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DEFINIÇÃO DO PROBLEMA CENTRAL (MACROPROBLEMA)   

  Situação indesejada, num plano mais elevado e de maior complexidade, a qual se relaciona uma cadeia de causa e efeito   

     

DESCRITORES DA SITUAÇÃO ATUAL  SELEÇÃO DOS PROBLEMAS CRÍTICOS   

Evidências que atestam a existência do problema, os delimitam e dimensionam. Este 

estudo fornece a linha de base sobre a qual serão comparados os resultados obtidos 

pela aplicação dos indicadores de impacto (efetividade) 

 Situação indesejável, que ao ser identificada como uma causa crítica na explicação do Macroproblema, deverá ser enfrentada por 

um Programa 

  

     

  DELIMITAÇÃO DO ESCOPO DE ATUAÇÃO DA SMA  DEFINIÇÃO DA LINHA DE BASE 

  Aspectos dos problemas críticos a serem tratados dentro da estrutura da Pasta de Meio Ambiente  Diagnóstico do cenário anterior à intervenção realizada por meio do Programa 

     

  DEFINIÇÃO DO OBJETIVO GERAL  ELABORAÇÃO DE INDICADORES DE RESULTADO (IMPACTO) 

 

 

Expressa a mudança que o Programa se propõe a alcançar, consistindo na superação de cada problema crítico determinado 

(efeitos gerais esperados) 

 Objetivam identificar os efeitos produzidos sobre a população/área-alvo do Programa, buscando 

verificar não somente se as atividades previstas foram executadas, como também se o cenário 

almejado foi igualmente alcançado. Focam-se, portanto, à detecção de mudanças nas condições 

socioambientais que se constituíam em problemas críticos, devendo ser aferidos ao término do 

Programa. Podem se relacionar a impactos imediatos, de médio e longo prazo. 

     

  DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS (AÇÕES)  DEFINIÇÃO DAS INFORMAÇÕES E DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Efeitos pontuais esperados, que, em conjunto, conduzam à mudança desejada expressa no objetivo geral  Definição dos dados a serem coletados para aferição dos indicadores, bem como da sua natureza 

(primário ou secundário), respectivas fontes, instrumentos necessários à coleta e tempo necessário 

à sistematização. 

  OBJ. ESPEC. 1 OBJ. ESPEC. N   

     DEFINIÇÃO DE RECURSOS 

ELABORAÇÃO DE INDICADORES DE EFICÁCIA  DEFINIÇÃO DE METAS DEFINIÇÃO DE METAS  Incluem recursos orçamentários (RO), materiais (RM) e humanos ( RH) necessários à medição 

dos indicadores. 

Objetivam medir o grau de êxito de um Programa em relação às metas previamente 

estabelecidas, constituindo seus produtos mais imediatos. Pressupõe a atribuição de 

valores às metas (pesos) e devem ser aferidos ao término do Programa. 

 Resultados esperados (quantificáveis) Resultados esperados (quantificáveis)  RO RM RH 
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DEFINIÇÃO DAS INFORMAÇÕES E DOS PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 
 

DEFINIÇÃO DE ATIVIDADES  ELABORAÇÃO DE INDICADORES DE PROCESSO 

Definição dos dados a serem coletados para aferição dos indicadores, bem como da 

sua natureza (primário ou secundário), respectivas fontes, instrumentos necessários à 

coleta e tempo necessário à sistematização. 

 
São os processos que, combinando apropriadamente os recursos adequados e disponíveis, produzem bens e serviços (produtos) 

com os quais se procura atacar as causas dos problemas 

 Objetivam , principalmente, acompanhar os processos internos de execução do Programa, no que 

diz respeito aos efeitos alcançados em decorrência dos recursos (RH, RO, RM) empregados, 

buscando detectar possíveis falhas na elaboração dos procedimentos, identificar barreiras e 

obstáculos a sua implementação e gerar dados para reprogramação. Para sua medição, 

pressupõem a existência de um adequado sistema de informações gerenciais, sendo, ainda, 

aferidos ao longo da execução do Programa 

 ATIVIDADE 1 ATIVIDADE N  

    

DEFINIÇÃO DE RECURSOS  DEFINIÇÃO DE RECURSOS  

Incluem recursos orçamentários (RO), materiais (RM) e humanos ( RH) necessários à 

medição dos indicadores.  

Incluem recursos orçamentários (RO – do próprio tesouro ou vinculados a outras fontes), materiais (RM – materiais de consumo, 

permanentes ou infraestrutura) e humanos (RH - funcionários da pasta ou parcerias com outros órgãos públicos, setor produtivo, 

sociedade civil ou setor acadêmico) necessários à execução das atividades. 

  

RO RM RH  R.O. (1) R. M. (1) R. H (1) R.O. (N) R. M (N) R. H (N)  DEFINIÇÃO DAS INFORMAÇÕES E DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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 Definição dos dados a serem coletados para aferição dos indicadores, bem como da sua natureza 

(primário ou secundário), respectivas fontes, instrumentos necessários à coleta e tempo necessário 

à sistematização. 

     

    DEFINIÇÃO DE RECURSOS 

    RO RM RH 

    Tesouro Outras Fontes Consumo Infraestrutura Funcionários Parcerias 

 


