sublinhar que a criação da UGT e do CCC contribuíram fortemente à horizontalidade do
projeto, dado que eram fóruns de aprendizagem mútua para atores de diferentes quadrantes do
mundo, que antes somente conheciam projetos bilaterais e normalmente numa relação
assimétrica. É de destacar que na fase avaliada do projeto FORTINNOQ II os efeitos de
aprendizagem mútua e da harmonização eram notáveis, sobretudo ao nível das pessoas
implicadas. Ao nível institucional são também visíveis primeiros impactos duma aprendizagem
horizontal, mas a curva de aprendizagem institucional ainda não é idêntica à curva interpessoal,
sobretudo por falta dum bom sistema de gestão dos materiais educativos (gestão de
conhecimentos) recebidos durante os últimos 10 anos.
No decurso de projeto surgiram várias vezes momentos de uma cooperação flexível em termos
financeiros entre as várias instituições, que ajudaram-se mutuamente através de
financiamentos combinados e asseguraram assim determinadas atividades em favor do projeto.
Já foi mencionado que neste projeto não houve um orçamento realmente integrado e
transparente para todos os parceiros a qualquer momento. Isto as vezes representou para o
INNOQ um certo desafio, quando tinha que reportar, via MIC, ao Ministério das Finanças sobre a
execução real do projeto em termos financeiros, que este ministério por seu lado necessita para
o balanço global do OGE, a ser apresentado ao parlamento moçambicano.
O foco para a obtenção de resultados. Trazer resultados a uma escala maior
No sentido de cocriação de soluções, deve-se notar que nenhum país é igual a outro e, portanto,
em geral, as soluções dificilmente podem ser simplesmente copiadas. Agora, a cocriação de
soluções consiste na adaptação necessária para que a solução para um determinado país possa
funcionar também em outro. No caso deste projeto, era fundamental a boa intercooperação
entre INMETRO e PTB na implementação técnica bem balançeada, o que resultou numa eficácia
muito mais alta do que se fosse feito apenas bilateralmente. Também foi importante contar
com duas especialistas da GIZ Brasília e Maputo na implementação operacional. Este foi
considerado por muitos entrevistados como factor importante para alcançar os resultados e o
sucesso do projeto.
Para trazer os resultados do projeto a uma escala maior numa maneira sustentável, seria
importante a continuação da cooperação internacional com o INNOQ de uma maneira ou outra.
Os principais parceiros técnicos, INMETRO e PTB, já fizeram o primeiro passo nesta direção, a
pesar de contar neste momento apenas com muito poucos fundos para este fim.
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O INNOQ provavelmente continua a enfrentar problemas de financiamento, quer nas suas
despesas correntes, quer nas despesas de investimento. O seu orçamento devia cobrir os custos
operacionais incluindo salários competitivos, equipamento e novos investimentos, p. ex. a
criação duma delegação no Norte do pais). Duvida-se que o Estado, no futuro imediato será
disposto de atribuir os fundos para satisfazer todas estas necessidades. Assim o orçamento do
INNOQ no momento não permitirá um desenvolvimento harmonioso e adequado às crescentes
demandas da instituição. Sem o apoio externo o INNOQ dificilmente será capaz de manter o
nível de desenvolvimento até aqui alcançado.
Intimamente ligado a esta questão está o facto que o progresso do INNOQ depende em grande
escala da disponibilidade e permanência de técnicos bem capacitados. Isto foi alcançado nos
últimos anos com um esforço grande (incluindo por parte dos projetos de cooperação),
proporcionando e atendendo cursos e capacitações e juntando isto com uma crescente
experiencia profissional. Mas este pessoal qualificado está sujeito a ser chamado e atraído pelas
empresas do sector privado que apreciam esta qualificação, oferecendo salários bastante mais
altos do que a tabela geral do sector público. O INNOQ não deve perder o seu pessoal
qualificado por esta razão. É o seu capital mais importante que dificilmente pode ser
substituído.
Complementaridades e Inovações
Este projeto de CTR foi construído na base das experiencias e resultados de três décadas de
cooperação bilateral entre o Brasil e Alemanha, e o CTR FORTINNOQ foi uma excelente
oportunidade para aplicar e ampliar os resultados dessa cooperação bilateral em um terceiro
país com eficiência e eficácia.
A forma como a capacidade técnica foi transferida para Moçambique já estava adaptada às
características político-administrativas, sociais etc. e, portanto, os conhecimentos eram mais
facilmente transferíveis para a realidade moçambicana. Brasil tem uma grande semelhança
sociocultural com a África e trouxe portanto soluções, técnicas, produtos e experiência
parcialmente adaptados, enquanto a Alemanha teve a maior experiência nas áreas tecnológicas
e também nas técnicas da implementação do projeto (como no caso Capacity Works) além de
uma longa experiência com Moçambique através de projetos bilaterais. O apoio financeiro
alemão também teve aqui uma vantagem bem além do aspecto puramente pecuniário, no
sentido do que muitas vezes os fundos poderiam ser aplicados com mais flexibilidade do que os
recursos do pais oferente sul, que às vezes estava sujeito a aspectos legais e orçamentários mais
rígidos. Isso facilitou a eficiência e também a eficácia do projeto.
Alinhamento com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
O projeto FORTINNOQ contribuiu em diferentes intensidades e escalas aos seguintes ODS:



Objetivo 3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas
as idades
Objetivo 5: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas
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Objetivo 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para
todos.
Objetivo 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável,
emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos
Objetivo 9: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e
sustentável e fomentar a inovação
Objetivo 17: Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o
desenvolvimento sustentável

33

E. Encerramento - Lições aprendidas e boas práticas
9. Recomendações e desafios para futuras intervenções
O desafio mais preocupante do CTR FORTINNOQ é como conversar, aplicar e ampliar os diversos
e substanciais investimentos feitos ao longo dos últimos 10 anos, ou seja, a sustentabilidade da
instituição. Não parece provável para o avaliador que o INNOQ já está em condições suficientes
para atingir isso com a suas próprias forças. A recomendação principal seria portanto o
prolongamento do projeto FORTINNOQ para uma terceira fase, pelo menos para um ou dois
anos, sem um período longo de interrupção. Isto parece necessário para garantir uma
continuidade técnica e económica, para não perder os recursos humanos ligados ao projeto e
em geral o “momentum” positivo em termos de espírito de cooperação. Esta nova fase deveria
focar mais aos aspectos económicos (por exemplo analises de custo-beneficio de projetos de
investimento para ampliar os serviços da instituição, tanto em quantidade e qualidade, tanto
geograficamente) e políticos (no sentido de apoiar a aumentar a visibilidade, consciência e
apreciação do INNOQ dentro dos organismos estatais relevantes, sobre tudo MIC e MIREME).
Recomendamos neste sentido – dado a escassez de recursos - uma eventual focalização do
projeto em áreas que contribuem para a sustentabilidade económico-financeira do próprio
INNOQ, p.ex. a metrologia industrial, a criação de uma delegação perto dos megaprojetos no
Norte do país, entre outros. O projeto deveria buscar proactivamente a demanda do mercado
de serviços de qualidade com um duplo intuito: (1) melhorar os processos e produtos das
empresas servidas e (2) aumentar as receitas do instituto. Isto diz respeito aos já mencionados
megaprojetos (p.ex. estabelecer parcerias publicas-privadas) , mas é de recordar que são
também as PMEs que necessitam sobretudo da intervenção dos provedores de serviços de
qualidade. Para intensificar o engajamento do sector empresarial recomenda-se uma
cooperação mais próxima não só com as associações empresariais (CTA, ACIS etc.) mas também
com outras instituições do MIC (IPEME, INAE), como também com outros projetos/programas
da cooperação internacional que trabalham com o sector privado (p. ex. PACDE/Banco Mundial
ou SPEED/USAID), além dos projetos/programas da cooperação brasileira e da cooperação
alemã (especialmente ProEcon/GIZ). Neste contexto uma dinamização da comunicação externa
do INNOQ continua sendo importante.
Tudo isso seria difícil sem um apoio intenso e continuo por consultores qualificados. A
experiencia dos últimos 10 anos sugere que apenas a aplicação de consultores a curto prazo
talvez não era totalmente suficiente frente a complexidade e sensibilidade das áreas políticoeconómicos. Sugerimos pensar na colocação dum perito internacional a longo prazo, p. ex. um
perito GIZ/CIM, para apoiar a direção do INNOQ na base diária para ultrapassar este grande
desafio. Este perito deveria contar com amplas experiencias de trabalho em Moçambique,
preferivelmente com organismos estatais e/ou económicos (bancos etc.), tal como
conhecimentos técnicos profundos na área de gestão financeira, cálculo de investimentos etc.
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10. Conclusões
É um facto que a procura de serviços oferecidos pelo Sistema Nacional de Qualidade (SNQ)
aumenta constantemente em Moçambique. Esta procura incide em grande medida sobre o
INNOQ, dado que este instituto é a instituição central do SNQ. O projeto conseguiu
significativamente fortalecer a capacidade de absorção por parte do INNOQ, tanto técnico,
como organizacional. Isto também justifica um pretendido prolongamento do projeto.
No contexto da implementação do projeto FORTINNOQ é de sublinhar, que a modalidade de
cooperação triangular, com a sua inerente interculturalidade, sua diversidade de capacidades e
experiências institucionais, combinou diversas vantagens comparativas dos parceiros
envolvidas, que outras modalidades não têm. É de louvar que este projeto triangular serve
como um exemplo para a metodologia CTR, com um excelente nível de cooperação entre
todos os parceiros e com bons e respeitáveis resultados de trabalho a que todos contribuíram
numa maneira equilibrada e oportuna.
O INNOQ é uma instituição estatal, mas o Estado moçambicano (ainda) não dispõe de
capacidades financeiras e técnicas suficientes para garantir por si só o aumento necessário da
oferta por parte do INNOQ. Por isso, segue uma demanda (e necessidade) pelas contribuições
da cooperação internacional. Mas é também um facto que projetos de cooperação não podem
substituir o Estado nas suas responsabilidades de maneira perpétua. Assim, um eventual
prolongamento numa nova fase deveria concentrar seus esforços principalmente ao trabalho
em termos da sustentabilidade.
De acordo com a análise apresentada, a Tabela 3 resume algumas das principais conclusões da
avaliação:
Tabela no 3. Qualificações do resultado da avaliação
Referência a
aspectos de

Critério de
Avaliação

Projeto

Relevância
temática e
qualidade do
Desenho do
Projeto

Cooperação
triangular

Relevância para a
cooperação
triangular

Qualificação

16 - muito
bem
sucedido

14 - muito
bem
sucedido

Observações
O projeto FORTINNOQ II é altamente relevante no contexto
político e no âmbito dos desafios económicos em
Moçambique. Ele atua numa área vital para o
desenvolvimento económico do país, que precisa
urgentemente de um sistema de infraestrutura de
qualidade, tanto no nível nacional como no nível
empresarial.
O projeto abordou portanto uma questão relevante no
contexto da Moçambique e o aprofundamento deste tema
respondeu a uma preocupação específica das partes
interessadas. O projeto aborda as prioridades reais dos
países, porque resultou de um processo orgânico, com a
participação de todos os atores chaves na identificação,
formulação, desenho e implementação do projeto.
O CTR facilitou significativamente os contatos e atividades
interinstitucionais e políticos. A comunicação durante a
implementação do projeto foi feita com a flexibilidade
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necessária, apoiada pela aplicação de Capacity Works,
alcançando bons resultados.

Projeto

Eficiência da
implementação

13 - bem
sucedido

Cooperação
triangular

Eficiência na
gestão de
estruturas
triangulares

16 – muito
bem
sucedido

Projeto

Eficácia na
obtenção de
resultados

12 - bem
sucedido

Cooperação
triangular

Eficácia da
contribuição CTR
na obtenção de
resultados

14 - muito
bem
sucedido

Projeto

Sustentabilidade
de resultados e
processos

11 –
moderadamente
sucedido

Projeto

Impacto do
projeto além do
alcance de seus
resultados

11 –
moderadamente
sucedido

Critérios
OCDE/CAD

13 (12,6)
bem
sucedido

Apreciação de
processos da
cooperação
triangular

15 (14,7)
muito bem
sucedido

Avaliação
global

Classificação geral

14 (13,6)
bem
sucedido

Os recursos do fundo e as contribuições das instituições
envolvidas, tanto do Brasil como de Moçambique, foram
negociados no âmbito da proposta dirigida ao Fundo de
Cooperação Triangular de América Latina e o Caribe de GIZ,
e pareciam adequados para a implementação da fase II
deste projeto.
A estrutura do projeto triangular foi eficiente em termos
gerais, sem nenhum problema sério em sua implementação.
A coordenação e boa comunicação entre os atores do CTR
facilitou a boa implementação do projeto. O envolvimento e
apoio da GIZ Brasil e Maputo foi exemplar.
A maioria dos resultados planificados foram alcançados,
sobre tudo na área da capacitação técnica. Alguns
resultados ainda ficam pendente a serem concluídos ou
dependeram de condições externas, fora da influencia
imediata deste projeto (p.ex. processo judicial do
laboratório etc.).
Cada uma das partes contribuíram com as suas vantagens e
capacidades técnicas, multiplicando as forças e equilibrando
diversos desafios entre eles numa maneira exemplar. Os
resultados alcançados eram claramente superior do que se
fosse apenas aplicado a abordagem bilateral. A GIZ se
destacou especialmente na planificação, coordenação
operacional e na superação de gargalos financeirosadministrativos.
Os resultados alcançados contribuíram significativamente ao
desenvolvimento da instituição beneficiaria em também ao
sistema nacional de qualidade do pais. Na área do alcance
da sustentabilidade económica e na visibilidade política
ficaram ainda alguns desafios a serem resolvidos
futuramente, também por conta das crises políticoseconómicos no Brasil e Moçambique.
O impacto do projeto e considerável, sobre tudo na área da
metrologia legal e da proteção dos consumidores. Na área
da metrologia industrial e ainda moderado por falta da
extensão geográfica
dos serviços e de acesso aos
megaprojetos, que representam a maior fonte de receitas
para o Estado.
Praticamente todos os resultados esperados foram
alcançados.
O CTR desempenhou um papel crucial na coordenação e
facilitação, potencializando e multiplicando as fortalezas de
cada ator, assim permitindo resultados muito maiores e
gerando impactos mas profundos.
O FORTINNOQ II e projeto bastante exemplar, sobre tudo
em termos da aplicação eficiente e eficaz da metodologia da
cooperação triangular.

36

F. Anexos
ANEXO 1. Agenda de reuniões e pessoas entrevistadas, entidades e empresas
consultadas
Listado de Entrevistas
Organização/Instituição
Consultor PTB
PTB Coordenadora de
Projetos Internacionais
Diretora GIZ programa
PROECON
Coordenadora de projeto
INNOQ na GIZ Maputo
Representante Camara de
Comercio MoçambiqueAlemanha
INNOQ

Entrevistada (o)
Antonio Cruz
Darinka Blies

Lugar e Data
Maputo, 23 de novembro
2018

Doris Becker
Isabella Kern
Dr. Friedrich Kaufmann

Diretor Geraldo Albasini

Maputo, 10 de janeiro 2018

INNOQ

David Magaia, Diretor
Metrologia
Guilhermina Nhampulo,
Diretora Ensaios e Inspeção
Manuel Nunes, Diretor
Certificação
Arlindo Mucone, Diretor
Normalização

Maputo, 22 de janeiro 2018

Câmara de Comercio
Moçambique-Alemanha

Dr. Friedrich Kaufmann,
Representante

Maputo, 23 de janeiro 2018

GIZ PROECON

Doris Becker, Diretora do
Programa
Isabella Kern, Gestora de
Projeto INNOQ
Shaida Seni, consultora

Maputo, 25 de janeiro 2018

INAE

Maria Rita Fernandes Freitas,
Inspetora Geral
Carla Soto, Secretaria
Permanente
Claire Zimba, Diretor Geral

Maputo, 30 de janeiro 2018

INNOQ

Alfredo Sitoe, Diretor Geral
Geraldo Albasini, Diretor

Maputo, 01 de fevereiro 2018

CTA

Teófilo Chau, Diretor
Rosa Mondlane, Consultora
Sulemane Padamo, Gerente
Alice Guimarães,

Maputo, 07 de fevereiro 2018

MIC
IPEME

GIZ Brasil

Skype, 9 de fevereiro 2018
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INMETRO
PTB

ABC

Consultor PTB Projeto INNOQ

Coordenadora da Cooperação
Trilateral Brasil-Alemanha

Skype, 8 de março 2018

José Vinge, Coordenador de
Projeto INNOQ
Lieselotte Seehausen,
Diretora Projetos
Internacionais
Yuri Wofsi Souza,
Coordenador responsável pela
cooperação com Moçambique
Gerhard Wipplinger

Skype, 01 de março 2018

Telefone, 2 de março 2018

WhatsApp,11 de março 2018
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ANEXO 2. Questionário de referência
A. PERGUNTAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO
1.


2.







3.




4.










1.

RELEVANCIA
Foi feito um diagnóstico para corrigir o conteúdo do projeto para as necessidades da instituição
beneficiária?
O alcance potencial dos resultados esperados responde às necessidades da população-alvo??
DISENHO
Qual tem sido o nível de participação da instituição beneficiária na concepção do projeto?
Até que ponto o Projeto complementou e criou sinergias com outros fundos de cooperação
triangular de Projetos / programas / GIZ da GIZ? Até que ponto o Projeto gerou
complementaridades ou sinergias com outros projetos financiados pela cooperação alemã e / ou
o segundo país doador dentro do mesmo tema?
Como e quando o projeto se originou? De que maneira o segundo país doador participou da
definição dos conteúdos e estratégias do Projeto?
Em que riscos e premissas foi a lógica do Projeto? Quão cruciais eles foram para o sucesso do
Projeto? Quão realistas eles eram? Até que ponto o Projeto poderia controlá-los?
O orçamento e a distribuição dos mesmos de acordo com os itens é suficiente e consistente com
as estratégias e atividades planejadas?

ESTRUTURA DA GESTÃO
A estrutura organizacional do Projeto facilitou a obtenção de bons resultados e execução
eficiente?
O Projeto realizou atividades de acompanhamento periódicas sobre o andamento dos produtos e
componentes? Foram gerados relatórios regulares a partir deste acompanhamento?
Quais foram as principais limitações ou dificuldades que o gerenciamento de projetos teve que
enfrentar para gerenciá-lo?

EFECTIVIDADE (alcançes y resultados)
O Projeto alcançou as metas estabelecidas nos indicadores de produto e atividades de cada um
dos três objetivos de acordo com o plano de trabalho proposto?
Quais fatores contribuíram para a eficácia ou ineficácia do Projeto?
Os beneficiários do projeto consideram que os resultados do projeto contribuem para a
realização das recomendações do plano de ação e da missão de alto nível?
Os constituintes (instituições beneficiárias) estão satisfeitos com a qualidade dos produtos
gerados? Que características de treinamento, que aspectos metodológicos e operacionais do
Projeto são mais valorizados?
O método de adoção ou implementação das ferramentas técnicas, metodologias e módulos de
treinamento do Projeto foi eficaz para alcançar os objetivos declarados?
Quais restrições e / ou potencialidades devem ser consideradas (atores ou grupos relevantes,
temporalidade, geográficos, demográficos, socioeconômicos, socioculturais, legais, entre outros)
para a realização dos produtos do Projeto?
Houve impactos inesperados (positivos / negativos) / planejados?

EFICIENCIA NO USO DOS RECURSOS
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2.

Os fundos orçamentários do Projeto foram executados conforme planejado?
O nível de execução orçamentária é consistente com o nível de cumprimento das metas físicas?
Os resultados justificam os custos?
Os recursos (econômicos, humanos, tempo, conhecimento especializado, etc.) foram atribuídos
ao Projeto em tempo hábil? O tempo estimado para a execução do Projeto é considerado
suficiente? Houve atrasos na execução de algumas atividades?
Os recursos investidos obedecem tanto à qualidade, sustentabilidade e quantidade esperada
pelo projeto?
Os recursos do Projeto são usados de maneira eficiente para abordar a igualdade de gênero na
implementação?
ORIENTAÇÃO PARA O IMPACTO








1.











Quais são os principais resultados e impactos do projeto em termos de concepção e aplicação
efetiva das medidas de fortalecimento institucional propostas?
Quais são as experiências com a implementação das novas estruturas institucionais, marcos
regulatórios, capacidades institucionais (conforme apropriado)? Quais são os resultados
alcançados?
Quais foram as principais contribuições de cada parceiro para alcançar os resultados acima
mencionados?
Eles converteram os produtos em resultados (efeitos diretos) refletidos em iniciativas e avanços
em suas atividades que sem o Projeto não teriam sido alcançados?
Quais são as boas práticas e lições aprendidas que valem a pena documentar no período de
avaliação do projeto?

SUSTENTABILIDADE
O projeto desenvolveu uma estratégia de sustentabilidade?
Os beneficiários do projeto estão usando e aproveitando seus produtos?
As partes interessadas estão dispostas e comprometidas a continuar com as ferramentas
técnicas, metodologias e módulos de treinamento projetados pelo projeto?
Considera-se que o Projeto possui as bases necessárias para contribuir significativamente para o
desenvolvimento mais amplo e de longo prazo? Quais são os obstáculos que o Projeto está
encontrando para alcançar a sustentabilidade e como este desafio está sendo abordado?
O Projeto promoveu ou fortaleceu um ambiente favorável (leis e regulamentos, políticas,
compromissos e capacidades institucionais e de pessoal) para consolidar os resultados? O
arcabouço regulatório e operacional foi fortalecido?
Existem condições para garantir que os resultados do Projeto tenham efeitos duradouros?
Qual é a probabilidade de que os benefícios do projeto sejam mantidos após a retirada do apoio
externo?
Quais são os principais desafios para futuras intervenções?

B. PERGUNTAS ESPECIFICAS SOBRE COOPERAÇÃO TRIANGULAR






Em quantos projetos de cooperação internacional você já participou? Esta é sua primeira
experiência de cooperação triangular? Qual tem sido a diferença deste projeto com os
anteriores?
Houve acordos entre a Alemanha e o "novo doador" em relação à aplicação de princípios básicos
/ critérios de cooperação como relevância, eficácia, eficiência, sustentabilidade (critérios do
CAD)? Quais foram?
Como foi a tomada de decisão distribuída?
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Força e fraquezas da abordagem da cooperação triangular em relação à eficiência, eficácia,
planejamento, coordenação, gestão operacional e implementação, monitoramento. (dirigido a
tomadores de decisão)?
É possível identificar fatores positivos ou negativos sobre a eficácia da cooperação triangular?
Os resultados esperados foram alcançados (ou não) e teriam sido potencialmente diferentes
seguindo uma abordagem clássica de projeto?
Exemplos de continuidade da cooperação após o projeto (mencionar atividades específicas
A cooperação triangular trabalha com a hipótese de que os resultados (de fortalecimento
institucional) se materializem e que a instituição beneficiária seja capaz, após o projeto, de
realizar esses resultados em maior escala. Esta hipótese é confirmada? Em caso afirmativo, um
custo mais elevado em termos de transferências técnicas seria justificado em sua opinião se os
resultados obtidos realmente servissem para levá-los a uma escala maior (maiores impactos e
maior sustentabilidade dos impactos / resultados)? sua instituição foi fortalecida de forma
sustentável com este projeto? Em caso afirmativo, você acha que esse fortalecimento permite
que você traga resultados em uma escala maior?
Você pode mencionar um exemplo concreto de complementaridade ou inovação (em termos de
produtos ou serviços) obtido como resultado da troca de habilidades / conhecimento?
Houve algum conhecimento ou habilidade que você considera ter contribuído especialmente /
significativamente em sua instituição para alguns dos principais atores? Você pode dar um
exemplo concreto?
Existe um banco de dados de conhecimento e lições aprendidas durante o projeto?
(sistematização, gestão do conhecimento)?
As soluções / inovações incorporaram aspectos socioculturais locais no projeto? (Idiossincrasia,
práticas, conhecimento local)
É possível confirmar ou rejeitar a seguinte hipótese? A sustentabilidade dos resultados da
cooperação triangular parece ser maior, uma vez que trabalha frequentemente em aspectos
muito específicos (técnicos ou institucionais) que surgem das necessidades da instituição
parceira? Dado que o trabalho está sendo feito em estruturas existentes em instituições
parceiras, os projetos de cooperação triangular são rapidamente operacionais sem longos
processos de start-up?
A sustentabilidade é maior ou igual à metodologia trilateral do que outras formas de
cooperação?
Existe uma percepção geral de que a cooperação triangular foi menos eficiente (mais cara)? Os
projetos confirmam essa impressão? Em caso afirmativo, a possível menor eficácia depende
efetivamente da natureza especial da cooperação (a ser triangular) ou de outros fatores, como
características dos atores envolvidos, o tema, experiências de contrapartes na provisão de
cooperação, outros? De acordo com a sua percepção, o projeto triangular era mais caro do que
se fosse implementado sob outro formato de cooperação (bilateral, sul-sul)?
Evidência de que os resultados do projeto estão alinhados com os ODS no nível objetivo (além do
alinhamento temático). Dê um exemplo concreto.

41

ANEXO 3: Marco Lógico e outros documentos de planificação e gestão do projeto
analisados
Os documentos analisados mais importantes incluíram:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Proposta do Projeto FORTINNOQ II
Factsheet Cooperação Triangular Alemanha
FORTINNOQ II Abfragematrix 03/2017
FORTINNOQ II Matriz de Monitoria 03/2017 e 09/2017
FORTINNOQ II Relatorio de atividades 09/2017
INNOQ Final Report English 01/2018
PCT INNOQ II
Proposta da Lei do Conteúdo Local Moçambique
Relatório da avaliação FORTINNOQ I
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Marco lógico do projeto
Objetivo
Objetivo do projeto:
INNOQ e reconhecido pelo
governo, o sector económico e
os consumidores como
instituição de referencia para o
Sistema Nacional de Qualidade,
com serviços consolidados e
internacionalmente
harmonizados nas áreas
prioritárias

Indicadores de sucesso
1. 70% dos entrevistados nos eventos do
INNOQ conhecem os serviços do
Instituto e o reconhecem como
instituição referencial do sistema de
qualidade.
2. 50% dos participantes dos eventos do
INNOQ são representantes dos sectores
económicos, incluindo os sectores da
indústria/agricultura/energia/
transporte/comércio/saúde e pesca.
3. Acreditação da ampliação da gama de
serviços de dois laboratórios
4. Volume de negócios na área de
metrologia chega a 5.000.000 de
meticais em 2015, representando um
crescimento de 53% em relação ao
volume de 2014.

Fontes de verificação
Questionários nos eventos

Suposições
Vontade política
Contribuições financeiras
suficientes pelo
orçamento do Estado

Listas de presença

Certificado de acreditação

Balanço do INNOQ
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1. A capacidade em Metrologia
Industrial e Legal dos serviços
prestados pelo INNOQ são
consolidados e ampliados para
atender a demanda dos
agentes económicos e
consumidores.

5. Aprovados dois regulamentos técnicos
metrológicos em áreas tais como:
arqueação de tanques; termómetros
clínicos; esfigmomanómetros;
taxímetros; tacógrafos e aprovação de
modelo.
6. Incremento de 20% anual de certificados
de calibração dos serviços metrológicos
instalados.

Certificados de aprovação

Recursos técnicos
suficientes

Registro interno do INNOQ

2. A capacidade de avaliação da
conformidade no INNOQ e
fortalecido e ampliado,
certificando sistemas de gestão
e produtos prioritários.

7. Boas práticas implementadas nos
laboratórios de ensaio.

Relatórios de balanço e relatórios
de procedimentos operacionais

3. O papel do INNOQ e a
credibilidade de seus serviços
foi promovido, seguindo uma
política de parcerias
estratégicas.

9. Duzentos e cinquenta participantes,
sendo 40% mulheres, nos eventos do
INNOQ.

Listas de presença

10. Estabelecimento de uma nova parceria
estratégica que promova a
sustentabilidade do Instituto.

Acordo de parceria

4. O sistema de gestão e
adequado à estrutura
organizacional atual do INNOQ

11. 80% dos despachos são respondidos
dentro do prazo.
12. Plano de atividades e plano de negócios
são revistos anualmente e
implementados
13. Sistema de monitoria e avaliação utilizado
continuamente para as atividades do
FORTINNOQ e implementação

Mapa de controle de despacho
do Diretor Geral
Plano de Negócios, Plano
Operacional, Documentos da
monitoria

Laboratório de ensaio
estabelecido

8. Três produtos prioritários certificados.
Certificados emitidos
Recursos financeiros
suficientes para organizar
eventos
Existência de parceiros
internacionais com
interesse de apoiar o SNC
Recursos humanos
suficientemente
qualificados
Apoio por parte do MIC e
Ministério de Finanças

Matriz de monitoria
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ANEXO 4. Metodologia para esta avaliação
Não há metodologia padronizada para avaliar projetos triangulares hoje. Embora haja um
desafio à frente nesse sentido, no entanto, desde o final de 2016, há diretrizes mais específicas
para a avaliação ex post externa dos projetos de cooperação implementados no âmbito do
Fundo Regional para a Cooperação Triangular na América Latina e no Caribe. o Caribe. É um
documento de trabalho da GIZ que combina ferramentas amplamente estabelecidas com
definições e critérios tradicionais, sob uma estrutura que considera elementos críticos
resultantes dos resultados das primeiras avaliações e seu correspondente alinhamento com os
objetivos da cooperação triangular.
Efectivamente, com base nessas considerações, a avaliação leva em consideração duas
abordagens de referência:
1. Uma abordagem que alargue os critérios usuais da OCDE / CAD a um nível que permita
captar o potencial do valor acrescentado da modalidade de cooperação triangular para a
qualidade do processo de obtenção de resultados ou para a qualidade dos resultados, e
2. Uma abordagem baseada exclusivamente nos critérios usuais da OCDE / CAD que permite a
avaliação específica dos resultados de cada projeto, além dos critérios adicionais a serem
desenvolvidos na etapa anterior.
Em resumo, a metodologia considera o uso de critérios adicionais para a OCDE / CAD mais o uso
dos critérios usuais da OCDE / CAD, o que leva a que a avaliação seja desenvolvida em duas
áreas diferentes de análise:
1. A avaliação dos resultados dos projetos de acordo com os critérios usuais da OCDE /
CAD.
2. A contribuição adicional ou diferente para a qualidade dos processos ou resultados, que
surge da natureza triangular da cooperação.
As duas áreas exigem e exigem uma definição diferente de critérios e indicadores de avaliação,
conforme explicado na Tabela A. e B., que são apresentados abaixo. Da mesma forma, diretrizes
gerais foram desenvolvidas para avaliar tanto os resultados específicos dos projetos quanto
aqueles ligados ao valor agregado da abordagem de cooperação triangular, mas em um único
instrumento que engloba ambos os resultados e permite uma avaliação geral do desempenho.
Critérios para avaliação de projetos
A avaliação dos projetos considerada uma metodologia que incorpora os critérios do Comitê de
Assistência ao Desenvolvimento (CAD / OCDE) e, adicionalmente, metodologia DEVCO para
avaliar projetos e programas e os "princípios de eficácia da ajuda”: a coerência , eficiência,
eficácia, sustentabilidade e impacto, e boa governança.
Para analisar os resultados dos cinco projetos de uma abordagem metodológica padrão foi
seguido, combinando os principais critérios do Comité de Ajuda ao Desenvolvimento (CAD) da

45

OCDE (relevância, eficiência, eficácia, impacto e sustentabilidade) com elementos da abordagem
GIZ Capacity Works.
Critérios para a avaliação do instrumento CTR (no âmbito do Fundo FRCT)
A avaliação da dimensão triangular considera principalmente variáveis mais qualitativos
relacionados com a promoção do diálogo político e profissional, aumentando os laços de
reciprocidade entre países com afinidades culturais, habilidades de liderança e replicação de
experiências positivas, disponibilizando recursos entre outros aspectos que vão além de
indicadores de impacto ou eficiência, entre outras variáveis.
Tabela de resumo dos critérios para a avaliação das duas dimensões
A. Critérios utilizados para a avaliação do Instrumento de Cooperação Triangular (OCDE / CAD)
Critério de
Avaliação

Definição

Considerações para o análise

Relevância do
instrumento de
cooperação
triangular em cada
intervenção

1) A cooperação triangular é uma
ferramenta de cooperação adequada
para o desenvolvimento em certos
casos e sob certas circunstâncias.
2) Este critério de relevância é aplicado à
análise do instrumento CTR em relação
aos problemas que ele tenta resolver
em cada caso.
3) Identifica os elementos do projeto que
sugerem que a modalidade CTR é a
mais adequada e conveniente para a
implementação deste projeto e analisa
o grau desta relevância (recursos
financeiros e técnicos).

4) Neste nível de análise, o critério analisa a
consistência do instrumento CTR com os
objetivos e prioridades.
5) Análise da disponibilidade de procedimentos
adequados: a ferramenta de cooperação
triangular é adequadamente projetada em sua
origem e os modelos de instrumentos e de
gestão operacional são os mais adequados para
atender a esses objetivos.
6) Coerência interna. Análise da lógica da
intervenção: hierarquia e articulação dos
objetivos com as áreas de intervenção e a
alocação orçamentária, as capacidades técnicas e
financeiras dos executores
7) Coerência externa. Análise da compatibilidade
dos objetivos e estratégia do CTR com outras
ações de cooperação e prioridades do governo
no âmbito de outras ações sinérgicas,
complementares ou competitivas.

Eficiência na
gestão de
estruturas
triangulares

8) A aplicação deste critério e sua
definição é proposta para analisar a
dimensão de cooperação triangular
que analisa a eficiência dos processos
de coordenação entre os diferentes
parceiros de cooperação triangular em
um projeto de CTR (beneficiário,
oferente sul, oferente tradicional).

9) Custos de oportunidade na negociação e
planejamento prévio com os parceiros, durante a
formulação dos projetos.
10) Grau de participação dos beneficiários na
formulação.
11) Nível de incorporação de lições aprendidas em
experiências anteriores.

12) Analisar o grau de eficácia com o qual o
CTR contribui para a obtenção dos
resultados perseguidos pelo projeto..

13) Os objectivos devem ser bem estabelecidos com
antecedência e a coerência entre os objectivos
do instrumento de cooperação e os projetos
deve ser máxima.

14) Este critério analisa até que ponto as
instituições / beneficiários se
encarregam de continuar a execução
da operação, o cumprimento dos

15) Analisar os quatro fatores de desenvolvimento a
seguir nos objetivos e na lógica de intervenção:
apropriação (ownership), sustentabilidade
ambiental (se aplicável), fortalecimento do

Eficácia da
contribuição do
CTR para a
obtenção de
resultados
Sustentabilidade
dos resultados e
seus processos de
geração
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objetivos da ação.

diálogo político e fortalecimento institucional.

16) Este critério ao nível do CTR
17) Os factores aqui considerados são: alianças com
geralmente se refere à orientação do
outros parceiros (incluindo outros doadores),
impacto dos projetos, que são
consideração das capacidades de implementação
projetados de tal forma, também
Impacto
dos participantes no país beneficiário, o
buscando alianças com outros atores, o
correspondente desenho metodológico numa
que leva com alta probabilidade a
orientação de impacto, a compreensão
impactos além do resultado imediato
partilhada de possíveis impactos.
das intervenções.
B. Critérios utilizados para a avaliação dos projetos específicos executados pelo Fundo de Cooperação Triangular
(CAD/OCDE)
Critério de
Avaliação

Relevância
temática e
qualidade do
desenho do projeto

Eficiência da
implementação de
cada um dos
projetos
individualmente

Eficácia na
obtenção de
resultados

Sustentabilidade
dos resultados e
processos para sua
geração

Definição

Considerações para o análise

18) Analisar a adequação das ferramentas
/ intervenções selecionadas em relação
aos resultados perseguidos pelo
projeto.
19) Estudar se as ações escolhidas para
alcançar os objetivos são as mais
convenientes e coerentes no contexto
específico em que a ação é realizada.
20)
• Para sua análise, também é
considerado se o tipo de atividades e
as características técnicas dos produtos
e serviços são adequados para alcançar
os resultados esperados.

21) Análise da idoneidade dos instrumentos /
melhoria da sua resposta aos problemas e
necessidades do beneficiário que resolve o
problema.
22) Análises da intervenção no contexto de políticas
de desenvolvimento (nacional, regional ou local)
no sector específico sobre o que diz respeito ao
projeto.
23) Analisar a claridade na definição dos
instrumentos.
24) Analisar o nome da participação no trabalho, e a
execução de todos os atores implicados, incluindo
os beneficiários.
25) Analisar o grado de consulta com outros atores,
especialmente outras agencias de
desenvolvimento.

26)
Avaliar em que medida o projeto
alcançou os resultados em relação aos
recursos que foram alocados para ele;
ou seja, a busca por uma combinação
ideal de recursos financeiros, materiais,
técnicos e humanos para maximizar os
resultados. A avaliação da eficiência
compara, portanto, recursos com
resultados.
29)
Este critério da OCDE / CAD
analisa o escopo dos resultados
gerados por uma atividade de projeto
(fornecimento de produtos, serviços,
assistência técnica) sem considerar os
custos incorridos para obtê-los.
31)
Este critério padrão da OCDE /
CAD analisa o grau em que os efeitos
positivos derivados da intervenção
continuam e se estendem ao longo do
tempo, uma vez que as operações

27)
Recursos humanos, recursos administrativos
para execução, recursos financeiros, ferramentas
de assistência técnica, manuais operacionais, etc.
são levados em conta.
28)
Dada a novidade das alianças, é difícil
padronizar essa definição para medir
sistematicamente os processos.
30)
Aqui, a conformidade dos objetivos e seus
indicadores é medida. A avaliação da eficácia
revela a qualidade da formulação do mesmo. Caso
não sejam suficientemente claros para permitir a
medição, os avaliadores formulam indicadores
auxiliares para avaliar a eficácia.
32)
Este critério analisa até que ponto as
conquistas obtidas no processo de
desenvolvimento podem ser mantidas ao longo do
tempo através de certos fatores de qualidade.

47

tenham sido concluídas.
Impacto do projeto
além do alcance de
seus resultados

33)
(de acordo com OECD / CAD):
Analise os efeitos de uma ação de
desenvolvimento, além da eficácia.

34)
Analise o grau de mudança que é gerado
através dos efeitos dos produtos e serviços
fornecidos pelo projeto. Também considera
efeitos que não são diretamente atribuíveis às
invenções feitas pelo projeto..
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ANEXO 5. Lista de tabelas e gráficos no texto
Tabela no 1. Principais dados do projeto
¡Error! Marcador no definido.
Tabela no 2. Definição de intervalos da qualificação de resultados y desempenho
Tabela no. 3. Qualificações do resultado da avaliação
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