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1. Entendimento do Contexto e dos TdR 
O ACTIVA - Acções Colectivas Territoriais Integradas para a Valorização da Agricultura na Guiné-
Bissau é um Programa financiado pela União Europeia que visa contribuir para o alcance das 
prioridades estratégicas do governo guineense enquanto ao desenvolvimento rural integrado. O 
Programa tem como objectivo global contribuir para a melhoria sustentável das condições 
económicas e sociais das populações de Bafatá, Quinara e Tombali, altamente dependentes da 
agricultura e com elevadas taxas de insegurança alimentar e nutricional. 

A presente proposta refere-se à avaliação externa final do Projecto de Apoio Integrado ao 
Desenvolvimento Rural (PAIDR) nas regiões acima mencionadas, correspondendo ao Eixo 3 do 
referido Programa, e cuja implementação esteve a cargo do Camões, IP no período 
compreendido entre Janeiro de 2016 e Julho de 2021. Além de entidade gestora do PAIDR, o 
Camões, IP contribui com 16,1% (670.000€) do orçamento global que totalizou 4.170.000€ 
(Acordo de Delegação FED/2015/359-070). 

A Guiné Bissau permanece um dos países mais pobres do mundo situando-se na 175ª posição no 
Índice de Desenvolvimento Humano (e o mais baixo da sua sub-região). Tem sido marcada por 
uma história de instabilidade política e governativa que tem limitado o seu crescimento de forma 
sustentável e a capacidade do Estado em assegurar as necessidades e serviços básicos à maioria 
da população, atingida pela pobreza e insegurança alimentar. 

Apesar da sua relativa pequena dimensão, a Guiné Bissau é um país heterogéneo e abundante 
em recursos naturais, propícios à agricultura, pecuária e pesca. Contudo, a sua economia baseia-
se na agricultura de subsistência, da qual depende mais de 80% da população, em particular da 
cultura do caju, que representa aproximadamente 90% das receitas de exportação do país.  

A excessiva dependência desta monocultura – e da oscilação do seu preço nos mercados 
internacionais onde a Guiné é pouco competitiva - tem contribuído para o aumento da 
insegurança alimentar e redução da produção de alimentos que fazem parte da cesta básica da 
população, como é o caso do arroz. A diversificação de culturas revela-se, pois, essencial para 
promover a segurança alimentar e nutricional da população, bem como o fortalecimento de 
cadeias de valor e melhoria do acesso ao mercado. Neste sentido, capitalizar outras 
oportunidades no sector agrícola é fundamental para diversificar as fontes de rendimento 
familiares e promover a sua resiliência face a choques externos (climáticos, políticos, dos 
mercados). 

O PAIDR pretende intensificar a produção agrícola de forma sustentável, promovendo uma 
transição da agricultura de subsistência para uma agricultura de rendimento, através da 
mecanização e do reforço das capacidades produtivas e gerenciais dos agricultores. Nesse sentido, 
adoptou uma estratégia de intervenção assente na constituição e fortalecimento de associações 
de base comunitária e na criação e gestão de um Centro de Ensino e de Formação Agrícola (CEFA). 
O projecto contemplou inicialmente três resultados esperados, nomeadamente: R1) Capacidades 
dos agricultores e membros das associações agrícolas de base comunitária reforçadas, produção 
e produtividade da agricultura familiar melhoradas; R2) Mulheres líderes de família alfabetizadas 
com competências funcionais e autonomia reforçadas, obtêm mais rendimento em actividades 
profissionais; e R3) Centro de Formação e Estudos Agrícolas implementado, funcional e 
sustentável para formação profissional e prestação de serviços. Cabe notar que o R2 foi eliminado 
na sequência de uma avaliação ROM realizada em 2017 tendo em conta dificuldades encontradas 
para estabelecer as relações de parceria necessárias às actividades que integravam este resultado. 

A presente proposta surge na sequência do convite à apresentação de propostas, divulgado pelo 
Camões, IP, para a realização da avaliação externa final das actividades implementadas no âmbito 
do R1 e R3, tendo por finalidade conhecer os resultados e efeitos do PAIDR para apoiar a União 
Europeia e o Camões, IP a reorientar ou actualizar a respectiva actuação no âmbito do 
desenvolvimento rural na Guiné Bissau. 
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De acordo com os Termos de Referência, o processo de avaliação do projecto deverá ser 
concluído até ao final do mês de Novembro de 2021. 
 

1.1 Objetivos da avaliação 
São objectivos específicos da avaliação: 

• Validação da teoria subjacente à lógica da intervenção, em particular das medidas 
distintivas (CEFA e abordagem de mecanização); 

• Validação da estratégia de saída; 

• Identificação de potenciais riscos à sustentabilidade dos resultados alcançados com o 
término do Projecto. 

 

1.2 Produtos esperados (entregáveis) 
Espera-se que, no decorrer da avaliação, sejam entregues os seguintes produtos: 

• Plano de trabalho detalhado; 

• Relatório de avaliação preliminar; 

• Relatório de avaliação final; 

• Reunião de debriefing para apresentação de conclusões e recomendações 
 

2. Proposta Metodológica 
O Projecto PAIDR assenta a sua estratégia no reforço das capacidades das associações de base 
comunitárias como meio para contribuir para o desenvolvimento rural sustentável e inclusão 
social. Esta abordagem de desenvolvimento integral a partir das bases como motor para a 
melhoria das condições de vida das famílias camponesas mais vulneráveis depende em grande 
medida do fortalecimento organizacional pelo que o investimento e desenvolvimento das 
capacidades colectivas é fundamental. Este é, contudo, um processo multidimensional que inclui, 
além da organização social (mais ou menos formalizada), os indivíduos, as famílias, as 
comunidades e as instituições publicas e privadas que conformam um sistema de redes e alianças, 
vertebra do tecido social, económico e político-institucional em determinado contexto. Neste 
sentido, um projecto desta natureza deve estar orientado à construção de um tecido social e 
institucional sólido, mas que promova em simultâneo o protagonismo dos actores e a formação 
de capital social, através de processos de empoderamento, participação e co-responsabilização 
de cada membro da comunidade. 

Neste sentido, o processo de avaliação de um projecto com esta abordagem, deve medir não só 
os resultados quantitativos alcançados com a intervenção (vide indicadores dos resultados e 
objectivos), mas também possibilitar uma leitura valorativa das mudanças qualitativas que o 
projecto proporcionou ao nível dos seus objectivos transversais, tais como: o desenvolvimento 
de capacidades organizativas e gerenciais (colectivas e individuais), participação e boa 
governança, com perspectiva de género (de modo a conhecer os obstáculos ou factores de 
sucesso no que respeita à participação efectiva e equitativa de homens e mulheres e 
evidenciando, na medida do possível, as causas e consequências da desigualdade). De igual forma, 
a avaliação tentará capturar de que forma o projecto contribuiu para a integração de medidas e 
adopção de prácticas agrícolas melhoradas que previnam a desflorestação, combatam a 
degradação dos solos e favoreçam a adaptação às alterações climáticas. 

Deste modo, revela-se essencial que a abordagem metodológica, aqui proposta, procure: 

• Reexaminar, à luz dos desenvolvimentos do projecto, a adequação da lógica de 
intervenção estabelecida nos documentos de planeamento e avaliação; 

• Aferir a adequação do projecto para abordar e superar as restrições contingenciais e, 
assim, promover os resultados desejados; 
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• Identificar os desvios nos resultados - e as razões associadas - comparando as realizações 
reais com as esperadas; 

• Avaliar a eficiência e eficácia das actividades do projecto e como estas foram realizadas; 

• Aferir os potenciais impactos do projecto - intencionais e não intencionais; 

• Analisar em que medida foram planeados e activados mecanismos suficientes e 
adequados para assegurar a sustentabilidade das mudanças promovidas pela 
intervenção; 

• Sistematizar as lições aprendidas e apresentar recomendações que resultem destas. 

A Avaliação deverá fundamentar-se nos critérios de avaliação da relevância, eficiência, eficácia, 
impacto e sustentabilidade da acção do CAD-OCDE e da coerência, complementaridade e valor 
acrescentado para a população, de acordo com os requisitos específicos da União Europeia, tal 
como descritos abaixo: 

Fonte Critérios de Avaliação Descrição 

CAD/OCDE 

Relevância 
Medida em que a intervenção de desenvolvimento é adequada 
às prioridades, políticas e necessidades do grupo-alvo, 
beneficiários/as e doador/es. 

Eficiência 

Medida segundo a qual os recursos são convertidos em 
resultados de forma mais económica. É um termo económico 
que visa medir se a intervenção utiliza os recursos menos 
onerosos para atingir um determinado objectivo. Mede a 
produtividade da intervenção – ela é eficiente se conseguir 
atingir os seus objectivos ao menor custo. 

Eficácia 

Medida segundo a qual os objectivos da intervenção de 
desenvolvimento foram atingidos, ou se espera serem 
alcançados, tendo em consideração a sua importância relativa. 
Mede em que medida a ajuda atinge os seus objectivos. É, assim, 
a relação entre os objectivos pretendidos e os resultados 
alcançados. 

Impacto 

Efeitos a longo prazo, positivos e negativos, primários e 
secundários, induzidos por uma intervenção de 
desenvolvimento, directa ou indirectamente, previstos ou não. 
Mede as consequências da intervenção, do ponto de vista 
técnico, económico, sociocultural, institucional e ambiental. 

Sustentabilidade 

Continuidade em relação aos benefícios resultantes de uma 
intervenção de 
desenvolvimento, após a sua conclusão. Medir a probabilidade 
de os benefícios perdurarem no longo prazo. Visa saber em que 
medida os grupos-alvo podem e querem apropriar-se dos 
resultados dessa intervenção. 

UE 

Coerência e 
complementaridade 

Até que ponto o envolvimento da UE colabora com outras 
intervenções com objectivos semelhantes. Os critérios de 
coordenação e complementaridade estão intimamente 
relacionados com o conceito de coerência. 

Valor Acrescentado 
para a população 

Medida em que a intervenção do projecto acrescenta benefícios 
para a população, diferentes dos que teriam resultado de 
intervenções apenas dos Estados-Membros no país parceiro. 

 

Por forma a produzir uma apreciação/aferição do desempenho da intervenção, em função de 
cada um destes critérios, será definida uma bateria de questões-chave que irão nortear o 
processo de avaliação, procurando obter respostas, e consequentemente evidências relevantes 
que fundamentem as conclusões a desenvolver. Assim, para cada um dos critérios de avaliação 
desenvolver-se-ão questões de avaliação específicas e, eventualmente, sub-questões, 
procurando o máximo de informação e detalhe. A informação recolhida será o mais desagregada 
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possível, de modo a identificar possíveis diferenças nos benefícios alcançados (e percepções 
sobre os mesmos) entre diferentes grupos de beneficiários, nomeadamente entre sexos e grupos 
vulneráveis ou excluídos. 

Além das questões indicativas já propostas nos TdR (assinaladas abaixo em verde), propõem-se, 
a título de exemplo, as seguintes questões adicionais e organizadas segundo cada critério de 
avaliação (note-se que as questões definitivas serão acordadas com a equipa do projecto na fase 
inicial da avaliação): 

Critério de Avaliação Questões de Avaliação (proposta) 

1. Relevância 

Q.1.1. Tendo presente a problemática que justificou a intervenção, o desenho 
do projecto respondeu às necessidades identificadas? A intervenção 
respondeu a algum diagnóstico prévio? 
Q.1.2. Até que ponto a lógica de intervenção do projecto foi coerente com as 
prioridades e políticas em curso para o sector agrícola na Guiné-Bissau? 
Q.1.3. Em que medida a estratégia de intervenção foi adequada para 
responder às necessidades dos territórios e às demandas diferenciadas de 
produtores e produtoras? 
Q.1.4. Em que medida a intervenção responde às necessidades e expectativas 
dos stakeholders?  
Q.1.5. Houve alguma mudança contextual desde a fase de desenho que possa 
ter afectado a pertinência do projecto ou alterado significativamente as 
prioridades/necessidades dos stakeholders, e em particular dos/as 
beneficiários/as? Em caso afirmativo, de que modo o projecto se adaptou a 
essa mudança? 

2. Eficiência 

Q.2.1. Os recursos técnicos e financeiros mobilizados pelo projecto foram 
suficientes e apropriados? 
Q.2.2. Os recursos técnicos e financeiros foram utilizados da forma mais 
adequada para alcançar os resultados previstos? 
Q.2.3. Em que medida o Camões, IP cumpriu as suas responsabilidades no que 
diz respeito à identificação, gestão, monitorização e avaliação do projecto? 
Q.2.4. Em que medida os diferentes actores/parceiros foram envolvidos na 
implementação do projecto? 

Q.2.4.1. Houve clareza sobre os papéis de cada um e agilidade na tomada 
de decisões? 
Q.2.4.2. Como se avalia o seu desempenho? 
Q.2.4.3. Quão ágeis e eficientes foram os mecanismos e procedimentos 
institucionais estabelecidos para a gestão do projecto? 

Q.2.5. Até que ponto se utilizaram e promoveram sinergias com outros actores 
e intervenções? Em que medida essas sinergias beneficiaram o projecto e os 
seus resultados? 
Q.2.6. O orçamento e o cronograma previstos inicialmente foram respeitados? 
Q.2.7. Até que ponto a opção pela modalidade de gestão indirecta trouxe 
benefícios adicionais à execução do projecto? 
Q.2.8. Houve desvios na execução face ao planeamento inicial? Se sim, que 
medidas correctivas foram tomadas durante a intervenção, face a eventuais 
desvios ao desenho inicial? 

3. Eficácia  

Q.3.1. Em que medida foram alcançados os objectivos definidos inicialmente? 
Em caso negativo, quais os motivos? 

Q.3.1.1. Até que ponto se alcançaram as mudanças previstas em termos 
de produtividade e aumento da produção de cereais, em particular arroz 
e milho? 
Q.3.1.2. Até que ponto se verificou uma evolução dos rendimentos 
médios das famílias - não provenientes do caju? Em caso positivo, esse 
incremento correspondeu ao esperado? É atribuível ao projecto? 
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Q.3.1.3. Em que medida melhoraram as produções e os rendimentos 
obtidos da comercialização de produtos? Essa melhoria manifesta-se de 
forma semelhante para homens e mulheres?  

Q.3.2. Quais os efeitos e resultados, incluindo os inesperados, da intervenção?  
Q.3.3. Quais os factores que facilitaram, assim como os que impediram, a 
concretização dos resultados esperados? 
Q.3.4. Face ao problema e contexto, o mecanismo de transformação 
introduzido pelo projecto (mecanização) contribuiu para a resolução das 
necessidades diagnosticadas?  
Q.3.5. De que forma a estratégia de mecanização agrícola alterou as relações 
de poder entre homens e mulheres, nomeadamente na detenção e utilização 
dos meios de produção e na gestão da economia familiar?  
Q.3.6. Em que medida a criação da Rede ACTIVA, a aquisição de equipamentos 
e a sua gestão partilhada, deu resposta às necessidades das Associações suas 
constituintes? 

4. Impacto 

Q.4.1. Quais os efeitos, de médio e longo prazo, induzidos pela intervenção, e 
perduráveis no tempo? 
Q.4.2. Que factores externos contribuíram para potenciar ou limitar os efeitos 
gerados pela intervenção? 
Q.4.3. Em que medida o projecto contribuiu para a melhoria sustentável das 
condições económicas e sociais da população de Bafatá, Quinara e Tombali? 
Q.4.4. Qual o contributo do PAIDR na prevenção da desflorestação, combate à 
degradação dos solos e adaptação às alterações climáticas? 
Q.4.5. Em que medida a criação do CEFA e os serviços por ele prestados 
alavancaram os objectivos gerais da intervenção? 
Q.4.6. Em que medida o projecto gerou efeitos multiplicadores ou potencial 
de réplica em regiões vizinhas? 

5. Sustentabilidade 

Q.5.1. Foram desenhadas e implementadas medidas específicas para garantir 
que os efeitos da intervenção perdurem após o término do projecto (estratégia 
de saída)? 

Q.5.1.1. Foram definidos mecanismos (incluindo definição de 
responsabilidades e prioridades) destinados a garantir a propriedade, 
controlo e manutenção dos equipamentos adquiridos pelo projecto? 

Q.5.2. Quais os benefícios da intervenção que são passíveis de perdurar após 
o término do projecto?  

Q.5.2.1. De que forma as capacidades reforçadas das associações e 
dos/as produtores/as a nível individual assegurarão um aumento da 
produção e dos rendimentos?  

Q.5.3. Até que ponto se verificam manifestações de “apropriação” pelos/as 
beneficiários/as directos/as e indiretos/as do projeto? 
Q.5.4. Até que ponto a abordagem e as metodologias utilizadas no âmbito do 
projecto contribuíram para que os beneficiários/as sejam protagonistas do seu 
próprio desenvolvimento individual e comunitário? 
Q.5.5. Quais os principais factores que contribuem para a sustentabilidade do 
projecto? E quais constituem ameaças à mesma? 

6.Coerência e 
Complementaridade 

Q.6.1. Em que medida o projecto se articulou com outras intervenções que 
perseguem objectivos semelhantes, e em particular com os eixos 1 e 2 do 
Programa ACTIVA? 

7.Valor Acrescentado 

Q.7.1. Qual o contributo deste projecto no alcance dos objectivos de 
desenvolvimento do país com os quais a UE se comprometeu? 
Q.7.2. Qual o valor acrescentado/inovação da intervenção para a população 
face a outras intervenções anteriores e/ou semelhantes no seu objecto? 
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Para realizar uma avaliação baseada em evidências, a equipa de avaliação utilizará uma 
metodologia estruturada para responder às questões de avaliação. Para o efeito, a equipa de 
avaliação trabalhará com uma Matriz de Avaliação que irá orientar todo o processo. Esta 
ferramenta será preparada na fase 1 (vide cronograma), após a análise documental e a reunião 
inicial para a melhoria e validação das questões de avaliação, mapeamento de todas as fontes 
relevantes de informação e definição de métodos de recolha de dados. Nesta matriz devem ser 
claramente identificados: 

− os critérios de avaliação a utilizar; 

− questões de avaliação concluídas; 

− indicadores de avaliação; 

− todas as fontes de informação relevantes; 

− métodos de recolha de dados (quantitativos e qualitativos). 
 
Exemplo de estrutura da matriz de avaliação a desenvolver: 

Critério de 
Avaliação 

Questão de 
Avaliação 

Indicador 
Linha de 

base 
Meta 

Métodos de 
recolha de 

dados 

Fontes de 
informação 

 
A construção da Matriz de Avaliação, bem como a análise posterior dos dados, respeitará o 
princípio da triangulação. O princípio da triangulação de dados consiste em integrar diferentes 
pontos de vista e utilizar diferentes fontes de informação para tirar conclusões sobre as diferentes 
dimensões da avaliação. Esta avaliação utilizará dois tipos de triangulação que servirão para 
sinalizar quaisquer inconsistências entre diferentes fontes de dados. Estes são: 

• Triangulação de métodos – diferentes métodos serão utilizados para recolher 
informações complementares sobre um mesmo assunto; 

• Triangulação de fontes de informação – diferentes fontes de informação serão envolvidas 
para que fornecer dados para a avaliação, independentemente dos métodos utilizados. 

Note-se que algumas das questões propostas serão respondidas através de um processamento 
analítico prévio, baseado em fontes documentais e contrastadas com as respostas obtidas em 
entrevistas aos stakeholders melhor posicionados para emitir uma opinião qualificada sobre as 
mesmas.  

Além da diversidade de fontes, deverá ter-se em conta a diversidade de pessoas a contactar de 
modo a obter depoimentos variados sobre as vivências e visões do projecto bem como do 
conhecimento sobre o contexto em que este se implementou. Neste sentido, deverão participar 
do processo de avaliação: 

− Representantes das entidades financiadoras, implementadoras e parceiras; 

− Membros da Unidade de Gestão do Projecto (equipa do projecto); 

− Membros do Comité de Pilotagem do Programa ACTIVA (incluindo os pontos focais dos 
Ministérios); 

− Líderes e membros das Associações de Produtores/as e da Rede de Associações (caso 
não seja possível envolver as 30 associações na avaliação, propõe-se tomar uma amostra 
representativa que tenha em consideração, entre outros critérios a acordar com a equipa 
do projecto: a dimensão; nº de associados/as; ano de constituição; diversidade 
geográfica; distância da tabanca sede e dos principais mercados; principais cultivos; tipo 
de equipamentos e actividades com que se beneficiaram no projecto) 

− Representantes do quadro diretivo e docente do CEFA; 

− Alunos/as do CEFA e beneficiários/as de apoio financeiro para execução de projectos de 
investimento; 

− Jovens estagiários/as nas associações ACTIVA; 

− Mulheres beneficiárias dos cursos de alfabetização; 
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− Membros da população beneficiária, incluindo lideranças comunitárias e tradicionais. 

A aplicação do princípio de triangulação, bem como a integração de uma perspectiva de género, 
permitem reduzir os riscos de interpretação e aumentar a validade das inferências. Ao mesmo 
tempo, a matriz desenvolvida deve assegurar que as fontes de informação seleccionadas para 
responder a cada pergunta de avaliação constituam um equilíbrio entre a utilização de dados 
primários e secundários para proteger a avaliação de enviesamentos.  

De modo a captar o desempenho do projecto no que diz respeito aos critérios de avaliação, estes 
serão qualificados de acordo com a seguinte escala:  

Valoração Descrição 

Altamente satisfatório 

O desempenho considera-se muito satisfatório, acima da média e 
possivelmente constitui uma referência em termos de boas práticas. 
O nível dos resultados obtidos supera claramente as expectativas 
e/ou existiram deficiências pouco significativas. 

Satisfatório 

A avaliação é satisfatória embora haja espaço para melhorar. O nível 
dos resultados obtidos correspondeu ao esperado e não existiram 
deficiências ou estas foram menores. Há recomendações de 
melhoria, mas estas não são determinantes para o alcance dos 
objetivos do projeto. 

Moderadamente satisfatório 

O nível dos resultados alcançado aproxima-se do esperado e/ou 
existiram deficiências moderadas. Há questões por resolver que 
podem influencia negativamente o desempenho geral do projecto. 
São propostas recomendações de melhoria ou ajustes na estratégia 
de intervenção. 

Moderadamente insatisfatório 
O nível dos resultados alcançados fica aquém do esperado e/ou 
existem deficiências significativas. 

Insatisfatório 
O nível dos resultados alcançados é substancialmente inferior ao 
esperado e/ou existiram deficiências importantes. 

Altamente insatisfatório 

Apenas se alcançou um nível insignificante de resultados. 
Apresentam-se deficiências tão graves que, se não se resolverem, 
podem levar ao fracasso todo o projecto. É vital rever a estratégia e 
proceder a ajustes importantes. 

Incapaz de avaliar 
A informação disponível não permite aferir o nível de realização dos 

objectivos e resultados. 

 

2.1 Abordagem Metodológica 
A abordagem metodológica aqui proposta visa ir ao encontro das exigências técnicas do trabalho 
a desenvolver e dos objectivos da avaliação, tendo em conta o perfil das pessoas e entidades a 
envolver no processo de colecta de dados. Assim, a proposta metodológica da Coatl pela 
utilização de uma Avaliação Participativa.  

A Avaliação Participativa1 é uma abordagem muito utilizada no sector da Cooperação para o 
Desenvolvimento e em particular em avaliações finais de projectos, que procura envolver as 
partes interessadas de um projecto no seu processo de avaliação. Deste modo, assegura-se 
essencialmente que todos os resultados da avaliação se ancoram na inclusão das perspectivas 
dos diversos stakeholders envolvidos na colecta de dados, reunindo-se evidências robustas e 
complementares que permitam uma eficaz triangulação dos dados e traduzam uma leitura fiel 
da realidade. Esse envolvimento pode e deve ocorrer nas diferentes etapas do processo de 
avaliação, desde o desenho da avaliação, se possível, até à colecta e análise de dados, bem como 
na discussão dos relatórios e suas conclusões. 

 
1 http://betterevaluation.org/en/plan/approach/participatory_evaluation 

http://betterevaluation.org/en/plan/approach/participatory_evaluation
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A opção por uma metodologia participativa visa assegurar que a leitura da realidade seja o mais 
fiável possível e que as conclusões da avaliação sejam devidamente fundamentadas em 
informações completas e não parciais. Neste sentido, podemos resumir algumas das vantagens 
de utilizar abordagens participativas nos processos de avaliação do seguinte modo: 

• Identificar questões de avaliação relevantes; 

• Melhorar a exactidão e a relevância dos relatórios; 

• Estabelecer e explicar a causalidade; 

• Melhorar o desempenho dos projectos; 

• Capacitar os/as participantes; 

• Sustentar a aprendizagem e o crescimento organizacional. 

A avaliação adotará uma abordagem consultiva, inclusiva e transparente, garantindo o 
envolvimento e a consulta de todas as partes interessadas internas e externas relevantes do 
projeto durante a avaliação, particularmente no que diz respeito ao desenho da avaliação, coleta 
de dados, discussão das conclusões e recomendações.  

A equipa de avaliação acredita ainda que através de uma abordagem que promova a consulta e 
a triangulação de informações documentais com a auscultação das partes interessadas do projeto 
poderá promover uma maior apropriação e aceitação das descobertas/constatações (findings), 
conclusões e recomendações. 

As principais ações para garantir esta abordagem serão: 

• Reunião inicial com a equipa do projeto para rever os aspetos mais relevantes dos TdR, 
clarificar expectativas e garantir o consenso sobre os propósitos, usos e objetivos da 
avaliação; 

• Reunião para validação da proposta metodológica com a equipa do projeto para rever os 
principais aspetos da abordagem e metodologia propostas, incluindo as questões de 
avaliação, e calendário de trabalho; 

• Envolvimento regular da equipa do projeto e das diferentes partes interessadas 
relevantes durante a fase de coleta de dados; 

• Realizar uma workshop no final da missão de coleta de dados com a equipa do projeto 
para apresentação e discussão dos resultados e conclusões preliminares; 

• Reunião com a equipa do projeto para análise do Relatório Preliminar, feedback e 
discussão dos próximos passos; 

• Reunião com a equipa do projeto para discussão das conclusões e recomendações 
formuladas pela equipa de avaliação; 

• Sessão de debriefing para apresentação das conclusões e recomendações aos principais 
detentores de interesse. 

O Quadro Lógico do projecto (e a Teoria da Mudança, se existir) será uma ferramenta-chave para 
este processo de avaliação, possibilitando a análise da lógica da intervenção – a cadeia de inputs, 
produtos, efeitos directos (outcomes) e impactos – nos diferentes contextos nos quais o projecto 
foi implementado, através da formulação de hipóteses explicativas e da definição de indicadores 
mensuráveis e relevantes.  

Para além das perguntas de avaliação, a equipa de avaliação mapeará e descreverá resultados 
não esperados influenciados pela iniciativa junto dos beneficiários e parceiros diretos ou indiretos 
do projeto. Para tal, serão incluídos nos instrumentos de avaliação questões específicas que 
permitam essa identificação, em linha com os princípios das abordagens de Outcome Mapping e 
Outcome Harvesting. No caso do Outcome Mapping, a equipa de avaliação utilizará esta 
abordagem para identificar potenciais mudanças intermédias não incluídas no Quadro Lógico do 
projeto, para explorar 1) em que medida houve mudanças comportamentais por parte dos 
beneficiários e outros grupos-alvo que possam ser justificadas pela ação do projeto; 2) em que 
medida o projeto desenvolveu mecanismos para identificar, monitorizar e potenciar essas 



07/Agosto/2021 
 

10 

 

mudanças; 3) em que medida há mudanças internas (Camões) que devam ser protegidas ou 
potenciadas. A abordagem de Outcome Harvesting apoiará este processo, facilitando à equipa de 
avaliação a análise regressiva de algumas mudanças identificadas e cuja justificação não decorre 
automaticamente das atividades implementadas, mas para as quais o projeto possa ter 
contribuído. Esta abordagem é particularmente útil em contextos complexos, como o deste 
projeto, em que não é possível definir na totalidade todos os benefícios que a intervenção 
contribuiu para alcançar. 

Para além destes resultados, a equipa de avaliação deverá ainda identificar e caracterizar 
resultados negativos que possam ter sido influenciados ou gerados pelo projeto, devendo a 
avaliação garantir que a sua identificação resulte em lições ou referências para fins de 
aprendizagem e melhoria. 
 

2.2 Fontes de Informação e Técnicas de Recolha de Dados 
Por forma a respeitar a premissa de envolver os/as diferentes stakeholders durante a colecta de 
dados, respeitar a abordagem metodológica proposta e assegurar uma eficaz recolha e 
triangulação de dados com a combinação de métodos de análise qualitativa e quantitativa, é 
proposto o recurso a uma conjugação de métodos complementares de avaliação (abordagem 
multimétodo). Adicionalmente, a equipa procurará sempre que possível combinar a utilização de 
fontes de informação secundárias e primárias para responder às questões de avaliação. 

As fontes de informação e técnicas de recolha de dados constantes da Matriz de Avaliação serão 
refinadas na primeira fase do processo de avaliação, no entanto, propõem-se abaixo possíveis 
técnicas de recolha de dados e fontes de informação que podem ser utilizadas no âmbito desta 
avaliação: 

1. Análise e revisão de toda a informação documental do projecto, incluindo: 

• Documentos das Estratégias e Planos Nacionais para o sector agrícola na Guiné-
Bissau; 

• Documentação oficial do Programa ACTIVA e do Projecto PAIDR, bem como 
comunicações com a União Europeia; 

• Relatórios e Memorandos do Camões, IP enquanto entidade executora; 

• Formulário do Projecto (incluindo quadro lógico, cronograma e orçamento 
aprovados e posteriores modificações por via de adendas) 

• Relatórios Intermédios (incluindo o Relatório de Avaliação ROM realizado em 2017) 
e Final (se já disponível); 

• Outros documentos-chave do projecto e da temática. 
2. Reuniões de trabalho presenciais ou online com a equipa do projecto e Gabinete de Avaliação 

e Auditoria (GAA) do Camões, IP para definir e validar toda a metodologia de avaliação, 
discussão e validação das ferramentas de colecta de dados e ainda analisar e discutir as 
conclusões e recomendações preliminares da mesma; 

3. Visitas de campo às entidades envolvidas no projecto e previamente definidas; 
4. Grupos Focais de Discussão (GFD) com beneficiários/as directos/as do projecto 

identificados/as, sendo que estes poderão acontecer nos diferentes territórios onde o 
projecto actuou. Este aspecto será objecto de definição conjunta com a equipa do projecto, 
na fase inicial do processo de avaliação; 

5. Entrevistas semiestruturadas presenciais com elementos da Unidade de Gestão do Projecto 
(UGP) e do Comité de Pilotagem do Programa ACTIVA, bem como com parceiros e outros 
stakeholders relevantes; 

6. Observação direta no terreno de eventuais dinâmicas e actividades do projecto que ainda 
possam vir a decorrer durante o processo de avaliação externa, assim como de eventuais 
infra-estruturas e produtos materiais resultantes das actividades desenvolvidas no âmbito da 
intervenção; 
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7. Análise de Pressupostos e Riscos – a equipa de avaliação irá examinar os pressupostos que a 
equipa do projecto tinha traçado em fase de desenho da intervenção, assim como os riscos 
internos e externos identificados, por forma a perceber a sua influência nos resultados 
alcançados pelo projecto e a eficácia das estratégias implementadas pela unidade de gestão 
do projecto para as ultrapassar (ou minorar o seu impacto negativo). 

 
Grupos Focais de Discussão 

Cada grupo focal deve ser constituído por 4-8 participantes e terá como objectivo recolher 
informação relevante para responder às perguntas de avaliação. A equipa de avaliação contará 
com o apoio da equipa de projecto para fazer o primeiro contacto com os/as participantes que 
integrarão cada grupo focal. 

A discussão será moderada/facilitada por um elemento da equipa de avaliação com o papel de 
encorajar todos os/as entrevistados/as a participar na discussão, mantendo ao mesmo tempo 
uma posição neutra. Para ajudar a conduzir a discussão, o/a moderador/a seguirá um guião 
previamente preparado pela equipa de avaliação, e previamente discutido e validado com a 
equipa do projecto. 

Os grupos focais demoram aproximadamente 90-120 minutos (máx.) e são conduzidos 
preferencialmente de forma presencial. Face aos constrangimentos da presente situação de 
pandemia, assegurar-se-á que os/as participantes mantêm entre si a necessária distância física, 
que são utilizadas máscaras e realizada a higienização das mãos (vide Plano de Contingência). 
 
Entrevistas semiestruturadas 

As entrevistas serão levadas a cabo seguindo os guiões de entrevista desenvolvidos pela equipa 
de avaliação e previamente discutidos e validados com a equipa de projecto. A duração das 
entrevistas é variável, sendo que não deverão exceder os 60 minutos. A equipa de avaliação 
contará com o apoio da equipa de projecto para fazer o primeiro contacto com os/as principais 
informadores/as-chave. 

 

3. Plano de Trabalho 
Tendo por base os Termos de Referência, a Coatl propõe um plano de trabalho organizado nas 
seguintes fases (vide cronograma): 

Fase 1: Preparação da Avaliação 

• Reunião de kick off, para apresentação da equipa de avaliação, esclarecimento de dúvidas, 
revisão da metodologia proposta, definição das questões de avaliação, calendarização e 
planeamento das actividades previstas na avaliação, bem como aspectos logísticos a 
considerar; 

• Recolha e análise documental (incluindo documentos do projecto, bibliografia e outros 
documentos de trabalho relevantes) para apoio ao desenvolvimento das ferramentas 
para a coleta de dados. 

• Desenvolvimento da matriz de avaliação e finalização do plano de avaliação, incluindo a 
definição de todas as ferramentas de colecta de dados, a metodologia proposta e 
cronograma detalhado de implementação da avaliação; 

• Apresentação, discussão, revisão e validação do Plano de Trabalho (até 15 dias após 
outorga do contrato); 

• Desenvolvimento e teste das ferramentas de coleta de dados. 
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Fase 2: Construção empírica / fase de terreno 

• Reuniões com a equipa de projecto para revisão de todos os processos da avaliação, 
identificação e caracterização dos stakeholders a envolver no processo de colecta de 
dados e concertação de questões logísticas associadas a todo o trabalho de campo; 

• Visitas e entrevistas às diversas entidades envolvidas; 

• Recolha de dados juntos dos/as beneficiários/as e entidades parceiras. 
 
Fase 3: Análise de Dados, Relatório, Feedback  

• Workshop de apresentação e discussão de dados e evidências preliminares, em resultado 
do trabalho de campo, e que servirão de reflexão e antecipação das lições-chave; 

• Controlo, limpeza e consolidação dos dados colectados e respectiva análise; 

• Apresentação do Relatório de Avaliação Preliminar (até 20 de Outubro de 2021); 

• Reunião com a equipa do projecto para análise do Relatório Preliminar, feedback e 
discussão dos próximos passos; 

• Apresentação do Relatório de Avaliação Final (até 30 de Novembro de 2021); 

• Reunião com a equipa do projecto para discussão das conclusões e recomendações 
formuladas pela equipa de avaliação; 

• Sessão de debriefing para apresentação das conclusões e recomendações aos principais 
detentores de interesse, com suporte gráfico/visual (no limite até 15 de Dezembro de 
2021). 

 
Na operacionalização deste Plano de Trabalho, a equipa de avaliação contará com o apoio 
necessário do Camões, IP na disponibilização da informação necessária, estando o mesmo sujeito 
a alterações e/ou ajustes, em função dos contactos com a equipa do projecto. 
 

3.1 Garantia de qualidade 
A presente proposta integra em si um conjunto de medidas ou opções estratégicas que visam 
proteger a qualidade do trabalho de recolha e análise dos dados, a sua fiabilidade e validade, bem 
como proteger a avaliação de possíveis enviesamentos, nomeadamente: 

• A avaliação será implementada por uma equipa multidisciplinar composta por 4 pessoas 
com uma vasta experiência no desenho e condução de processos similares. O facto de a 
equipa integrar mais que uma pessoa assegura também um acréscimo de disponibilidade 
em termos de recursos para testar e validar as ferramentas de recolha de dados 
(mecanismo de double check ou double feedback); 

• A equipa proposta inclui um Líder de Equipa com um vasto currículo no desenho e 
implementação de avaliações a nível internacional, com experiência na liderança de 
avaliações similares em termos de temática ou financiador; 

• A Coatl assegura ainda, se necessário, a disponibilidade da restante equipa da empresa a 
trabalhar em backoffice no apoio à equipa de avaliação, garantindo uma maior 
disponibilidade para identificação, análise de dados e triangulação de informações, factor 
que pode ser determinante para a identificação de lacunas ao nível dos dados recolhidos 
ou a identificação da necessidade de dados complementares em tempo útil, 
nomeadamente em momento de trabalho de campo e quando, previsivelmente, poderão 
surgir mais constrangimentos e/ou necessidade de apoio de retaguarda; 

• Este factor representa ainda uma vantagem para o processo nas diferentes etapas do 
processo, assegurando maiores condições de respeito pelos prazos e calendário definido 
para a avaliação; 

• Por forma a assegurar um acompanhamento próximo do processo e uma verdadeira 
apropriação da avaliação por parte da equipa de projecto propomos que sejam mantidas 
reuniões regulares durante todo o processo, para validar as principais informações 
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críticas recolhidas e assegurar que a avaliação é uma parte integrante do projecto e não 
apenas um processo externo cuja finalidade se limita à prestação de contas. A Coatl 
valoriza a importância da prestação de contas (accountability), mas privilegia um modelo 
de trabalho de proximidade que traga para o projecto um acréscimo de valor derivado 
da avaliação e que se traduz na aprendizagem, por parte da equipa do projecto e demais 
stakeholders, com a sua própria experiência. 

 

3.2 Tratamento de dados 
Todos os dados primários recolhidos durante a fase de colecta de dados serão arquivados 
digitalmente numa pasta na Cloud da Coatl que permita um acesso simultâneo por mais que um/a 
utilizador/a, de forma imediata, à distância e em ambiente seguro, permitindo a implementação 
de um modelo de trabalho colaborativo entre toda a equipa de avaliação. 

A opção da Coatl pela mobilização de uma equipa composta por quatro pessoas visa, 
precisamente, assegurar um conjunto de vantagens que resultam de um trabalho colaborativo e 
simultâneo no terreno e em backoffice: 

• Maior garantia de cumprimento de todos os prazos definidos; 

• Garantia de maior qualidade dos conteúdos e instrumentos desenvolvidos, por 
consequência do envolvimento de uma equipa que permita um modelo de trabalho que 
assegura sempre a verificação, teste e identificação de potenciais falhas ou erros, 
minorando a margem de erro existente; 

• Maior capacidade de resposta a imprevistos ou necessidade suplementar de colecta 
extra de informação ou bibliografia; 

• Maior capacidade para tratamento de dados, cruzamento de informações ou produção 
de instrumentos de recolha de dados extra. 

Todos os dados recolhidos serão tratados com recursos a ferramentas próprias para tratamento 
de dados qualitativos ou quantitativos. 
 

3.4 Privacidade e confidencialidade 
Em todos os momentos da avaliação serão respeitados todos os princípios éticos e de 
confidencialidade exigidos pelo tipo de intervenção em causa, devendo ser desenvolvidos 
instrumentos que assegurem a protecção da identidade de todos os agentes envolvidos na 
intervenção e pessoas ou organizações a envolver na colecta de dados. 

Toda as ferramentas de recolha de dados serão testadas previamente, permitindo a detecção de 
falhas ou necessidades de ajuste atempadamente. 

A Coatl gerirá o seu trabalho com base nos seguintes princípios: 

• Todos os dados colectados, a informação partilhada com a equipa de avaliação e todos 
os conteúdos produzidos no âmbito deste processo são privados e serão mantidos em 
sigilo e num ambiente seguro durante toda a duração do contrato; 

• Todos os dados colectados durante a avaliação serão eliminados após a finalização do 
relatório final de avaliação; 

• Todos os dados utilizados na análise serão agregados e nenhuma informação de 
identificação pessoal será usada; 

• O uso e divulgação dos dados da avaliação, incluindo o relatório final de avaliação, 
seguirão o estipulado nas Directrizes para a Divulgação e Utilização dos Resultados da 
Avaliação do Camões, IP.  

• A equipa de avaliação subescreverá o Código de Ética de Avaliação e a Declaração de 
Objectividade e Ausência de Conflito de Interesses do Camões, IP 

 

 



07/Agosto/2021 
 

14 

 

 

 

Contactos 

 
 

João Mesquita 
joao.mesquita@coatl.pt 

+351 962 095 812 
www.coatl.pt 

 

about:blank


Matriz de Avaliação 
 

Avaliação Final PAIDR | Eixo 3 ACTIVA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matriz de Avaliação 
 

 

Perguntas de Avaliação Sub-questões Indicadores Fontes 
Técnicas 

Análise 
 doc. 

SSI FGD Outros 

Q1. Em que medida os 
objetivos/resultados do Projeto 
estavam alinhados com os 
objetivos de desenvolvimento do 
país? 

 
 Nível de alinhamento do projeto 

com os principais documentos 
estratégicos do país 

- Planos e Políticas 
- Relatórios do Projeto  
- UGP 
- DGAENF 
- MADR 
- CAON 
- DUE 
- FAO 
- FIDA (PADES) 
- Ianda Guine Arrus 

    

Q2. Em que medida o desenho do 
Projeto foi adequado para 
alcançar os resultados esperados? 

Q2.1 – Em que medida a lógica de 
intervenção do Projeto é coerente com 
a análise dos problemas de partida? 
Q2.2 – Em que medida as opções 
metodológicas adotadas foram as mais 
adequadas para atingir os resultados 
esperados? 
Q2.3 – Há alguma lacuna ou fraqueza 
lógica importante, evidente no desenho 
do Projeto? 

 Medida em que o projeto dá 
resposta às necessidades 
identificadas 

 Nível de adequação das opções 
metodológicas para atingir os 
resultados esperados 

 Grau de coerência lógica entre 
atividades e objetivos do projeto 

- Documento do 
Projeto 
- Relatórios do Projeto  
- UGP 
- MADR 
- Dirigentes das 
Associações e da Rede 

    

Q3 – Existe alguma mudança 
relevante no contexto que afete a 
relevância do Projeto e dos seus 
objetivos? Se sim, em que 
medida? 

 

 Variação das condições de 
contexto 

 Grau de afetação das mudanças 
de contexto para a relevância e 
objetivos do projeto 

- Relatórios do Projeto  
- UGP 
- MADR 
- CAON 
- Dirigentes das 
Associações e da Rede 

    



- DUE 
- FAO 
- FIDA (PADES) 
- Ianda Guine Arrus 

Q4. Quais os efeitos e resultados, 
incluindo os inesperados, da 
intervenção? 

Q4.1 – Em que medida é 
que o objetivo do Projeto foi 
alcançado? 
Q4.2 – Com que eficácia é que 
o objetivo do Projeto foi alcançado? 
Q4.3 – Qual o grau de alcance das 
metas previstas no Quadro Lógico? 
Q4.4 – Existem diferenças, ao nível do 
alcance dos resultados, entre as regiões 
beneficiárias? Que razões justificam 
essas diferenças? 
Q4.5 – Em que medida o Projeto gerou 
resultados não-esperados (positivos ou 
negativos)?  

Q4.5.1 – Em caso afirmativo, 
como afetaram estes o 
objetivo e os resultados do 
Projeto (positiva ou 
negativamente)? 

Q4.6 – Foram beneficiados outros 
grupos para além dos grupos-alvo do 
Projeto? Como? 
Q4.7 – Os resultados não-esperados 
são coerentes com o Quadro Lógico e 
os impactos ambicionados pelo 
Projeto? 
Q4.8 - Em que medida os resultados 
alcançados pelo Projeto estão 
alinhados com os objetivos de 
desenvolvimento do país? 

 Grau de alcance do objetivo do 
projeto 

 Grau de eficácia do alcance do 
objetivo do projeto 

 Grau de alcance das metas 
previstas no Quadro Lógico 

 Variação do alcance dos 
resultados entre as regiões 
beneficiárias  

  Identificação dos fatores que 
justificam as diferenças no 
alcance dos resultados, entre as 
regiões beneficiárias 

 Geração de resultados não 
esperados (positivos ou 
negativos) 

 Nível de afetação do objetivo e 
dos resultados do projeto pelos 
resultados não esperados 
(positivos ou negativos) 

 Identificação de outros grupos 
beneficiários para além dos 
grupos alvo do projeto. 

 Grau de coerência dos 
resultados não-esperados com o 
Quadro Lógico e os impactos 
ambicionados pelo projeto 

 Alinhamento dos resultados 
alcançados pelo Projeto com os 

- Relatórios do Projeto  
- UGP 
- Dirigentes das 
Associações e da Rede  
- Beneficiários (Homens 
e Mulheres) 
- MADR 
- DUE 
- Caritas Bafatá 
- DGAENF 
- CAON 
- DUE 
- FAO 
- FIDA (PADES) 
- Ianda Guine Arrus 

    



objetivos de desenvolvimento 
do país 

Q5. Face ao problema e contexto, 
o mecanismo de transformação 
introduzido pelo Projeto 
(mecanização) contribuiu para a 
resolução das necessidades 
diagnosticadas? 

Q5.1 – Em que medida o mecanismo de 
transformação introduzido pelo Projeto 
permitiu aumentar a produção e a 
produtividade? 
Q5.2 – Quão adequado foi o processo 
de identificação e seleção dos 
mecanismos de mecanização ao 
contexto, necessidades e capacidades 
dos beneficiários? 
Q5.3 – Quem foram os beneficiários 
efetivos do processo de mecanização 
introduzido pelo Projeto? 
Q5.4 – Os recursos associados ao 
processo de mecanização foram 
proporcionados pelo Projeto em tempo 
útil? 

 Grau de relação entre o 
mecanismo de transformação e 
o aumento da produção e 
produtividade 

 Nível de adequação do processo 
de identificação e seleção dos 
mecanismos de mecanização ao 
contexto, necessidades e 
capacidades dos beneficiários 

 Identificação dos beneficiários 
efetivos do processo de 
mecanização introduzido pelo 
Projeto  

 Data de disponibilização dos 
recursos associados ao processo 
de mecanização 

 
- Documento do 
Projeto 
- Relatórios do Projeto  
- UGP 
- MADR 
- Dirigentes das 
Associações e da Rede  
- Técnicos de 
Agricultura 
- Facilitadores 
Associativismo 

    

Q6. De que forma a estratégia de 
mecanização agrícola alterou as 
relações de poder entre homens e 
mulheres, nomeadamente na 
detenção e utilização dos meios de 
produção e na gestão da 
economia familiar? 

Q6.1 – Existem evidências de alteração 
nas relações de poder entre homens e 
mulheres?  

Q6.1.1 – Em caso afirmativo, quais 
as mudanças, ao nível do equilíbrio 
nas relações de poder entre homens 
e mulheres, promovidas pelo 
Projeto? 

 Detenção e utilização dos 
meios de produção 

 Gestão da economia 
familiar 

 Participação das 
mulheres nos espaços 
associativos 

 Nível de alteração das relações 
de poder entre homens e 
mulheres 

 Identificação das mudanças ao 
nível do equilíbrio nas relações 
de poder entre homens e 
mulheres, promovidas pelo 
projeto 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Relatórios do Projeto  
- UGP 
- Dirigentes das 
Associações e da Rede  
- Beneficiárias 
(Mulheres) 
- Técnicos de 
Agricultura 
- Facilitadores 
Associativismo 

    



 Ocupação de cargos 
dirigentes associativos 
por parte de mulheres 

Q6.1.2 – Em caso afirmativo, é 
possível atribuir à mecanização as 
alterações verificadas? 

Q6.2 – Quais os aspetos da estratégia de 
mecanização agrícola que mais 
contribuíram para um maior equilíbrio 
nas relações de poder entre homens e 
mulheres? (caso aplicável) 

 
 
 Nível de atribuição das 

alterações nas relações de 
poder entre homens e 
mulheres, à mecanização 

 
 

Q7. Em que medida a criação da 
Rede ACTIVA, a aquisição de 
equipamentos e a sua gestão 
partilhada, deu resposta às 
necessidades das Associações suas 
constituintes? 

Q7.1 – Quão adequado é o modelo de 
gestão partilhada definido para a Rede 
ACTIVA? Como foi definido esse 
modelo? 
Q7.2 – Em que medida a modalidade de 
gestão partilhada tem sido 
efetivamente implementada? E se sim, 
quais as vantagens desse modelo? 

 Nível de adequação do modelo 
de gestão partilhada definido 
para a Rede ACTIVA 

 Grau de implementação da 
modalidade de gestão 
partilhada 

 Identificação das vantagens da 
modalidade de gestão 
partilhada 

- Relatórios do Projeto  
- UGP 
- Dirigentes das 
Associações e da Rede 
- Caritas Bafatá 
- Facilitadores 
Associativismo 
- DUE 
- MADR 
- FAO 
- FIDA (PADES) 
- Ianda Guine Arrus 

    

Q8. Em que medida a criação do 
CEFA e os serviços por ele 
prestados alavancaram os 
objetivos gerais da intervenção? 

Q8.1 – Que tipologia de serviços são 
prestados pelo CEFA? E com que 
qualidade (adequação de conteúdos e 
metodologias)? 
Q8.2 – Em que medida o modelo de 
funcionamento do CEFA responde às 
necessidades dos beneficiários-alvo do 
Projeto, incluindo a localização do 
Centro, horários e calendário de 
funcionamento, oferta formativa e 
custos de inscrição? 

 Identificação dos serviços 
prestados pelo CEFA e o seu 
grau de qualidade 

 Grau de ajustamento do modelo 
do funcionamento do CEFA às 
necessidades dos beneficiários 
alvo do projeto 

 Grau de contribuição da criação 
do CEFA para a intensificação da 
produção agrícola de forma 
sustentável 

- Relatórios do Projeto  
- UGP 
- Dirigentes das 
Associações e da Rede  
- Beneficiários (Homens 
e Mulheres) 
- Caritas Bafatá 
- DGAENF 
- MADR 
- DUE 

    



Q8.3 – Em que medida a criação do 
CEFA permitiu intensificar a produção 
agrícola de forma sustentável, 
promovendo uma transição da 
agricultura de subsistência para uma 
agricultura de rendimento? 

Q8.3.1 – Em caso afirmativo, em 
que medida os benefícios gerados 
são transversais às três regiões 
beneficiárias do Projeto? 

Q8.4 – Em que medida o perfil dos 
beneficiários do CEFA é coerente com 
os objetivos do Projeto? 
Q8.5 – Até que ponto o CEFA enquanto 
estrutura e os serviços aí prestados 
estão alinhados com as prioridades e 
visão do Ministério para o sector? 

 Nível de coerência do perfil dos 
beneficiários do CEFA com os 
objetivos do projeto 

 Alinhamento da estrutura e 
serviços prestados pelo CEFA 
com as prioridades e visão do 
ministério para o sector 

 

- Corpo docente e 
discente do CEFA 
- FAO 
- FIDA (PADES) 
- Ianda Guine Arrus 

Q9. Qual o contributo do PAIDR 
para os objetivos transversais da 
intervenção: prevenção da 
desflorestação, combate à 
degradação dos solos e adaptação 
às alterações climáticas? 

 

 Nível de contribuição do PAIDR 
para os objetivos transversais da 
intervenção 

- Relatórios do Projeto  
- UGP 
- Técnicos de 
Agricultura 
- Dirigentes das 
Associações e da Rede  
- Beneficiários (Homens 
e Mulheres) 

    

Q10. Quais os fatores que 
facilitaram, assim como os que 
impediram, a concretização dos 
resultados esperados? 

Q10.1 – Que tipo de fatores de contexto 
limitaram ou potenciaram os resultados 
do Projeto? 
Q10.2 – Que tipo de efeitos cada um 
desses fatores gerou no desempenho 
do Projeto, ao nível do alcance dos 
resultados? 

 Identificação e categorização 
dos fatores de contextos 
limitadores e/ou potenciadores 
dos resultados do projeto 

 Identificação dos efeitos 
gerados pelos fatores de 
contexto, ao nível do alcance 
dos resultados 

- Relatórios do Projeto  
- UGP 
- DUE 
- Dirigentes das 
Associações e da Rede  
- Beneficiários (Homens 
e Mulheres) 
- Facilitadores 
Associativismo 

    



- Técnicos de 
Agricultura 
- Caritas Bafatá 

Q11. Até que ponto se verificam 
manifestações de “apropriação” 
pelos beneficiários diretos e 
indiretos do Projeto? 

Q11.1 – Em que medida os produtos ou 
resultados gerados pelo Projeto foram 
apropriados pelos seus utilizadores-
alvo? 

 Associações 
 Rede ACTIVA 
 CEFA 
 Máquinas 

disponibilizadas pelo 
Projeto 

 Aprendizagens dos 
beneficiários 

Q11.2 – Os parceiros do Projeto, 
incluindo provedores de serviços, serão 
capazes de fornecer apoio adequado 
aos agricultores e comunidades, 
incluindo a continuação do CEFA? 

 Grau de apropriação dos 
utilizadores-alvo dos produtos 
ou resultados gerados pelo 
Projeto Capacidade dos 
provedores de serviços em 
fornecer apoio adequado aos 
agricultores e comunidades 

- Relatórios do Projeto  
- UGP 
- Dirigentes das 
Associações 
- Beneficiários (Homens 
e Mulheres) 
- Caritas Bafatá 
- DGAENF 
- Facilitadores 
Alfabetização 
- MADR 
- Técnicos de 
Agricultura 
- Facilitadores 
Associativismo 

    

Q12. Quais os benefícios da 
intervenção que são passíveis de 
perdurar após o término do 
PAIDR? 

Q12.1 – Que fatores poderão ameaçar a 
sustentabilidade dos resultados 
alcançados e com que consequências? 
Q12.2 – Que recursos e condições são 
necessários para garantir a 
sustentabilidade dos resultados do 
Projeto? 

 Associações 
 Rede ACTIVA 
 CEFA 
 Máquinas 

disponibilizadas pelo 
Projeto 

 Identificação dos fatores 
ameaçadores da 
sustentabilidade dos resultados 
alcançados e suas 
consequências 

 Identificação dos recursos e 
condições necessários para 
garantir a sustentabilidade dos 
resultados do projeto 

 Definição de uma estratégia de 
saída ou follow-up para o 
período pós projeto 

 Nível de adequação da 
estratégia de saída ao contexto, 

- Relatórios do Projeto  
- UGP 
- Dirigentes das 
Associações e da Rede 
- Beneficiários (Homens 
e Mulheres) 
- Caritas Bafatá 
- DGAENF 
- MADR 
- Técnicos de 
Agricultura 
- Facilitadores 
Associativismo 
- DUE 

    



 Aprendizagens dos 
beneficiários 

Q12.3 – O Projeto definiu claramente 
uma estratégia de saída ou follow-up 
para o período pós-Projeto? 

Q12.3.1 – Se sim, quão adequada é 
essa estratégia ao contexto, perfil 
dos stakeholders e necessidades 
dos beneficiários? 
Q12.3.2 – Se sim, em que medida 
essa estratégia foi apropriada pelos 
stakeholders?  

Q12.4 – Que fatores poderão ameaçar a 
utilização e disseminação futura dos 
produtos gerados pelo Projeto? 

perfil dos stakeholders e 
necessidades dos beneficiários  

 Grau de apropriação dos 
stakeholders da estratégia de 
saída 

 Identificação dos fatores 
ameaçadores da utilização e 
disseminação futura dos 
produtos gerados pelo projeto 

- CAON 
- FAO 
- FIDA (PADES) 
- Ianda Guine Arrus 

Q13. Até que ponto a opção pela 
modalidade de gestão indireta 
trouxe benefícios adicionais à 
execução do Projeto? 

Q13.1 – Quais as vantagens 
comparativas da modalidade de gestão 
indireta adotada pelo Projeto? 
Q13.2 – Existem ganhos de eficácia ou 
eficiência que possam ser atribuídas à 
implementação da modalidade de 
gestão indireta? 
Q13.3 – Que lições ou boas práticas 
relacionadas com a modalidade de 
gestão indireta adotada pelo Projeto 
são passíveis de ser replicadas em 
intervenções ou contextos similares? 

 Identificação das vantagens 
comparativas da modalidade de 
gestão indireta adotada pelo 
projeto 

 Nº de ganhos de eficácia e/ou 
eficiência atribuídos à 
implementação da modalidade 
de gestão indireta  

 Grau de replicação em 
intervenções ou contextos 
similares das lições e/ou boas 
práticas relacionadas com a 
modalidade de gestão indireta 

- Documento do 
Projeto 
- Relatórios do Projeto  
- UGP 
- DUE 
- CAON 
- Embaixada de 
Portugal 

    

Q14. Qual o contributo deste 
Projeto no alcance dos objetivos 
de desenvolvimento do país com 
os quais a UE se comprometeu? 

 

 Nível de contribuição do 
Projeto no alcance dos 
objetivos de desenvolvimento 
do país com os quais a UE se 
comprometeu 

- Relatórios do Projeto  
- UGP 
- DGAENF 
- MADR 
- CAON 
- DUE 

    



- FAO 
- FIDA (PADES) 
- Ianda Guine Arrus 

Q15. Em que medida o Projeto 
assegurou uma articulação eficaz 
com os outros eixos do Programa 
ACTIVA para potenciar o 
contributo do Projeto para os 
objetivos de desenvolvimento do 
país? 

 

 Grau de eficácia da 
articulação entre o Projeto e 
os outros eixos do Programa 
ACTIVA 

- Relatórios do Projeto  
- UGP 
- Embaixada de 
Portugal 
- MADR 
- CAON 
- DUE 
- FAO 
- FIDA (PADES) 
- Ianda Guine Arrus 

    

 



Resultados esperados e principais ações do projeto 
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ANEXO IV 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumo dos resultados esperados e principais ações do Projeto 

Resultados Esperados Principais Atividades Indicadores 

R1: Capacidades dos 

agricultores e membros das 

associações agrícolas de base 

comunitária reforçadas, 

produção e produtividade da 

agricultura familiar 

melhoradas 

A.1.1. Seleção das comunidades 

beneficiárias, com levantamento dos 

terrenos agrícolas, da demografia local 

e negociação inicial de partilha de 

responsabilidades;  

 

A.1.2. Constituição legal de associações 

de agricultores de base comunitária e 

registo das concessões de terrenos 

agrícolas a favor das comunidades;  

 

A.1.3. Formação de agricultores, 

sensibilização e demonstração em 

práticas agrícolas adaptadas ao 

impacto das alterações climáticas, às 

caraterísticas edafoclimáticas e à 

procura dos mercados locais; 

 

A.1.4. Formação em transformação e 

conservação dos alimentos; 

 

A.1.5. Fornecimento de máquinas e 

ferramentas de produção, 

transformação e transporte, com 

incorporação de tecnologia 

sustentável, e apoio à definição de 

procedimentos de gestão comunitária 

dos grandes equipamentos; 

 

A.1.6. Desenvolvimento de 

capacidades das associações de 

agricultores para gestão da produção, 

conhecimento das cadeias de valor e 

comercialização. 

 

A.1.7. Cursos de Alfabetização dirigidos 

aos Beneficiários, incluindo módulos de 

educação para a saúde materna e 

infantil, educação para a nutrição 

segundo o calendário dos alimentos 

disponíveis e através da confeção de 

pratos nas tabancas 

i) Número de associações 

de base comunitária 

legalmente constituídas, 

capacitadas e equipadas 

para exploração agrícola 

sustentável de escala 

empresarial (30) 

 

ii) Evolução do Número de 

sócios de pleno direito 

(com joia de inscrição e 

quotas pagas) (4500) 

 

iii) Evolução dos 

rendimentos anuais das 

associações (contribuições 

de associados, produção 

agrícola, rendimentos 

equipamentos, prestações 

serviços) (x5) 

 

iv) Número de 

beneficiários alfabetizados 

(3000, min 80% M) 

 

v) Número de agricultores 

que beneficiam de 

formação (m/f) -

beneficiários diretos 

(15.000) 

 

vi) Número de agricultores 

que beneficiam de 

demonstrações de boas 

práticas (m/f) - 

beneficiários indiretos 

(30.000) 

 

vii) Variação da área 

cultivada por beneficiário 

(ha) (x2) 

R3: Centro de Formação e 

Estudos Agrícolas 

implementado, funcional e 

sustentável para formação 

A.3.1. Assinatura de um Protocolo de 

gestão do Centro de Formação e 

Estudos Agrícolas com a Caritas de 

Bafatá; 

i) Número de matrículas no 

Centro de Ensino e 

Formação Agrícola (m/f) 

(90); 



profissional e prestação de 

serviços 

 

A.3.2. Construção de infraestruturas 

para o Centro de Formação e Estudos 

Agrícolas; 

 

A.3.3. Fornecimento dos equipamentos 

e materiais; 

 

A.3.4. Assistência técnica para reforço 

de capacidades da Caritas de Bafatá e 

formação da equipa de administração 

do Centro de Formação e Estudos 

Agrícola; 

 

A.3.5. Seleção e formação da equipa de 

professores e elaboração dos planos e 

programas curriculares do Centro de 

Formação e Estudos Agrícolas; 

 

A.3.6. Apoio técnico e financeiro a 

projetos de alunos finalistas do Centro 

de Formação e Estudos Agrícolas; 

 

A.3.7. Assinatura de uma adenda ao 

Protocolo com a Caritas que contemple 

aproximação das componentes de 

reforço das associações (R1) e da 

gestão do CEFA (R3) 

 

A.3.8. Criação de uma rede das 

associações enquadradas no Resultado 

1, com gestão e supervisão 

proporcionadas pelo CEFA (com o 

apoio da Cáritas) 

 

A.3.9. Estabelecimento de oficina de 

mecânica agrícola no CEFA e 

formação/ especialização do pessoal 

responsável 

 

A.3.10. Integração de jovens das 

Associações ACTIVA no CEFA (através 

da criação de um regime especial de 

acesso) 

 

A.3.11. Implementação de estágios 

curriculares para alunos do CEFA junta 

das Associações da Rede ACTIVA 

 

 

ii) Rácio de receitas/ 

despesas de exploração do 

Centro de Formação e 

Estudos Agrícolas no final 

do 3.º ano (1); 

 

iii) Número de alunos 

finalistas apoiados em 

projetos de investimento 

(m/f) (10) 

 

iv) Número de ações de 

capacitação agrícola 

promovidas pelo CEFA (6 -

2xano) 

 

v) Número de associações 

filiadas na Rede ACTIVA 

(30) 

 

vi) Número de alunos do 

CEFA a realizar estágios nas 

Associações ACTIVA (30) 

 

vii) Número de jovens das 

associações ACTIVA 

matriculados no CEFA (30) 



A.3.1.2. Realização de ações de 

capacitação em técnicas agrícolas no 

CEFA 

 

A.3.13. Estabelecimento de loja de 

venda de produtos agrícolas no CEFA 

 



Plano de Trabalho de Campo 
 

Avaliação Final PAIDR | Eixo 3 ACTIVA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cronograma detalhado da missão para recolha de dados 

Data Consultor Atividade Stakeholder Sector/Região 

21/Set 
3a feira 

Bruno Coutinho 
e 

Sanhá Correia 

Voo Lisboa – Bissau – – 

22/Set 
4a feira 

Saída Bissau – Buba – – 

Visita ADUCOL Bocar Seidi (Presidente/Coordenação Rede ACTIVA) 
Quebo/ Tombali 

Grupo focal 6-8 beneficiários (mínimo 2 mulheres) 

Dormida em Buba – – 

23/Set 
5a feira 

Entrevista CEFA Padre Admir Tanba Buba/Quinara 

Visita No djunta Mon pa Madina de Baixo Rui Té (Presidente) Fulacunda 

Visita AFAN Nafa Sobia Secuna Biai (Secretário) 
Buba 

Grupo focal 6-8 beneficiários (mínimo 2 mulheres) 

Dormida em Buba – – 

24/Set 
6a feira 

Entrevista Secretário Permanente Rede ACTIVA Buba 

Visita Badufli Batchete Nandinho Nandigna (Secretário) 
Catió/Tombali 

Catió/Tombali 
Grupo focal 6-8 beneficiários (mínimo 2 mulheres) 

Dormida em Buba – – 

25/Set 
sábado 

Visita NAFI Binhere Dabo (Presidente) 
Empada/Quinara 

Grupo focal 6-8 beneficiários (mínimo 2 mulheres) 

Visita Gã Turé Suleimane Djassi (Presidente) 
Buba/Quinara 

Grupo focal 6-8 beneficiários (mínimo 2 mulheres) 

Dormida em Buba – – 

26/Set 
domingo 

Visita AJAI Mutaro Cumpo 
Bedanda/Tombali 

Grupo focal 6-8 beneficiários (mínimo 2 mulheres) 



Viagem Iemberem-Bafatá – – 

Dormida em Bafatá – – 

27/Set 
2a feira 

Visita No djunta mon no tarbadja Binta Seidi (Presidente) 
Contuboel/Bafatá 

Grupo focal 6-8 beneficiários (mínimo 2 mulheres) 

Entrevista com Responsáveis Caritas de Bafatá Padre Lucio Brentegani; Monica Canavesi Bafatá; Bafatá 

Dormida em Bafatá – – 

28/Set 
3a feira 

Visita TASA Adama Mané (Presidente) 
Bambadinca/Bafatá 

Grupo focal 6-8 beneficiários (mínimo 2 mulheres) 

Visita Bom Terra Fatu N’tchala (Presidente) 
Bambadinca/Bafatá 

Grupo focal 6-8 beneficiários (mínimo 2 mulheres) 

Visita Balur di Tchon 
Bety Iala (Presidente) 

Sunhana Danfa (Coordenação Rede ACTIVA) Bafatá/Bafatá 

Grupo focal 6-8 beneficiários (mínimo 2 mulheres) 

Viagem para Bissau – – 

29/Set 
4a feira 

Grupo focal com alunos graduados CEFA 

Bissau 
Entrevista TA e FA 

Entrevista Professor de Agricultura CEFA 

Dormida em Bissau – 

30/Set 
5a feira 

– Bissau 

Viagem Bissau – Lisboa – – 

 
25/Set 
sábado 

João Mesquita 

Viagem Lisboa - Bissau – – 

26/Set 
domingo 

– – – 

27/Set 
2a feira 

Entrevistas 
UGP Bissau 

 Dra. Mame Lopes 



(Diretora Geral de Alfabetização e Educação Não 
Formal) 

28/Set 
3a feira 

Dr. Julio Malam Injai 
(Diretor Geral de Agricultura)  

Dra. Simona Schlede (Chefe de Cooperação da DUE) 
Dr. Ivo Baldé (Gestor de Projetos DUE) 

António Nunes (Adido de Cooperação junto da 
Embaixada de Portugal) 

Paula Matos Costa (Assessora de Cooperação junto 
da Embaixada de Portugal) 

Dr. Carlos Amarante 
(Consultor da FAO e ex-Diretor Geral de Agricultura) 

Dr. Francisco Correia 
(Célula de Apoio ao Ordenador Nacional – FED) 

UGP 

30/Set 
5a feira 

Visita de Cumprimentos e Cortesia Embaixador de Portugal na Guiné-Bissau 

Viagem Bissau-Lisboa - - 

 

14/Out 
5a feira 

João Mesquita Entrevista 
Dra. Ana Cunha 

(Chefe de divisão da Divisão de Gestão Financeira e 
Patrimonial do Camões, IP) 

Portugal 

21/Out 
5ª feira 

Marta Rodrigues Entrevista 
Adelino Correia 

(Coordenador do Projecto PADES) 
Bissau 

22/Out22 
6ª feira 

João Mesquita 
e 

Marta Rodrigues 
Entrevista 

Esther Samper (Coordenadora da Ação Ianda Guiné! 
Arrus) 

Giovanni Maucieri (Técnico do Projeto Ianda Guiné! 
Arrus) 

Bissau 

    

 



Guiões de Entrevistas 
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Guião de Entrevista/Grupo Focal aos/às Beneficiários/as do Projeto 

 

Início da entrevista: 

▪ Apresentar-se, fornecendo o seu nome e cargo como consultor/a independente.  

▪ Contextualizar a avaliação e os seus objetivos; os tópicos a serem cobertos pela entrevista, o 

tipo de perguntas que serão colocadas e o tempo previsto para a mesma. 

▪ Mencionar ao/à entrevistado/a que se sinta livre para expressar as suas opiniões e pontos de 

vista já que as informações recolhidas serão confidenciais e anónimas. Não há 'respostas 

certas ou erradas'. Todas as respostas são importantes e valiosas para a avaliação. Pedir para 

fornecer exemplos práticos sempre que possível. 

▪ Informar que se tomarão notas e, se for o caso, pedir autorização para registar em áudio a 

entrevista. Informar que a informação recolhida será utilizada exclusivamente para fins 

internos e apagada no final.  

▪ Solicitar à pessoa que se identifique (nome e apelido, tabanca onde reside) – registar nomes 

e sexo 

 

Condução da entrevista: 
 

1) Em que atividades do Projeto é que participou?  

Notas de apoio para o entrevistador:  

• Ex.: Ações de formação, campos de demonstração, alfabetização, iniciativas do CEFA… 

• Como avalia a implementação dessas atividades? As atividades foram adaptadas às 

necessidades dos agricultores da comunidade?  

• Explorar os benefícios que resultam da participação nas atividades 

 

2) Recebeu algum apoio material ou de outro tipo do Projeto? 

Notas de apoio para o entrevistador: 

• Ex.: Equipamentos (fogões melhorados, ferramentas, sistemas de rega…), formações, bolsas 

de estudos, apoio financeiro… 

• Correspondeu àquilo que precisava (adequação às necessidades)? 

• Ainda faz uso desses materiais? Se não, porquê? 

 

3) Quais eram as principais necessidades dos agricultores da comunidade antes do projeto? 

Notas de apoio para o entrevistador:  

• Importante para confirmar se a identificação de necessidades foi accurate 

• Como faziam para superar essas dificuldades? 

 

4) Em geral, quais as principais mudanças na sua vida causadas pelo projeto?  

Notas de apoio para o entrevistador: 

• Quais os aspetos mais positivos e menos positivos dessas mudanças (se os houver)? 

• Houve alguma mudança inesperada, seja positiva ou negativa? 

• Houve alguma mudança ao nível das práticas de desflorestação desde que começou o Projeto? 

Pedir para dar exemplos. A que se deve essa mudança? 

• O projeto beneficiou outras pessoas ou comunidades para além das que participaram 

diretamente no projeto? 
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5) Houve mudanças ao nível da produção promovidas pelo projeto? 

• Houve aumento da produção (em particular de arroz e milho)? Quanto é que produzia antes 

e quanto produz agora (se possível obter quantidades para referência)? 

• Houve aumento da área cultivada? 

• Começou a cultivar coisas novas (ex.: hortícolas)? 

• Caso tenha havido aumento na produção/produtividade, isso significou um aumento dos seus 

rendimentos (sem ser da venda de caju)? Se não, porquê? Se sim, onde e a quem vende a 

produção excedente? 

 

6) Houve mudanças promovidas pelo projeto para as mulheres da tabanca? 

Notas de apoio para o entrevistador:  

• A que atividades ficou a dever-se essa mudança principalmente (ex.: introdução de 

maquinaria, criação da associação, distribuição de fogões, ações de formação e 

alfabetização…)? 

• Que tipo de mudanças é que gerou? 

 

7) O sr./a sra. é membro da Associação (identificar em função da tabanca visitada)? 

Notas de apoio para o entrevistador:  

• Se sim, desde quando? Como é que soube da Associação? O que o/a motivou a associar-se? 

• O que é que faz a Associação pelos agricultores da tabanca, que tipo de serviços é que presta? 

• Vale a pena ser sócio/a (vantagens, desvantagens e porquê?)? 

• Funciona bem a Associação? Há alguma coisa que possa ser melhorada no seu funcionamento? 

• É importante para a tabanca ter aqui uma Associação? Porquê? 

 

8) Quais os principais desafios enfrentados pelos agricultores da comunidade hoje em dia? 

Notas de apoio para o entrevistador:  

• Recuperar os problemas identificados na pergunta 3 para compreender se se mantêm 

 

9) Acha que as mudanças trazidas pelo Projeto se vão manter quando ele terminar? 

Notas de apoio para o entrevistador: 

• Quais é que são os riscos? 

• O que é que vai acontecer, por exemplo, com as máquinas / equipamentos que foram 

comprados? Sabe como é que se vão usar a partir de agora?  

 

10) Há algum aspeto em que o projeto pudesse ter feito diferente? 

 

Conclusão da entrevista: 

▪ Perguntar se quer acrescentar alguma coisa, partilhar alguma preocupação ou sugestão. 

▪ Se o tempo permitir: explorar se a pessoa recorda se aconteceu alguma coisa inesperada (na 

tabanca, no país) que tenha afetado a implementação do Projeto (para bem ou para mal, e 

de que forma). 

▪ Agradecer novamente pelo tempo dispensado e reafirmar a importância da sua participação 

para a avaliação. 
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Guião de Entrevista a Dirigentes das Associações 

 

Início da entrevista: 

▪ Apresentar-se, fornecendo o seu nome e cargo como consultor/a independente.  

▪ Contextualizar a avaliação e os seus objetivos; os tópicos a serem cobertos pela entrevista, o 

tipo de perguntas que serão colocadas e o tempo previsto para a mesma. 

▪ Reforçar ao/à entrevistado/a que se sinta livre para expressar as suas opiniões e pontos de 

vista já que as informações recolhidas serão confidenciais e anónimas. Não há 'respostas 

certas ou erradas'. Todas as respostas são importantes e valiosas para a avaliação. Pedir para 

fornecer exemplos práticos sempre que possível. 

▪ Informar que se tomarão notas e, se for o caso, pedir autorização para registar em áudio a 

entrevista. Informar que a informação recolhida será utilizada exclusivamente para fins 

internos e apagada no final.  

▪ Solicitar à pessoa que se identifique (nome e apelido, tabanca onde reside, Associação que 

representa, função que desempenha) - registar 

 

Condução da entrevista: 
 

1) Fale-me um pouco sobre a sua Associação: quando foi fundada? Que atividades desenvolvem? Quem 

são os membros? 

Notas de apoio para o entrevistador:  

• Quando / de onde / de quem é que surgiu a ideia de criar uma Associação? 

• Quando é que foi fundada? 

• Como se definiram / elegeram os dirigentes? 

• Qual é a missão? Para que serve? A que problemas veio responder? De que forma ajuda os/as 

sócios/as na resolução desses problemas? 

• Que tipo de serviços presta (aos sócios e à comunidade em geral)? São pagos? 

• Quantos sócios tinha inicialmente e com quantos conta hoje em dia (e destes, quantos são 

mulheres?)? O que leva as pessoas a associar-se? 

• Como é que funciona (organização interna, participação, toma de decisões)? O que poderia 

ser melhorado? Quais os principais desafios que enfrenta? 

 

2) A Associação recebeu algum apoio do Projeto?  

Notas de apoio para o entrevistador: 

• Tipologia de apoios recebidos (material e não-material) 

• Correspondeu àquilo que a Associação precisava (diagnóstico e adequação às necessidades)? 

• Especificamente em relação à maquinaria, que benefícios trouxe? Como contribuiu para o 

aumento da produção / produtividade?  

• O que mudou (para bem e para mal, ex.: poderá aumentar a produtividade no curto prazo, 

mas haver consciência que no longo prazo poderá afetar a fertilidade dos solos)? 

• Os benefícios foram diferentes para os homens e para as mulheres? 

• Como se gerem esses recursos?  

 

3) Que tipo de acompanhamento é que recebeu como dirigente da Associação? 

Notas de apoio para o entrevistador: 
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• Correspondeu ao tipo de apoio que precisava?  

• Preparou-o / melhorou a sua capacidade para liderar a Associação? 

• Que necessidades ainda estão por superar? 

 

4) A Associação faz parte da Rede ACTIVA? 

Notas de apoio para o entrevistador:  

• Qual a importância da Rede para as Associações e os agricultores? 

• Como se definiram / elegeram os dirigentes? 

• Qual é a missão? Para que serve? A que problemas veio responder? De que forma ajuda as 

associações na resolução desses problemas? 

• Que tipo de serviços presta? São pagos? 

• Como é que funciona (organização interna, participação, toma de decisões)? O que poderia 

ser melhorado? Quais os principais desafios que enfrenta? 

 

5) Quais eram as principais necessidades dos agricultores da comunidade antes do projeto? 

Notas de apoio para o entrevistador:  

• Importante para confirmar se a identificação de necessidades foi accurate 

• Como faziam para superar esses desafios? 

 

6) Em geral, quais as principais mudanças na tabanca causadas pelo projeto?  

Notas de apoio para o entrevistador:  

• Os/as agricultores/as da tabanca têm conhecimento e acesso à oferta educativa do CEFA? 

• Quais os aspetos mais positivos e menos positivos dessas mudanças (se os houver)? 

• Houve alguma mudança inesperada, seja positiva ou negativa? 

• Houve alguma mudança ao nível das práticas de desflorestação desde que começou o Projeto? 

Pedir para dar exemplos. A que se deve essa mudança? 

• O projeto beneficiou outras pessoas ou comunidades para além das que participaram 

diretamente no projeto? 

 

7) Quais os principais desafios enfrentados pelos agricultores da comunidade hoje em dia? 

Notas de apoio para o entrevistador:  

• Recuperar os problemas identificados na pergunta 4 para compreender se se mantêm 

 

8) Acha que as mudanças trazidas pelo Projeto se vão manter quando ele terminar? 

Notas de apoio para o entrevistador: 

• A Associação tem “pernas para andar sozinha”? 

• Quais é que são os riscos? 

• Qual é a sua opinião / o que espera da participação da Associação na Rede ACTIVA? 

• O que é que vai acontecer, por exemplo, com as máquinas / equipamentos que foram 

comprados? Sabe como é que se vão usar a partir de agora?  

 

9) Há algum aspeto em que o projeto pudesse ter feito diferente? 

 

Conclusão da entrevista: 

▪ Perguntar se quer acrescentar alguma coisa, partilhar alguma preocupação ou sugestão. 
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▪ Se o tempo permitir: explorar se a pessoa recorda se aconteceu alguma coisa inesperada (na 

tabanca, no país) que tenha afetado a implementação do Projeto (para bem ou para mal, e 

de que forma). 

▪ Agradecer novamente pelo tempo dispensado e reafirmar a importância da sua participação 

para a avaliação. 
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Guião de Entrevista a Representantes da Rede ACTIVA 

 

Início da entrevista: 

▪ Apresentar-se, fornecendo o seu nome e cargo como consultor/a independente.  

▪ Contextualizar a avaliação e os seus objetivos; os tópicos a serem cobertos pela entrevista, o 

tipo de perguntas que serão colocadas e o tempo previsto para a mesma. 

▪ Reforçar ao/à entrevistado/a que se sinta livre para expressar as suas opiniões e pontos de 

vista já que as informações recolhidas serão confidenciais e anónimas. Não há 'respostas 

certas ou erradas'. Todas as respostas são importantes e valiosas para a avaliação. Pedir para 

fornecer exemplos práticos sempre que possível. 

▪ Informar que se tomarão notas e, se for o caso, pedir autorização para registar em áudio a 

entrevista. Informar que a informação recolhida será utilizada exclusivamente para fins 

internos e apagada no final.  

▪ Solicitar à pessoa que se identifique (nome e apelido, tabanca onde reside, Associação que 

representa, função que desempenha na Rede Activa) – registar 

 

Condução da entrevista: 
 

1) Fale-me um pouco sobre a Rede: porque foi criada? Quem são os membros? Para que serve? 

Notas de apoio para o entrevistador:  

• Quantas Associações é que a integram atualmente? 

• Como se definiram / elegeram os dirigentes? 

• Qual é a missão? Para que serve? A que problemas veio responder? 

• Como é a estrutura (organização interna, participação, toma de decisões)?  

 

2) Que serviços é que a Rede presta atualmente (aos membros e não membros)? 

Notas de apoio para o entrevistador:  

• De que património / recursos é que a Rede dispõe e como se gerem? Quais as vantagens 

desse modelo de gestão? 

• Especificamente em relação à maquinaria, que benefícios traz para os membros? Como 

contribui para o aumento da produção / produtividade? 

• Os benefícios foram diferentes para os homens e para as mulheres? 

• Qual é a relação da Rede com o CEFA? Qual a importância dessa relação para a Rede e para 

as Associações membro? 

 

3) Qual é a mais-valia da existência da Rede para as Associações e para os agricultores? 

Notas de apoio para o entrevistador:  

• Que problemas conseguiu resolver? Que respostas criou para as necessidades das 

associações e dos agricultores? 

• Quais os maiores desafios presentes e futuros que a Rede enfrenta? 

 

4) Acha que a Rede tem “pernas para andar sozinha” quando terminar o apoio do Projeto? 

Notas de apoio para o entrevistador: 

• Quais é que são os riscos? 
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• Quais são os planos de futuro / expectativas que tem para a Rede? 

• Como se vai assegurar a manutenção da maquinaria doada pelo Projeto? 

 

5) Há algum aspeto em que o projeto pudesse ter feito diferente no que diz respeito à Rede? 

 

Conclusão da entrevista: 

▪ Perguntar se quer acrescentar alguma coisa, partilhar alguma preocupação ou sugestão. 

▪ Se o tempo permitir: explorar se a pessoa recorda se aconteceu alguma coisa inesperada (na 

tabanca, no país) que tenha afetado a implementação do Projeto (para bem ou para mal, e 

de que forma). 

▪ Agradecer novamente pelo tempo dispensado e reafirmar a importância da sua participação 

para a avaliação. 
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Guião de Entrevista a Responsáveis e Docentes do CEFA 

 

Início da entrevista: 

▪ Apresentar-se, fornecendo o seu nome e cargo como consultor/a independente.  

▪ Contextualizar a avaliação e os seus objetivos; os tópicos a serem cobertos pela entrevista, o 

tipo de perguntas que serão colocadas e o tempo previsto para a mesma. 

▪ Reforçar ao/à entrevistado/a que se sinta livre para expressar as suas opiniões e pontos de 

vista já que as informações recolhidas serão confidenciais e anónimas. Não há 'respostas 

certas ou erradas'. Todas as respostas são importantes e valiosas para a avaliação. Pedir para 

fornecer exemplos práticos sempre que possível. 

▪ Informar que se tomarão notas e, se for o caso, pedir autorização para registar em áudio a 

entrevista. Informar que a informação recolhida será utilizada exclusivamente para fins 

internos e apagada no final.  

▪ Solicitar à pessoa que se identifique (nome e apelido, função que desempenha no CEFA) – 

registar 

 

Condução da entrevista: 
 

1) Fale-me um pouco sobre o processo de criação do CEFA: Quando surgiu a ideia de criar esta escola 

técnica e porquê? Qual é a missão/objetivos do CEFA? Quem são os destinatários dos serviços 

prestados pelo CEFA? 

Notas de apoio para o entrevistador:  

• A Caritas esteve envolvida na fase de desenho do Projeto quando se decidiu sobre a criação 

do CEFA e se decidiram as responsabilidades de gestão deste? 

• A Caritas tinha experiência prévia no setor agrícola? Esta linha temática faz/fazia parte do seu 

Plano Estratégico e/ou missão? 

• Como se definiu a localização (vantagens e desvantagens)? 

• Qual era a data prevista para a inauguração e quando se inaugurou realmente? 

• Quais as principais dificuldades / desafios encontrados na fase de arranque? 

• Como se estrutura? (quem são os corpos diretivos? que dependência tem da estrutura geral 

da Caritas? que relação tem com o Ministério da tutela?) 

 

2) Que tipo de apoio é que a Caritas recebeu do Projeto para a criação e implementação do CEFA? 

Notas de apoio para o entrevistador:  

• Além do apoio ao nível da infraestrutura, que outros apoios/acompanhamento receberam? 

• Este apoio foi adequado, suficiente e oportuno? 

• Quais são os principais desafios com que têm que lidar agora que o Centro já está em pleno 

funcionamento? 

 

3) Que tipo de oferta educativa e serviços é que o CEFA presta e quem são os seus usuários? 

Notas de apoio para o entrevistador: 

• Quem e como se definiram os programas e conteúdos programáticos (adequação às 

necessidades do publico alvo)? Tiveram alguma assessoria/apoio nesse sentido? Foi útil? 

• Como se selecionaram os/as trabalhadores/as e corpo docente? Quantas pessoas emprega 

atualmente? Sentiram dificuldades para encontrar pessoal qualificado?  
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• A quem se destina o CEFA? Qual é o perfil dos/as alunos/as que frequenta o CEFA? 

Corresponde ao publico alvo que se tinha esperado? 

• Como é que se publicita a oferta da escola e se selecionam os/as alunos/as? Há algum tipo de 

medida positiva para promover a inscrição de mulheres? 

• Com quantos/as estudantes/turmas é que o CEFA começou e com quantos conta atualmente 

(se possível desagregar por faixa etária e sexo)? 

• Que oportunidades de emprego se abrem aos/às alunos/as que frequentam o CEFA? O CEFA 

oferece algum acompanhamento pós curricular / mediação para inserção no mercado de 

trabalho? 

• Quem são os usuários dos restantes serviços prestados pelo Centro (ex.: serviço de 

mecanização, oficina de mecanização, loja de produtos agrícolas…)? 

 

4) A Caritas tem recursos suficientes e capacidade (gestão, financeira, temática…) para continuar a 

administrar o CEFA quando terminar o apoio do Projeto? 

Notas de apoio para o entrevistador: 

• Que condições são necessárias para que o CEFA seja uma estrutura sustentável?  

• Quais as mais-valias para setor agrícola na Guiné-Bissau e em particular para as regiões 

beneficiárias do projeto, da existência de um Centro como o CEFA? 

• Quais são os planos de futuro / expectativas que tem para o CEFA? 

• Qual é a relação do CEFA com as Associações beneficiárias do Projeto e com a Rede Activa? 

• Que papel desempenha o CEFA na gestão dos recursos (maquinaria) comprada pelo Projeto 

(razões para a adoção e vantagens deste modelo)?  

 

5) Há algum aspeto em que o projeto pudesse ter feito diferente no que diz respeito ao CEFA? 

 

 

Conclusão da entrevista: 

▪ Perguntar se quer acrescentar alguma coisa, partilhar alguma preocupação ou sugestão. 

▪ Se o tempo permitir: explorar se a pessoa recorda se aconteceu alguma coisa inesperada (na 

tabanca, no país) que tenha afetado a implementação do Projeto (para bem ou para mal, e 

de que forma). 

▪ Agradecer novamente pelo tempo dispensado e reafirmar a importância da sua participação 

para a avaliação. 
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Guião de Entrevista a Estudantes do CEFA 

 

Início da entrevista: 

▪ Apresentar-se, fornecendo o seu nome e cargo como consultor/a independente.  

▪ Contextualizar a avaliação e os seus objetivos; os tópicos a serem cobertos pela entrevista, o 

tipo de perguntas que serão colocadas e o tempo previsto para a mesma. 

▪ Reforçar ao/à entrevistado/a que se sinta livre para expressar as suas opiniões e pontos de 

vista já que as informações recolhidas serão confidenciais e anónimas. Não há 'respostas 

certas ou erradas'. Todas as respostas são importantes e valiosas para a avaliação. Pedir para 

fornecer exemplos práticos sempre que possível. 

▪ Informar que se tomarão notas e, se for o caso, pedir autorização para registar em áudio a 

entrevista. Informar que a informação recolhida será utilizada exclusivamente para fins 

internos e apagada no final.  

▪ Solicitar à pessoa que se identifique (nome e apelido, tabanca onde reside, curso e ano que 

frequenta no CEFA). 

 

Condução da entrevista: 
 

1) Como é que soube da existência do CEFA? 

Notas de apoio para o entrevistador:  

• O que o/a motivou para se matricular? Porque escolheu este curso? 

• Como foi o processo de admissão? Encontrou alguma dificuldade para se poder matricular? 

(ex.: custo da inscrição, distância de casa, resistência da família, duração do curso, horários…) 

• Existem outras entidades que ofereçam o mesmo tipo de serviços que o CEFA?  

 

2) Como avalia a sua experiência como estudante do CEFA? 

Notas de apoio para o entrevistador:  

• Qual o seu nível de satisfação? (ex.: com as instalações, o ambiente, a gestão da escola, o 

corpo docente, as aprendizagens…) 

• Quais os aspetos mais positivos de estudar no CEFA? E quais os aspetos que deveriam ser 

melhorados? 

• Que avaliação faz dos docentes e dos conteúdos do curso? 

• Que oportunidades espera que se abram quando terminar o curso? Que expectativas tinha 

inicialmente? 

• O CEFA oferece algum acompanhamento pós curricular / mediação para inserção no mercado 

de trabalho? 

• Recomendaria o CEFA aos seus amigos? Se não, porquê? 

 

3) Para os/as alunos/as finalistas: recebeu algum apoio por parte do Projeto durante ou depois de 

concluir os seus estudos? 

Notas de apoio para o entrevistador: 

• Se sim, pode descrever que tipo de apoio, como foi o processo e de que forma esse apoio o 

ajudou? (ex.: bolsas de estudos, bolsas de estágio, financiamento para implementação de 

microprojectos…) 

• Esse apoio correspondeu ao que esperava? 
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• Que mudanças é que lhe proporcionou esse apoio? 

• O que pensa fazer quando terminar o curso / estágio? 

 

Conclusão da entrevista: 

▪ Perguntar se quer acrescentar alguma coisa, partilhar alguma preocupação ou sugestão. 

▪ Se o tempo permitir: explorar se a pessoa recorda se aconteceu alguma coisa inesperada (na 

tabanca, no país) que tenha afetado a implementação do Projeto (para bem ou para mal, e 

de que forma). 

▪ Agradecer novamente pelo tempo dispensado e reafirmar a importância da sua participação 

para a avaliação. 
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Guião de Entrevista aos Técnicos de Agricultura e Facilitadores de 

Associativismo 

 

Início da entrevista: 

▪ Apresentar-se, fornecendo o seu nome e cargo como consultor/a independente.  

▪ Contextualizar a avaliação e os seus objetivos; os tópicos a serem cobertos pela entrevista, o 

tipo de perguntas que serão colocadas e o tempo previsto para a mesma. 

▪ Reforçar ao/à entrevistado/a que se sinta livre para expressar as suas opiniões e pontos de 

vista já que as informações recolhidas serão confidenciais e anónimas. Não há 'respostas 

certas ou erradas'. Todas as respostas são importantes e valiosas para a avaliação. Pedir para 

fornecer exemplos práticos sempre que possível. 

▪ Informar que se tomarão notas e, se for o caso, pedir autorização para registar em áudio a 

entrevista. Informar que a informação recolhida será utilizada exclusivamente para fins 

internos e apagada no final.  

▪ Solicitar à pessoa que se identifique (nome e apelido, data em que começou a colaborar no 

Projeto, função que desempenha). 

 

Condução da entrevista: 
 

1) Quais eram as principais necessidades dos agricultores da comunidade antes do projeto? 

Notas de apoio para o entrevistador:  

• Importante para confirmar se a identificação de necessidades foi accurate 

• Como faziam para superar esses desafios? 

 

2) De que forma a lógica de intervenção do projeto (assente na introdução de mecanização e no reforço 

associativo) contribuiu para a resolução destes problemas? 

Notas de apoio para o entrevistador:  

Sobre o associativismo: 

• Em que medida a criação de associações contribuiu para dar resposta às necessidades 

diagnosticadas pelos agricultores? 

• Como se realizou o processo de mobilização e constituição das Associações? 

• Que tipo de acompanhamento foi proporcionado às Associações e aos seus dirigentes?  

• Qual foi o modelo de gestão/organização interna implementado? Quem o definiu? 

• Existe equilíbrio de género no número de membros e nas lideranças? 

• Que importância têm as Associações nas suas comunidades (enquanto atores de 

desenvolvimento rural?) Que tipo de serviços prestam (aos membros e não membros)? 

• Que desafios enfrentam estas Associações? 

Sobre a mecanização: 

• Em que medida o mecanismo de transformação introduzido pelo projeto permitiu aumentar 

a produção e a produtividade? 

• Como se realizou o processo de identificação e seleção dos mecanismos de mecanização? Foi 

adequado ao contexto, às necessidades e capacidades dos beneficiários? 

• Quem foram os beneficiários efetivos do processo de mecanização introduzido pelo projeto? 

• Os recursos associados ao processo de mecanização foram proporcionados pelo projeto em 

tempo útil? 
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3) Em que medida a criação da Rede ACTIVA, a aquisição de equipamentos e a sua gestão partilhada, deu 

resposta às necessidades das Associações suas constituintes? 

Notas de apoio para o entrevistador:  

• Quão adequado é o modelo de gestão partilhada definido para a Rede ACTIVA? Como foi 

definido esse modelo? 

• Em que medida a modalidade de gestão partilhada tem sido efetivamente implementada? E 

se sim, quais as vantagens desse modelo? 

 

4) De que forma a estratégia do projeto alterou as relações de poder entre homens e mulheres, 

nomeadamente na detenção e utilização dos meios de produção e na gestão da economia familiar? 

Notas de apoio para o entrevistador:  

• Existem evidências de alteração nas relações de poder entre homens e mulheres?  Se sim, quais 

as mudanças promovidas pelo projeto? (ao nível da detenção e utilização dos meios de produção, 

gestão da economia familiar, participação nos espaços associativos, ocupação de cargos dirigentes 

associativos) 

• É possível atribuir à mecanização as alterações verificadas? Quais os aspetos da estratégia de 

mecanização agrícola que mais contribuíram para tal? 

 

5) Quais os efeitos e resultados, incluindo os inesperados, do Projeto? 

Notas de apoio para o entrevistador:  

• Qual o grau de alcance das metas previstas no Quadro Lógico? 

• Existem diferenças, ao nível do alcance dos resultados, entre as regiões beneficiárias? Que razões 

justificam essas diferenças? 

• Qual o contributo do Projeto para os objetivos transversais da intervenção: prevenção da 

desflorestação, combate à degradação dos solos e adaptação às alterações climáticas? 

• Houve algum resultado não-esperado (positivo ou negativo)? Se sim, que efeito(s) gerou? 

• Foram beneficiados outros grupos para além dos grupos-alvo do projeto? Como? 

 

6) Quais os fatores que facilitaram, assim como os que impediram, a concretização dos resultados 

esperados? 

Notas de apoio para o entrevistador:  

• Que tipo de fatores de contexto limitaram ou potenciaram os resultados do projeto? 

• Que tipo de efeitos cada um desses fatores gerou no desempenho do projeto, ao nível do alcance 

dos resultados? 

• Existe alguma mudança relevante no contexto que afete a relevância do projeto e dos seus 

objetivos? Se sim, em que medida? 

 

7) Quais os benefícios do Projeto que são passíveis de perdurar após o seu término? 

Notas de apoio para o entrevistador:  

• Que fatores poderão ameaçar a sustentabilidade dos resultados alcançados e com que 

consequências? 

• Que recursos e condições são necessários para garantir a sustentabilidade dos resultados do 

projeto? 

• Foi desenhada uma estratégia de saída? 

• Em que medida os produtos ou resultados gerados pelo projeto foram apropriados pelos 

beneficiários? (Associações, Rede ACTIVA, CEFA, Maquinaria, Aprendizagens) 
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• Os parceiros do Projeto e as autoridades nacionais, incluindo provedores de serviços, serão 

capazes de fornecer apoio adequado aos agricultores (incluindo a continuação do CEFA)? 

 

Conclusão da entrevista: 

▪ Perguntar se quer acrescentar alguma coisa, partilhar alguma preocupação ou sugestão. 

▪ Agradecer novamente pelo tempo dispensado e reafirmar a importância da sua participação 

para a avaliação. 
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Guião de Entrevista à Delegação da União Europeia 

 

Início da entrevista: 

▪ Apresentar-se, fornecendo o seu nome e cargo como consultor/a independente.  

▪ Contextualizar a avaliação e os seus objetivos; os tópicos a serem cobertos pela entrevista, o 

tipo de perguntas que serão colocadas e o tempo previsto para a mesma. 

▪ Reforçar ao/à entrevistado/a que se sinta livre para expressar as suas opiniões e pontos de 

vista já que as informações recolhidas serão confidenciais e anónimas. Não há 'respostas 

certas ou erradas'. Todas as respostas são importantes e valiosas para a avaliação. Pedir para 

fornecer exemplos práticos sempre que possível. 

▪ Informar que se tomarão notas e, se for o caso, pedir autorização para registar em áudio a 

entrevista. Informar que a informação recolhida será utilizada exclusivamente para fins 

internos e apagada no final.  

▪ Solicitar à pessoa que se identifique (nome e apelido, função que desempenha na DUE e 

relação que teve com o Projeto). 

 

Condução da entrevista: 
 

1) As lacunas ou limitações no desenho do projeto identificadas pela ROM em 2018 foram 

corrigidas/superadas com as alterações introduzidas (eliminação do R2 + atividades extra para o R3)? 

Notas para o entrevistador: 

• Apesar das alterações introduzidas, persistiu alguma lacuna ou fraqueza lógica 

importante, evidente no desenho original do projeto?  

 

2) Do seu conhecimento do Projeto, considera que os objetivos do projeto foram alcançados? 

Notas para o entrevistador: 

• Em que medida o projeto gerou resultados não-esperados (positivos ou negativos)? 

Em caso afirmativo, como afetaram estes o objetivo e os resultados do projeto 

(positiva ou negativamente)? 

 

3) Que tipo de fatores de contexto limitaram ou potenciaram os resultados do projeto? 

Notas para o entrevistador: 

• Existe alguma mudança relevante no contexto que afete a relevância do projeto e 

dos seus objetivos? Se sim, em que medida? 

 
4) Os benefícios gerados pela intervenção são passíveis de perdurar após o término do Projeto, opinião 

da DUE? 

Notas para o entrevistador: 

• Que fatores poderão ameaçar a sustentabilidade dos resultados alcançados e com 

que consequências? 

• Que recursos e condições são necessários para garantir a sustentabilidade dos 

resultados do projeto? 
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5) Até que ponto a opção pela modalidade de gestão indireta trouxe benefícios adicionais à execução do 

projeto? 

Notas para o entrevistador: 

• Quais as vantagens comparativas da modalidade de gestão indireta adotada pelo 

projeto? 

• Existem ganhos de eficácia ou eficiência que possam ser atribuídas à implementação 

da modalidade de gestão indireta? 

• Qual é a apreciação geral que a DUE faz do desempenho do Camões, IP na gestão do 

projeto e execução do Projeto? 

 
6) Qual o contributo deste projeto no alcance dos objetivos de desenvolvimento do país com os quais a 

UE se comprometeu? 

Notas para o entrevistador: 

• Em que media o projeto assegurou uma articulação eficaz com os outros eixos do 

Programa ACTIVA para potenciar o contributo do projeto para os objetivos de 

desenvolvimento do país? 

• Que mecanismos de coordenação entre os diferentes eixos foram definidos? Os 

espaços de coordenação previstos (ref. Comités de Pilotagem) existiram (objetivos, 

frequência, participação, utilidade, ganhos de eficiência logrados…)? Se não, quais os 

motivos e de que forma isso condicionou uma gestão mais eficiente dos recursos e o 

alcance dos objetivos do Programa (na sua globalidade e em cada eixo)?  

 

Conclusão da entrevista: 

▪ Perguntar se quer acrescentar alguma coisa, partilhar alguma preocupação ou sugestão. 

▪ Agradecer novamente pelo tempo dispensado e reafirmar a importância da sua participação 

para a avaliação. 
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Guião de Entrevista à DGAENF 

 

Início da entrevista: 

▪ Apresentar-se, fornecendo o seu nome e cargo como consultor/a independente.  

▪ Contextualizar a avaliação e os seus objetivos; os tópicos a serem cobertos pela entrevista, o 

tipo de perguntas que serão colocadas e o tempo previsto para a mesma. 

▪ Reforçar ao/à entrevistado/a que se sinta livre para expressar as suas opiniões e pontos de 

vista já que as informações recolhidas serão confidenciais e anónimas. Não há 'respostas 

certas ou erradas'. Todas as respostas são importantes e valiosas para a avaliação. Pedir para 

fornecer exemplos práticos sempre que possível. 

▪ Informar que se tomarão notas e, se for o caso, pedir autorização para registar em áudio a 

entrevista. Informar que a informação recolhida será utilizada exclusivamente para fins 

internos e apagada no final.  

▪ Solicitar à pessoa que se identifique (nome e apelido, função que desempenha na DGAENF, 

relação que teve com o Projeto). 

 

Condução da entrevista: 
 

1) Quais são os principais desafios no combate ao analfabetismo no meio rural guineense? 

Notas de apoio para o entrevistador:  

• Importante para confirmar se a identificação de necessidades foi accurate 

• De que forma o analfabetismo e analfabetismo funcional limita o acesso a oportunidades 

profissionais e inserção social das populações mais rurais, e em particular como é que afeta 

as mulheres e os jovens? 

• Qual a missão e papel que desempenha a DGAENF no combate ao analfabetismo? Que 

desafios enfrentam? 

 

2) Como é que a DGAENF chegou a este projeto? Quando se estabeleceu esta parceria e o que previa? 

Notas de apoio para o entrevistador: 

• O que previa o Protocolo assinado com o Camões? (tipo e quantidade de ações previstas, 

regiões e número de pessoas a abranger, metodologia a adotar, apoios a fornecer pelo 

Projeto, etc.) 

• Como se identificaram e selecionaram os participantes? 

• Como se definiram os conteúdos / plano formativo / calendário? 

 

3) De que forma a estratégia de alfabetização do Projeto contribuiu para que os/as beneficiários/as 

operassem mudanças sustentáveis no seu modo de vida (em particular as mulheres)? 

Notas de apoio para o entrevistador: 

• Quantas pessoas foram beneficiadas (destas, quantas mulheres)? 

• Em que medida se cumpriram os objetivos traçados para esta atividade? Qual é o balanço 

geral que faz desta atividade? 

• Qual é o grau de satisfação dos/as beneficiários? O que mudou nas suas vidas, que novas 

oportunidades foram geradas? 

• Em que medida esta atividade contribuiu para potenciar as metas do Projeto (ex.: 

engajamento e participação nos espaços associativos facilitados pelo projeto, apropriação dos 
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equipamentos fornecidos pelo Projeto, empoderamento económico das mulheres, melhoria 

da saúde materno-infantil e situação nutricional…) 

• Que fatores facilitaram e/ou dificultaram o alcance desta atividade? (ex.: início tardio, 

pandemia…) 

 

4) Que recursos e condições são necessários para garantir a sustentabilidade desta ação? 

Notas de apoio para o entrevistador:  

• A DGAENF / as Direções Regionais de Educação terão capacidade para continuar a fornecer apoio 

aos facilitadores locais? 

• Que medidas se adotaram para promover o efeito multiplicador / sustentabilidade desta ação (ex. 

formação de formadores, conceção de manuais com linguagem e conteúdos adequados ao 

público alvo e facilmente acessíveis…) 

 

5) O que poderia ser melhorado e/ou replicado? 

Notas de apoio para o entrevistador: 

• Lições aprendidas e recomendações? 

 

Conclusão da entrevista: 

▪ Perguntar se quer acrescentar alguma coisa, partilhar alguma preocupação ou sugestão. 

▪ Agradecer novamente pelo tempo dispensado e reafirmar a importância da sua participação 

para a avaliação. 
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Guião de Entrevista ao MADR 

 

Início da entrevista: 

▪ Apresentar-se, fornecendo o seu nome e cargo como consultor/a independente.  

▪ Contextualizar a avaliação e os seus objetivos; os tópicos a serem cobertos pela entrevista, o 

tipo de perguntas que serão colocadas e o tempo previsto para a mesma. 

▪ Reforçar ao/à entrevistado/a que se sinta livre para expressar as suas opiniões e pontos de 

vista já que as informações recolhidas serão confidenciais e anónimas. Não há 'respostas 

certas ou erradas'. Todas as respostas são importantes e valiosas para a avaliação. Pedir para 

fornecer exemplos práticos sempre que possível. 

▪ Informar que se tomarão notas e, se for o caso, pedir autorização para registar em áudio a 

entrevista. Informar que a informação recolhida será utilizada exclusivamente para fins 

internos e apagada no final.  

▪ Solicitar à pessoa que se identifique (nome e apelido, função que desempenha na MADR, 

relação que teve com o Projeto). 

 

Condução da entrevista: 
 

1) Quais são os principais desafios que enfrenta o setor agrícola guineense? 

Notas de apoio para o entrevistador:  

• Importante para confirmar se a identificação de necessidades foi accurate 

 

2)  O desenho do projeto foi adequado para dar resposta a esses desafios? 

Notas para o entrevistador: 

• O MADR esteve envolvido na fase de desenho? (do Projeto e do Programa ACTIVA)?  

• A estratégia de mecanização implementada pelo projeto foi adequada para responder ao 
desafio da baixa produtividade agrícola? Os equipamentos fornecidos pelo Projeto adequam-
se às necessidades? 

• A organização associativa contribuiu para dar resposta às necessidades diagnosticadas pelos 
agricultores? Qual a importância dessas associações no contexto das regiões e do país? 

• Houve alguma lacuna ou fraqueza lógica importante, evidente no desenho do projeto?  

 

3) Considera que o objetivo e as metas previstas foram alcançados? 

Notas para o entrevistador: 

• Em que medida o projeto gerou resultados não-esperados (positivos ou negativos)? Em caso 

afirmativo, como afetaram estes o objetivo e os resultados do projeto (positiva ou 

negativamente)? 

 

 
4) A criação do CEFA permitiu intensificar a produção agrícola de forma sustentável? 

Notas para o entrevistador: 

• O MADR tem dados que evidenciem a transição da agricultura de subsistência para uma 

agricultura de rendimento ambicionada pelo projeto? 
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• Como foi definido o modelo de funcionamento do CEFA? Qual o papel que o MADR teve nesta 

definição? 

• O perfil dos beneficiários do CEFA é o mais adequado? 

• O CEFA enquanto estrutura e os serviços aí prestados estão alinhados com as prioridades e 

visão do Ministério para o setor? 

 
5) Quais os fatores que facilitaram e/ou dificultaram a concretização dos resultados esperados? 

Notas para o entrevistador: 

• Existe alguma mudança relevante no contexto que afete a relevância do projeto e dos seus 

objetivos? Se sim, em que medida? 

 
6) Os benefícios da intervenção são passíveis de perdurar após o término do Projeto (e em particular o 

CEFA)? 

Notas para o entrevistador: 

• Que fatores poderão ameaçar a sustentabilidade dos resultados alcançados e com que 

consequências? 

• Que recursos e condições são necessários para garantir a sustentabilidade dos resultados do 

projeto? 

• Que papel poderá jogar o MADR nesse sentido? Há capacidade / interesse político em 

continuar a apoiar o CEFA? 

 
7) Qual o contributo deste projeto no alcance dos objetivos de desenvolvimento do país? 

Notas para o entrevistador: 

• Em que medida os resultados alcançados pelo projeto estão alinhados com os objetivos e 

planos de desenvolvimento do país? 

• Em que medida o projeto assegurou uma articulação eficaz com as autoridades 

governamentais e outros parceiros para potenciar o contributo para os objetivos de 

desenvolvimento do país?  

 

Conclusão da entrevista: 

▪ Perguntar se quer acrescentar alguma coisa, partilhar alguma preocupação, lição aprendida 

ou recomendação. 

▪ Agradecer novamente pelo tempo dispensado e reafirmar a importância da sua participação 

para a avaliação. 
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Guião de Entrevista ao Ordenador Nacional (Fundos FED) 

 

Início da entrevista: 

▪ Apresentar-se, fornecendo o seu nome e cargo como consultor/a independente.  

▪ Contextualizar a avaliação e os seus objetivos; os tópicos a serem cobertos pela entrevista, o 

tipo de perguntas que serão colocadas e o tempo previsto para a mesma. 

▪ Reforçar ao/à entrevistado/a que se sinta livre para expressar as suas opiniões e pontos de 

vista já que as informações recolhidas serão confidenciais e anónimas. Não há 'respostas 

certas ou erradas'. Todas as respostas são importantes e valiosas para a avaliação. Pedir para 

fornecer exemplos práticos sempre que possível. 

▪ Informar que se tomarão notas e, se for o caso, pedir autorização para registar em áudio a 

entrevista. Informar que a informação recolhida será utilizada exclusivamente para fins 

internos e apagada no final.  

▪ Solicitar à pessoa que se identifique (nome e apelido, função que desempenha na Célula de 

Apoio ao Ordenador Nacional, relação que teve com o Projeto). 

 

Condução da entrevista: 
 

1) Do seu conhecimento do projeto, em que medida o desenho foi adequado para alcançar os resultados 

esperados? 

Notas para o entrevistador: 

• A Célula de Apoio ao Ordenador esteve envolvido na fase de desenho? (do Projeto e do 

Programa ACTIVA)? E que tipo de envolvimento teve durante a fase de implementação? 

• Em que medida a lógica de intervenção responde às necessidades do setor agrícola 

guineense?  

• Houve alguma lacuna ou fraqueza lógica importante, evidente no desenho do 
projeto?  

 

2) Do seu conhecimento do Projeto, considera que o objetivo e as metas previstas foram alcançados? 

Notas para o entrevistador: 

• Qual o grau de alcance das metas previstas no Quadro Lógico? 

• Em que medida o projeto gerou resultados não-esperados (positivos ou negativos)? 

Em caso afirmativo, como afetaram estes o objetivo e os resultados do projeto 

(positiva ou negativamente)? 

 
3) Quais os fatores que facilitaram e/ou dificultaram a concretização dos resultados esperados? 

Notas para o entrevistador: 

• Que tipo de fatores de contexto limitaram ou potenciaram os resultados do projeto? 

• Existe alguma mudança relevante no contexto que afete a relevância do projeto e 

dos seus objetivos? Se sim, em que medida? 

 
4) Quais os benefícios da intervenção que são passíveis de perdurar após o término do Projeto (e em 

particular o CEFA)? 

Notas para o entrevistador: 
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• Que fatores poderão ameaçar a sustentabilidade dos resultados alcançados e com 

que consequências? 

• Que recursos e condições são necessários para garantir a sustentabilidade dos 

resultados do projeto? 

• Que papel poderá jogar o Ordenador Nacional (como gestor dos fundos FED no país)? 

Há oportunidades de financiamento e interesse político em continuar a apoiar / 

multiplicar as ações iniciadas pelo projeto (em particular o CEFA que pode carecer de 

financiamento externo para a sua sustentabilidade)? 

 
5) Qual o contributo deste projeto no alcance dos objetivos de desenvolvimento do país? 

Notas para o entrevistador: 

• Em que medida os resultados alcançados pelo projeto estão alinhados com os 

objetivos e planos de desenvolvimento do país? 

• Em que medida o projeto assegurou uma articulação eficaz com as autoridades 

governamentais e outros parceiros para potenciar o contributo para os objetivos de 

desenvolvimento do país?  

 
 

Conclusão da entrevista: 

▪ Perguntar se quer acrescentar alguma coisa, partilhar alguma preocupação, lição aprendida 

ou recomendação. 

▪ Agradecer novamente pelo tempo dispensado e reafirmar a importância da sua participação 

para a avaliação. 
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Guião de Entrevista a Representantes da FAO, PNUD e FIDA 

 

Início da entrevista: 

▪ Apresentar-se, fornecendo o seu nome e cargo como consultor/a independente.  

▪ Contextualizar a avaliação e os seus objetivos; os tópicos a serem cobertos pela entrevista, o 

tipo de perguntas que serão colocadas e o tempo previsto para a mesma. 

▪ Reforçar ao/à entrevistado/a que se sinta livre para expressar as suas opiniões e pontos de 

vista já que as informações recolhidas serão confidenciais e anónimas. Não há 'respostas 

certas ou erradas'. Todas as respostas são importantes e valiosas para a avaliação. Pedir para 

fornecer exemplos práticos sempre que possível. 

▪ Informar que se tomarão notas e, se for o caso, pedir autorização para registar em áudio a 

entrevista. Informar que a informação recolhida será utilizada exclusivamente para fins 

internos e apagada no final.  

▪ Solicitar à pessoa que se identifique (nome e apelido, função que desempenha na 

organização) 

 

Condução da entrevista: 
 

1) Do seu conhecimento do projeto, em que medida o desenho foi adequado para alcançar os resultados 

esperados? 

Notas para o entrevistador: 

• A FAO/PNUD/FIDA esteve de alguma forma envolvida/o na fase de desenho? (do Projeto e do 

Programa ACTIVA)?  

• Em que medida a lógica de intervenção (assente na organização associativa e 

mecanização) responde às necessidades do setor agrícola guineense?  

 

2) Do seu conhecimento do Projeto, considera que o objetivo e as metas previstas foram alcançados? 

Notas para o entrevistador: 

• Qual o grau de alcance das metas previstas no Quadro Lógico? 

• Em que medida o projeto gerou resultados não-esperados (positivos ou negativos)?  

• Que tipo de fatores de contexto limitaram ou potenciaram os resultados do projeto? 

• Existe alguma mudança relevante no contexto que afete a relevância do projeto e 

dos seus objetivos? Se sim, em que medida? 

 
3) Do seu conhecimento do projeto e do contexto, quais os benefícios da intervenção que são passíveis 

de perdurar após o término do Projeto (e em particular o CEFA)? 

Notas para o entrevistador: 

• Que fatores poderão ameaçar a sustentabilidade dos resultados alcançados e com 

que consequências? 

• Que recursos e condições são necessários para garantir a sustentabilidade dos 

resultados do projeto? 

 
4) Em que medida o projeto assegurou uma articulação eficaz com outros parceiros / agências de 

desenvolvimento para potenciar o contributo para os objetivos de desenvolvimento do país?  

Notas para o entrevistador: 
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• Existiram ou foram proporcionados espaços de coordenação para identificar 

sinergias, explorar oportunidades de cooperação e evitar sobreposição de atividades 

e recursos? (em caso afirmativo, qual a utilidade, nível de eficiência e exemplos de 

colaboração que tenham daí surgido) 

 
5) Qual o contributo deste projeto no alcance dos objetivos de desenvolvimento do país? 

Notas para o entrevistador: 

• Em que medida os resultados alcançados pelo projeto estão alinhados com os 

objetivos e planos de desenvolvimento do país? 

 

Conclusão da entrevista: 

▪ Perguntar se quer acrescentar alguma coisa, partilhar alguma preocupação, lição aprendida 

ou recomendação. 

▪ Agradecer novamente pelo tempo dispensado e reafirmar a importância da sua participação 

para a avaliação. 
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Guião de Entrevista à UGP 
 

Início da entrevista: 

▪ Apresentar-se, fornecendo o seu nome e cargo como consultor/a independente.  

▪ Contextualizar a avaliação e os seus objetivos; os tópicos a serem cobertos pela entrevista, o 

tipo de perguntas que serão colocadas e o tempo previsto para a mesma. 

▪ Reforçar ao/à entrevistado/a que se sinta livre para expressar as suas opiniões e pontos de 

vista já que as informações recolhidas serão confidenciais e anónimas. Não há 'respostas 

certas ou erradas'. Todas as respostas são importantes e valiosas para a avaliação. Pedir para 

fornecer exemplos práticos sempre que possível. 

▪ Informar que se tomarão notas e, se for o caso, pedir autorização para registar em áudio a 

entrevista. Informar que a informação recolhida será utilizada exclusivamente para fins 

internos e apagada no final.  

▪ Solicitar à pessoa que se identifique (nome e apelido, função que desempenha na 

organização) 

 

Condução da entrevista: 
 

1) Desenho do projeto 

Q1.2 – As opções metodológicas (estratégia de implementação) adotadas foram as mais 
adequadas para atingir os resultados esperados?  
Q1.3 – Há alguma lacuna ou fraqueza lógica importante, evidente no desenho do projeto?  
 

2) Modalidade de gestão indireta 

Q2.1 – Houve alguma vantagem em termos de eficácia (resultados) ou eficiência (gestão dos 
recursos ou do calendário) decorrente da modalidade de gestão indireta adotada pelo projeto?  
Q2.3 – Existem alguma lição aprendida ou boa prática relacionada com a modalidade de gestão 
indireta adotada pelo projeto? Essas boas práticas são passíveis de ser replicadas em 
intervenções ou contextos similares? Quais e como? 
 

3) Mecanização 

Q3.1 – Segundo os dados do projeto, em média a produção aumentou (2018 – 2019 – 2020), mas 
o somatório é inferior em 2020 (excepções: milho bacil; milho preto). Não há dados de 2020 para 
muitas comunidades e no total entre 2019 e 2020 há um decréscimo. Porquê? 
Q3.1 – Que fatores justificam o aumento médio da produção? (mecanização apenas?) 
Q3.2 – Como foi feita a seleção dos mecanismos de mecanização?  
Q3.3 – Como foram selecionados os beneficiários efetivos do processo de mecanização 
introduzido pelo projeto?  
Q3.4 – Existiu algum atraso na disponibilização dos recursos associados ao processo de 
mecanização? Porquê? Com que consequências?  
 

4) Género 

Q4.1 – O projeto conseguiu promover alguma mudança ao nível das relações de poder entre 
homens e mulheres? Quais? 

• Detenção e utilização dos meios de produção  
• Gestão da economia familiar  
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• Participação das mulheres nos espaços associativos  
• Ocupação de cargos dirigentes associativos por parte de mulheres  

Q4.1.2 – Em caso afirmativo, o que causou essas mudanças (atividades/estratégias) 
 

5) Resultados 

Q5.3 – Existem diferenças, ao nível dos resultados, entre as regiões beneficiárias? Que razões 
justificam essas diferenças?  
Q5.4 – Que evidências existem de que o projeto contribuiu para os objetivos transversais da 
intervenção: prevenção da desflorestação, combate à degradação dos solos e adaptação às 
alterações climáticas?  
Q5.5 – Existem resultados não esperados que possam ser atribuídos à intervenção (positivos ou 
negativos)?  
Q5.6 – Foram beneficiados outros grupos para além dos grupos-alvo do projeto? Como?  
 

6) Rede ACTIVA 

Q6.1 – Como foi definido o modelo de gestão da Rede ACTIVA?  
Q6.2 – Em que medida a modalidade de gestão partilhada tem sido efetivamente implementada? 
E se sim, quais as vantagens desse modelo?  
 
7) Fatores externos 

Q7.1 – Que tipo de fatores de contexto limitaram ou potenciaram os resultados do projeto? 
Como? 
Q7.3 – Existe alguma mudança relevante no contexto que afete a relevância do projeto e dos 
seus objetivos? Se sim, em que medida?  
 
8) Impacto 

Q8.2 – Qual foi/tem sido o contributo do CEFA para intensificar a produção agrícola de forma 
sustentável?  

Q8.2.1 – Os benefícios gerados são transversais às três regiões beneficiárias do projeto?  
Q8.3 – Como foi definido o modelo de funcionamento do CEFA, incluindo tipo de serviços 
prestados, localização, horários e calendário de funcionamento, oferta formativa e custos de 
inscrição?  
Q8.4 – Qual é o perfil dos beneficiários do CEFA? Como é feita a seleção?  
 
9) Sustentabilidade 

Q9.2 – Que recursos e condições são necessários para garantir a sustentabilidade dos resultados 
do projeto?  

• Associações  
• Rede ACTIVA  
• CEFA  
• Máquinas disponibilizadas pelo projeto  
• Aprendizagens dos beneficiários  

Q9.1 – Que fatores poderão ameaçar a sustentabilidade dos resultados alcançados e com que 
consequências?  
Q9.3 – Qual é/foi a estratégia para o período pós-projeto?  

Q9.3.2 – Essa estratégia foi apropriada pelos stakeholders? Exemplos. 
Q9.3 – Ver notas no caderno 
 

10) Apropriação dos resultados 
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Q10.1 – Os produtos ou resultados gerados pelo projeto foram apropriados pelos seus 
utilizadores-alvo? Exemplos. 

• Associações  
• Rede ACTIVA  
• CEFA  
• Máquinas disponibilizadas pelo projeto  
• Aprendizagens dos beneficiários  

Q10.2 – Os parceiros do projeto, incluindo provedores de serviços, serão capazes de fornecer 
apoio adequado aos agricultores e comunidades, incluindo a continuação do CEFA?  
 

11) Valor Acrescentado 

Q11.3 – “Enviar no prazo de 2 meses um documento relacionado com a abordagem de 
coordenação com o eixo 1 do Activa”. Este documento foi efetivamente criado? Em que consistia 
esta abordagem? Houve uma verdadeira coordenação com o Eixo 1? 

• Comités de pilotagem Eixos I e III foram criados? Foram articuladas estratégias? 

• Partilha de espaços e logística nas regiões? 

• Reuniões periódicas? 

• Partilha de informação pertinente? 

• Associações beneficiárias eram as mesmas? Como asseguraram a não-duplicação? 
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Contactos 

 
 

João Mesquita 
joao.mesquita@coatl.pt 

+351 962 095 812 
www.coatl.pt 

 

about:blank


Lista de pessoas entrevistadas 
 

Avaliação Final PAIDR | Eixo 3 ACTIVA 
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Lista de pessoas entrevistadas 

Organização Função 

UGP / CICL 
Coordenador do Projeto 

Coordenador Adjunto do Projeto 

DPE / CICL Coordenadora do Projeto (na sede) 

CICL Chefe da Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial 

Equipa do Projeto Técnicos Agrícolas + Facilitadores de Associativismo  

Embaixada/CICL 
Adido de Cooperação junto da Embaixada de Portugal 

Assessora de Cooperação junto da Embaixada de Portugal 

DGA/MADR Diretor Geral de Agricultura  

DGAENF Diretora Geral Alfabetização e Educação Não Formal 

FAO Consultor e Ex-Diretor Geral de Agricultura 

CAON 

Coordenador da Célula de Apoio ao Ordenador Nacional – FED 

Coordenador Adjunto da Célula de Apoio ao Ordenador 

Nacional - FED 

DUE 
Gestor de Projetos 

Chefe de Cooperação da Delegação 

FIDA Coordenador do Projecto PADES 

Ianda GB Arrus 
Coordenadora da Ação Ianda Guiné! Arrus 

Técnico do Projeto Ianda Guiné! Arrus 

Rede ACTIVA 
Presidente 

Secretário Permanente 

ADUCOL 
(Tombali) 

Membros das Associações, incluindo Dirigentes 

No djunta mon 
(Quinara) 

AFAN Nafa Sobia 
(Quinara) 

Badufli Batchete 
(Tombali) 

NAFI 
(Quinara) 

Kambendu - Gã Turé Di 
(Quinara) 

AJAI 
(Tombali) 

No djunta mon no 
tarbadja 
(Bafatá) 

TASA 
(Bafatá) 

Bom Terra 
(Bafatá) 

Balur di Tchon 
(Bafatá) 

CEFA  Ex-alunos(as) 



 

Alunos(as) Finalistas do CEFA 

Professor de Agricultura 

Diretor 

Caritas Bafatá 
Diretor 

Responsável do Projeto 
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