Algumas indicações relativas para a formulação de objetivos e indicadores
O objetivo ou os objetivos do projeto devem ser formulados de tal forma que seja possível
alcançá-los até o fim do prazo de execução do projeto. Devem descrever precisa e
realisticamente os efeitos que se pretende alcançar até o fim do prazo de execução do projeto
(por via de regra como mudanças intencionadas na vida/no trabalho dos grupos beneficiários
diretos ou dos destinatários do projeto).
Os objetivos do projeto devem ser verificáveis. Por isso, devem descrever precisamente, por
exemplo, o número de pessoas, grupos ou comunidades em que a mudança intencionada se
tornará visível.
A sua tarefa como responsável do projeto é verificar, no decorrer da implementação do projeto e
no final, se as mudanças intencionadas realmente ocorreram, quer dizer, se os objetivos do
projeto são alcançados. Isto requer, por via de regra, a definição de indicadores que permitem
observar e medir o alcance dos objetivos.

Indicadores respondem à pergunta:
"Como é que se apercebe que a mudança intencionada (o objetivo do projeto) foram realizadas?"
Por exemplo, uma maior capacidade de auto-ajuda da população pode tornar-se visível em determinadas
ações que os próprios grupos beneficiários realizam autonomamente, ou uma melhoria da situação
alimentar e nutricional pode ser evidenciada pelo fato que um maior número de famílias come três
refeições por dia, e uma melhoria da saúde pode ser indicada por uma diminuição da incidência de
determinadas doenças.
A escolha do indicador deve ser feita pelo responsável do projeto, com base em duas perguntas:
1. O indicador mostra confiavelmente a mudança desejada (alcance do objetivo) na situação concreta dos
grupos beneficiários?
2. O indicador pode ser obtido periodicamente e com um mínimo de dispêndio em termos de tempo e
custo, preferencialmente pelos próprios grupos beneficiários ou pelo responsável do projeto?
Eventualmente é preciso ter mais de um indicador para cada objetivo do projeto. Porém, demasiados
indicadores dificultam verificar o alcance do(s) objetivo(s).

Por favor, indique já na sua apresentação de projeto os indicadores através dos quais pretende
verificar o alcance do(s) objetivo(s). Caso a sua apresentação ainda não contenha indicadores,
pedimos que os mesmos nos sejam enviados o mais breve possível.
Se desejar verificar o alcance do objetivo através de outros métodos reconhecidos, pedimos que
explique detalhadamente como pretende aplicá-los.
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