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1. Exactidão Dados correctos que medem o que se pretende medir.1. Exactidão Dados correctos que medem o que se pretende medir.

Dados exactos tentam minimizar os erros (influência do entrevistador, erro deDados exactos tentam minimizar os erros (influência do entrevistador, erro de
transcrição, erro de amostragem) a uma percentagem o menor possível.transcrição, erro de amostragem) a uma percentagem o menor possível.

2. Confiabilidade Dados devem ser medidos e colectados de forma consistente, seguindo2. Confiabilidade Dados devem ser medidos e colectados de forma consistente, seguindo
procedimentos predefinidos, claros e entendíveis.procedimentos predefinidos, claros e entendíveis.

3. Perfeição Um sistema de informação deve representar a lista completa de pessoas elegíveis3. Perfeição

(Completo)

Um sistema de informação deve representar a lista completa de pessoas elegíveis
ou unidades que o compõe, e não somente uma fracção desta lista.(Completo) ou unidades que o compõe, e não somente uma fracção desta lista.

Dados devem ser colectados e apresentados por meio de formatos / registros /Dados devem ser colectados e apresentados por meio de formatos / registros /
relatórios completos.relatórios completos.

4. Precisão Dados devem ter os detalhes suficientes e requeridos. Por exemplo: um indicador4. Precisão Dados devem ter os detalhes suficientes e requeridos. Por exemplo: um indicador
requer o número de COVs assistidos por sexo. Um sistema de informação perderequer o número de COVs assistidos por sexo. Um sistema de informação perde
precisão se não está habilitado a registrar o sexo dos COVs assistidos.precisão se não está habilitado a registrar o sexo dos COVs assistidos.

5. Em Tempo Dados actualizados e informação disponível em tempo oportuno. Oportunidade é5. Em Tempo

(Oportuno)

Dados actualizados e informação disponível em tempo oportuno. Oportunidade é
afectada por:(Oportuno) afectada por:

 Frequência da recolha e de envio de dados Frequência da recolha e de envio de dados

 Se a informação exigida é realmente utilizada Se a informação exigida é realmente utilizada

 Se há frequentes mudanças no sistema de informação

 Se há frequentes mudanças no plano de acção do programa / projecto. Se há frequentes mudanças no plano de acção do programa / projecto.

6. Integridade Dados gerados pelo sistema de informação de um programa devem ser protegidos6. Integridade Dados gerados pelo sistema de informação de um programa devem ser protegidos
de influências deliberadas ou manipulações por razões políticas ou pessoais.de influências deliberadas ou manipulações por razões políticas ou pessoais.
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MEASURE Evaluation is funded by the U.S. Agency for InternationalMEASURE Evaluation is funded by the U.S. Agency for International

Development (USAID) through Cooperative Agreement GPO-A-00-03-Development (USAID) through Cooperative Agreement GPO-A-00-03-

00003-00 and is implemented by the Carolina Population Center at00003-00 and is implemented by the Carolina Population Center at

the University of North Carolina in partnership with Constella Futures,the University of North Carolina in partnership with Constella Futures,the University of North Carolina in partnership with Constella Futures,

John Snow, Inc., Macro International, and Tulane University.John Snow, Inc., Macro International, and Tulane University.

Visit us online at http://www.cpc.unc.edu/measure.Visit us online at http://www.cpc.unc.edu/measure.


