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1 INTRODUÇÃO - PONTO DA PARTIDA 

1.1 Antecedentes 

A avaliação final deste projeto foi programada inicialmente para novembro de 2017, mas por razões de 
atrasos na implementação e uma extensão de três meses foi realizada em abril de 2018. Os dois objetivos 
principais desta avaliação eram: 

 Avaliar o desempenho do projeto em relação às metas para cada indicador 

 Responder perguntas de avaliação específicas 
Detalhes sobre os objetivos e perguntas especificas podem ser encontrados no 1Anexo 1 no documento 
"Proposal for endline evaluation". 
 
A avaliação foi realizada pelos consultores G. Athmer e A. Peham e consistiu duma fase preparatória em que 
instrumentos de recolha de dados foram desenvolvidos e relatórios e dados foram analisados. Numa fase de 
recolha de dados no terreno foram entrevistados pessoal envolvido no projecto, grupos de poupança e 
membros dos grupos e na última fase os consultores analisaram os dados recolhidos no terreno antes de 
preparar este relatório. 

1.2 Descrição do projeto 

O projeto Oreriha foi desenhado em 2015 seguindo uma solicitação de propostas da FSDMoç. A CARE em 
parceria com Ophavela respondeu esta solicitação e submeteu uma proposta dum projeto de dois anos em 
maio de 2015. Nesta proposta escolheu-se de propor quatro mudanças chaves na abordagem de 
implementação de grupos de poupança: 

1. Adaptação da metodologia ACPE para permitir mais flexibilidade nas poupanças. Isto responde às 
necessidades dos grupos heterogéneos em Nampula com rendimentos sazonais. 

2. Reduzir o número de sessões de formação e visitas de animadores para as mensagens mais essenciais 
e momentos críticos na formação do grupo, que serão apoiados por mensagens de vídeo e em um 
novo manual simplificado. 

3. Melhorar o processo de formação do grupo, transmitindo mensagens claras, consistentes e atraentes 
aos potenciais membros do SG, usando um vídeo promocional, reduzindo o tempo e os custos da 
mobilização da comunidade; 

4. Substituir registos no papel por e-Registo para melhorar a precisão do registro, a qualidade do grupo 
e a independência dos grupos, particularmente no acto de distribuição. 

 
Na implementação do projeto foi proposta a introdução de uma política de pagamento clara para os 
animadores, aumentando sua produtividade (menos visitas, grupos independentes mais rápidos, melhor 
pagamento por serviços). Foi proposto também que as associações de animadores existentes, que fornecem 
suporte aos animadores, que controlem a qualidade e constituem uma plataforma de aprendizagem crítica, 
serão tornadas financeiramente mais sustentáveis. Além disso, foi proposto testar uma linha de cliente para 
permitir que os membros do grupo tenham acesso ao suporte em caso de problemas com a metodologia o 
aplicativo ou com o formador. 
 
Para atingir as mudanças destacadas acima, as seguintes inovações tecnológicas foram propostas: 

1. Produção de um vídeo promocional que forneça mensagens promocionais consistentes (por 
exemplo, oportunidade de poupar dinheiro em um lugar seguro, independentemente do status social; 
criação duma rede de apoio social para mulheres) e princípios-chave de auto-seleção e 
funcionamento de um GP como confiança mútua, transparência, capacidade econômica similar, etc.); 

2. Vídeos sobre as principais sessões de formação, para apoiar a formação oferecida pelos animadores; 
3. Adaptação do aplicativo e-Recording para o contexto moçambicano. 

 
Um modelo de negócio foi proposto com os seguintes pilares: 
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 Aumentar a atratividade do GP para a grupo-alvo, aumentando a flexibilidade, simplificando e 
melhorando a qualidade da manutenção de registros e aumentando a qualidade da formação, 
reduzindo o tempo de formação. 

 Melhorar a renda dos animadores, implementando uma política clara de pagamento pela prestação de 
serviços, assim aumentando a recuperação dos custos do animador e a sua eficiência no apoio dos 
grupos. 

 Construir a sustentabilidade das associações de animadores identificando fontes de renda sustentáveis 
e desenvolvendo um plano de negócios de longo prazo. 

 
O plano de implementação previa uma implementação em duas fases: 
A primeira fase (ano 1 do projeto), concentrou-se no desenvolvimento, adaptação e testagem dos novos 
produtos (e-Registo, vídeos, metodologia, ferramentas de monitoramento e planeamento) em pequena 
escala com os grupos existentes. Foi previsto que as experiências desta fase de teste, elaborado na 
avaliação de meio termo, serão usadas para finalizar os novos produtos, desenvolver um currículo de 
animadores e treinar os animadores. 
 
Na segunda fase (ano 2 do projeto), foi planificado que os animadores formados implementariam as 
inovações em todo o distrito. Isso seria acompanhado de monitoria e refinamento contínuo, quando 
necessário. Uma avaliação final do programa permitiria uma avaliação completa das experiências neste 
programa e forneceria recomendações para futuras adaptações da metodologia, sistemas utilizados e canal 
de distribuição. Estas experiências seriam úteis para o desenvolvimento da indústria do GP em 
Moçambique e possivelmente em outros países. 
 
O quadro lógico do projeto com objetivos principais e os seus indicadores e metas pode ser revisto no 
1Anexo 2. 

1.3 Breve historial do Aplicativo e-Registo no Projecto Oreriha 

No documento da solicitação de propostas, FSD Moçambique mencionou o seu interesse no E-Registo. 
Naquela altura, o aplicativo já estava sendo testado no Quênia pela CARE e CRS, e foi lançado 
internacionalmente na Conferência sobre Grupos de Poupança na Zâmbia em 2015. O projeto Oreriha foi 
desenhado para testar uma nova metodologia utilizando E-Registo e materiais de formação, e não para testar 
o aplicativo, como já foi feito com uns 1000 grupos no Quénia. Mas durante todo o projeto, ficou claro que o 
aplicativo não foi sistematicamente e suficientemente testado, e que a Oreriha estava usando um aplicativo 
que ainda tinha muitos problemas. Os primeiros problemas apareceram no início do projecto: para alterar o 
idioma do aplicativo do inglês para o português, o Softwaregroup precisou produzir 15 versões do aplicativo 
entre julio 2016 e dezembro 2016, até chegar a uma versão que estava sendo executada sem problemas 
imediatos. Infelizmente, o controle de qualidade do aplicativo foi deixado para os consultores e parcialmente 
para o pessoal de campo. O atraso na produção de um aplicativo em funcionamento também atrasou a 
formação dos primeiros grupos de teste e, portanto, a implementação do projeto. Mas os problemas técnicos 
continuaram ao longo do projecto e constantemente novos problemas apareceram. Os tipos de problemas 
pode ser resumido em: 

– Erros e falhas, bugs 

– Omissões 

– Complexidade, interface não bem desenhado para o grupo alvo, pouca visualização. 

– Portal com muitos erros e não muito útil para gestão do projecto  
 
O relatório de avaliação de meio termo de maio de 20171 apontou claramente os problemas com o aplicativo 
(e portal) e a falta de uma estratégia de sustentabilidade para manter e dar suporte ao aplicativo. Este relatório 

                                                      
1 Versão final junho 2017 
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também apontou diferentes opções sobre como proceder com o aplicativo e fez recomendações claras para 
Ophavela, CARE e FSD, incluindo o seguinte: 

 corrigir os erros do aplicativo o mais rápido possível 

 investigar mais sobre o futuro do aplicativo e as intenções do FSD Kenya 

 explorar outras opções e desenvolver planos para alternativas ao e-Registo 
Infelizmente os meses seguintes não produziram quaisquer mudanças e nenhum progresso foi feito com a 
correção de erros e o desenvolvimento de alternativas. 
Na visita seguinte de um dos consultores em agosto de 2017, ficou claro que a expansão planejada para mais 
grupos não era viável com um aplicativo que ainda apresentava muitos erros. A outra razão para não poder 
expandir foram os problemas administrativos que deixaram a Ophavela sem financiamento para a 
implementação por um longo período de tempo. Nesta visita a Ophavela, a CARE e o consultor 
desenvolveram uma proposta para o segundo ano do projeto que sugeriu, entre outros, corrigir urgentemente 
os erros do aplicativo, desenvolver uma alternativa ao e-Registo e reduzir a meta de 78 GP para 20 GP no 
restante período do projeto. 
Entretanto, FSD Quénia tinha decidido não investir mais em programas de grupos de poupança e concordou 
com FSD Moçambique de transferir a responsabilidade do aplicativo ao FSD Moçambique. Em setembro 
2017, o FSDMoçambique recebeu os codigos do app, mas descobriu em março 2018, que o codigo era da 
versão Inglesa. FSD Moçambique não tinha recebido o codigo do portal. 
Infelizmente as propostas para corrigir os erros do aplicativo e desenvolver uma alternativa ao e-Recording 
não foram seguidas e o FSD Moçambique, em conjunto com CARE e Ophavela, acordaram de não investir 
no app até o final do projeto. As razões para esta decisão não foram claras para os consultores. 

2 AMOSTRAGEM E METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO 

2.1 Amostragem 

Em vez de usar uma abordagem de amostragem aleatória, os consultores decidiram fazer uma amostra 
propositada para os grupos e indivíduos membros a serem entrevistados. Para grupos, os dados do SAVIX e 
os dados do portal de e-Registo foram investigados e grupos com anormalidades foram selecionados para 
entrevistas. Isso significa que grupos com dados muito positivos ou negativos foram selecionados. Contudo, 
os consultores também asseguraram que selecionassem alguns grupos com dados normais para equilibrar a 
seleção. A tabela que foi a base de seleção e os critérios de seleção dos grupos é mostrado no 1Anexo 3. 
 
A seleção dos membros individuais dos grupos para entrevistas foi baseada nos dados de e-Registo do 
primeiro ciclo. Os consultores solicitaram dados brutos do softwaregroup sobre todos os grupos por que os 
dados fornecidos no portal não permitem uma análise profunda do comportamento financeiro (poupança e 
empréstimo) dos membros do grupo. Esses dados foram limpos e organizados pelos consultores e para cada 
membro do grupo foi desenvolvido um gráfico de nível das poupanças, levantamentos e dos empréstimos e o 
seu reembolso. Os gráficos foram classificados de acordo com comportamento do membro. Isso significa 
que de acordo com comportamento foram identificados membros que utilizaram todas opções que existem 
(poupança flexível, levantamento, empréstimo) e outros que somente utilizaram poupanças e levantamento; 
por fim, também foram identificados aqueles que somente pouparam. Estes gráficos foram a base para 
selecionar os entrevistados individuais. A seleção considerou os diferentes tipos de membros e garantiu que 
pelo menos um dos tipos de membros fosse selecionado para a entrevista. 
Uma tipologia dos comportamentos dos membros de poupança é apresentada na Secção 4.2.6. 
 
Para completar e equilibrar as informações obtidas dos beneficiários, foram realizadas entrevistas com 
animadores, os funcionários da Ophavela e da CARE que são diretamente envolvidos no projeto e com a 
Gerência da Ophavela. Infelizmente, pedidos para também falar com os doadores e com o Softwaregroup 
não foram respondidos. 
Uma lista completa das pessoas e grupos entrevistados é fornecida no 1Anexo 4. 
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2.2 Metodologia 

2.2.1 Entrevistas 
Guiões para entrevistas qualitativas foram desenvolvidas para grupos, membros individuais de grupos de 
poupança, para animadores e para os funcionários de CARE e Ophavela. 
Nas entrevistas com grupos foi incluído um exercício participativo para a classificação dos benefícios da nova 
metodologia que depois foi analisado de acordo com as respostas dos homens e das mulheres (veja secção 
4.2.5). 
As entrevistas foram analisadas para destacar semelhanças e concordâncias nas respostas, mas também as 
discordâncias. O exercício de classificação foi analisado numa forma quantitativa para mostrar as preferências 
dos grupos. 

2.2.2 Observação 
Tanto quanto possível, os consultores assistiram as reuniões de grupo para observar as operações e 
procedimentos de poupança e empréstimo. Nestas reuniões o enfoque da observação foi no seguimento dos 
procedimentos, na organização dos grupos e no uso correto e transparente do aplicativo e-Registo. As 
observações foram gravadas e serviram também como base da entrevista com grupo que seguiu. 

2.2.3 Análise dos dados existentes e dos relatórios 
Antes do trabalho de campo, os relatórios do projeto e os dados do SAVIX e do e-Registo foram analisados 
para responder os indicadores e as metas do projeto e para classificar e selecionar grupos e indivíduos a serem 
entrevistados. Os consultores conseguiram obter dados não tratados da base de dados de e-Registo sobre 
poupanças, levantamentos, desembolsos e reembolsos de empréstimos e multas aplicadas. Esses dados foram 
tratados e analisados para mostrar o comportamento financeiro dos membros (veja 4.2.6) e para entender 
melhor os motivos de aplicar as multas (veja 4.2.4). 

3 AVALIAÇÃO DO E-REGISTO E O SEU PORTAL 

Ao longo da implementação do projeto, os consultores se envolveram intimamente na tradução do aplicativo 
para o português, testando as novas versões do aplicativo e monitorando a implementação usando o portal do 
aplicativo baseado na web. É com esse pano de fundo que os consultores fornecem uma visão geral da 
funcionalidade e dos erros que ainda existem com o aplicativo. 

3.1 Descrição do aplicativo e o seu portal 

O aplicativo e-Registo (e-Recording em inglês) foi projetado como um sistema de manutenção de registros 
digitais que permitia aos GPs manter registros de suas transações e permitir que agentes facilitadores 
monitorassem essas transações através de um portal baseado na web. O aplicativo substitui registros em papel 
no nível de grupo e permite que o grupo digitalize seus registros e os envie para um banco de dados 
hospedado no servidor FSD Kenya. Em caso de perda de dados, por exemplo, se o telefone quebrar ou se 
perder, o grupo pode recuperar todos os dados do grupo que foram copiados no banco de dados. O grupo 
também tem a possibilidade de acessar relatórios no telefone sobre o desempenho do grupo e sobre registros 
financeiros de membros individuais. E-registo é um aplicativo da ‘primeira geração’, quer dizer que é um dos 
primeiros aplicativos que explora o potencial de um aplicativo para grupos de poupança. Os aplicativos da 
primeira geração têm como característica que depende em grande medida de fundos de doadores e não tem 
plano para sustentar-se depois dos projectos. Aplicativos da segunda geração, que surgem actualmente, são 
iniciados pelo sector privado, ou têm uma forte envolvimento do sector privado que tem uma visão de mais 
longo termo e está interessado de divulgar o aplicativo em grande escala e incorpora estratégias para garantir a 
continuidade do aplicativo. 
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O gráfico em baixo mostra os elementos do aplicativo e do portal. 
 

 

3.2 Avaliação do aplicativo 

3.2.1 Apresentação e Opções 
O aplicativo foi projetado para poder servir as metodologias de CARE (ACPE) e CRS (SILC). Portanto, 
muitas opções diferentes para configurar o aplicativo foram incluídas. No entanto, essas opções também 
tornam o processo de configuração do aplicativo (preenchimento dos estatutos) complicado para os grupos e 
os animadores. No projeto Oreriha todos os grupos foram acompanhados pelos técnicos para o processo de 
registo dos membros e o preenchimento dos estatutos. No lado positivo o aplicativo permite poupanças 
ilimitadas, levantamentos e uma distribuição calendarizada que permite que os membros recebam produtos 
melhores e mais flexíveis do que os registos em papel podem oferecer.  
A interface do aplicativo e a estrutura do menu não facilitam um uso intuitivo, especialmente para usuários 
semiletrados. Por exemplo, os relatórios de membro e do grupo no telefone exigem muitas etapas para serem 
visualizados e assim desencorajam o seu uso. Uma segunda geração de aplicativos que esta surgindo no 
momento, mostra que aplicativos mais simples e mais fáceis de usar podem ser desenvolvidos. 

3.2.2 Emissão de voz 
Um recurso do aplicativo que foi avaliado de forma muito positiva (veja 4.1.1) é a emissão de voz para 
contribuições de poupança e fundos sociais. Esse recurso aumenta a transparência das transações, permitindo 
que todos os membros verifiquem se as entradas foram feitas corretamente. Essa função é limitada apenas às 
contribuições de poupança e fundos sociail, e os planos da FSDKenya de expandir a voz para todas as 
transações nunca foram realizados. Mas há uma clara demanda e potencial para a expansão das emissões de 
voz. 

3.2.3 Base do aplicativo 
Considerando as dificuldades em traduzir o aplicativo para o português (veja também 1.3) e as muitas 
conversas que os consultores tiveram com outros desenvolvedores de software, parece que o aplicativo não 
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Imagem 1: Elementos do aplicativo e do portal 
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foi construído para ser traduzido . Outros desenvolvedores de aplicativos garantiram aos consultores que a 
introdução de uma nova  língua é fácil e pode ser feito em pouco tempo, enquanto que o Softwaregroup 
levou 6 meses e 15 versões para produzir uma versão que funcionava sem problemas imediatos. 
Outro aspecto que o softwaregroup alegou como uma dificuldade em produzir (e testar) novas versões do 
aplicativo foi o rápido desenvolvimento das versões do Android. Enquanto o manual e-Recording afirma que 
os pré-requisitos para o uso de e-Recording é um smartphone com uma versão Android 2.0 e superior, o 
aplicativo teve dificuldades em funcionar em telefones com versões Android superiores a 4.0. 
Em discussão com outros desenvolvedores de aplicativos, os consultores chegaram à conclusão de que a base 
do aplicativo não foi desenvolvida de uma maneira sólida que permita a tradução e a atualização fácil para 
versões superiores do Android. 

3.2.4 Erros remanescentes 
Erros no aplicativo apareceram durante todo o projeto. No início, na fase de tradução do aplicativo para 
português erros de funcionamento (o aplicativo parou variaz vezes) e erros de calculação (distribuição com 
arredondamento errado) apareceram. Em cooperação com softwaregroup os consultores conseguiram 
superar estes erros em um processo de trabalho intensivo. Durante a implementação do projeto mais erros 
apareceram e estes erros permanecem até hoje, já que não foi possível envolver o softwaregroup2 na 
resolução desses erros. Alguns dos erros restantes são tão sérios que não permitem o uso seguro do aplicativo 
e inibem o processo de distribuição, enquanto outros fornecem informações incorretas aos membros e ao 
agente facilitador. Na seção seguinte, três dos erros mais importantes são descritos, mas existem ainda mais 
erros que foram relatadas na avaliação de meio termo e em vários emails ao FSDMoç e CARE. A última lista 
dos erros - submetido em março 2018 - com aumento dos últimos erros é apresentado no 1Anexo 6. 
Saldo zero nas multas 
Em alguns grupos apareceu uma multa com 
valor zero que o grupo nem o softwaregroup 
conseguiu apagar. Uma multa de 0 meticais 
não pode ser pago, mas continua a 
mensagem que as multas não são pagas (ver 
Imagem 2). Com esta multa o aplicativo não 
permite a distribuição e o grupo não pode 
finalizar o ciclo. Este erro foi reportado ao 
softwaregroup em julho 2017 e o FSDKenya 
confirmou que o mesmo erro aconteceu nos 
grupos em Quênia. Infelizmente até agora softwaregroup não conseguia resolver este erro. A única solução 
era de entrar em contacto com uma pessoa no FSDKenya que pudesse apagar a multa diretamente no banco 
de dados, mas mesmo essa solução alternativa não era possível para o último grupo que tinha esse problema 
em abril de 2018. Assim este grupo não consegue utilizar a função de distribuição no aplicativo. 
  

                                                      
2 Softwaregroup já não tinha um contrato de manutenção do aplicativo e o projeto só tinha previsto um orçamento para 
a tradução do aplicativo por que o aplicativo era apresentado como um produto já testado. 

Imagem 2: Saldo zero que inibe a distribuição. 
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Erros no cálculo da distribuição 
Na fase da tradução do aplicativo foi 
descoberto pelos consultores que o cálculo 
da distribuição não foi totalmente correto. 
Depois de muitos testes do lado dos 
consultores e um engajamento continuou 
com softwaregroup uma versão do 
aplicativo que funcionava sem problemas 
imediatas foi lançada em dezembro 2016. 
Infelizmente problemas sérios apareceram 
de novo em júlio 20173 e janeiro 20184 
com cálculos errados em dois grupos. O 
problema foi diferente e mais grave esta 
vez por que o aplicativo apresentou as 
poupanças das pessoas numa forma errada. 
No grupo 25 de junho três pessoas 
perderam valores embora o grupo em total 
tinha um lucro. 
No grupo Halal, as poupanças não foram 
calculadas corretamente o que criou uma 
grande confusão. Os consultores acham 
que houve um erro na consideração dos 
levantamentos. 
 
Erros nos relatórios 
Infelizmente o aplicativo ainda produz relatórios com erros. Todos os relatórios principais como relatório de 
poupança do membro, relatório do fundo social, relatório do empréstimo e os relatórios de multa têm erros 
de calculo e são apresentadas numa maneira que dificulta o entendimento do lado dos utilizadores. O 
relatório de poupança do membro mostra apenas o valor total dos levantamentos e exibe esse valor em todas 
as reuniões. O relatório do fundo social calcula saldos de fundos sociais incorretos5 e o mesmo acontece com 
o relatório de empréstimos pendentes. O saldo das multas também é exibido incorretamente. (veja Imagem 5) 
 

                                                      
3 Aconteceu no grupo 25 de junho em que alguns membros sofreram perdas. O erro foi reportado ao softwaregroup 
mas eles não conseguiram encontrar uma solução. 
4 Por exemplo grupo Halal 
5 Provavelmente um erro devido datas erradas nas reuniões (as vezes os grupos não asseguram que a data do telefone é 
correto) que causa um mal alinhamento das reuniões. 

Imagem 3: Cálculo da 
distribuição - perda dum 
membro do grupo 25 de 
junho 

Share out documentation

poupanças no 

aplicativo

distribuição 

de acordo 

com 

aplicativo

Fundo 

social

lucro/ 

perda

1 Assane Momade(1) 4250 4646 114 396

2 Momade Ali(2) 365 423 114 58

3 Nuro Nuro(3) 14000 201 114 -13799

4 Domingas Benedito(4) 975 524 114 -451

5 Ibraimo A. M. Latifo(5) 170 2 114 -168

6 Amade Aiuba(6) 2300 1736 114 -564

7 Omar Juma(7) 2500 35 114 -2465

8 Sualeh Jaime(8) 0 12 114 12

9 Guida Justino(9) 940 502 114 -438

10 Fahamu Ussene(10) 405 466 114 61

11 Muapheta Nthomeia(11) 310 341 114 31

12 Assane Juma(12) 14 61 114 47

13 Ancha Nanvara(13) 230 287 114 57

14 Fatima Mahamudo(14) 1340 1435 114 95

15 Rachida Assane(15) 225 78 114 -147

16 Hawinha Mussa(16) 195 18 114 -177

17 Fatima Gil(17) 1955 1012 114 -943

18 Ancha Mecussete(18) 440 154 114 -286

Imagem 4: Cálculo da distribuição no grupo Halal - poupanças 
erradas 



Projeto Oreriha - Avaliação final 

11 
 

 

3.3 Avaliação do portal 

O portal do aplicativo foi desenhado para permitir 
analisar os dados que foram enviados pelos grupos e 
para monitorar a atividade do grupo. Mas, no portal 
também existem várias lacunas e erros que são 
descritos nas seguintes secções. 

3.3.1  Erros no portal 
Relatórios errados 
Vários relatórios estão incorretos no portal, como as 
"informações gerais" sobre todos os grupos (número 
do grupo, desempenho financeiro incorreto). Uma 
comparação entre os relatórios de grupo individuais e 
as informações gerais revelou que os valores não 
correspondem (as fórmulas estão erradas)6.  
Durante a avaliação, um erro adicional foi descoberto. 
As multas registradas no relatório de multas e taxas e 
as multas registradas no resumo do relatório da reunião 
são diferentes (veja Imagem 6).  
  

                                                      
6 O assunto foi relatado em março 2017 ao softwaregroup com copia para CARE e FSDKenya. 

Imagem 6: Diferença entre relatórios do portal 

Imagem 5: Erros nos relatórios do aplicativo. 
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Dados perdidos 
Durante a avaliação os consultores descobriram que em alguns grupos os dados dos grupos não foram 
apresentados numa forma consistente. As reuniões do segundo ciclo apareceram sem dados no resumo do 
relatório da reunião (veja Imagem 7). 
 

 
Imagem 7: Falta de dados no Resumo do Relatório da Reunião 

3.3.2 Lacunas no portal 
Análise incompleta 
O aplicativo recolhe dados que não estão sendo analisados pelo portal (e também não acessível no próprio 
aplicativo), por exemplo, idade do participante, motivo da saída do grupo, motivo das despesas, motivo do 
pagamento do fundo social etc. Isso complica o uso do aplicativo sem trazer algum benefício. Os relatórios 
não utilizam os indicadores e ratios que representam os padrões da indústria dos Grupos de Poupança – e 
dão menos possibilidade de analise do que o SIG SAVIX. Os relatórios são exibidos de uma maneira que não 
permite uma comparação entre o desempenho dos grupos. No geral, o portal  não permite que usuários com 
menos habilidades analíticas, ou aqueles com pouco tempo, tenham uma visão geral do desempenho e dos  
principais componentes do portfólio. Por causa das possibilidades limitadas de análise do portal, o uso de 
SIG SAVIX continua ser necessário para uma gestão eficaz do programa. 
Relatórios inacessíveis 
O Relatório da Distribuição não está acessível e não mostra nenhuma informação. Este relatório será muito 
útil para analisar os dados da distribuição e comparar-lhos entre grupos e com dados de SAVIX. 
Falta de opção para exportar dados 
O portal não fornece uma função de exportação de dados que permite uma análise aprofundada. O portal 
também não pode alimentar o SIG SAVIX, que é o SIG padrão do setor de grupos de poupança. O SIG 
SAVIX foi desenvolvido pelo mesmo Softwaregroup, e parcialmente pelas mesmas pessoas de 
Softwaregroup. A ligação entre E-Registo e SIG SAVIX foi um dos planos do FSD Kenia para o futuro, mas 
foi considerado como um exercício extremamente caro. 

  



Projeto Oreriha - Avaliação final 

13 
 

4 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 

4.1 Impacto do aplicativo e da nova metodologia 

De acordo com as entrevistas individuais com funcionários, animadores e membros dos grupos e das 
entrevistas com grupos os seguintes pontos positivos e pontos para melhoramento foram destacados. 

4.1.1 Pontos positivos 

 Registos seguros e corretos 
Os grupos e animadores gostaram dos registos seguramente guardados na nuvem que podem ser 
recuperados em qualquer momento. Isso ajuda em casos de quebra, mal funcionamento ou perda do 
telefone. Comparando com registos no papel a grande vantagem que foi reconhecido é a precisão dos 
registos no telefone. Particularmente registos nos grupos PCR - mas também a parte dos empréstimos 
nos grupos de ACPE - são propensos a erros. Uma perda (ou ganho) de dinheiro para um ou outro 
membro por causa dos registos errados não é incomum nestes grupos de PCR ou ACPE, algo que 
dificilmente ocorre nos grupos e-Registo. 
 

 Transparência das transações 

- Emissão de voz 
Todos entrevistados gostaram que o telefone emite voz para contribuições de fundo social e das 
poupanças. Com esta emissão de voz os membros se sentiram seguros que o registo foi correto, 
embora ainda existem alguns desafios nisto como foi observado nas reuniões dos grupos visitados. O 
volume de voz as vezes não é suficiente para ambiente em que os grupos operam e um mal 
seguimento dos procedimentos dificulta a emissão de voz no momento exato em que a pessoa 
contribuiu. Se o escrivão é lento (ou contribuições são rápidas demais) o telefone emite voz da 
contribuição anterior enquanto a pessoa seguinte já está a contribuir.  

- Aplicativo ajuda no cumprimento das regras e no seguimento dos procedimentos 
Foi o consenso de todos os entrevistados que o uso de um aplicativo para registrar todas as 
transações suporta a conformidade com as regras do grupo. Isso por que o aplicativo não aceita 
entradas fora das regras que o grupo definiu nos estatutos. Por exemplo, ninguém pode levar um 
empréstimo acima do limite estabelecido pelo grupo. Em grupos com registos de papel, membros 
com poder tentam abusar o seu poder para pedir emprestado acima do limite. O aplicativo também 
age como guião para a comissão de gestão e assegura que os procedimentos principais duma reunião 
são sequencialmente seguidas.  

- Reconciliação de dinheiro físico e registado 
Os grupos e animadores apreciaram também que os fundos em cada reunião foram reconciliados 
com registos no telefone. Qualquer diferença foi investigada logo na própria reunião evitando uma 
contagem errada ou qualquer registo errado. Assim os membros sentiram-se muito seguros que os 
registos e os valores físicos estavam corretos. 

- Relatórios disponíveis 
Os membros individuais e os grupos gostaram também a oportunidade de consultar o telefone em 
qualquer momento sobre as poupanças, levantamentos e seus empréstimos. No entanto esta opção 
não foi usada frequentemente e a complexidade dos relatórios no telefone não facilita um acesso 
simples. A função do aplicativo de fornecer mensagens de telefone (SMS) para membros individuais 
com saldo das poupanças e prazo de empréstimo não foi utilizada neste teste devido aos custos 
elevados mas será uma opção para considerar no desenvolvimento dum outro aplicativo. 
 

 Tempo reduzido para transações 
Esta percepção dos grupos, animadores e pessoal da Ophavela foi confirmada nas reuniões que os 
consultores conseguiram assistir (não só na avaliação final). O aplicativo permite um registo rápido e 
orienta a comissão de gestão sobre as etapas da reunião. Cálculos sobre juros e valores devidos por 
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membro não são necessários nem a contagem de dinheiro antes de conceder empréstimos. As multas são 
registadas no telefone e não é necessário procurar saber quem está a dever. O mesmo se aplica para as 
contribuições de fundo social. Os saldos finais são mostrados no telefone e podem ser anunciados 
facilmente. Mas essa vantagem só existe quando o grupo é bem organizado e os escrivães conseguem 
manusear bem o telefone. 
Um outro aspecto que ajuda a redução de tempo duma reunião é a boa organização e arrumação do 
dinheiro. Isso não está diretamente relacionado com uso de e-Registo mas foi bem introduzido pela 
equipe do projecto nesta metodologia para facilitar a contagem, o que é necessário na abertura e no fecho 
de cada fundo. 

 Distribuição rápida e clara 
Os grupos apreciaram a distribuição através do telefone por razões da simplicidade, rapidez e precisão 
dos cálculos. No e-Registo o cálculo é instantâneo e a contagem de dinheiro é fácil por que o dinheiro é 
bem arrumado. A distribuição calendarizada é avaliada diferentemente em diferentes grupos. Um grupo 
entendeu muito bem como funciona a distribuição calendarizada e apreciou a maneira de divisão de 
fundos. Mas um outro grupo não tinha entendido muito bem e não gostou o fato que alguns membros 
receberam uma parte do ‘lucro’ mesmo tendo saldo zero de poupanças no fim do ciclo7. 

4.1.2 Pontos para melhoramento 

 Interação com aplicativo é complicada com a exceção das contribuições 
Nas entrevistas com grupos, particularmente com escrivães e com animadores, foram mencionadas 
algumas dificuldades da interação com aplicativo nas áreas de controle da presença, no acesso aos 
relatórios, na gestão de empréstimos e na gestão de multas. A observação durante as reuniões de 
poupança nos grupos e o conhecimento aprofundado dos consultores sobre o aplicativo confirmam estas 
dificuldades. 

- Presença 
A gestão de presença não é complicada mas o aplicativo permite saltar o controle da presença. Foi 
observado que no início duma reunião não se grava as ausências ou somente as pessoas que são 
ausentes sem justificação são assinaladas. O aplicativo não demanda uma confirmação da presença, 
mas uma indicação da ausência. Isso faz sentido, por que normalmente a maioria deve estar presente, 
mas abre a oportunidade de saltar o controle da presença. A taxa da presença dos grupos de acordo 
com portal de e-Registo é de 96% mas no SAVIX a taxa é de 84%. 8Isso também é uma indicação 
que os grupos não gerem o registo da presença numa forma consistente. 

- Gestão de multas 
A gestão de multas é muito bem feita em alguns grupos, mas houve grandes problemas com multas 
em muitos grupos (veja relatório da visita em Agosto 2017 do A. Peham). Nos casos de boa gestão 
das multas os escrivães abrem a parte de multas (no fundo de empréstimo), leem todas multas não 
pagas e pedem as pessoas para pagar a multa. Assim não acumulam as multas e as pessoas são 
informadas sobre multas aplicadas. Pouca informação existe por lado dos consultores sobre a 
aplicação das multas durante a reunião, mas parece que o desenho do aplicativo (botão muito 
pequeno) não ajuda na aplicação das multas durante a reunião. Nos relatórios das multas é visível que 
a maioria das multas (72%) aplicadas são de atraso ou ausência não justificada (veja secção 4.2.4). 
Este fato pode indicar que grupos tem dificuldades de aplicar outras multas que são aplicadas usando 
o botão "Acrescentar Multa". 
 
 

                                                      
7 Na distribuição calendarizada os lucros são atribuídos pelo aplicativo de imediato durante o ciclo quando multas e juros 
são pagos e não somente no fim do ciclo. Assim membros que pouparam durante o ciclo e depois levantaram as suas 
poupanças antes do fim do ciclo, têm direito de receber uma parte de lucro de acordo com as poupanças que tinham 
durante o ciclo. 
8 O Savix e o E-Registo utilizam a mesma formula para calcular a presença, que é simplesmente # de membros do grupo 
presentes/# total de membros do grupo 
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- Gestão de empréstimos 
A gestão de empréstimos foi indicada como dificuldade em 4 dos 11 grupos que responderam sobre 
alguma dificuldade no uso de aplicativo. Mas os dados de e-Registo mostram que muitos 
empréstimos não são renovados e não são reembolsados a tempo. Embora isso pode ter várias 
razões (incluindo o custo da renovação - veja abaixo) este fato sugere que a maioria dos grupos 
podem ter algumas dificuldades com gestão dos empréstimos. As dificuldades estão ligadas a controle 
das datas, a renovação e ao pagamento dos empréstimos. O aplicativo não oferece uma recordação 
simples sobre empréstimos fora do prazo e não oferece ações simples para renovação e pagamento 
dos empréstimos. 

- Empréstimos caros 
Os juros sobre os empréstimos são considerados caros em alguns grupos. Embora os juros são 
decididos pelos membros do grupo o aplicativo impõe o pagamento de juros se os empréstimos 
forem renovados9. Em grupos que possuem registros em papel, frequentemente os juros não são 
cobrados em uma taxa mensal, mas durante todo o período do empréstimo. Assim, membros de 
grupos e-Registo percebem os empréstimos como sendo mais caros do que em grupos que usam 
registros baseados em papel. Ademais, o sistema de juros sobre juros - em caso de não pagar juros 
mensalmente - não é bem percebido e parece que também nos registos no papel é pouco aplicada.  

- Relatórios 
Relatórios de membro ou do grupo não são tão fácil de produzir para escrivães e poucos escrivães 
usam relatórios regularmente. Para cada relatório as datas do relatório e o nome da pessoa devem ser 
escolhido em vez de produzir um relatório do ciclo clicando ao nome da pessoa. A má apresentação 
de relatórios contribua para o uso infrequente de relatórios. Os relatórios não são fáceis de entender 
e interpretar numa forma geral, e todos os relatórios do membro (poupança, fundo social, 
empréstimos, multas) têm erros que podem criar confusão ao nível dos membros e dos escrivães veja 
3.2.4). 
O acesso aos relatórios do grupo segue o número da reunião, o que é mais fácil do que a introdução 
de datas, mas a forma de apresentar os relatórios também não facilita uma interpretação ao nível do 
grupo. Não foi possível de verificar a frequência do uso destes relatórios nos grupos. 

- Transparência ainda insuficiente 
A emissão de voz foi avaliada muito positivamente ao nível dos grupos, mas é limitada para 
contribuições de poupanças e do fundo social. Todos os grupos gostariam de ouvir uma confirmação 
de voz para todas entradas e saídas de valores em todos os fundos. Isso significa qualquer 
movimento de dinheiro deve ser acompanhado pela emissão de voz. Foi sugerido também que os 
saldos dos fundos deveriam ser anunciados pela voz. Alguns membros sugeriram que cada entrada 
ou saída deve ser acompanhado pelo nome ou número do membro para assegurar que os registos são 
feitos para a própria pessoa. 

4.2 Gestão dos instrumentos financeiros e da governação 

Nos grupos de poupança os membros têm acesso a quatro produtos financeiros: poupanças, levantamentos, 
empréstimos e doações do fundo social. Esta avaliação centrou-se no estudo de uso de levantamentos 
comparando-os com uso de empréstimos, uma vez que o aplicativo e a nova metodologia introduziram a 
possibilidade de levantar e repor poupanças diferentemente do que em outras metodologias. A avaliação de 
uso de fundo social não fez parte das perguntas da avaliação, mas o uso das multas para governar o grupo foi 
analisado. 
A avaliação de uso de poupança/levantamento e dos empréstimos foi feito em dois níveis. Dum lado os 
dados de e-Registo foram avaliados ao nível do membro individual para criar um gráfico de fluxo de dinheiro 
para cada membro. Estes gráficos foram classificados em diferentes tipos de utilizadores e foram usadas 

                                                      
9 A renovação de um empréstimo significa que o período do empréstimo é prorrogado por mais um mês e os juros são 
cobrados sobre o total do empréstimo em aberto. Isso significa que os juros também serão cobrados sobre juros não 
pagos anteriormente. 
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como base de selecionar membros individuais para serem entrevistados. Nestas entrevistas foram solicitadas 
informações sobre a lógica de usar poupanças/levantamentos e empréstimos durante um ciclo. As entrevistas 
individuais foram completadas por entrevistas com grupos e um exercício de classificação sobre os 
instrumentos financeiros e suporte do aplicativo no cumprimento das regras. O uso das multas foi analisado 
usando dados de e-Registo. 

4.2.1 Levantamentos 
As respostas sobre a utilidade dos levantamentos divergiram muito. Por um lado, os membros do GP 
gostavam de ter acesso aos poupanças e usá-los, complementando o uso de empréstimos. Por outro lado, 
existem membros que não querem ter acesso as suas poupanças para evitar levantar e usar-lhas, e existem 
grupos que proibiram ou dificultaram o uso de levantamento, incentivando o uso de empréstimos para 
aumentar rendimentos do grupo. 
Quem não gosta dos levantamentos 
Dos 14 grupos que responderam sobre o uso dos levantamentos e empréstimos, seis não gostaram de 
levantamentos por que queriam aumentar rendimentos do grupo. Um grupo, no segundo ciclo, proibiu de vez 
levantamentos e inclui essa regra nos estatutos. Um outro grupo criou a regra que todos devem levar 
empréstimo antes de utilizar levantamentos. Nos outros grupos que não gostaram de levantamento, não 
existiam regras para não usar levantamentos, mas muitos membros acharam que não é uma boa pratica. Alem 
da preocupação de ganhar rendimento, membros nos grupos relataram que não querem ter acesso as suas 
poupanças - querem "esconder" o dinheiro nos grupos para não usá-lo. Em vez de utilizar o dinheiro próprio 
eles preferiam usar um empréstimo porque 
neste caso são esforçadas de devolver este 
dinheiro o que não é necessário com 
levantamentos. 
Nas entrevistas individuais somente três pessoas 
(todos dum grupo), das 16 pessoas 
entrevistadas, acharam que levantamentos não 
são uteis por que estavam preocupados com 
rendimento do grupo e o rendimento individual 
que recebem no fim do ciclo. 
 
Quem gosta dos levantamentos 
Oito grupos entrevistados acharam que levantamentos são uteis e utilizaram-nos nos seus grupos. Os 
levantamentos foram utilizados particularmente para resolver emergências, pequenas necessidades em casa e 
para fechar empréstimos. 
Nas entrevistas individuais a maioria (11 dos 16 entrevistados) gostaram da possibilidade de levantar as suas 
poupanças. O uso de levantamentos não diferiu muito dos usos mencionados nas entrevistas do grupo. Além 
da resolução de emergências, pequenas compras para casa e reembolso de empréstimos, foram mencionados 
também o uso de levantamento para fazer negócio com menos risco. Os investimentos na agricultura 
também estão entre os motivos para retirar a poupança, uma vez que os empréstimos concedidos pelos 
grupos de poupança são de curto prazo e não se pode esperar um retorno da agricultura no curto prazo. Duas 
pessoas acharam que levantamentos são uma boa possibilidade de resolver assuntos e emergências em casa 
mas na altura, não conheciam a possibilidade de levantar. Ninguém deste grupo estava preocupado com a 
tentação de usar as poupanças para despesas desnecessários que pode pôr em perigo os objetivos de 
poupança. 
Uma pessoa declarou que prefere levar empréstimo por que o grupo recebe rendimentos mas levantou o seu 
dinheiro para reembolsar o empréstimo depois. Usando poupança para pagar empréstimos pendentes não é 
incomum como a análise dos dados brutos do banco de dados de e-Registo mostrou (ver 4.2.6). Essa situação 
parece ocorrer quando os membros não podem pagar seus empréstimos com outros fundos e pode prejudicar 
o alcance dos objetivos da poupança (veja também 4.2.2). No entanto, esta situação não se limita aos grupos 
e-Registo, como também em grupos com registros em papel, mas estes grupos só têm esta possibilidade no 
fim do ciclo, utilizando as poupanças acumuladas para pagar os empréstimos pendentes no final do ciclo. 

Opinião Grupos Indivíduos 

Não gostam de levantamento 6 3

Não gosta de levantamento mas usa 1

Levantamento ajuda gerir dinheiro 8 9

Não sabiam da possibilidade de levantar 2

Desvantagem do empréstimo - tem que devolver 1

sem resposta 2

Total 16 16

Tabela 1: Avaliação dos levantamentos 
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Conclusão: 
De acordo com as entrevistas individuais e dos grupos os levantamentos são usadas para: 

- emergências 

- necessidades em casa (consumo), 

- reembolsar empréstimos 

- negócio (em alguns casos) 

- agricultura 
As vantagens e desvantagens principais do levantamento como percebido ao nível dos grupos e indivíduos 
são os seguintes. 
 

 
Tabela 2: Vantagens e desvantagens dos levantamentos 

Contudo os consultores acham que ainda existe espaço para explicar melhor o uso e a utilidade dos 
levantamentos aos grupos e membros individuais por que o potencial deste instrumento é subutilizado. 

4.2.2 Empréstimos 
Os empréstimos nesta metodologia não diferem muito com empréstimos nas outras metodologias - pelo 
menos na teoria. O que difere é o rigor do aplicativo na cobrança de juros enquanto no papel (ACPE e PCR) 
não houve esta rigidez. Isso foi mencionado como uma das coisas que os membros não gostaram - veja 4.1.2 
acima. 
A intenção de investigar o uso de empréstimo foi mais para comparar os dois instrumentos de levantamento e 
do empréstimo. Nesta comparação ficou claro que os empréstimos são usados mais para investimento nos 
negócios e em alguns casos também para despesas escolares. 
As vantagens e desvantagens dos empréstimos foram alistadas na seguinte maneira: 
 

 
Tabela 3: Vantagens e desvantagens dos empréstimos 

Do lado das vantagens as pessoas apreciaram a possibilidade de levar valores acima do poupado - a principal 
razão pela qual existem empréstimos. Mas os dados de e-Registo revelaram que frequentemente os membros 
levam empréstimos abaixo do valor das suas poupanças. As razões podem ser várias, incluindo aqueles que 
foram mencionados como desvantagens dos levantamentos, como o desejo de aumentar rendimento para 
grupo e a pressão que os membros querem sentir para devolver o valor. 
Do lado das desvantagens a dificuldade de devolver empréstimos no tempo é evidente nos dados de e-
Registo, como há muitos empréstimos fora do prazo. Esta demora faz com que os empréstimos sejam caros, 
como nas renovações mensais do empréstimo (quando são feitas), é aplicado mais uma vez a taxa de juro, 
incluindo também a taxa de juros sobre os juros não pagos. Alguns membros devem levar as suas poupanças 
para poder reembolsar o empréstimo. Assim os empréstimos podem prejudicar o alcance dos objetivos das 
poupanças - não diferente do que a desvantagem alistada nos levantamentos.  

4.2.3 Aspectos de género 
Um aspecto que foi reportado em todos os grupos (que responderam esta pergunta) é o acesso dos maridos 
aos empréstimos através das mulheres. Tem várias formas de acesso e vários níveis da responsabilidade do 

Vantagem Desvantagem 

Não precisa pagar juros Menos rendimento para grupo e membro

Não precisa de devolver - menos risco Não sentem pressão de devolver dinheiro

Pode fechar empréstimo com levantamento Pode prejudicar alcance do Objetivo da poupança

Vantagem Desvantagem 

Pode levar acima do valor poupado Dificuldades de devolver empréstimos – prejudica 

alcance dos objetivo das poupanças

Aumenta rendimento para grupo (poucos) Fica caro – renovações

Pressão para devolver Os maridos emprestam através das esposas 
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lado dos maridos, mas algumas mulheres (entrevistadas individualmente) sofreram muito com esta prática e 
tinham que lutar para devolução do empréstimo sozinha sem nenhuma contribuição do marido. Mesmo se o 
marido é empenhado em devolver os fundos o risco do empréstimo e a responsabilidade em frente do grupo 
fica com a mulher. No entanto, não ocorre somente com os empréstimos, mas também com os 
levantamentos; mulheres levantam dinheiro ao pedido de marido. O argumento principal das mulheres que 
permitem isso, é que recebem dinheiro dos maridos para poupar. Esta prática não se limita aos grupos e-
Registo, mas também foi observada pelos consultores em grupos com sistemas de registo em papel em vários 
locais em Moçambique. 
Alguns reportaram que queriam esconder o seu dinheiro do marido no grupo de poupança utilizando o nome 
da filha nestes grupos. Outros utilizaram os "trocos da cozinha" - o dinheiro que resta quando as mulheres 
fazem compras com dinheiro dos maridos - para poupar nos grupos. Tudo isso indica que há pouca 
confiança entre os casais e uma desigualdade de poder na gestão financeira. 

4.2.4 Multas - governação 
Os dados de e-Registo permitiram uma análise de 
uso das multas o que não é possível nos registos de 
papel. Quase três quartos das multas são usadas 
para penalizar infrações na presença. Um quinto das 
multas é aplicado por esquecer regras ou saldos da 
reunião anterior, o que indica uma seriedade no 
seguimento dos procedimentos e na conferência de 
valores com saldos lembrados. 
Embora não existem dados comparáveis das outras 
metodologias, parece que as multas são mais usadas 
e valorizadas com uso de e-Registo - compara 4.1.1 
e 4.2.5. 

4.2.5  Pontuação dos instrumentos da nova metodologia 
Em 13 dos 16 grupos foi feito um exercício de pontuação de cinco elementos que a nova metodologia 
suporta: poupança ilimitada, levantamento, empréstimo, o seguimento das regras do grupo e distribuição 
calendarizada no fim do ciclo. O grupo recebeu 10 sementes/pedrinhas para distribuir de acordo com a 
importância de cada elemento para o grupo. Depois duma distribuição sempre houve uma conversa sobre as 
razões da distribuição e se todos membros no grupo estavam de acordo. Os grupos foram divididos em 
mulheres e homens e os resultados - menos dois casos extremos - foram compiladas no gráfico abaixo. 
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Imagem 8: Distribuição das multas aplicadas 
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Não houve diferença entre homens e mulheres na pontuação de poupanças e levantamentos. Mas os 
empréstimos eram preferidos pelos homens, enquanto as mulheres davam mais ênfase ao apoio que o 
aplicativo lhes dava no seguimento das regras. Os levantamentos receberam a pontuação mais baixa, mas para 
mulheres não houve uma grande diferença entre levantamentos e empréstimos. Este resultado reflete as 
entrevistas com grupos mas não as entrevistas com indivíduos em que mais valor foi dado aos levantamentos. 
 
Isso pode indicar que ao nível do grupo alguns membros poderosos tem a possibilidade de influenciar a 
opinião do grupo enfatizando a importância de ganhar lucro. Mas também uma certa relutância do lado do 
pessoal que promovia os grupos de poupança para apresentar levantamentos numa forma clara e neutra, pode 
ter contribuído para esta posição dos grupos. Por exemplo levou muito tempo para assegurar que todos 
membros do grupo sabiam da possibilidade de levantamentos e a maneira de explicar levantamentos (por 
exemplo "minimizar poupança") pode ter criado medo de perder alguma coisa. Em todo caso, mais pesquisas 
seriam necessárias para identificar as razões para tais diferenças entre as respostas dos indivíduos e grupos. 

4.2.6 Tipologia de utilizadores de acordo com instrumentos financeiros 
A análise dos dados não tratados recebidos diretamente do Softwaregroup sugere que existem 3 tipos 
principiais de utilizadores dos serviços de GP. Os dados que os consultores receberam permitem destacar 
alguns padrões, mas não permitem uma análise da distribuição numérica dos diferentes tipos de utilizadores. 
Alguns dados recebidos têm erros e os dados do segundo ciclo não eram completos. Assim os casos úteis 
eram reduzidos e os gráficos abaixo mostram a tipologia, mas não a sua distribuição nos membros dos grupos 
de poupança. 
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1. Utilizadores básicos 
Estes membros utilizam somente a possibilidade de poupar dinheiro nos grupos de poupança. Neste grupo 
existem membros que poupam valores similares num nível básico e aqueles que poupam com grande variação 
dos valores. No entanto, nenhum dos membros poupou valores dentro dos limites que a metodologia ACPE 
prescreveria. Isso significa que mesmo os membros que pouparam pequenos valores usaram a possibilidade 
de poupar valores que eram mais de cinco vezes maiores do que o valor mais baixo que eles pouparam. (veja 
também 4.3). Dois exemplos deste tipo básico são mostrados abaixo. 
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Imagem 10: Utilizador básico do grupo Niveleleke (homem) 
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2. Gestores de poupança e levantamentos 
Neste grupo de utilizadores os membros não levam empréstimos e gerem as suas finanças com poupanças e 
levantamentos somente. Nas entrevistas com animadores, grupos e indivíduos ficou claro que alguns 
membros utilizam muito bem os levantamentos para gerir o seu dinheiro tirando e devolvendo dinheiro com 
valores de acordo com as necessidades. 
Abaixo dois exemplos deste tipo. 
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Imagem 13: Gestor de poupança e levantamento do grupo Niveleleke (mulher)  
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3. Utilizadores de gama completa 
Este tipo de utilizador gere o seu dinheiro usando todos instrumentos financeiros do fundo de empréstimo 
oferecidos pelos grupos de poupança com e-Registo que são poupanças, levantamentos e empréstimos. 
Existem vários cenários para este tipo de utilizador, mas foi observado que em muitos casos os empréstimos 
levados têm um valor abaixo das poupanças que a pessoa acumulou - de fato é um uso antieconômico do 
instrumento de empréstimo. 
De acordo com as entrevistas individuais as razões para estes tipos de empréstimo são várias: 

o O membro não sabia da possibilidade de levantar 
o O membro queria sentir a pressão de devolver dinheiro e não queria tocar as suas poupanças 
o Existia uma pressão no grupo de levar empréstimo para aumentar o rendimento do grupo 

 
No segundo exemplo em baixo o membro levou um empréstimo acima do valor das suas poupanças e 
reembolsou uma parte com as suas poupanças. Depois utilizou levantamento como instrumento de gerir as 
poupanças, mas poupou muito pouco depois. 
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Imagem 15: Utilizadores de gama completa do grupo Erisiki (mulher) 

Imagem 14: Utilizadores de gama completa do grupo Não pisa paz (mulher) 
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Caso especial - Utilizadores com fome de empréstimo 
Um caso especial do uso da gama completa são pessoas que aparentemente poupam mais dinheiro antes de 
levar empréstimos. O pessoal do projeto confirmou que observaram esta prática em vários grupos. Um 
membro pode pedir um outro membro dinheiro emprestado para aumentar as suas poupanças com o 
objetivo de levar um empréstimo de valor alto. 
Esta prática constitua um risco desta metodologia e é difícil controlar neste momento. Membros podem 
tentar abusar o sistema com poupanças elevadas antes de levar um empréstimo e depois eles têm dificuldades 
de devolver o empréstimo. 
 

4.3 Comparação de desempenho do Oreriha com outros projetos 

 
Tabela 4: Comparação dos projetos no SIG SAVIX 

No SIG SAVIX , pode-se fazer uma comparação de diferentes projectos. A comparação tem como fim de 
ver até que ponto o desempenho dos grupos de poupança utilizando e-Registo é diferente do desempenho 
dos projectos que utilizam ACPE e PCR. Escolhemos projectos que Ophavela implementou ou está a 
implementar na mesma área costeira. Um indicador importante para ver é a poupança média, que é 
praticamente o mesmo como o projecto NACC que utiliza ACPE, um pouco mais do que o projecto 
utilizando metodologia PCR, mas muito menos do que o projecto com IDPPE focalizando as comunidades 
pesqueiras. Quer dizer que a possibilidade de poupar qualquer valor de E-Registo não resultou em poupanças 
maiores, mas também quer dizer que a possibilidade de levantamentos não minimizou o dinheiro poupado 
com o grupo. Também não significou que os membros não tinham interesse de levar empréstimos, como a 
percentagem de membros com empréstimos é relativamente alta, como também a taxa de utilização do 
fundo. A taxa de desistência é relativamente alta, mas não está em um nível alarmante. A maioria dos motivos 
para desistência não está relacionada ao e-Registo, em alguns casos as razões para o desistência foram 
relacionadas ao rigor das regras para empréstimos e multas. 

Título
Núm. de 
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Membros
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Taxa de 
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aumento 
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activos

Rentabil. 

poupanças

Taxa de 

utilização 

do fundo

OPHAVELA - PCR - CARE 457 8.157 77% 93% 0,8% 12,8% 1.992 1.51 7% 6,3% 8%

OPHAVELA-ORERIHA-IMPLEMENTAÇÃO 34 711 62% 86% 6,8% 0,4% 2.325 926 45% 6,3% 31%

OPHAVELA - ACPE - NACC - CARE 265 4.886 60% 94% 0,9% 5,6% 2.286 1.009 16% 11,4% 14%

OPHAVELA - IDPPE 780 15.481 59% 93% 0,4% 5,8% 4.161 1.501 10% 8,6% 8%

Média 384 7.308 64% 91% 2,2% 6,1% 2.691 1.236 19% 8,1% 15%
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Imagem 16: Utilizadores com fome de empréstimo do grupo Wiwanana Wananhupo (mulher) 
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4.4 Formação  

O facto que os animadores da segunda fase foram todos escrivães durante a primeira fase foi decisivo; as 
capacidades dos animadores da segunda fase era muito melhor do que a capacidade dos animadores da 
primeira fase. Todos os animadores têm um smartphone do projecto, e criaram um ‘grupo de brincadeira’ 
para poder praticar. A intenção foi que também os escrivães iriam utilizar estes grupos de brincadeira para 
poder praticar. Infelizmente, isso aconteceu em poucos grupos. 
 
A maioria dos escrivães dos grupos tinham já experiência com Smartphone, o que facilitou muito a 
aprendizagem do E-Registo. Para as pessoas que não tinham esta experiência, o tempo para praticar com o 
telefone era muito curto, como foi decidido de não deixar o telefone com o escrivão, por causa de 
experiências de mau uso, que causaram defeitos/problemas nos telefones.  
 
A maioria dos grupos visitados não tinham um escrivão auxiliar, o que foi uma recomendação da avaliação do 
meio termo. Um dos problemas é que é difícil de formar duas pessoas no telefone, enquanto a duração da 
reunião já é muito curta para formar uma pessoa. No entanto, é um risco de ter só uma única pessoa que sabe 
manusear o telefone. 
 
A grande maioria dos escrivães são homens, embora existe interesse no lado das mulheres. No geral, mais 
homens do que mulheres têm telefones Smart, assim tendo mais possibilidades de se qualificar para escrivão.  
Vários escrivães conhecem os tutoriais e acham uteis. Os vídeos eram pouco conhecidos e não foram 
sistematicamente copiadas em todos os telefones dos escrivães. Também não foram mostrados nos grupos 
duma maneira sistemática, mas as pessoas que conseguiram assistir gostaram. Embora tenha havido atrasos 
significativos na finalização dos vídeos (só foram finalizados em outubro de 2017), os consultores acham que 
os vídeos poderiam ter sido aplicados em mais grupos e de forma mais sistemática. 

 
A maioria dos animadores não utilizou o manual de formação numa forma intensiva ou sistemática. As razões 
não foram expressas diretamente mas a capacidade (e cultura) da leitura não existe entre a maioria dos 
animadores. Mais pesquisa seria necessário para desenvolver materiais de formação que são adequados para o 
nível dos animadores. 

4.5 Renda dos animadores 

Uma das intervenções propostas no projeto Oreriha foi de melhorar a renda dos animadores, implementando 
uma política clara de pagamento para aumentar a eficiência do animador no apoio dos grupos e para sustentar 
os serviços de formar grupos sem suporte do projeto. 
No início do projeto, a renda dos animadores que suportavam grupos de ACPE e PCR foi avaliada pelos 
consultores. Diferentes termos de pagamento foram encontrados como pagamento no fim do ciclo e 
pagamento mensal na base de 5 MT por cada membro por reunião ou 10 MT por mês. Assim os valores que 
os animadores receberam flutuavam entre 200 MT e 1000 MT por ciclo. Os animadores expressavam a 
dessatisfação com estes valores, particularmente aqueles com uma renda abaixo de 500 MT. 
Para melhorar a situação no projeto de Oreriha, foi desenvolvida uma política clara de pagamento para os 
animadores, que estipulou um pagamento de pelo menos 5MT por pessoa e reunião. Um calendário de 
formações  e reuniões foi desenvolvido que indicava claramente as reuniões nas quais o animador deveria 
estar presente e para o qual ele ou ela tinha o direito de ser pago. O calendário foi mantido na caixa do grupo 
e o animador assinou os pagamentos no calendário. 
Para facilitar o pagamento e os registros de pagamento, foi usada a opção de criar o "Outro Fundo" no 
aplicativo e-Registo. Os membros pagavam as suas contribuições que foram registrados no aplicativo, assim 
como os pagamentos para os animadores. A maioria dos animadores escolheu receber seus pagamentos 
imediatamente após a reunião, mas outros acumularam os pagamentos mensalmente. 
Infelizmente, o aplicativo não fornece a opção de obter relatórios sobre o "Outro Fundo" e, assim, os 
consultores voltaram ao SIG SAVIX para avaliar os pagamentos aos animadores no final do projeto. Os 
consultores criaram um campo no SIG SAVIX para introduzir  dados sobre pagamentos a animadores que 
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foram retirados do calendário de treinamentos no nível do grupo. A análise dos dados do SIG SAVIX 
revelou que, em média, os animadores recebem cerca de 1.850 MT10 por ciclo, o que é 85% acima ao maior 
pagamento recebido pelos animadores nos grupos de PCR e ACPE. Os detalhes do pagamento de 
animadores são alistados no 1Anexo 5. As entrevistas com animadores revelaram que eles estavam satisfeitos 
com o rendimento. 

4.6 Linha de cliente  

A linha de cliente foi estabelecida com o objectivo de poder dar informações e apoio duma forma imediata 
aos membros dos grupos, e para dar a oportunidade aos membros de queixar-se sobre o comportamento ou 
os serviços do animador ou do pessoal do projecto. A linha de cliente é respondida ao nível de Ophavela em 
Nampula. Ophavela encomendou a impressão dum livro para o registo de cada chamada. Foram registadas 
somente duas chamadas, uma chamada refere-se a ausência frequente de guardião da mala, e outra chamada 
sobre o desaparecimento do aplicativo do telefone. 
Nas entrevistas, os membros dos grupos disseram que era fácil de telefonar o animador ou o pessoal de 
projecto para resolver qualquer problema. A maioria dos grupos não conhecem a linha de cliente. Só o 
escrivão em alguns grupos conhece a existência dessa linha, os outros membros não tinham informação. Em 
dois grupos entrevistados ouvimos que o escrivão ligou para a linha de cliente. Num caso, o problema foi 
resolvido. Noutro caso, o escrivão foi dito de ligar mais tarde, e depois o telefone já não foi atendido. 
A intenção da linha de cliente era permitir que grupos que recebessem visitas menos regulares da equipe 
técnica e de animadores, continuassem a receber suporte técnico quando necessário. Essa situação nunca 
aconteceu porque o projeto não se expandiu para o número planejado de grupos e os técnicos ainda tinham a 
capacidade de suportar todos os grupos. A outra intenção da linha de cliente era de fornecer uma 
oportunidade para grupos e membros individuais de grupos para ter acesso ao suporte de funcionários que 
não estão diretamente envolvidos na implementação em casos de reclamações contra os implementadores. O 
uso dessa segunda intenção foi limitado pelo fato de a linha do cliente não ter sido divulgada como deveria. 

4.7 Gestão do projeto e implementação 

Durante toda a duração do projecto, houve problemas e mal entendimentos relacionados com a gestão 
financeira entre a CARE, Ophavela e FSD. Inicialmente a desvalorização do Metical11 afeito o orçamento da 
Ophavela (que foi desenhado em Meticais) e reduziu os valores disponíveis para implementação. Nos 
relatórios trimestrais do primeiro, terceiro e quarto trimestre foi identificado como risco do alto nível as 
demoras nos desembolsos do fundos de CARE para Ophavela. Embora os consultores não foram envolvidos 
nos detalhes da gestão financeira e nos assuntos administrativos foi claro que estes problemas foram 
resolvidos muito lentamente e afectaram a implementação do projecto em grande medida. 
Por exemplo, depois da avaliação de meio termo a Ophavela estava determinada a expandir o programa para 
os planejados 82 grupos e começou logo com a mobilização de grupos. Segundo Ophavela, a demora no 
desembolso de fundos na época impossibilitou a formação de animadores e a compra de telefones smart a 
serem vendidos por preços subsidiados aos grupos. Assim, 20 grupos começaram a poupar usando registros 
em papel com o apoio de animadores e os técnicos existentes, enquanto aguardavam os telefones smart 
subsidiados. Esses grupos só começaram a usar o e-Registo em setembro e outubro de 2017, cerca de seis 
meses depois do planificado. 
Nesta altura já foi claro que não será possível e não faria sentido de expandir o programa para mais 80 
grupos, por causa de facto que cada vez novos problemas surgiram com o aplicativo, e a falta de resolução 
dos erros mais graves. Mais ainda, por causa dos atrasos no desembolso dos fundos por parte da CARE, o 
tempo que restava do projecto não permitia de alcançar as metas iniciais. Com apoio do consultor, a 
Ophavela e CARE desenvolveram um documento em que a redução da meta para 34 grupos foi proposta. 

                                                      
10 Essa média foi calculada excluindo o pagamento mais alto para um animador. Sem excluir este valor extremo, o 
pagamento médio foi próximo de 2.000 MT. 
11 Também foi desvalorizado a libra britânica e isso afeito o orçamento geral. 
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A falta dos fundos para implementação ao nível da Ophavela também afeitou a frequência das visitas ao 
campo para monitorar o desempenho do projeto. Assim o pessoal de Oreriha no campo tinha que trabalhar 
com um mínimo de apoio de Ophavela sede. Felizmente a equipa de Oreriha conseguiu assegurar a 
continuidade do projecto no terreno, mesmo nestas circunstâncias difíceis. 
Para a produção de vídeos, foi contratado um consultor em Moçambique, que demorou muito tempo a 
desenvolver os vídeos. A administração da CARE só terminou o contrato deste consultor em fevereiro de 
2017, embora o prazo para a entrega dos vídeos tenha passado seis meses antes. Nesta situação, um novo 
produtor teve que ser encontrado e novos contratos tiveram que ser assinados, o que atrasou o processo de 
produção de vídeos até o quarto trimestre do ano. Também o novo produtor não conseguiu de finalizar os 
vídeos dentro dos prazos estabelecidos, no inicio por causa de lentidão da disponibilização dos fundos por 
parte da CARE, e depois por causa do falecimento do técnico principal da equipa do produtor.  
Depois que a pessoa encarregada do projeto Oreriha na CARE saiu em fevereiro de 2017, não ficou claro 
quem da CARE foi responsável pela gestão do projeto. Os consultores tiveram a impressão de que esta 
situação também causou alguma confusão entre os parceiros e atrasos na resolução de alguns aspectos 
administrativos do projeto. 
Um outro aspecto de gestão refere-se a falta de desenvolvimento duma visão coerente e comum por parte 
dos parceiros (FSD, CARE e Ophavela) em relação ao futuro do aplicativo, o que teve como consequência 
que a segunda fase do projecto não foi utilizado para tentar resolver os erros maiores do E-Registo, nem para 
procurar alternativas para o aplicativo. As mudanças das decisões também causaram alguma confusão ao nível 
dos grupos que receberam diferentes mensagens dos diferentes atores, particularmente no primeiro trimestre 
de 2018. 

5 ASPECTOS DA AVALIAÇÃO 

5.1 Desenho do projeto 

O projeto foi desenhado seguindo uma solicitação de propostas do FSDMoç que ofereceu oito opções de 
inovação para desenhar um novo projeto. Entre estes o projeto Oreriha escolheu três: a introdução do 
aplicativo de e-Registo (uma tradução do aplicativo e-Recording), a introdução de vídeos para formação (uma 
adaptação da ideia de Critical Message Videos) e a introdução duma linha de cliente (uma adaptação do Hotline 
do CRS). 
Este projeto queria abordar algumas lacunas nas metodologias usadas em Moçambique e também no sistema 
actual de formação. Aspectos para melhorar incluíram particularmente: as flutuações sazonais no rendimento; 
as limitações nas poupanças da metodologia ACPE; os registos complicados e a dependência dos grupos de 
suporte na metodologia PCR; e o fato que a qualidade de formação é inconsistente. 
 
Em retrospetiva, os objetivos e abordagens escolhidas foram demasiado optimistas para o horizonte de 
tempo, orçamento, capacidade de gestão financeira e administrativa do projecto e particularmente a qualidade 
de aplicativo e-Recording versão inglesa. O desenho do projeto baseou-se nas informações fornecidas no 
documento da solicitação de propostas de FSDMoç e na pesquisa que teve lugar para escrever a proposta. 
Mas as informações, tanto da solicitação de propostas quanto da pesquisa, estavam incompletas, 
particularmente sobre o estado do aplicativo. Uma das lacunas no desenho do projeto, embora um pouco 
fora do contexto e da possibilidade do projeto, foi a falta dum modelo de sustentabilidade para manutenção e 
apoio técnico continuou para o aplicativo. 
Também deve ser notado que o desenho do projeto foi baseado na suposição de que o FSD Kenya 
continuaria a apoiar e investir no aplicativo. Planos claros foram apresentados pelo FSD Kenya sobre as 
melhorias planificados para o aplicativo. No entanto, esses planos nunca foram realizados e, desde o início do 
projeto Oreriha, nenhum investimento adicional no aplicativo foi feito pelo FSD Kenya. Assim, uma 
suposição importante no desenho do projeto nunca se materializou e impactou na implementação e no 
sucesso do projeto. 
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5.2 Relevância 

O projeto tocou aspectos muito relevantes para grupo alvo como a possibilidade de poupar montantes sem 
limites, a possibilidade de levantar as poupanças, a segurança e facilidade dos registos que reduz o tempo nas 
reuniões e particularmente na distribuição. Durante a implementação, ficou claro que grupos com 
experiências com registro em papel tinham o desejo de aumentar a transparência das transações e aderir mais 
rigidamente às regras do grupo. Na opinião dos membros do grupo entrevistados, o aplicativo e a 
metodologia aplicada apoiaram esse desejo.  
A adaptação da metodologia para permitir poupanças de qualquer valor serviu as necessidades do grupo alvo 
com rendimentos que flutuam muito. A distribuição calendarizada assegurou que não foi possível abusar a 
metodologia poupando altos valores no fim do ciclo. A introdução do aplicativo foi bem aceite ao nível do 
grupo particularmente para aumentar o cumprimento com as regras e para facilitar o processo da distribuição. 
A possibilidade de levantar dinheiro foi bem aceite também na maioria dos grupos. 
O rigor que o aplicativo exige no cumprimento das regras e na contagem de dinheiro foi muito relevante para 
os grupos e visto como uma das grandes vantagens. Não houve dúvidas que a distribuição fácil aumentava a 
confiança no aplicativo e em certa forma diminuiu a dependência aos animadores. A introdução do material e 
vídeos de formação foi também relevante para grupo, de acordo com aqueles grupos que conseguiram utilizar 
estes materiais. 

5.3 Efetividade 

A avaliação dos objetivos de acordo com logframe não dá uma imagem certa do desempenho do projeto por 
que houve mudanças nas metas e da abordagem durante a implementação. Também houve demoras 
financeira-administrativas que não permitiram o alcance de alguns objetivos (veja 4.7). 
A tabela no 1Anexo 2 fornece uma visão geral do nível de realização do projecto de acordo com as metas 
iniciais do quadro lógico.  
 
Para dar uma imagem mais realística do projeto, os consultores referem a proposta original que divide as 
intervenções numa parte sobre metodologia e abordagem e numa parte sobre o modelo de negócio: 

5.3.1 Metodologia e Abordagem Proposta 
As quatro mudanças chaves que foram propostas são os seguintes: 
1. Adaptar a metodologia ACPE - REALIZADA 

A metodologia foi adaptada para integrar aspectos das metodologias de PCR e de ACPE e foi enriquecida 
com as possibilidades que os registos eletrónicos ofereceram. Nesta nova metodologia membros podem 
poupar qualquer valor, levar empréstimos em cada reunião e levantar e repor as suas poupanças sem 
perder os lucros já ganhos. A distribuição calendarizada assegura que essa metodologia não é abusada 
(poupar muito, um pouco antes da distribuição, para ganhar mais lucros) e garante a distribuição de 
lucros de forma justa. Embora é possível escolher qualquer taxa de juros nas metodologias de PCR e 
ACPE, o uso dum aplicativo facilita muito uma escolha duma taxa de juro abaixo de 5% por que os 
cálculos são feito automaticamente. 

2. Reduzir o número de sessões de formação e visitas de animador e desenvolver um novo manual 
e vídeos de formação - REALIZADA em grande parte 
O calendário de formação foi revisado e o número das visitas dos animadores e das formações nos 
grupos foi reduzido no calendário. Os materiais de formação foram revistos e um novo manual (baseado 
no manual de ACPE) foi desenvolvido. Para suportar a formação no uso do aplicativo, foram 
desenvolvidos vídeos, tutoriais de vídeo (não previstos) e um guião ilustrado. Embora o cronograma de 
formações tenha sido modificado e os materiais de formação desenvolvidos, os atrasos administrativos, 
as dificuldades com o aplicativo e os atrasos na produção dos vídeos não permitiram tempo suficiente 
para testar se, na prática, essas medidas levariam a um número reduzido de visitas e formações. 

3. Melhorar o processo de criação do grupo - NÃO REALIZADA em grande parte 
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Para o processo de criação de novos grupos a proposta do projeto previa a introdução de um vídeo 
promocional que reduziria o tempo e melhoraria a qualidade da formação de grupos ao fornecer 
mensagens consistentes aos possíveis membros. Apesar dos atrasos, o vídeo promocional foi produzido, 
mas não poderia ser aplicado, pois o aplicativo não era seguro para ser promovido a um grande número 
de grupos. Isso se refletiu na meta reduzida de grupos no segundo ano do projeto. Assim o processo de 
criação de grupos com vídeo promocional não foi testada. 

4. Substituir os registos manuais com e-Registo - REALIZADA com dificuldades remanescentes 
Uma das principais intervenções do projeto foi substituir os registros em papel existentes em Angoche 
por registos digitais. O aplicativo escolhido para introduzir registos digitais foi e-Registo. O aplicativo foi 
adaptado para língua Portuguesa com grande esforço da equipa do projeto e dos consultores. O 
aplicativo foi testado em 34 grupos com resultados muito positivos no lado do grupo (veja 4.1.1) mas 
com grandes dificuldades remanescentes no lado da tecnologia. No primeiro ano do projeto o aplicativo 
foi introduzido em 10 grupos existentes e 4 grupos que novos que não tinham experiência de poupar 
com registos de papel. Na segunda fase mais 20 grupos foram criadas para experimentar com registos 
digitais. Infelizmente aplicativo continua a ter "bugs" - problemas tecnológicos sérios que prejudicam o 
funcionamento seguro dos grupos. O projeto não possuía os recursos e o mandato para contratar 
Softwaregroup, que poderia estar em condições de resolver esses problemas. Os doadores e a FSD Kenia, 
infelizmente, não investiram na manutenção e melhoria do aplicativo. 

5.3.2 Modelo de negócio 
O modelo de negócio deste projeto baseia-se nos seguintes pilares interligados 
1. Aumentar a atratividade do GP para o grupo-alvo, aumentando a flexibilidade, simplificando e 

melhorando a qualidade da manutenção de registros e aumentando a qualidade da formação e, 
ao mesmo tempo, reduzindo o tempo da formação. REALIZADA em grande parte 
A atratividade dos GP foi claramente aumentada no grupo alvo até alguns grupos não querem continuar 
a poupar dinheiro sem registos eletrónicos. A flexibilidade da metodologia aumentou bastante e a 
manutenção dos registos foi simplificada. A experiência dos grupos de poupança em Angoche criou 
interesse entre outros implementadores em Moçambique que visitaram o projeto e quiseram testar o 
aplicativo. 
Do lado da qualidade da formação, a formação sólida dos animadores, usando uma metodologia clara e 
assegurando um seguimento no campo, garantiu boa qualidade de formação dos grupos em geral. De 
acordo com os animadores o manual de formação foi pouco usado (veja 4.4), mas os tutoriais e os vídeos 
(onde foram usados) foram avaliados duma maneira muito positiva ao nível dos grupos e dos 
animadores. 
Infelizmente não foi possível avaliar o número das visitas dos animadores aos grupos devido a falta dos 
dados. No SIGSAVIX foi criado um Campo Definido pelo Utente (CDU) para registar  a frequência das 
visitas de animador a cada grupo. Mas infelizmente, estes dados foram recolhidas em poucos grupos só. 
Os consultores não conseguiram saber a razão desta omissão; este dado estava introduzido no formulário 
de recolha de dados, mas geralmente não foi preenchido durante a segunda fase do projecto. 
Contudo, deve se notar que o projeto não conseguiu sair duma fase piloto, principalmente devido aos 
defeitos do aplicativo que ficaram sem solução e a redução subsequente das metas, mas também devido 
as demoras financeiro-administrativas. Assim não foi possível testar o pacote inteiro da qualidade, 
intensidade e duração da formação. 

2. Melhorar a renda dos animadores, implementando uma política clara de pagamento, 
aumentando a recuperação dos custos do animador, aumentando a eficiência do animador para 
apoiar os grupos. REALIZADA em grande parte 
O pagamento dos animadores de e-Registro funciona bem em quase todos os grupos e o pagamento que 
estes animadores recebem foi acima dos pagamentos dos outros animadores das outras metodologias 
(ACPE, PCR) devido a introdução duma politica clara de pagamento (veja 4.5 para mais detalhes). As 
entrevistas com animadores revelaram que eles estavam satisfeitos com o rendimento. Infelizmente não 
foi possível avaliar se o aumento do pagamento para os animadores teria levado a uma maior 
produtividade porque a meta para formação dos grupos foi reduzida. 
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3. Construindo a sustentabilidade das associações de animadores, identificando fontes de renda 
sustentáveis e desenvolvendo um plano de negócios de longo prazo. NÃO REALIZADA 
A associação de animadores de poupança de Angoche OVA (que contém animadores de todas as 
metodologias de poupança) até agora não tem registos financeiros que permitem uma interpretação clara 
das fontes de renda; mas foi claro que a associação não conseguiu desenvolver fontes de renda 
sustentáveis fora das doações da Ophavela. 

5.4 Sustentabilidade 

A sustentabilidade do presente modelo de intervenção não é garantida. Isso tem várias razões e vários níveis 
de sustentabilidade que são avaliados de forma independente nos seguintes pontos para chegar a esta 
conclusão. 

5.4.1 Sustentabilidade do aplicativo 
Uma lacuna do desenho do próprio aplicativo foi uma falta dum modelo de negócio para manutenção do 
aplicativo. Em conversas com FSD Kenia em dezembro 2016 foi claro que não existia nenhum plano como 
suportar a manutenção do aplicativo depois de acabar o suporte dos doadores. A falta de fundos para manter 
e reparar o aplicativo criou muitos problemas para a implementação do aplicativo neste projeto. Por exemplo, 
o aplicativo não estava adequado para as versões Android 4 e superior no início do projeto. Este exemplo 
mostra que a manutenção do aplicativo e o melhoramento constante não pode parar e a empresa que criou o 
aplicativo vai precisar fundos para manutenção ou deve ter um interesse particular para garantir a 
manutenção. 
Até este momento não existe um plano para sustentar o aplicativo na ausência de fundos dos doadores. O 
futuro do aplicativo, da base de dados e do portal não está seguro, sem certeza do financiamento do lado do 
FSD Moçambique. Embora existem esforços do lado de FSD Moçambique para desenvolver um modelo de 
negócio, os consultores acham que não é possível desenvolver e testar um modelo que garante a 
sustentabilidade antes do fecho do projeto FSD Moçambique em 2019.  

5.4.2 Sustentabilidade do apoio técnico 
Nas entrevistas com animadores e grupos ficou claro que um apoio técnico sempre deve existir para ajudar 
resolver problemas "fora do normal" que podem aparecer no uso do aplicativo ou na instalação do aplicativo 
num telefone novo.  
Durante o projeto, os consultores (com o apoio de Softwaregroup) providenciaram apoio técnico aos 
técnicos de Ophavela que no seu lado apoiaram os animadores e grupos de poupança. Este sistema depende 
de muitos atores e de doadores e não pode ser sustentável. Para garantir um bom apoio técnico um 
fornecedor local com um interesse comercial deve ser envolvido. 

5.4.3 Situação do grupo alvo e sustentabilidade na adquisição do telefone “smart” 
Ainda não está claro se os membros dos grupos de poupança vão conseguir contribuir para o custo dum 
telefone "Smart". Até agora, o custo do telefone foi fortemente subsidiado pelo projecto. Alguns grupos 
confirmaram que poderiam investir num telefone, mas outros tinham dúvidas. Os custos de carregar a bateria 
do telefone e de comprar dados de internet para fazer a copia de segurança foram mencionados como um 
problema por alguns grupos, mas não parecem custos proibitivos para uso sustentável do telefone smart. 
Ainda existem poucas pessoas que possuem um Smartphone no grupo alvo e mesmo aqueles com telemóvel 
"normal" são menos do que a metade. Assim, mesmo no futuro, a maioria dos grupos recém-criados terá que 
contribuir para comprar um telefone smart. Essa situação só será alterada gradualmente depois que mais 
pessoas tiverem um telefone smart e estiverem preparadas para usar seus telefones para manter registros nos 
grupos. 
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6 LIÇÕES APRENDIDAS 

1. Aplicativo foi importante para mostrar oportunidades mas foi lançado prematuramente 
Dum lado o aplicativo e-Registo é um sistema de manutenção de registros digitais de primeira geração 
que provou as oportunidades que surgem com o uso de um aplicativo. O e-Registo foi importante na 
criação de interesse entre os atores de desenvolvimento e empresas de software para se aventurar no 
desenho da segunda geração de sistemas digitais de manutenção de registros. 
Do outro lado o aplicativo não foi testado sistematicamente para o seu funcionamento e ainda apresenta 
falhas significativas no desenho e no seu funcionamento (veja secção 3). O lançamento do aplicativo 
também não incluiu um modelo de negócio e um mecanismo de suporte claro que garantiu a 
sustentabilidade e com estas constatações podemos concluir que foi lançado prematuramente. 

2. A configuração institucional para a implementação do projeto não foi útil para alcançar os 
objetivos. 
O aplicativo foi desenhado pela FSD Kenya e desenvolvido por uma empresa de software 
(softwaregroup) que não tinha interesse direto em promover e disseminar a tecnologia. Isso levou à 
dependência dos desenvolvedores de software do financiamento disponível para corrigir erros e 
promover a tecnologia. O projeto apostou na disponibilidade de fundos adicionais do FSD Kenya para 
desenvolver ainda mais o aplicativo e manter o funcionamento do aplicativo com atualizações regulares. 
Como essa suposição não se concretizou, é importante considerar o envolvimento direto de uma 
entidade comercial que tem interesse inerente em manter e desenvolver o aplicativo dentro e fora do 
período do projeto. 
Na ausência de apoio do FSD Kenya, a instituição que apoiou o projecto em Moçambique (FSD 
Moçambique) não tomou medidas atempadas para preencher a lacuna que surgiu quando FSD Kenya 
terminou o financiamento do aplicativo. Isso levou a atrasos consideráveis e a falhas na implementação 
de algumas das atividades do projeto. Responsabilidades claras para a manutenção e desenvolvimento do 
aplicativo estavam faltando, enquanto estas responsabilidades eram de importância decisiva para o 
sucesso do projeto Oreriha. 

3. Desenho original do aplicativo não considerou tradução e divulgação para outros países e 
idiomas 
Parece que o desenho do código do aplicativo não considerou uma modificação posterior e a tradução 
para outros idiomas, pois foram necessárias 15 versões e 6 meses para introduzir o Português no 
aplicativo, e até mesmo pequenas modificações foram impossíveis sem uma quantidade considerável de 
trabalho e solicitações para fundos do lado dos desenvolvedores de software. A importância de criar um 
aplicativo com um "backend" (o núcleo do código e do banco de dados) simplesmente codificado e 
flexível que permite flexibilidade no "frontend" (a interface do usuário do aplicativo e do portal) é 
aparente. 

4. A manutenção de registros eletrónicos é possível e apreciada até mesmo em grupos rurais e 
semialfabetizados12. 
Durante a implementação do projeto, formando e acompanhando 34 grupos, ficou claro que registos 
digitais facilitam o processo de registos e flexibilizam os produtos que os GP oferecem os seus membros. 
Os membros apreciam a rigidez, facilidade e segurança dos registos eletrónicos e conseguem manusear o 
aplicativo apesar do desenho complexo do aplicativo e a limitada alfabetização dos membros dos grupos. 
Deve se notar que no início houve resistência de aceitar registos e desconfiança se os registos estariam 
seguros. Contudo, a grande maioria dos grupos e membros ficou convencida das vantagens dos registos 
eletrónicos. Ainda existem alguns problemas no uso, particularmente naqueles grupos em que ninguém 
tinha experiência com Smartphone, mas um melhor desenho do aplicativo pode facilitar o uso e 
aumentar a transparência das transações. 

5. Um aplicativo cria novas oportunidades tanto para os GP como para implementadores do 
projecto 

                                                      
12 Existe também um animador semialfabetizado que consegue manusear o telefone muito bem. 
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As possibilidades dos registos eletrónicos abrem espaço para oferecer produtos mais flexíveis aos 
membros dum GP. Este projeto não seguiu uma metodologia existente, mas desenhou uma metodologia 
usando as possibilidades dos registos eletrónicos. As contribuições ilimitadas abrem a possibilidade de 
gerir melhor os rendimentos irregulares e levantar poupanças e repor as poupanças levantadas quando 
quiserem. A distribuição calendarizada evita o abuso do sistema poupando muito dinheiro no fim do 
ciclo para ganhar lucros. O controle da presença, registo das multas e aplicação automática das regras 
definidas nos estatutos ajudam na igualdade de tratamento para todos os membros do grupo. 
No lado dos implementadores, o portal com dados atuais de cada grupo cria a possibilidade de monitorar 
o grupo de perto e intervir quando problemas são visíveis. Embora ainda existem muitos problemas com 
o portal do e-Registo, o potencial dum portal para monitorar grupos está óbvio. 

6. A opção de levantamentos é um elemento importante para gestão de dinheiro 
A maioria dos grupos e indivíduos entrevistados afirmou que os levantamentos ajudam a gerir o seu 
dinheiro. A possibilidade de levantar dinheiro não existe na metodologia PCR. Na metodologia ACPE 
membros podem levantar, mas não é possível repor altos valores por causa do limite de cinco acções. 
Também esta opção é pouco aplicada porque as ONGs e o seu pessoal esta com medo que 
levantamentos reduzem os lucros do grupo e prejudicam as poupanças dos indivíduos, se oferecerem 
ativamente a oportunidade de levantamentos. Mesmo no projeto Oreriha notou-se uma certa resistência 
por parte do pessoal em introduzir esta opção nos grupos. Mas o potencial dos levantamentos para 
assistir membros vulneráveis na sua gestão de dinheiro está bem evidente. 

7. Uso dos instrumentos financeiros sem "lógica económica"13 
Na análise do comportamento financeiro dos membros dos grupos de poupança de e-registro (veja 4.2.6), 
ficou claro que as decisões dos membros nem sempre seguem um pensamento económico. Muitos 
membros levam um empréstimo num valor inferior ao valor poupado. Embora existem alguns 
argumentos para explicar estas decisões (veja 4.2.6 parte 3), os consultores tinham a impressão que houve 
lacunas no entendimento de uso dos instrumentos. Por exemplo, no caso de alguns membros, não foi 
claro quando faz sentido (economicamente) de levar um empréstimo e quando faz sentido de levantar as 
suas poupanças. 

8. Os indicadores financeiros não diferem muito dos indicadores dos projetos comparáveis 
Embora existiam receios sobre a nova metodologia, particularmente a parte de levantamentos, os 
indicadores financeiros (veja 4.3) não diferem muito dos projetos comparáveis. Isso significa que a 
metodologia não influencia negativamente o comportamento dos membros, mas no outro lado também 
não incentiva os membros de poupar mais. Contudo, num projeto piloto em que ainda existem algumas 
dúvidas por parte dos membros sobre o funcionamento do aplicativo, o facto que o nível das poupanças 
entre os projetos usando e-Registo, ACPE e PCR está similar (veja 4.3), sugere que a opção de 
levantamentos não causa uma diminuição dos fundos do grupo. 

9. Um aplicativo precisa sempre suporte técnico em todos os níveis  
Embora os animadores e a maioria dos escrivães conseguem manusear o aplicativo para uso "normal", 
não conseguem gerir situações fora do normal ou operações que não são usadas frequentemente (por 
exemplo: saída do membro, preenchimento dos estatutos, instalação ou atualização do aplicativo, 
problemas com erros no aplicativo). Nestes casos, os escrivães precisam suporte dos animadores, e se os 
animadores não conseguem, um serviço de assistência técnica deve existir que é acessível com facilidade 
(língua, custos), independentemente de financiamento dum projeto. 
O aplicativo precisa duma manutenção continua com uma equipa técnica dedicada à atualização do 
aplicativo de acordo com as novas versões do Android e para lidar com erros reportados. Essa 
manutenção também deveria ser independente do financiamento dum projeto. 

10. A linha do cliente foi bem projetada, mas tinha limitações em sua utilidade 
A ideia e o desenho da linha do cliente eram bons, mas a utilidade era limitada devido ao menor número 
de grupos e à presença próxima dos técnicos que poderiam fornecer suporte em uma base pessoal. No 
entanto, também deve ser notado que houve deficiências na divulgação do contacto e das opções que a 

                                                      
13 A lógica econômica aqui se refere ao ensino econômico padrão ocidental, em que normalmente não se toma um 
empréstimo com juros altos, se houver economias suficientes. 
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linha de cliente oferece aos grupos e seus respectivos membros. Seria útil pensar em métodos alternativos 
de informar os membros do grupo sobre a linha do cliente, tais como informá-los via SMS, um spot de 
rádio ou através de funcionários que não estejam diretamente envolvidos na implementação do projeto. 

11. Grupos estão prontos de pagar o animador mas custos de telefone podem excluir algumas 
camadas da população 
Com a introdução e elaboração duma política clara de pagamento ficou claro que os grupos estão 
preparados para pagar mais para os serviços do animador14, embora existiram alguns grupos que não 
gostaram. É interessante notar que o aumento do pagamento foi possível mesmo sem oferecer aos 
grupos melhores formações com vídeos e materiais gráficos. Com um bom pacote de materiais de 
formação provavelmente não haveria problemas de pagamento. 
O investimento inicial, que é constituído pelos custos do telefone e da mala, é maior e provavelmente 
certos membros podem ter dificuldades de contribuir o valor requerido. Infelizmente não foi possível 
avaliar a prontidão dos grupos de comprar um telefone porque todos os telefones foram subsidiados. 
Mas uma contribuição de 200-250MT por membro para compra de telefone e da mala pode excluir 
pessoas com menos poder económico. 

12. Empoderamento económico da mulher não é garantido com participação nos GP 
Um dos benefícios frequentemente citados da participação das mulheres no GP é o seu empoderamento 
econômico. No entanto, como descrito na seção 4.2.3, as mulheres que participam no GP são 
frequentemente exploradas pelos seus maridos. Esta situação não é específica para grupos que utilizam 
um sistema de manutenção de registos digitais e foi observada pelos consultores em outros grupos em 
Moçambique. É claro que uma mera participação no GP não conduzirá automaticamente ao 
empoderamento econômico das mulheres. Atividades adicionais, como formações  sobre gênero, 
participação em conjunta com os maridos ou produtos específicos de poupança, serão necessários para 
garantir que as mulheres não estejam perdendo e também se beneficiem da participação do GP. 

  

                                                      
14 No projeto Oreriha cada membro contribuiu 5 MT por reunião assistido pelo animador. Em outros projetos a 
contribuição é entre 1-5MT com uma média de 2 MT. 
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7 RECOMENDAÇÕES 

1. Parar de usar e-Registo e mudar os grupos para registos de papel 
Ficou claro durante os últimos dois anos que o aplicativo de e-Registo tem fraquezas e erros no desenho 
do código, no desenho da interface do utilizador e no portal. Para proteger os membros dos grupos e 
evitar uma perda de registos (e dinheiro) a forte recomendação é de parar de usar o e-Registo nos grupos 
de teste do projeto Oreriha e migrar os grupos de poupança existentes para manutenção de registros em 
papel. 
A lista dos erros e dos melhoramentos necessários é tão longa que os consultores perderam a esperança 
que é possível reparar o aplicativo. Na opinião dos consultores investir mais neste aplicativo será uma 
perda de tempo e recursos porque é improvável que o resultado final seja sólido e útil, visto que a base 
deste aplicativo e do portal parece ser muito fraca. De toda maneira, para o projeto Oreriha, o tempo 
para tentar reparar e melhorar o aplicativo passou, por que não será possível reparar o aplicativo dentro 
de poucos meses. 

2. Continuar testando a manutenção de registros digitais nos GP de Angoche 
Apesar de todas as dificuldades com o aplicativo a Ophavela, CARE e particularmente os grupos 
ganharam muita experiência durante a implementação do projeto Oreriha. Isso representa uma situação 
ideal, um campo de testes, para o desenvolvimento de um novo aplicativo, o avanço da metodologia e 
materiais de treinamento usando as valiosas experiências do projeto piloto. Assim, os consultores 
recomendam os seguintes subpontos: 

a. Desenvolver um novo aplicativo com os seguintes características: 

- Número reduzido de opções para simplificar a configuração, o registro de grupos e o uso 
dos relatórios 

- Metodologia simples, mas flexível, que oferece mais do que qualquer metodologia baseada 
em papel (poupança ilimitada, levantamentos, pagamento de empréstimo com poupança, 
distribuição calendarizada, etc.) 

- Interface com gráficos que é intuitivo e fácil de entender e que foi testada com usuários 
semi-alfabetizados 

- Aplicar ciência comportamental ao desenho do aplicativo para suportar o uso e aumentar a 
atratividade para utilizador 

- Confirmação de voz para todas entradas, saídas e saldos no aplicativo e com opção de usar 
talk-back para qualquer texto 

- Explorar a opção de manutenção de registros baseada em código USSD 

- Comunicação do portal com telefone do membro (na plataforma USSD) com custos baixos, 
que facilita acesso aos relatórios individuais e garante a transparência 

- Estratégia clara para segurança de dados e gestão de dados abordando questões de 
propriedade e privacidade dos dados 

- Um portal que permite criar vários tipos de relatórios e utilizando ratios e indicadores 
comuns no sector de Grupos de Poupança 

- Um "painel de controle" no portal que permite visualizar rapidamente e numa forma gráfica 
a situação dos grupos 

- A possibilidade de exportar dados do portal para uma análise profunda no Excel 
b. Desenvolver mais a metodologia e melhorar os materiais de formação. 

O E-registo está desenhado para acomodar várias metodologias, nomeadamente a metodologia 
ACPE e SILC (CRS). Oreriha criou a sua metodologia, e estas experiências ricas formam uma 
base excelente para continuar desenvolver uma metodologia que utiliza mais as possibilidades 
que um aplicativo pode oferecer. Os sistemas de registo no papel procuram encontrar um 
equilibro adequado entre complexidade de registo e flexibilidade dos serviços oferecidos pelos 
grupos de poupança. Um aplicativo electrónico dá a possibilidade de serviços flexíveis e 
simplicidade de manuseamento ao mesmo tempo. Ainda existe espaço de simplificar a 
metodologia, os procedimentos e estatutos, criar regras para evitar abuso (altos empréstimos), 
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melhorar materiais de formação (mais gráficos, tutoriais e vídeos) em todos os níveis, nos grupos 
até ao nível do pessoal do projeto. 

c. Investir no processo de criação do grupo para conseguir expandir rapidamente e reduzir custos. 
Isso significa que intervenções e materiais são preciso que  informam e convencem o grupo alvo 
sobre as vantagens dos GP e o uso dos registos digitais numa forma abrangente sem custos 
elevados. 

d. Desenvolver um modelo de negócio logo no início dum desenho novo do aplicativo 
Será indispensável de desenvolver um modelo de negócio para um aplicativo e a sua manutenção 
logo no início de criação (ou adaptação) dum aplicativo. Mesmo se o desenvolvimento ou a 
adaptação precisa fundos dos doadores para a primeira fase, um modelo com uma clara estratégia 
como financiar o desenvolvimento, a manutenção e um apoio técnico sem fundos de doadores 
deve ser elaborado logo no início com contribuições dos parceiros que podem sustentar o 
aplicativo depois. 

e. Integrar uma linha de apoio no programa para assistência técnica  
O uso dum aplicativo sempre vai precisar um apoio técnico que não pode depender somente do 
apoio do pessoal técnico no terreno. Assim é importante desenhar uma linha de apoio que os 
utilizadores do aplicativo podem acessar sem custos via chamadas telefónicas ou via SMS. Esta 
linha deve ser bem divulgado ao nível dos grupos para assegurar que cada membro tenha 
conhecimento e o contacto dessa linha. 

 
3. Analisar dados com maior detalhe e divulgar informação 

Os dados que existem na base de dados de e-Registo são ricos e permitem uma análise de 
comportamento financeiro de mais de 700 pessoas só em Moçambique. Os dados dos grupos em Quénia 
oferecem a possibilidade de comparar dois países e três projetos com abordagens, formações e níveis de 
apoio diferentes. Será muito útil de investir numa pesquisa profunda sobre os comportamentos 
financeiros e as suas razões, e divulgar os resultados da pesquisa para outros implementadores de GP. 
 

4. Encomendar um estudo sobre relações de género no GP em Moçambique (e em outros países se 
for possível) para identificar o papel das mulheres os seus vários graus de independência ou dependência 
em relação à gestão financeira e os possíveis riscos que as mulheres enfrentam nos GP. Este estudo 
também deve apresentar possíveis formas de fortalecer a autonomia econômica das mulheres no GP. 
Uma cooperação com CARE Internacional e outras instituições como SEEP Network15, J-PAL16 seria 
uma grande vantagem por que já existem pesquisas na área de género nestes instituições. 
 

                                                      
15 https://seepnetwork.org/SEEP-Learning-Partner 
16 https://www.povertyactionlab.org/ 
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8 ANEXOS 

Anexo 1. Proposta para Avaliação 

Proposal for the endline evaluation 
Developed by Andreas Peham and Gabrielle Athmer) 

 

Evaluation objectives 
The main objectives of this evaluation are: 

1. Evaluating the performance of the project against the targets for each indicator 
2. Answering specific evaluation questions 

 
Evaluation of project performance 
Output and outcome indicators will be measured and compared to the targets provided in the project 
logframe. For details see the logframe in Anex 1. This part will contribute to evaluating the effectiveness of the 
project. 
 
Evaluation questions 
Evaluation questions will be divided in three categories: 

1. questions about the impact of the new methodology and app for groups, animators and staff, 
2. questions about the adaptation and development of the e-Recording app and 
3. questions about project management and implementation.  

 
1. Impact of methodology and app on target group, animators and staff 

 Does the new methodology17 and the e-Recording app change savings behavior, adherence to 
procedures and by-laws, attendance, dropout and how? 

 Does the financial performance of e-Recording groups differ from other comparable groups trained 
by Ophavela staff and animators? 

 Do e-Recording group members report benefits different from those reported by comparable groups 
(only if data is available on other groups).  

 How successful was the app and new methodology introduced, what were implications for training 
of groups and animators (e.g. time investment) and to what extent can staff and animators handle the 
training and solve technical issues in the field? 

 What impact did the training material (paper, video) have on training and on and what was most 
useful?  

These questions will elaborate on the relevance and effectiveness of the intervention (project). 
 

2. Lessons from the adaptation and development of the app. 

 How sustainable is the further use of e-Recording and an app in general and how could sustainability 
be improved? 

 What lessons can be learned from the app development process? 
These questions will seek to evaluate the sustainability of the intervention (project). 
 

3. Project management and implementation 

 Was the project structure and set up of the project adequate? 

 Which recommendations of the mid-term review were implemented, which not, and what has been 
the effect? 

                                                      
17 option of withdrawal, unlimited savings, calendarized share out 
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These set of questions will touch upon the efficiency and relevance of the project 
 

Sample and Methodology 
Given the time limitations in the field this evaluation will concentrate on a qualitative, participatory methods 
that allow to get an in depths understanding of the project outcomes and involve a large number of persons. 
The consultants plan to visit and interview 16 out of 34 groups and also provide individual members the 
opportunity to contribute their opinions by using participatory methods such as ranking and voting exercises. 
The following information collection methods are proposed but will be fine tuned with the input of CARE 
and Ophavela before the field work: 
 

 Review of project reports and relevant literature (if applicable) 

 Analysis of SAVIX and (if accessible) e-Recording data with regards to performance ratios and 
savings patterns 

 Qualitative focus group interviews with members of 16 different SG 

 Ranking of benefits from new methodology by individual SG members 

 Ranking/Voting of the importance of withdrawal, loans, savings at share out 

 Other participatory tools 
 
Deliverables 
Evaluation report in Portuguese - to be translated to English by CARE 
Report outline 

 Executive Summary 

 Introduction 

 Sampling and Methodology  

 Evaluation results 
o Impact of methodology and app on target group and implementers 
o Adaptation of e-Recording and notes on the development of an app 
o Project management and implementation 

 Evaluation aspects and conclusions 
o Project design 
o Relevance 
o Effectiveness 
o Sustainability 

 Lessons learned and recommendations 
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Annex 1: Logframe with methods to address indicators 
 

 
 
 

Hierarchy of Objectives Indicators Target Source/Method

IMPACT

Improved access to adequate and affordable financial 

services for poor and disadvantaged populations in 

Nampula Province

Proportion of population accessing SG services (M/F)

Range of products accessed through SG 6 years post project - these indicators would be evaluated after 6 years

OUTCOME

High quality SG that continue to provide services to their 

members are formed at lower cost in Angoche District

Cost per member

Member retention and growth rates

Group survival rates

30 USD/member

retention above 90%

member growth rate not negative 

group survival rate 90%

cost per member - calculation: budget/number of beneficiaries 

(considering lower number of groups not that meaningful)

retention and member growth rate - SAVIX

group survival rate - calculation: 1-dropouts/total groups formed

OUTPUT 1

Improved training aids, adapted methodology and 

recording system (e-recording, videos, methodology) 

developed, introduced and tested

new systems in place (manuals, videos, apps)

# of SG using new systems (% women)

satisfaction level of SG members with new systems (%M/%F)

92 SG

75% of groups satisfied with new system

materials - critical review what has worked and what not

# of SG, %women - SAVIX and e-Recording portal

satisfaction level - SAVIX, qual. Evaluation

OUTPUT 2
Ophavela staff, animators and SG trained in the use of 

the new SG promotion and formation systems

# of staff and animators trained

proportion of groups satisfied with training quality (%M/%F)

26 animators and 4 Ophavela staff trained

75% satisfaction

from reports and training records

satisfaction level - SAVIX, qual. Evaluation

OUTPUT 3
Improved "fee for service" system introduced for 

animators and their associations

animators' level of satisfaction with income levels (%M/%F)

% of animators forming groups without project funding

% of  running cost of associations covered by income related 

to SG promotion

75% animators satisfied

60% animators forming groups independently

80% of running costs covered

SAVIX for income level, satisfaction - qual/quant. Evaluation

project records, interviews with animators

evaluation of association financial records

OUTPUT 4 Improved monitoring system introduced that allows for 

group quality and trainer quality control Frequency of MIS reports utilization at different levels

Field staff use MIS report for every group visit

Monthly SG status reports highlighting quality issues 

produced by M&E department

Interview with staff and evaluation of records

SG status reports - evidence
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Anexo 2. Logframe com indicadores preenchidos 

 
  

Objetivos Indicador Meta Resultados

IMPACT

A melhoria do acesso a serviços financeiros adequados e 

acessíveis para as populações pobres e desfavorecidas 

na província de Nampula

Proporção da população com acesso aos serviços 

de GP (M/F)

Variedade de produtos acessado através GP

15% da população tem acesso aos servicos de GP

2% acessam mais do que dois serviços

não avaliado

OUTCOME

GP que continuam a prestar serviços aos seus membros 

são formados a um custo menor no distrito de Angoche

Custo por membro

Taxa de retenção,

Taxa de crescimento da adesão

Taxa da sobrevivencia dos grupos

30 USD/membro

Taxa de retenção acima de 90%

Taxa de crescimento da adesão não negativo

Taxa da sobrevivencia dos grupos 90%

acima do 150 USD/membro

93%

0,4%

94%

OUTPUT 1 

(resultados)

Materiais de treinamento melhorados, metodologia 

adaptada e sistema de gravação desenvolvida, 

introduzida e testada

existencia dos novos sistemas

# dos GP que usam novo sistema (% mulheres)

nível da satisfação dos membros de GP com novo 

sistema (%M/%F)

92 GP 

75% dos grupos satisfeito com novo sistema

Novo manual com nova metodologia, guião 

pictoral, tutoriais e vídeos produzido 

33 grupos (60% mulheres)

Informação não existente

OUTPUT 2

Pessoal da Ophavela, os animadores e GP treinados no 

novo sistema de promoção e formação

# do pessoal e animadores formados

nível da satisfação dos membros de grupos com a 

qualidade da formação (%M/%F)

26 animadores e 4 técnicos da Ophavela formado

75% são satisfeito

25 animadores (12 ativos) e 7 técnicos da 

Ophavela formado

Informaçã não existe

OUTPUT 3

Melhorado sistema de pagamento introduzido para 

animadores e associações

nível de satisfação dos animadores com 

rendimento (%M/%F)

% dos animadores que formam grupos sem 

financiamento externo

% dos custos que as associações conseguem 

cobrir com fundos proprios

75% animators satisfeito

60% dos animadores formam grupos 

independentemente

80% dos custos

Informação não existe

não avaliado - não houve um aumento dos 

grupos

difícil avaliar exatamente mas não chega 

80%

OUTPUT 4

Melhorado sistema de monitoria introduzido que 

permite controlar qualidade de grupos e qualidade dos 

formadores

frequencia dos relatórios do MIS utilizados nos 

diferentes níveis

Técnicos usam relatórios do SAVIX para todas 

visitas ao grupo

Relatórios mensais do departamento da monitora 

sobre estado dos GP destaca assuntos da 

qualidade
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Anexo 3. Lista de grupos e a sua seleção 

 

Nome do Grupo e número

Núm. 

de 

Memb

ros

Núm. de 

Membros 

do sexo 

feminino

Taxa 

de 

partici

pação

Taxa de 

desist.

Taxa de 

aumento de 

Adesão

Poupança 

média 

anualizada 

(p/Membro)

Taxa de 

utilização 

do fundo

Rentabil. 

Poup.

Comunidad

e

Rural/ 

urbano/

peri-

urbano

Fase do 

Grupo

Data da 

distribuição razão para seleção

0001 - Ang-Inov-Não Pisa a Paz-1 27 20 100% 0.00% 0.00% 1,980 4% 16.30% Cerema Periurbano independente Julho

0002 - Ang-Inov-Poupança Wátana-2 25 17 100% 3.90% -3.80% 956 9% 17.00% Inguri Urbano independente Setembro alto pagamento ao promotor

0003 - Ang-Inov-Nova Sociedade-4 25 15 84% 15.70% -3.80% 619 42% 16.00% Munnari Rural independente Setembro

0004 - Ang-Inov-Futuro das Mamanas-3 22 22 86% 7.10% 266.70% 1,335 34% 22.70%

Johari 49-

Km3 Urbano independente Junho flutuação de membros

0005 - Ang-Inov-25 de Junho-6 16 12 94% 43.90% -36.00% 1,260 34% 5.70% Macotone Rural independente Junho grupo com proplemas no primeiro ciclo

0006 - Ang-Inov-Kasinlicaniua-8 24 17 75% 0.00% 60.00% 1,131 67% 7.80% Sauassaua Rural independente Outubro

0007 - Ang-Inov-Wiwanana Wananhupo-10 16 9 56% 0.00% 0.00% 427 70% 12.10% Inguri Urbano independente Setembro baixo nível de poupanças

0008 - Ang-Inov-Ophentana Orera-5 24 14 88% 0.00% 0.00% 1,600 29% 6.50% Macotoni Rural independente Junho normal, e existência dos gráficos

0009 - Ang-Inov-Ovucula Ohawa-7 24 16 92% 0.00% 14.30% 1,352 61% 9.30% Macotone Rural independente Setembro melhor grupo na última visita

0010 - Ang-Inov-Irmãos Unidos-9 22 17 73% 4.40% -4.30% 1,105 61% 27.70% Johari Urbano independente Setembro

0011 - Ang-Inov-Nvileleque-11 20 12 80% 0.00% 5.30% 2,287 53% 11.40% Morrua Rural independente Setembro normal, e existência dos gráficos

0012 - Ang-Inov-Owanana Ohawa-12 24 12 88% 4.10% -4.00% 1,518 35% 6.60% Cerema Periurbano independente Outubro Perda de dinheiro no portal

0013 - Ang-Inov-Eriziki-13 24 23 79% 0.00% 33.30% 688 22% 5.00% Inguri Urbano independente Dezembro

0014 - Ang-Inov-Wekessa-14 19 16 79% 22.90% 18.80% 471 90% 9.50%

Km3 - Zona 

40 Urbano independente Setembro baixo nível de poupanças

0015 - Ang-Muaweriaca-15 24 12 75% 4.10% -4.00% 2,482 33% 17.70% Cerema Urbano maturação Março

0016 - Ang-Halal-16 18 9 100% 20.00% -18.20% 1,139 14% 26.80% Inguri Urbano independente gostam muito de e-Registo

0017 - Ang-Futuro Melhor-17 19 17 74% 0.00% 0.00% 1,807 10% 6.50% Cerema Periurbano maturação Abril

0018 - Ang-Acordos de Lusaka-18 26 8 81% 10.90% -10.30% 4,087 17% 4.20% Nakume Rural maturação Abril

0019 - Ang-inov- União faz a força - 19 23 14 74% 8.30% -8.00% 972 40% 5.10% Inguri Urbano independente Abbil

0020 - Ang-inov-Nihekessane - 20 26 22 73% 0.00% 0.00% 1,331 11% 1.90% Inguri Urbano maturação Abril grupo não permite empréstimos

0021 - Ang-inov-Amigos para Sempre - 21 15 13 80% 18.20% -16.70% 570 83% 19.40% Inguri Urbano maturação Abril baixo nível de poupanças

0023 - Ang-Ochukuro-22 19 13 84% 0.00% 0.00% 2,654 32% 6.10% Cerema Periurbano maturação Abril

0024 - Mone-N´Male-30 16 8 69% 0.00% 0.00% 9,200 22% 3.90% Naine Rural maturação Abril

0026 - Ang-Ripihiwa-23 13 4 85% 14.30% -13.30% 1,311 47% 12.60% Nacune Rural maturação Abril

0027 - Ang-Ophavela Okaliheryana-24 18 11 78% 10.50% -10.00% 2,365 46% 7.10% 7 de Abril Rural maturação Junho

0028 - Ang-Okaliheryana Yohiro-25 21 13 95% 0.00% 0.00% 2,253 19% 4.80% 7 de Abril Rural maturação Abril Novo grupo - normal

0029 - Ang-Opopari Orera-26 23 9 78% 0.00% 0.00% 1,950 42% 7.20% Nahavara Rural maturação Abril

0030 - Ang-Okaliheryana-27 25 11 100% 0.00% 0.00% 4,674 4% 2.30% Naiculo Rural independente Abril Utilização do fundo baixo

0031 - Ang-Grupo SANA-28 14 6 100% 0.00% 40.00% 1,764 8% 7.70% Saua Saua Rural independente Março

0032 - Ang-Kupalini-29 22 14 91% 0.00% 0.00% 3,791 32% 4.70% Naiculo Rural independente pararam de usar e-Registo

0033 - Ang-Wiwanana Opheya-31 25 12 80% 0.00% 0.00% 5,232 23% 9.80% Murrua Rural maturação Junho alto nível das poupanças

0034 - Ang-WiwananaOrera-33 23 11 96% 0.00% 0.00% 3,188 47% 3.60% nahavara Rural desenvolvimentoJunho

0035 - Ang-NovaVida-32 19 9 84% 0.00% 5.60% 4,989 82% 5.10% Nahavara Rural desenvolvimentoAgosto

0036 - Ang-Zalicana-34 18 10 89% 10.50% -10.00% 5,584 39% 2.30% Muhala Rural desenvolvimentoAgosto

34 84% 16



Projeto Oreriha - Avaliação final 

40 
 

 

Anexo 4. Lista dos membros e grupos entrevistados 

 

 
 
 
  

Grupos entrevistados Individuos entrevistados

Data Entrev Nome do Grupo Data Entrev Nome do Grupo Nome do individuo

09/04/2018 AP Wiwanana Opheya 09/04/2018 AP Poupança Watana Mariza Abacar

09/04/2018 AP Niveleleke 09/04/2018 AP Poupança Watana Maria Emilia

10/04/2018 AP Ophentana Orera 09/04/2018 AP Niveleleke Muacaija Abacar

10/04/2018 AP Okaliheryana Yohiro 09/04/2018 AP Niveleleke Ali Age

10/04/2018 AP Kupaline / desistente 10/04/2018 AP Ophentana Orera Ossufo Mussa

11/04/2018 AP Owanana Ohawa 09/04/2018 GA Poupança Watana Fátima Artur Almeida

11/04/2018 AP Amigos para sempre 09/04/2018 GA Poupança Watana Madina Alberto / desistente

12/04/2018 AP Futuro das mamanas 10/04/2018 GA Wiwana Wanuhupo Muacheia Ossofu

12/04/2018 AP Halal 10/04/2018 GA Nihekessane Anita Bernardo

09/04/2018 GA Ovucula Ohawa 11/04/2018 GA Wiwana Wanuhupo Atija Ussene

10/04/2018 GA Poupança Watana 11/04/2018 GA Wiwana Wanuhupo Mariamo Omar

10/04/2018 GA Nihekessane 12/04/2018 AP Futuro das Mamanas Anchita Ali

11/04/2018 GA Wiwawana Wanahupo 12/04/2018 AP Futuro das Mamanas Cecilia Zaona

11/04/2018 GA Muaweryaca 12/04/2018 AP Futuro das Mamanas Assia Jose

12/04/2018 GA Wekessa 12/04/2018 GA Wekessa Fatima Omar

12/04/2018 GA Okhaliheryana 12/04/2018 GA Wekessa Lucia Alfredo

Animadores entrevistados Pessoal entrevistado

Data Entrev Nome do Animador Data Entrev Nome do Animador

05/04/2018 AP Egenio José 06/04/2018 AP Silva Muaroroge

05/04/2018 AP Florentino Caetano 06/04/2018 GA Sérgio Alexandre

05/04/2018 AP Mariamo Ali 06/04/2018 GA Jorge Bossman

05/04/2018 AP Ancha Abdala 09/04/2018 GA Eduardo Norberto

06/04/2018 AP Eliseu Manuel 13/04/2018 GA Herminio Gustavo

06/04/2018 AP Julio Abdala

06/04/2018 AP Zito Selemane

06/04/2018 AP Albino Chame Entrev Entrevistador/a

GA Gabrielle Athmer

Orgãos sociais da associação entrevistados AP Andreas Peham

Data Entrev Nome do Animador

05/04/2018

GA

Luis Braimo, presidente 

e 5 outros membros 

dos orgãos sociais
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Anexo 5. Pagamento de animador 

 

 
 
 
Data de relatório de SAVIX: 21/05/2018 
NOTA: somente 29 grupos foram alistadas no SAVIX por razões que não são claras para consultores 
  

Nome e grupo do grupo No de 

membros

Pagamento 

de Animador

Pagamento 

por membro

0001 - Ang-Inov-Não Pisa a Paz-1 27 2,170 80                   

0002 - Ang-Inov-Poupança Wátana-2 25 5,480 219                 

0005 - Ang-Inov-25 de Junho-6 16 2,530 158                 

0006 - Ang-Inov-Kasinlicaniua-8 24 1,940 81                   

0007 - Ang-Inov-Wiwanana Wananhupo-10 16 2,290 143                 

0008 - Ang-Inov-Ophentana Orera-5 24 2,640 110                 

0009 - Ang-Inov-Ovucula Ohawa-7 24 1,995 83                   

0010 - Ang-Inov-Irmãos Unidos-9 22 2,420 110                 

0011 - Ang-Inov-Nvileleque-11 20 1,050 53                   

0015 - Ang-Muaweriaca-15 20 2,865 143                 

0016 - Ang-Halal-16 18 1,030 57                   

0017 - Ang-Futuro Melhor-17 19 2,245 118                 

0018 - Ang-Acordos de Lusaka-18 26 2,705 104                 

0019 - Ang-inov- União faz a força - 19 23 1,300 57                   

0020 - Ang-inov-Nihekessane - 20 23 3,280 143                 

0021 - Ang-inov-Amigos para Sempre - 21 14 2,220 159                 

0023 - Ang-Ochukuro-22 19 2,380 125                 

0024 - Mone-N´Male-30 16 1,748 109                 

0026 - Ang-Ripihiwa-23 13 2,215 170                 

0027 - Ang-Ophavela Okaliheryana-24 18 2,355 131                 

0028 - Ang-Okaliheryana Yohiro-25 21 2,505 119                 

0029 - Ang-Opopari Orera-26 23 1,100 48                   

0030 - Ang-Okaliheryana-27 25 1,230 49                   

0031 - Ang-Grupo SANA-28 14 935 67                   

0032 - Ang-Kupalini-29 22 1,055 48                   

0033 - Ang-Wiwanana Opheya-31 25 1,110 44                   

0034 - Ang-WiwananaOrera-33 23 940 41                   

0035 - Ang-NovaVida-32 19 740 39                   

0036 - Ang-Zalicana-34 18 855 48                   

Média 20.6 1,977 98                   

Máximo 27 5,480 219                 

Mínimo 13 740 39                   

Média sem data de grupo 2 20.3 1,852 95                   



Projeto Oreriha - Avaliação final 

42 
 

Anexo 6. Lista dos erros 

Esta lista foi submetido á CARE no dia 15/03/2018 e tem três erros adicionais que foram encontrados 
durante a avaliação. 
 

Error Comment Priority 

Distribution with incorrect 
calculation of distribution values 
(NEW) 

The app produced completely wrong data on the 
savings of members so the group (Nihekessane) 
could not use the app for distribution. The 
technician had to revert doing the distribution on 
paper with a proportional formula. 

VERY HIGH 

Failure to perform a backup 
(NEW) 

One group failed to perform a backup despite 
functioning internet connection. The database did 
not recognize the group anymore and provided the 
following message: "verification of the group 
failed". To enable the group to continue the data of 
the group had to be transcribed to excel, the group 
had to be recovered from the database and then the 
missing (not backed up) data had to be reentered. 

VERY HIGH 

Appearance of fines with value 
zero that can not be deleted on 
the phone. 

This inhibits share out of the group and the only 
way to resolve this error was to delete the zero 
balance fine on the database (FSD Kenya had done 
that for us). According to Softwaregroup this error 
might be due to version-updates during the cycle 
(not confirmed). (NEW) The last time the zero 
balance appeared (April 2018) it was not possible to 
delete the fine on the database and this group will 
not be able to use the normal distribution process. 

VERY HIGH 

Appearance of fines if a group is 
recovered on a different phone, 
though these fines have been 
deleted or paid on the phone of 
the group. 

This also inhibits share out of the group unless the 
group deletes the cache on the phone and recovers 
their own group and then pays/deletes the fines 
again. 

VERY HIGH 

Wrong savings amounts in the 
share out. 

This has occurred once when the group did not 
check the date and many withdrawals were made in 
a meeting with an incorrect (older) date than the 
actual. The share out values were correct but the 
savings values were not and did not consider the 
withdrawals. 

VERY HIGH 

Member report for 
savings/withdrawals on phone 
incorrect. 

Withdrawals are not registered properly, particularly 
if there is a problem with the date - see above. On 
the phone the withdrawal report shows the same 
(accumulated) amount of withdrawals in every 
meeting, even though the withdrawal was made 
only in one meeting. This is an indication that there 
is a problem with the recording of withdrawals that 
might also lead to the problem of incorrect share 
out values - see above. According to softwaregroup 
the app was not tested sufficiently for withdrawals. 

VERY HIGH 

Portal data missing 
(NEW) 

Data of the second cycle of groups is not displayed 
on the portal. Many meetings appear without date 
and data and thus group reports are incorrect. This 

VERY HIGH 
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casts doubts on the data integrity of the data base 
and portal. 

Portal and phone reports of 
"share out today" is incorrect. 

The total value of the loan fund (value available for 
distribution) exceeds the value of the loan fund in 
reality - it does not account for withdrawals. In 
cases where the group has made a loss, the total 
value of funds shared out exceeds the amount 
available for share out. This occurs in the "share out 
today" report but not in the actual share out. 

HIGH 

Incorrect reports on portal A number of reports are incorrect on the portal 
such as the "general information" about all the 
groups (group number, financial performance is 
incorrect). Comparison between the individual 
group reports and the general information revealed 
that the values don't tally (formulas are wrong). 
Group number on general information and number 
of groups listed after clicking on "No. of groups" 
does not tally. 

HIGH 

Share out report on the portal is 
not working 

It is not possible to view the Share Out Report on 
the portal. 

HIGH 

Date difference between phone 
and portal 

There is a difference of times/dates between portal 
and app. E.g. loan periods end one day later on the 
phone compared to the reports on the portal. 
According to softwaregroup this is due to different 
time zones of server and phone. This might have 
implications on time and date management 
generally. 

HIGH 

Shortcomings   

Limited and poorly designed 
analysis of data complicating the 
app unnecessarily 

The app collects more data than is being analyzed 
by the portal (e.g. age of participant, reason for 
leaving group, reason for expenses, reason for social 
fund payment, etc.) which complicates the use of 
the app without extra benefit. The reports are not 
always linked to the standards of the Savings Group 
industry - they don't comply with what can be 
analyzed on SAVIX MIS. Reports are displayed in a 
very old fashioned way that does not allow less 
skilled users, or those with little time, to get an 
overview of the performance and main ratios of the 
portfolio (examples of other apps demonstrate what 
is possible). 

INTERMEDIATE 

Very slow download of group 
data 

The download of information about groups 
"General information" takes long. According to 
softwaregroup this is due to the slow speed of the 
server of FSDKenya. 

INTERMEDIATE 

Navigation on the portal is 
cumbersome and error prone 

Links to individual groups open a new browser 
window but one needs to close that window before 
opening a new one. No comparison is possible. 
Sometimes the browser gets stuck and displays 
group information on the general information page 
rather than information about all groups. One has 

INTERMEDIATE 
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to log out and log in again to get to the information 
required. 

Text to speech only works for 
entries of savings and social 
fund contributions 

This limits the transparency of the app significantly, 
particularly as this feature is one that group 
members appreciate greatly. 

HIGH 

Design of the app interface is 
poor and not adequate for semi-
literate users. 

The interface of the app has not been designed with 
community input it seems as it is heavy on words 
and does not consider the level of education at the 
community level. Other apps on the market have 
been developed for illiterate people and with great 
consideration of capacities that exist in the groups. 
There is a great opportunity missed to develop a 
more graphic, transparent interface that allows for 
higher transparency and provides group members - 
not only the phone operator - to be in control and 
follow the entries. 

HIGH 

 


