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O PERCURSO PARA EXPANDIR COM O GOVERNO
Uma ferramenta interactiva para navegar rumo às soluções próprias
do governo que têm impacto sustentável em escala
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Embarcando em um percurso
de colaboração.

Mudando mentalidades de modo
a construir parcerias que sejam
transparentes, equitativas e
mutuamente benéficas.

Adotando uma abordagem
deliberadamente colaborativa,
alinhada às questões críticas em cada
etapa do percurso.
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Colaboradores

UMA FERRAMENTA COLABORATIVA PARA UMA EXPANSÃO COM O GOVERNO
O DESAFIO

A FERRAMENTA

O governo é um actor-chave quando se trata de
assegurar que as soluções alcançem as comunidades em
escala. As organizações de impacto social, governos e
financiadores, frequentemente, partilham uma ambição
por soluções próprias do governo. No entanto, há
poucos exemplos que ilustram como navegar de forma
bem sucedida o percurso rumo a esta solução.

A ferramenta ‘O Percurso para expandir com o Governo’
fornece aos governos, organizações de impacto social
e financiadores a base para uma colaboração mais
forte de desenvolvimento de soluções, que podem
ser sustentáveis em escala. Embora haja muitas
abordagens para se conseguir a apropriação e a
liderança governamentais, esta ferramenta foca-se no
caminho que o governo adota* para uma solução e o
integra nos sistemas governamentais. Esta ferramenta
está dividida em três secções:

Vezes de mais, as prioridades do governo não
estão em primeiro plano. Isto significa que se dá
pouca atenção aos sistemas e às capacidades
governamentais existentes, que não existe uma
abordagem intencional de construir uma apropriação e
liderança governamentais e que as expectativas das
partes interessadas encontram-se desalinhadas quanto
ao tempo e aos recursos necessários.

O ponto de partida
Mudança de Mentalidade
O Percurso

Encorajamo-lo a juntar-se à Rede de Aprendizagem enquanto continuamos a nossa aprendizagem juntos.

*Caminhos da Expansão: Impulsionando as Parcerias Governamentais para um Impacto em Escala. Potenciais Objectivos da Parceria Governamental para
as Empresas Sociais, p. 4.
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COMO FAZER USO DESTA FERRAMENTA
Esta ferramenta destina-se a ser partilhada e utilizada em conversas com os colaboradores, em qualquer
etapa durante um percurso em expansão com o governo. É particularmente eficaz nas mãos de uma coligação
de intervenientes comprometidos com estes conceitos. Além disso, a presença de um intermediário pode
ser útil ao apoio a este processo. Cabe a si dissecá-la, adaptá-la e aplicá-la como desejar.

A MENTALIDADE
O PERCURSO
Colaboradores

Se quiser compreender diferentes
perspectivas de expansão de soluções
no sector público...
Utilize as ‘mudanças de mentalidade’
como um iniciador de conversas:
perguntando aos seus colaboradores
que aspectos aprovam ou desaprovam e
por quê.

Se está na fase incipiente do
desenvolvimento de uma solução...

Se já está a trilhar um percurso
em expansão de uma solução...

Faça uso das perguntas deste
processo como parte de um
workshop com intervenientes-chave
– assegurando-se de ter todos os
colaboradores relevantes na sala!

Em cada etapa do percurso, pense nas
questões críticas que o aproximarão do
seu objectivo. Avalie o seu progresso,
os planos operacionais ou os critérios
de avaliação de subvenções em relação
às etapas do percurso para identificar
eventuais lacunas.
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ESTAMOS A ALICERÇAR-NOS
NO TRABALHO DE OUTROS E
INSPIRÁMO-NOS NESSE MESMO
TRABALHO, INCLUINDO:

COMO ESTA FERRAMENTA
FOI DESENVOLVIDA
Esta ferramenta foi cocriada por líderes governamentais,
financiadores e organizações de impacto social e foi
concebida para ser utilizada pelos líderes governamentais,
financiadores e organizações de impacto social.

• ExpandNet: Nove passos para desenvolver
uma estratégia de expansão
• ExpandNet: Tendo em mente o fim
• Caminhos à Expansão: Impulsionando Parcerias
Governamentais para um Impacto em Escala.

Colaboradores

50+
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• Manual de Parcerias para os ODS: Um guia
prático para a criação de parcerias com
múltiplos intervenientes de alto impacto para
os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.

COLABORADORES

PAÍSES

• USAID: O Quadro dos 5Rs no Ciclo de Programas
• Iniciativa Expandindo Soluções para a
Mudança de Sistemas: Expandindo Soluções
para a Mudança de Sistemas

Entrevistas • Pesquisas • Painéis de Discussão
Sessões em Grupo • Comentários e Feedback

• Iniciativa Expandindo Soluções para a
Mudança de Sistemas: Iniciativa: Ver, Facilitar
e Avaliar a Mudança de Sistemas.
• MSI: Expansão − Da Visão à Mudança em
Grande Escala
• O Globalizador Ashoka
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PREPARANDO-SE PARA O PERCURSO
Se você está neste percurso...

Ponto de Partida
Preparando-se à jornada

Você compreende que a resolução dos grandes desafios
de desenvolvimento depende de sistemas complexos.

Você já determinou que a via de expansão da sua
solução é por meio do sector público.

Você acredita que a resolução de um problema em
escala requer uma abordagem de mudança de sistemas.

Você está pronto a adotar uma colaboração
radical, incluindo trabalhar com um vasto leque de
intervenientes para atingir o seu objectivo.

Adotando uma
colaboração radical

A MENTALIDADE
O PERCURSO
Colaboradores

Você acredita que há necessidade de abordar os
desequilíbrios de poder e as estruturas de incentivos,
aprendendo e desaprendendo comportamentos e
abordagens anteriores.

Você reconhece que os governos são sistemas que
incluem um vasto leque de indivíduos. Os actores
governamentais terão necessidades distintas
dependendo do seu papel (por exemplo, político ou
técnico), o seu departamento (por exemplo, saúde ou
finanças), ou nas suas experiências e tendências.
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ADOTANDO UMA COLABORAÇÃO RADICAL
Nenhum actor pode expandir e manter uma solução de
forma isolada: para ter êxito é necessário compromisso com
uma colaboração radical.

Ponto de Partida

Como governo...
O compromisso de resolver um problema específico
às comunidades, actuando como líder e decisor-chave
para expandir e manter soluções rentáveis e de alto
impacto que façam evoluir os planos estratégicos.

Como organização de impacto social...
O compromisso de apoiar o governo para gerar,
optimizar e adotar soluções impactantes que
resolvam um problema na comunidade, em linha com os
objectivos, agenda e visão de desenvolvimento do país.

Preparando-se à jornada
Adotando uma
colaboração radical

A MENTALIDADE
Como financiador...
O compromisso de fornecer recursos e uma abordagem
colaborativa e flexível para resolver problemas por
meio de soluções apropriadas e de alto valor.

O PERCURSO
Colaboradores

Como empresa do sector privado...
O compromisso de gerir, operar e/ou cofinanciar
de forma transparente e responsável uma solução
própria do governo ou partes dessa solução.

A colaboração radical significa ir além do interesse próprio de uma
organização a fim de atingir um bem maior. Começa-se por identificar
colaboradores-chave e trabalhar com eles de uma forma que poderá ser
diferente daquilo a que se está habituado.

Como comunidade...
O compromisso de gerar ideias e oferecer
orientações, de forma que as soluções atendam às
necessidades mais prementes e responsabilizem o
governo e os parceiros pela sua implementação.
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O PERCURSO
Colaboradores

MUDANÇA DE MENTALIDADE
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A MENTALIDADE

CENTRALIZANDO O PAPEL DO GOVERNO
Os financiadores e as organizações de impacto social, muitas vezes, iniciam uma solução, mas trazem
o governo e as comunidades demasiado tarde no processo. Acreditamos que conseguir a apropriação
pelo governo requer a centralização do papel do governo como um parceiro e um membro valioso do
sistema em todo o percurso. Requerendo, muitas vezes, uma mudança de mentalidade entre o governo,
organizações de impacto social e financiadores com vista a desenvolver colaborações que sejam
transparentes, baseadas na confiança, equitativas e mutuamente benéficas.

Centralizando o papel
do Governo
Mudança de Mentalidade
das Organizações de
Impacto Social
Mudança de Mentalidade
dos Financiadores
Mudança de Mentalidade
do Governo

O PERCURSO
Colaboradores

Caso não se pense desde o
início na sustentabilidade
e na apropriação a longo
prazo pelo governo, tudo se
desmoronará após o projecto
piloto. Certifique-se de levar
o seu tempo, mesmo que seja
necessário paciência.
Dra. Martina Lukong Baye,
Ministério da Saúde Pública
dos Camarões

Não se trata tanto de fazer a
transição de uma solução mas de
o governo codesenhá-la desde o
início. Sempre que a abordagem
for essa, a transição se torna
algo automático...aumentando a
probabilidade de sustentabilidade
e adoção [pelo governo de uma
solução] a longo prazo.

Precisamos desafiar as
organizações [de impacto
social] a apresentarem
inovações para os problemas
que mais nos preocupam. Há
inovações brilhantes, mas não
estão alinhadas com os planos
estratégicos [do governo], por
essa razão vão por água abaixo.

Nosa Orobaton, Fundação Bill &
Melinda Gates

Dr. Daniel Gebre-Michael Burssa,
Ministério da Saúde da Etiópia
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A MENTALIDADE

MUDANÇA DE MENTALIDADE DAS
ORGANIZAÇÕES DE IMPACTO SOCIAL
EU PENSAVA...

AGORA PENSO...

Centralizando o papel
do Governo
Mudança de Mentalidade
das Organizações de
Impacto Social
Mudança de Mentalidade
dos Financiadores

Quero que o governo implemente a minha solução.

Quero trabalhar com o governo na resolução dos
problemas mais prementes dos seus planos nacionais.

Toda esta burocracia está a atrapalhar a inovação.

A solução deve estar alinhada com os sistemas
governamentais.

Temos de fazer nós próprios se quisermos que
seja bem feito!

Como podemos reforçar a capacidade de o governo
apoiar a solução?

É tão lento trabalhar com o governo.

Trata-se de uma maratona, não de uma corrida
de velocidade! No final de contas, conduzirá a um
impacto a longo prazo.

Contudo, já concordamos com este facto!

Quero ter a certeza de que a nossa abordagem ainda
faz sentido, dadas as circunstâncias em mudança.

Mudança de Mentalidade
do Governo

O PERCURSO
Colaboradores
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MUDANÇA DE MENTALIDADE DOS FINANCIADORES
EU PENSAVA...

AGORA PENSO...

Ponto de Partida

A MENTALIDADE
Centralizando o papel
do Governo
Mudança de Mentalidade
das Organizações de
Impacto Social

Como posso apoiar os beneficiários da melhor forma
a expandir a sua solução?

Como podemos fornecer o tipo de apoio que permite
ao governo resolver os problemas mais prementes?

O papel do governo é escolher a solução e
implementá-la.

O papel do governo é o de cocriar a solução e,
em última análise, apropriar-se plenamente da
sustentabilidade da solução.

As avaliações são impulsionadas pelas minhas
necessidades.

Os governos precisam de evidências de que a
solução funcione antes de sua expansão. Devemos
fornecer tempo e recursos financeiros que ajudem a
construir essas evidências.

A M&A tem tudo a ver com prestação de contas.

A M&A é fundamentalmente uma questão de
aprendizagem e adaptação.

Acrescentar uma nova solução é a melhor forma de
resolver um problema de um governo.

O foco na integração e no reforço de soluções
existentes pode ser tão importante como a criação
de novas soluções.

O governo é lento e burocrático.

O governo leva tempo a envolver-se e a responder a
um vasto leque de intervenientes.

Mudança de Mentalidade
dos Financiadores
Mudança de Mentalidade
do Governo

O PERCURSO
Colaboradores
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MUDANÇA DE MENTALIDADE DO GOVERNO
EU PENSAVA...

AGORA PENSO...

A MENTALIDADE
Centralizando o papel
do Governo
Mudança de Mentalidade
das Organizações de
Impacto Social
Mudança de Mentalidade
dos Financiadores
Mudança de Mentalidade
do Governo

Tenho muitos parceiros que pensam ter uma nova
solução excelente.

Preciso ajudar os parceiros a compreender as
minhas prioridades estratégicas e onde a inovação
é necessária.

O impacto a longo prazo da inovação não será
perceptível durante o meu tempo no mandato.

Estou empenhado em assegurar a sustentabilidade
da inovação e serei defensor dela em todos os
departamentos governamentais

Como saber quais as inovações que terão um
impacto em escala?

Precisamos de uma base sólida de evidências
testada no seio do sistema governamental antes de
nos comprometermos a nos apropriarmos de uma
inovação. Precisamos também de processos em
vigor para uma monitoria contínua.

A prioridade é seleccionar a solução técnica certa.

Compreender a capacidade de absorver e gerir a
solução é tão importante como a própria solução.

O PERCURSO
Colaboradores
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A MENTALIDADE
O PERCURSO
O Objectivo
As Cinco Etapas
Mobilizar
Cocriar
Executar
Realinhar
Integrar
É um percurso
Continue a aprender

Colaboradores

O PERCURSO
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A APROPRIAÇÃO PELO GOVERNO É O OBJECTIVO DESTE PERCURSO
Este percurso visa explicitamente a adoção de soluções próprias do governo que resolvam um problema de
forma sustentável. O processo divide-se em cinco etapas: Mobilizar, Cocriar, Executar, Realinhar e Integrar.
Para assegurar que a jornada esteja focada no seu objectivo, cada etapa destaca questões críticas com
as quais você e os seus colaboradores se podem alinhar. Embora estas sejam apresentadas em etapas, o
percurso não é linear: ele requer iterações e adaptações.

A MENTALIDADE
O PERCURSO

Se o objectivo for: Soluções próprias do governo que resolvam um problema de forma sustentável

O Objectivo
As Cinco Etapas

Logo, parece que:

Mobilizar
Cocriar

O governo toma decisões com base em evidências.

Executar
Realinhar
Integrar

O governo equilibra a fidelidade e a adaptação da
solução à evolução das circunstâncias.

É um percurso
Continue a aprender

Colaboradores

O governo promove um ambiente acolhedor onde todos
os intervenientes podem trabalhar em conjunto para
resolver o problema.

As políticas e os sistemas governamentais apoiam a
integração da solução.

Os financiadores e as organizações de impacto social
têm um papel secundário a desempenhar na ajuda à
liderança do governo.

As comunidades comprometem-se com a resolução do
problema em questão e apoiam a prestação de contas no
que tange à implementação e impacto.

O governo toma decisões em torno dos recursos,
incluindo a alocação de recursos e financiamentos
governamentais sempre que possível.
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O PERCURSO PARA EXPANDIR COM O GOVERNO
O Objectivo: Soluções próprias do governo que resolvam um problema de forma sustentável

Ponto de Partida

O Percurso:

A MENTALIDADE
O PERCURSO
O Objectivo
As Cinco Etapas
Mobilizar
Cocriar
Executar
Realinhar
Integrar

Mobilização

Cocriar

Executar

Realinhar

Integrar

Mobilizar os
colaboradores a fim
de resolverem um
problema definido.

Cocriar uma solução
enraizada nos
planos estratégicos
governamentais e
nas necessidades
comunitárias e adequada
às limitações do país.

Executar a solução,
adaptando-a para
melhor atingir o impacto
pretendido e provar que
é adequada para uma
expansão futura.

Realinhar-se com
a apropriação,
financiamento e papéis
da solução pretendidos
a longo prazo.

Integrar a solução
aumentando a
apropriação pelo
governo a todos os
níveis relevantes (local,
regional e nacional).

É um percurso
Continue a aprender

Colaboradores

15

UM PERCURSO
PARA EXPANDIR
COM O GOVERNO

Você e os seus parceiros já ponderaram
estas questões críticas?

MOBILIZAR

Ponto de Partida

A MENTALIDADE
O PERCURSO

A mobilização de
colaboradores para
resolverem um
problema definido

O Objectivo
As Cinco Etapas
Mobilizar

Qual é a nossa meta?

Cocriar

• Entendimento comum do problema e das suas causas

Executar
Realinhar
Integrar
É um percurso
Continue a aprender

Colaboradores

primárias.
• Entendimento profundo das limitações que qualquer

solução tem de enfrentar.
• Parcerias empenhadas, abertas e colaborativas, com

confiança e relações construídas ao longo do tempo.
• Os colaboradores respeitam os conhecimentos e as

experiências dos intervenientes da comunidade.

• Temos uma definição comum da necessidade ou do

problema não atendido e das suas causas primárias a
nível de todos os colaboradores? Caso contrário, como
é possível determinar?
• A abordagem do problema é uma prioridade comum

para todos os colaboradores? Caso contrário, é
possível reforçar a priorização por meio da advocacia
ou do envolvimento da comunidade?
• Todas as pessoas certas − governo, financiadores,

organizações de impacto social − estão sentadas à
mesa para cocriar uma solução na fase seguinte?
• Em qual contexto político, económico e social deve

ser concebida uma solução? Há soluções existentes
em que nós poderíamos nos basear em vez de
desenvolvermos algo novo?
• Como estamos a ajudar a posicionar e equipar os

intervenientes da comunidade para advogarem em
torno das suas necessidades e fornecerem um retorno
contínuo em conexão com o problema identificado e as
potenciais soluções?
• Como colaboradores, como podemos definir formas de

trabalho que exercitem a ‘mudança de mentalidade’
necessária para colaborar com sucesso e centralizar
as vozes do governo? Quais são as nossas formas
de trabalho que acordámos e os papéis claramente
articulados para todos os colaboradores?
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O PERCURSO
O Objectivo
As Cinco Etapas
Mobilizar
Cocriar
Executar
Realinhar
Integrar
É um percurso
Continue a aprender

Colaboradores

COCRIAR
Cocriar uma solução enraizada
nos planos estratégicos
governamentais e nas
necessidades comunitárias,
que seja adequada às
limitações do país.

Você e os seus parceiros já ponderaram estas
questões cruciais?
• Como podemos assegurar que o envolvimento da comunidade

seja significativo o suficiente de tal forma que a solução satisfaça
a necessidade da comunidade e que a comunidade esteja em
posição de exigir responsabilização ao governo no futuro?
• Como podemos conceber a solução de forma a ser compatível com

os sistemas governamentais existentes? Caso não seja possível,
é viável e realista ajustar esses sistemas ao longo do tempo?
• Como podemos assegurar que a solução está alinhada com

Qual é a nossa meta?
• Soluções cocriadas com o envolvimento de todos os

intervenientes relevantes.
• Solução claramente alinhada com os planos

estratégicos, políticas e sistemas governamentais
existentes ou necessários.
• Solução concebida para atender às necessidades

priorizadas pela comunidade e que funciona dentro
das restrições contextuais.
• Todos os colaboradores têm um entendimento comum

sobre os indicadores-chave que demonstram que
compensa expandir mais a solução.
• Todos os colaboradores estão alinhados com o

rigor das evidências necessárias para a tomada de
decisões por parte do governo.
• Defensores da solução identificados entre todos os

colaboradores.

as prioridades do governo, conforme descrito nos seus planos
estratégicos? Caso contrário, quem são os defensores que podem
ajudar a estabelecer prioridades nos planos e políticas no futuro?
• Quais são os nossos indicadores de custos e benefícios

acordados que demonstrem que compensa expandir a solução?
E a solução foi concebida com essa ideia em mente? Alguns
exemplos incluem: mudança percentual (para o impacto), custo
por utilizador (para a sustentabilidade) e a aceitação pelos
prestadores de serviços públicos (para a escalabilidade).
• Como podemos trabalhar com um vasto leque de

intervenientes para compreender como a nossa solução se
enquadra em outros esforços?
• Qual é o escopo geográfico, utilizador ou beneficiário da solução

– e será que todos os colaboradores têm um entendimento
comum sobre eles?
• Temos um entendimento comum sobre a expansão pretendida da

solução? E a solução foi concebida com essa ideia em mente?
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EXECUTAR

• Com base na execução inicial da solução, estamos

Executar a solução,
adaptando-a para
melhor obter o impacto
esperado e provar que
ela seja adequada para
uma expansão futura.

O Objectivo
As Cinco Etapas
Mobilizar
Cocriar
Executar
Realinhar
Integrar
É um percurso
Continue a aprender

Qual é a nossa meta?
• Com base na execução inicial da solução e nos indicadores

críticos acordados, os colaboradores concordam em
prosseguir ou não com a expansão da solução.
• A solução é adaptada para melhor alcançar o

impacto desejado e ser apropriada para expansão e
sustentabilidade futuras.
• Evidências que atendam aos níveis de rigor exigidos para

o governo expandir para além da implementação inicial.
Colaboradores

Você e os seus parceiros já ponderaram
estas questões cruciais?

• Os componentes e os custos iniciais e correntes

da solução que estão claramente documentados e
partilhados entre os colaboradores.
• Os intervenientes relevantes estão informados e

aderem ao potencial impacto da solução.

confiantes de que ela resolva o problema específico
para o qual foi concebida e que fornecerá resultados
que farão avançar os planos estratégicos do governo?
• Podemos fazer alterações adicionais à solução para

melhor alcançar os nossos objectivos e preparar a
apropriação futura pelo governo?
• Como podemos assegurar que a nossa avaliação de

impacto forneça evidências suficientemente rigorosas
(base de referência, linha final, terceiros), considerando
o nível de evidências exigido pelo governo?
• Os elementos do programa da solução estão

claramente documentados, com as respectivas
estimativas de custos?
• Quais entidades governamentais e partes interessadas

precisam ser envolvidas ou mantidas informadas sobre
o potencial impacto da solução, a fim de aumentar a
apropriação pelo governo?
• Prevemos desafios políticos relativamente à

apropriação, financiamento e papéis pretendidos da
solução a longo prazo? Podemos fazer alguma coisa
para enfrentar estes desafios?
• Confiamos suficientemente nas evidências do impacto

da solução para passarmos para o passo seguinte, ou
há razões para voltar atrás e adaptar a solução ou
abandoná-la por completo?
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A MENTALIDADE

REALINHAR
Realinhamento
da apropriação,
financiamento e papéis
da solução esperados a
longo prazo

O PERCURSO

Mobilizar
Cocriar
Executar
Realinhar
Integrar
É um percurso
Continue a aprender

Colaboradores

• Qual é a nossa visão comum em relação à expansão

adicional da solução e quem será responsável por essa
expansão?
• Como irão aqueles no seio do governo − ministérios,

departamentos e níveis específicos − implementar e gerir
cada aspecto (por exemplo, elementos do programa) da
solução no presente e a longo prazo, o que pode incluir a
gestão da implementação pelo governo por um terceiro?
• Qual é o plano de financiamento das operacionalizações

O Objectivo
As Cinco Etapas

Você e os seus parceiros já ponderaram
estas questões críticas?

Qual é a nossa meta?
• Todos os colaboradores alinhados com os papéis e

responsabilidades para a apropriação, financiamento,
gestão e operacionalização correntes a longo prazo.
• Todos os colaboradores alinhados com o objectivo

de expansão da solução a longo prazo e os papéis
necessários para impulsionar uma expansão adicional.
• Compromisso de todos os colaboradores de alcançar

o objectivo de apropriação, financiamento e expansão,
até uma determinada data.
• Existência de um plano comum de apoio aos sistemas

governamentais e fortalecimento das capacidades
necessárias para a apropriação da solução pelo governo.
• Está em vigor um mecanismo de governança liderado

pelo governo para supervisionar a evolução da solução.

da solução e o que deve ser feito para assegurar a
sustentabilidade deste financiamento a longo prazo?
• Como será estruturada a relação entre os diferentes

níveis de governo e colaboradores para assegurar uma
implementação bem sucedida?
• Temos um entendimento comum dos marcos e acções-

chave necessários para se chegar à situação final
pretendida e em que momentos todos os colaboradores
vão se reunir para rever os progressos e enfrentar os
desafios?
• Dispomos de uma estrutura de governança liderada pelo

governo para monitorar o progresso em relação ao plano
e como podemos assegurar o envolvimento das partes
interessadas apropriadas?
• Existe um método acordado para avaliar o impacto

em curso da solução e adaptá-la à evolução das
circunstâncias?

19

UM PERCURSO
PARA EXPANDIR
COM O GOVERNO
Ponto de Partida

A MENTALIDADE
O PERCURSO

Você e os seus parceiros já ponderaram
estas questões cruciais?

INTEGRAR
Integrar a solução aumentando
a apropriação pelo governo a
todos os níveis relevantes (local,
regional e nacional).

As Cinco Etapas

Qual é a nossa meta?

Cocriar
Executar
Realinhar

• O pessoal do governo está preparado para apropriar-

se, gerir ou operacionalizar a solução, a cada nível
relevante (local, regional e nacional).

Integrar

• O financiamento corrente da solução está em curso,

É um percurso

parcialmente por meio de fontes de financiamento
sustentáveis.
• O governo lidera os aspectos da medição do impacto
e da gestão da qualidade da solução.

Continue a aprender

Colaboradores

é apropriado ou precisa ser actualizado à luz da
experiência ou de alterações contextuais?
• Como estamos a progredir rumo aos papéis definidos nesse

O Objectivo

Mobilizar

• O plano desenvolvido na etapa "Realinhar” ainda

• A solução é adaptada de modo a assegurar o

alinhamento com o seu objectivo e pode responder à
evolução das circunstâncias ao longo do tempo.

plano? Podemos dar mais passos nesta direcção, tais como
reforçar a apropriação por parte do governo ou atribuir a
outros colaboradores papéis consultivos ou empresariais?
• Há competências, sistemas e estruturas no seio do

governo que precisam ser ainda mais reforçados para
apoiar a solução? Em caso afirmativo, como as partes
interessadas podem adaptar-se para apoiar este
reforço? Como podemos assegurar uma formação
contínua e uma capacidade sustentada em vez de uma
transferência pontual de competências?
• Quais políticas ainda precisam ser alteradas ou

implementadas?
• Há medidas acordadas em vigor para monitorar e

adaptar a solução (por exemplo, por meio de uma
formação contínua) conforme necessário?
• Como vamos continuar a trabalhar em conjunto para

assegurar que a solução seja integrada nos planos
estratégicos e orçamentários correntes e futuros?
• A comunidade tem sido bem sucedida na defesa das suas

necessidades junto ao governo e na responsabilização
do governo pelo problema que a solução resolve? Caso
contrário, como podemos apoiar a comunidade a fazê-lo?
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É UM PERCURSO, NÃO UM PROCESSO LINEAR.
As cinco etapas ajudam a compreender o progresso em relação ao objectivo final, mas a realidade é que
este percurso não será linear. Cada contexto é único e à medida que os colaboradores mudam, ou mais
informação é adquirida, os parceiros terão de revisitar diferentes etapas.

A MENTALIDADE
O PERCURSO
O Objectivo
As Cinco Etapas
Mobilizar
Cocriar
Executar
Realinhar
Integrar
É um percurso
Continue a aprender

Colaboradores

É preciso ser flexível. E para realmente
perceber que se [o governo, os
financiadores e as organizações de
impacto social] querem trabalhar juntos
e alcançar o bem comum que acreditam
ser o bem de todos [...] então, é preciso
ser versátil, aberto e flexível na sua
abordagem.
Joram Patrick Mugisha (Moogy), Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação de Uganda
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CONTINUE A APRENDER
Ao iniciar o seu percurso com os colaboradores, continue a reflectir sobre as realizações e fracassos. Ao
partilhar as nossas jornadas e as realizações e desafios ao longo do caminho, podemos continuar a desenvolver
as melhores práticas que ajudem a resolver mais problemas com o governo de uma forma sustentável.

A MENTALIDADE
O PERCURSO
O Objectivo
As Cinco Etapas
Mobilizar
Cocriar
Executar
Realinhar
Integrar
É um percurso
Continue a aprender

Colaboradores

DÊ O SEU RETORNO

APRENDA MAIS

Como se pode melhorar
esta ferramenta?

Quer continuar a aprender sobre
expansão com o governo?

Pesquisa de retorno em 1 minuto

Junte-se à Rede de Aprendizagem
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COLABORADORES DA FERRAMENTA
O Governo e as Organizações das Nações Unidas

Ponto de Partida

A MENTALIDADE
O PERCURSO
Colaboradores

REDE DE APRENDIZAGEM
A VillageReach e a Spring Impact, com o
apoio de uma coligação de financiadores,
criaram a Rede de Aprendizagem para a
partilha das melhores práticas na transição
de soluções para os governos. O objectivo
é aumentar a probabilidade de as soluções
em cenários de escassez de recursos
alcançarem um impacto sustentável em
escala com a apropriação pelo governo.
Esperamos que esta ferramenta seja
partilhada, adaptada e aplicada por
qualquer pessoa que queira navegar no
percurso em colaboração rumo a um impacto
sustentável com a apropriação pelo governo.

Cameroon Ministry of Public Health: Dr Martina Lukong Baye, coordinator of the
National Multisector Program to Combat Maternal, Newborn & Child Mortality.
Ethiopia Ministry of Health: Dr Daniel Gebre-Michael Burssa, Senior Technical
Advisor to the Minister, Ethiopian State Minister’s Office.
Malawi Ministry of Health & Population: Nedson Fosiko, Deputy Director of
Clinical Services.
Mozambique Ministry of Health: Célia Chirindza, Expanded Program on
Immunization; Rosa Maendaenda, Former Chief Medical Doctor, Tete Province;
Célia Tomás Mutemba, Health Technician; Joaquim Pensando, field coordinator.
Sierra Leone Ministry of Health & Sanitation: Alpha Bangura.
Uganda Ministry of Science, Technology & Innovation: Joram Patrick Mugisha
(Moogy), assistant commissioner of Innovations and Intellectual Property
Management.
UN Resident Coordinator’s Office: Ruben Vellenga, SDG Partnership Specialist.
WHO: Dr Moredreck Chibi, Africa Regional Advisor for Health Innovation.

Organizações de Impacto Social
Ashoka Globalizer: Olga Shirobokova, Systems Unit Co-Lead.
CARE International: Jay Goulden, Consultant and former Assistant Country
Director for CARE Zambia.
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Emerging Public Leaders: Yawa Hansen-Quao, Executive Director.
Last Mile Health: Josh Albert, Chief of Staff; Mallika Raghaven, Director of
Country Engagement; Nan Chen, Managing Director of Health Systems.
NexLeaf: Nithya Ramanathan, CEO and Cofounder; Natalie Evans, Strategic
Partnerships and Fundraising Manager.

Community Health Impact Coalition (CHIC): Madeleine Ballard,
Executive Director.
ExpandNet Secretariat: Laura Ghiron, President of Partners in Expanding
Health Quality and Access; Peter Fajans, International Health Consultant.
International Development Innovation Alliance (IDIA): Tom Feeny, Innovation
Program Director, Results 4 Development.

Noora Health: Edith Elliott, CEO and Cofounder.
Possible Health: David Citrin, Director of Evidence to Policy.

Initiatives on System Change (CYFI): Jeroo Billimoria, Founder and
Managing Director.

A MENTALIDADE

Splash: Mike Kollins, Director of Programs.

Medicus Mundi Switzerland: Martin Leschhorn Strebel, Director.

O PERCURSO

Spring Impact: Martha Paren, Director of Health; Nora Dettor, Managing
Consultant; Amy Ragsdale, Senior Consultant; Meg Armishaw, Consultant.

Million Lives Club: Olivia Elson, Program Officer, Results 4 Development.

Strong Minds: Frank Harle, Country Director of Strong Minds Zambia.

Financiadores

United World Schools: Tim Howarth, Chief Executive Officer.

Bill & Melinda Gates Foundation: Nosa Orobaton, Deputy Director,
Maternal, Newborn & Child Health.

Ponto de Partida

Colaboradores

VillageReach: Emily Brancroft, President; Melissa West, Director Advocacy
& Communications; Carla Blauvelt, Director Programs; Joseph Roussel,
Director Private Sector Engagement; Upile Kachila, CCPF Program Manager;
Álvaro Lopes, National Supply Chain Officer.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ): Martina
Kress, Team Leader.
Eleanor Crook Foundation: Chytanya Kompala, Technical Lead.

Water for People: Kim Lemme, Director of Program Learning & Influence.
ELMA Philanthropies: June Lee, Director of Monitoring and Evaluation.
PRONTO International: Heidi Breeze-Harris, Executive Director.

Parcerias e Coligações
The Aspen Management Partnership for Health (AMP Health): Kiribakka
Tendo, Deputy Director, Country Support (former Management Partner for
Sierra Leone); and Robert Newman, Director of AMP Health.

Fondation Botnar: Ursula Jasper, Policy Officer; David Suhr, Strategic
Learning and Evaluation Manager.
Gavi: Anne Cronin, Head Partners’ Engagement Framework; Adrien de
Chaisemartin, Director of Strategy, Funding & Performance.
The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria: Matt MacGregor,
Senior Manager of Sustainability, Transition and Co-Financing.

Catalyst 2030: Jeroo Billimoria, Co-Founder.
Grand Challenges Canada: Karlee Silver, Co-Chief Executive Officer.
Collective Impact Forum: Robert Albright, Director of Programs.
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Hewlett Foundation: Dana Hovig, Director, Global Development
and Population.
Mulago Foundation: Kevin Starr, Managing Director.
Open Road Alliance: Franklin Mora, Investment Officer.
Rockefeller Philanthropy Advisors: Heather Grady, Vice President.
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Skoll Foundation: Donald Gips, Chief Executive Officer; Liz Diebold,
Principal; and staff.
UBS Optimus Foundation: Marissa Leffler, Health Program Director.
USAID: Lorin Kavanaugh-Ulku, Scaling Pathways Project.
Vitol Foundation: Sarah Jeffery, Head of Health.

Colaboradores

Instituições Académicas e Consultores
Bertha Center for Social Innovation and Entrepreneurship, University of
Cape Town: Katusha de Villiers, Senior Project Manager.
Center for Advancement of Social Entrepreneurship (CASE) at Duke
University: Kim Bardy Langsam, Senior Program Director.
Strategy and Scale: Dr Richard Kohl, Strategy and Scale Consultant.
Jimma University: Tsinuel Girma, head of the Department of Paediatrics
and Child Health.
M-Space Consulting: Dr Sada Danmusa, Chief Executive Officer.
A presente obra está licenciada sob uma
Licença Internacional de Atribuição Creative
Commons-Não Comercial 4.0.
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