
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Avaliação  

2021 – 2023 
 



 
 

 

 
MOD02-PR19/V01       GAA, 2021 

2 
 

 

 

Índice 
 
Sumário Executivo .................................................................................................................. 3 

1. Introdução ...................................................................................................................... 4 

2. Enquadramento: a função Avaliação - contexto nacional e internacional .................... 6 

3. A avaliação no Camões, IP ............................................................................................ 10 

4. Metodologia de elaboração do Plano de Avaliação ..................................................... 12 

5. Os conteúdos do Plano de Avaliação ........................................................................... 14 

6. Fundamentos para a seleção dos objetos de avaliação ............................................... 16 

7. Desenvolvimento posterior dos exercícios avaliativos ................................................ 17 

8. Demais atividades avaliativas ....................................................................................... 19 

9. Condições operativas para implementação do plano .................................................. 21 

9.1 Recursos Humanos ................................................................................................. 21 

9.2 Recursos Financeiros .............................................................................................. 21 

9.3 Outras condicionantes ............................................................................................ 23 

10. Identificação dos objetos de avaliação para o triénio 2021-2023 ............................ 24 

 

 

 

 



 
 

 

MOD02-PR19/V01          GAA, 2021 
 

3 

Sumário Executivo 

 

Avaliar significa determinar o mérito e o valor de uma intervenção através de um processo 

sistemático e metódico de recolha de dados, análise e formulação de juízo (Weiss, 1998; 

Preskill, & Piontek, 1996; Patton, 2008). 

O presente Plano de Avaliação identifica:  

i) Os objetos de avaliação durante o triénio;  

ii) Outros produtos de Avaliação relacionados com a disseminação de resultados, 

aprendizagem organizacional e reforço da capacidade avaliativa de Portugal e dos 

países parceiros. 

Seguindo a abordagem prevista no PR19 – Avaliação1, a elaboração do presente Plano foi 

precedida de consulta às unidades orgânicas, com vista ao mapeamento das necessidades 

de avaliativas e dos compromissos de avaliação assumidos em diversos instrumentos 

contratuais. Adicionalmente, o Plano de Avaliação salienta as condições e pressupostos 

necessários à sua boa operacionalização seja em termos de recursos, seja pela 

identificação de condicionantes e/ou riscos. 

Após esta recolha de informação, em conjugação com a capacidade instalada do GAA, 

para realizar avaliações internas e gerir avaliações externas, e com o orçamento previsto 

para 2021, concluiu-se pela inexistência de margem para inclusão de propostas em linha 

com a abordagem, temática e/ou sectorial, seguida por entidades congéneres, seja de 

Cooperação para o Desenvolvimento, seja de outras políticas públicas. 

                                                 
1 PR19/V06 - Procedimento interno da Avaliação, atualizado em 14/07/2020. 
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1. Introdução  

Avaliar significa determinar o mérito e o valor de uma intervenção através de um processo 

sistemático e metódico de recolha de dados, análise e formulação de juízo (Weiss, 1998; 

Preskill, & Piontek, 1996; Patton, 2008). 

Ao Gabinete de Avaliação e Auditoria (GAA), de acordo com o artigo 6.º da Portaria n.º 

215/2018, de 19 de julho, cumpre2: 

 “Proceder à avaliação da execução dos programas, planos e projetos, em função 

dos objetivos definidos, diretamente ou através da avaliação externa; 

 Propor os termos de referência e selecionar as entidades responsáveis pela 

avaliação interna ou externa de programas, projetos e ações; 

 Colaborar em avaliações conjuntas com outros parceiros, designadamente 

organismos internacionais e com serviços congéneres de outros Estados; 

 Produzir informação técnica na área da avaliação, disseminando informação sobre 

os resultados das avaliações realizadas e propondo mecanismos para a 

incorporação da experiência adquirida na programação e em programas, projetos 

e ações futuros”. 

A programação da avaliação é um dos princípios do CAD/OCDE, que prevê que cada 

organização deve desenvolver um plano geral para a avaliação das atividades de Ajuda ao 

Desenvolvimento - Princípios da Avaliação da Ajuda para o Desenvolvimento (OCDE, 1991) 

princípio decalcado para a Política de Avaliação da Cooperação Portuguesa para o 

Desenvolvimento 2016-20203.  

No que concerne à identificação dos objetos de avaliação a constar do presente Plano, 

considerando os requisitos decorrentes da adesão ao CAD/OCDE, foram primeiro 

consultadas as unidades orgânicas (UO) do Camões, IP responsáveis pela supervisão, 

                                                 
2 Em respeito pelos princípios de independência da função, sublinhados pelo Comité de Ajuda ao Desenvolvimento 
(CAD/OCDE), em OECD DAC Principles for Evaluation of Development Assistance (CAD/OCDE, 1991). 
3 Cujo processo de revisão depende da definição do novo Conceito para a Cooperação. 

https://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/41029845.pdf
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desenho, implementação e/ou gestão das intervenções de Cooperação portuguesa. Essa 

consulta incluiu a identificação dos compromissos existentes em matéria de avaliação nos 

diversos instrumentos contratuais de cooperação, bem como eventuais necessidades 

avaliativas atuais. De seguida, foi alargada a auscultação às áreas da Cultura e da Língua, 

conforme orientação do Conselho Diretivo, que pretende assim reforçar uma cultura de 

prestação de contas e de decisão apoiada em evidências. 

A elaboração do presente Plano permite maior previsibilidade da atividade a desenvolver, 

na medida em que os processos avaliativos têm um tempo longo de realização, e um canal 

para comunicação com todas as partes interessadas. O planeamento das atividades e a 

sua transposição para um documento público e publicitado permite maturar o sistema de 

gestão centrada nos resultados, aprendizagem e prestação de contas. 
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2. Enquadramento: a função Avaliação - contexto nacional e internacional  

A avaliação de programas e políticas públicas, em Portugal, tem uma trajetória recente e 

estimulada, particularmente, pela adesão à Comunidade Europeia e ao CAD/OCDE 

(Capucha, Almeida, Pedroso, & Silva, 1996; Ferrão & Mourato, 2010), motivo pelo qual a 

função tem maior vitalidade em organizações que diretamente lidam com fundos 

comunitários e com a cooperação para o desenvolvimento. As demais áreas de política 

pública têm paulatinamente vindo a adotar práticas avaliativas, e movimentos recentes, 

como a criação do Centro de Competências de Planeamento, de Políticas e de Prospetiva 

da Administração Pública, cujas atribuições incluem a avaliação de políticas públicas, 

indiciam o reforço da disciplina nos centros de decisão4.  

Assim, Portugal é encorajado pelas boas práticas na Avaliação da Cooperação para o 

Desenvolvimento, que data da década de 90, e pelo percurso e experiência na aplicação 

de normas e critérios para uma avaliação de resultados de programas e projetos. 

No que diz respeito ao enquadramento internacional e, especificamente, à cooperação 

para o desenvolvimento, as orientações internacionais para a Eficácia da Ajuda para o 

Desenvolvimento, presentes na Declaração de Roma (2003), Paris (2005), na Agenda para 

a Ação de Acra (2008), na Declaração de Busan (2011) promovem os princípios de gestão 

centrada em resultados, da prestação de contas e responsabilização mútua entre 

doadores e países parceiros, princípios que se cumprem com o apoio de ferramentas 

como a avaliação. 

Em linha com estas diretrizes, também o Conceito Estratégico de Cooperação 2014-2020, 

refere que “a avaliação constitui um dos mais importantes mecanismos de 

responsabilização, prestação de contas e aprendizagem, estando, por isso, no centro das 

                                                 
4 Vide Decreto-Lei n.º 21/2021, de 15 de março. 



 
 

 

MOD02-PR19/V01          GAA, 2021 
 

7 

preocupações da Cooperação Portuguesa, apoiando eficazmente o seu planeamento e 

gestão”. 

No que se refere à Avaliação da Cooperação para o Desenvolvimento, esta tem, desde 

logo, subjacente os princípios internacionalmente subscritos, entre os quais a Declaração 

de Paris e os parâmetros acordados no âmbito do CAD/OCDE e da União Europeia. Esta 

marca traduz-se, por exemplo, nos critérios de avaliação5 6 adotados por cada uma destas 

organizações e nas Normas do CAD para a Qualidade da Avaliação do Desenvolvimento, 

que o Camões, IP observa na condução das suas avaliações. 

Ainda de acordo com o Conceito Estratégico, são objetivos da Avaliação da Cooperação 

portuguesa:  

 A apresentação de resultados e uma afetação de recursos mais objetiva e 
coerente, quer na tomada de decisão, quer na hierarquização de prioridades dos 
projetos; 

 A incorporação, em tempo útil, das recomendações e lições aprendidas de projetos 
em curso; 

 A análise e estudo detalhado de estratégias de saída, assegurando de forma 
programada a apropriação dos resultados e dos processos. 

Com este pano de fundo, importa recuperar as recomendações e conclusões do Exame de 

Pares do CAD/OCDE à Cooperação Portuguesa, em 2016, bem como as recomendações 

efetuadas durante o mid-term review, em 2018, as quais permitem identificar os desafios 

e próximos passos que a função Avaliação, no âmbito da cooperação para o 

desenvolvimento, deve prosseguir, a saber: 

                                                 
5 Normas de Qualidade da Avaliação para o Desenvolvimento, CAD/OCDE (2010), com critérios atualizados por Better 
Criteria for Better Evaluation - Revised Evaluation Criteria Definitions and Principles for Use OECD/DAC Network on 
Development Evaluation, CAD/OCDE (2019). Disponível em: https://www.instituto-camoes.pt/sobre/sobre-
nos/transparencia/avaliacao-e-auditoria/avaliacao 
6 Relevância, eficácia, eficiência, sustentabilidade, impacto e coerência, no caso do CAD/OCDE, a que se juntam os 
critérios de valor acrescentado e coerência suscitados pela União Europeia. 

https://www.oecd.org/dac/evaluation/normasdocadparaaqualidadedaavaliaaododesenvolvimento.htm
http://www.oecd.org/dac/evaluation/revised-evaluation-criteria-dec-2019.pdf
http://www.oecd.org/dac/evaluation/revised-evaluation-criteria-dec-2019.pdf
http://www.oecd.org/dac/evaluation/revised-evaluation-criteria-dec-2019.pdf
https://www.instituto-camoes.pt/sobre/sobre-nos/transparencia/avaliacao-e-auditoria/avaliacao
https://www.instituto-camoes.pt/sobre/sobre-nos/transparencia/avaliacao-e-auditoria/avaliacao
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“6.1 Portugal deve assegurar que todos os seus programas por país dispõem de um 

conjunto claro de resultados esperados e que os seus colaboradores acompanhem 

regularmente os progressos realizados na sua concretização.  

6.2 A fim de garantir um programa mais coeso e coordenado, os atores 

portugueses do desenvolvimento devem partilhar entre si, numa base regular, as 

suas lições sobre as abordagens e os resultados.  

6.3 Portugal deve adotar e pôr em prática, o mais rapidamente possível, a nova 

política de avaliação.” 

Mais ainda, 

 “(…) os resultados esperados identificados — tanto para os projetos como para os 

países — estão limitados aos produtos (outputs) e o seu acompanhamento é 

insuficiente. Portugal também deve começar a identificar e acompanhar de perto 

os resultados (outcomes) e os impactos do seu trabalho, a fim de avaliar 

plenamente o desempenho do seu programa de APD. 

 (…) há margem para melhorar as práticas de avaliação dos ministérios setoriais 

envolvidos na cooperação para o desenvolvimento. Em particular, parece que, até 

à data, o Governo português não procedeu à avaliação do seu extenso portefólio 

de empréstimos concessionais gerido pelo Ministério das Finanças, o qual 

representa 41% do orçamento global da APD. Pode igualmente ser difícil ao 

Camões, I.P. verificar se os ministérios setoriais implementaram as recomendações 

das suas próprias avaliações. 

 Uma nova política de avaliação, atualmente em versão provisória, daria ao 

Gabinete de Avaliação e Auditoria do Camões, I.P. um mandato claro para avaliar 

todas as intervenções de cooperação para o desenvolvimento e para assegurar a 

qualidade das avaliações efetuadas por outros ministérios setoriais 

 A prevista criação de grupos de trabalho técnicos no âmbito da Comissão 

Interministerial para a Cooperação (CIC) pode ser um passo no bom sentido. 

 O desenvolvimento de um sistema de informação integrado deverá reforçar a 

transparência da cooperação portuguesa.” [sublinhado nosso] 

Não obstante este estímulo, em 2018, durante a análise de meio percurso do Exame de 

Pares, a OCDE conclui que seria necessário consolidar os progressos alcançados em 

matéria de mensuração de resultados e avaliação, chamando a atenção para a diluição do 



 
 

 

MOD02-PR19/V01          GAA, 2021 
 

9 

orçamento do GAA no orçamento geral da organização e para o modo como os resultados 

e recomendações das avaliações seriam incorporados no processo de decisão, desenho e 

implementação de programas e projetos7.   

É, pois, tendo em vista as aludidas recomendações que o presente plano de trabalhos para 

os próximos três anos é traçado. O Camões, IP, enquanto coordenador da Cooperação 

Portuguesa para o Desenvolvimento, competências constantes da sua Lei Orgânica 

(Decreto-Lei n.º 21/2012, de 30 de janeiro), pode encontrar na Avaliação uma ferramenta 

para efetivamente exercer tal papel, ao lançar as bases para a incorporação de lições 

aprendidas, promoção da melhoria das políticas e dos programas e realização de uma 

aprendizagem comum, rumo a uma consistência acrescida. 

As vantagens da institucionalização de uma ferramenta de gestão como a Avaliação num 

organismo do sector público, sujeito a maior escrutínio e prestação de contas, com 

obrigação de criação de valor público, nomeadamente através do desenho de melhores 

políticas públicas baseadas em evidência são, pois, incontestáveis. 

 

                                                 
7 Vide -“Further efforts needed to consolidate progress in results measurement and evaluation. In the 2016 review, 

the DAC welcomed Portugal’s approach to evaluation, with a ring-fenced evaluation budget and a direct line of 
accountability to the head of development co-operation. However, this budget has since been merged into the overall 
administrative budget of Camões IP, reducing funding and constraining the evaluation unit’s capacity to plan for and 
manage evaluations. This represents a backwards step for Portugal and risks compromising previous progress in 
strengthening its evaluation system. On a more positive note, we heard that Portugal is establishing a framework for 
country level results through the roll out of its new Strategic Cooperation Programs with priority developing countries, 
each with common results indicators referencing the Sustainable Development Goals and accompanied by an agreed 
monitoring framework. In particular, I was pleased to learn that these agreements are designed to cover all actors in 
Portugal’s development system and I welcomed this progress. Further efforts are now required in defining how Portugal 
can better use results and evaluation information to feed into decision-making and learning in a more systematic way 
across its development system, both at country 4 and headquarters-level. Camões IP has improved its practices in this 
area since the last review, but it is aware that it has a long way to go to build a culture of learning among all Portuguese 
actors involved. The recent announcement of Camões IP’s new dedicated budget-line for research and knowledge 
management is good news, but will need to be owned across government to have broader impact.” 
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3. A avaliação no Camões, IP 

O Plano de Avaliação incide sobre as três áreas de atuação do Camões, IP – Cooperação, 

Língua e Cultura. No entanto, a Avaliação da Cooperação para o Desenvolvimento, tendo 

especificidades, seguindo orientações, tendências e metodologias próprias é apresentada 

com maior detalhe ao longo do texto. Assim, este Plano tem em consideração as 

orientações e tendências de evolução da função Avaliação em organizações de referência, 

como as do sistema das Nações Unidas, Banco Mundial, Banco Europeu de Investimento, 

apenas para citar algumas.  

Em consequência, sempre que enquadrável, na definição e condução de avaliações serão 

observadas questões transversais atuais (cross-cutting issues) como: a Agenda 2030 e os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Igualdade de Género e o respeito pelos 

Direitos Humanos, os riscos de corrupção na Cooperação, em linha com a Recomendação 

do CAD/OCDE (2016), a resposta a emergências e catástrofes globais, entre outras. Estas 

preocupações e áreas de intervenção para o Desenvolvimento têm necessariamente 

repercussões na abordagem metodológica e no aumento da respetiva tecnicidade. 

Somente através de exercícios de avaliação transversais, temáticas ou setoriais se pode 

contribuir para um conhecimento mais aprofundado dos resultados e efeitos da 

Cooperação para o Desenvolvimento prosseguida por Portugal. Assim, a Avaliação da 

Cooperação Portuguesa deve incidir, preferencialmente, em: 

 Avaliações focadas no país – com o objetivo de analisar os resultados globais das 

linhas de atuação e prioridades da Cooperação Portuguesa com um parceiro em 

particular; 

 Avaliações sectoriais - incidem sobre os resultados globais da implementação de 

intervenções no contexto de um sector/área de intervenção macro (Educação, 

Saúde, Desenvolvimento Rural); 
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 Avaliações temáticas - exercício de avaliação que analisa um determinado aspeto 

comum ou transversal a várias intervenções e/ou países (Género, resposta à 

pandemia COVID-19, por exemplo).  

Não obstante, podem ser realizadas avaliações pontuais a projetos ou iniciativas sempre 

que enquadrados nos critérios previstos na Política de Avaliação, a saber:  

 Relevância estratégica; 

 Relevância no quadro da estratégia de desenvolvimento do país parceiro; 

 Montante financeiro;  

 Caráter inovador; 

 Duração da intervenção; 

 Oportunidade da avaliação; 

 Diversidade geográfica.  

A avaliação da Cooperação Portuguesa atende às intervenções levados a cabo pela 

Cooperação Portuguesa, independentemente da modalidade ou tipo de implementação, 

desde que se tratem de intervenções financiadas, total ou parcialmente, por fundos 

públicos nacionais.  

No que concerne às demais áreas de missão do CICL, as opções estarão em linha com 

aquelas praticadas por entidades congéneres de avaliação de política pública, como seja o 

IGEES - Irish Government Economic and Evaluation Service, na Irlanda, ou o IEPP - Instituto 

para la Evaluación de Políticas Públicas, em Espanha, bem como eventuais orientações 

que venham a ser dimanadas pelo PlanAPP, em Portugal. 
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4. Metodologia de elaboração do Plano de Avaliação  

De acordo com a Política de Avaliação, a identificação dos objetos de avaliação tem por 

base um processo de consulta interna às UO do Camões, IP, segundo os procedimentos 

previstos no PR19 – Avaliação e atende, no momento de seleção, aos critérios previstos na 

Política de Avaliação: 

 Relevância estratégica; 

 Relevância no quadro da estratégia de desenvolvimento do país parceiro; 

 Montante financeiro;  

 Caráter inovador; 

 Duração da intervenção; 

 Oportunidade da avaliação; 

 Diversidade geográfica.  

A participação das unidades orgânicas do Camões, IP no Plano de Avaliação, através da 

identificação das necessidades avaliativas, permite a elaboração de um Plano alinhado 

com as necessidades da organização e seus parceiros, em respeito pelas tendências e 

orientações internacionais em matéria de Avaliação.  

Por conseguinte, o Plano de Avaliação para o período 2021-2023 deveria ditar o caminho 

para uma avaliação cada vez mais sectorial e baseada nos grandes temas e desafios 

globais (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, alterações climáticas, género, opções 

de financiamento da Cooperação, etc), à semelhança das suas congéneres. Contudo, o 

presente documento foi condicionado pela existência de múltiplos compromissos avulsos 

inscritos em diversos instrumentos contratuais subscritos pelo Camões, IP. Tal limitou a 

capacidade propositiva do GAA, pelo que, em compensação, se procurará, na medida dos 

recursos e competências internas, explorar abordagens metodológicas em linha com a 

investigação desenvolvida e publicada nos meios e revistas de especialidade8. 

                                                 
8 O Camões, IP é associado da Associação Europeia de Avaliação, IDEAS e membro da Global Evaluation Initiative 
(IEG/UNDP). 
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A incidência da função Avaliação nas áreas da Cultura e da Língua irá implicar o 

alargamento do repertório metodológico do GAA, na medida em que a avaliação de 

programas e políticas públicas não integradas no panorama da Cooperação para o 

Desenvolvimento exige a utilização de referenciais distintos9, representando, por isso, um 

novo patamar de desafio para a organização. 

                                                 
9 A título de exemplo veja-se o acervo comunitário dedicado à Avaliação dos Fundos Estruturais, disponibilizado pela 
Agência para o Desenvolvimento e Coesão em Avaliação - Enquadramento | Agência para o Desenvolvimento e Coesão 
(adcoesao.pt). 

https://www.adcoesao.pt/content/avaliacao-enquadramento
https://www.adcoesao.pt/content/avaliacao-enquadramento
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5. Os conteúdos do Plano de Avaliação  

O Plano de Avaliação identifica, em particular na tabela anexa, os seguintes itens: 

 Os objetos de avaliação, a realizar durante o período de 2021 a 2023, explicitando 

o modelo e os recursos humanos e financeiros necessários para a sua execução;  

 Demais produtos e atividades de cariz avaliativo, como a divulgação de resultados 

de avaliações, produção de materiais, sessões de apoio à capacitação e 

institucionalização de uma cultura de avaliação com os países parceiros e em 

Portugal. 

Conforme resulta da Política de Avaliação da Cooperação Portuguesa, a ser 

oportunamente revista aquando da nova orientação estratégica para a Cooperação 

Portuguesa, o Plano de Avaliação visa uma colaboração mais intensa com as unidades 

orgânicas dedicadas à Cooperação. Contudo, atendendo a que a Educação é um sector 

clássico de intervenção da Cooperação Portuguesa, os demais pilares da missão do 

Camões, IP - Língua e Cultura - serão casuisticamente chamados a colaborar nos processos 

avaliativos, sobretudo no desenho de termos de referência (TdR) ou eventualmente como 

peritos na implementação de algumas avaliações. Adicionalmente, o presente Plano de 

Avaliação contempla objetos de avaliação específicos das áreas de missão da Língua e 

Cultura, conforme orientação superior. 

Assim, no que diz respeito à Cooperação, figuram na lista de objetos a avaliar, 

intervenções relacionadas com projetos de Cooperação para o Desenvolvimento, de 

Educação para o Desenvolvimento e de Ajuda Humanitária e de Emergência, pelos quais o 

Camões, IP é responsável, entre outros aspetos, pela prestação de contas e avaliação; 

como intervenções de Cooperação Delegada, uma modalidade de gestão da cooperação 

para o desenvolvimento em que a União Europeia delega fundos nos seus Estados-

Membros para gestão de programas e/ou projetos de cooperação, mediante acordos de 
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delegação. Neste capítulo, o Camões, IP, enquanto agente implementador dos fundos 

europeus, tem um papel relevante no acompanhamento das intervenções num espírito de 

partilha e de cooperação com a Comissão Europeia e Delegações da UE nos países 

parceiros, estando previsto nos respetivos Acordos de Delegação não só a colaboração do 

Camões, IP em avaliações conduzidas pela Comissão, como também a assunção da 

responsabilidade de avaliação nalguns deles; não se excluindo outro tipo de parcerias que 

venham a resultar da interação com as Delegações. 

Relativamente ao espectro temporal, o Plano contempla exercícios avaliativos durante a 

implementação da intervenção (avaliações de meio percurso ou intermédias) e avaliações 

finais, ou ex-post, realizadas após a conclusão da intervenção, sendo nestas que se deveria 

intensificar a Avaliação da Cooperação Portuguesa, na medida em que esta modalidade 

permite maior maturação das intervenções e, logo, a captação de potenciais efeitos e 

impactos, informação essencial para melhorar a qualidade da Cooperação. 

A pedido, podem ser adotadas avaliações executivas para obtenção de evidências de 

forma célere, menos dispendiosa, para uma tomada de decisão rápida e muito 

específica10. Estando muito circunstanciada a aplicabilidade destes formatos, a sua 

utilização será residual. 

As avaliações podem revestir diferentes formatos de implementação: internas (a realizar 

pelo GAA, com ou sem recurso a peritos) ou externas (com recurso a equipas de avaliação 

externas), devendo ser promovidas avaliações conjuntas com outros parceiros, 

designadamente organismos internacionais e com ser viços congéneres de outros Estados, 

no sentido de partilhar experiências e boas práticas neste domínio. Aqui se incluem: os 

países parceiros, Estados Membros da rede das organizações das quais Portugal faz parte 

– Directorate-General for International Partnerships (DG INPTA), CAD/OCDE, CLEAR/Global 

Evaluation Initiative (GEI), Secretaria Geral Ibero-Americana (SEGIB). 

                                                 
10 CLEAR Brasil e África Lusófona – FGV EESP, Centro de Aprendizagem em Avaliação e Resultados para o Brasil e a África 
Lusófona. 
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6. Fundamentos para a seleção dos objetos de avaliação 

Conforme referido, na seleção dos objetos a avaliar, o presente Plano ficou condicionado 

pelo volume de compromissos de avaliação assumidos em diversos instrumentos 

contratuais, pelo que, considerando a capacidade instalada à data, não foi possível ao GAA 

propor de modo diverso.  

Considerando a necessidade, em matéria de avaliação, de dar resposta às obrigações 

assumidas pelo Estado português nos Programas Estratégicos de Cooperação (PEC), cuja 

consecução foi, em 2020, afetada por diversos constrangimentos, internos e externos, 

entre os quais a pandemia, adotar-se-á uma abordagem assente na realização de 

avaliações executivas, quando possível e necessário, para apoiar a preparação dos 

próximos ciclos de programação, seguindo-se a realização das avaliações finais, ex-post, 

para determinação de efeitos e potenciais impactos, verdadeiro motor da melhoria do 

planeamento e implementação das intervenções. 

Por último, o plano inclui a avaliação iniciada no ano de 2020 (Apoio à construção de 

infraestruturas em Cabo Verde com recurso a linhas de crédito), que visa dar resposta a 

uma das recomendações do último exame do CAD/OCDE à Cooperação Portuguesa 

(2015). 
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7. Desenvolvimento posterior dos exercícios avaliativos 

Conforme o PR19 – Avaliação, após o planeamento dos objetos de avaliação, expresso no 

presente Plano, para cada caso será efetuada a respetiva preparação, o que inclui a 

elaboração dos Termos de Referência. É, pois, nesse momento, que o GAA coordenará a 

recolha de contributos dos detentores de interesse e clientes da avaliação, por forma a 

definir a abordagem metodológica (experimental, quasi-experimental ou não 

experimental), os métodos e técnicas a adotar, em respeito pela autonomia técnica do 

Gabinete. 

Neste sentido, a natureza e o próprio desenho das intervenções condicionarão as opções 

disponíveis – em linha com o “triângulo do design” de Stern et al., 201211, para além dos 

recursos necessários, sobretudo o tempo de duração de cada exercício.  

Não obstante, para o efeito da presente planificação, tem-se como pressuposto que: 

 Uma avaliação executiva requer, no mínimo, 2 meses, 2 recursos humanos – nível 

sénior - a tempo inteiro.  

 Uma avaliação ex-post, requer, no mínimo, 4 meses, 2 recursos humanos – pelo 

menos 1 deles de nível sénior, a tempo inteiro; 

 A gestão de uma avaliação requer: 

o Na preparação, ou seja, elaboração dos Termos de Referência, o que implica: 

recolha de todos os elementos documentais da intervenção; reunião com 

parceiros (DUE ou outro, de acordo com o caso específico) para definir o 

âmbito e objetivos da avaliação; análise e estudo da informação recolhida; 

realização de entrevistas exploratórias para validação da exequibilidade da 

abordagem metodológica a usar; redação de proposta de TdR; reunião para 

aprovação pelo parceiro; lançamento do procedimento de aquisição de 

serviços pela DAJC – nos termos e timings do CCP) - 1 TS, nível sénior, em 

exclusividade, durante 3 semanas; 

                                                 
11 Microsoft Word - Final_Choosing Appropriate Evaluation Methods.docx (cecan.ac.uk) 

https://www.cecan.ac.uk/wp-content/uploads/2020/11/Final_Choosing-Appropriate-Evaluation-Methods-1.pdf
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o No acompanhamento e controlo de qualidade, o que implica: a supervisão dos 

trabalhos da Equipa de Avaliação Externa, observância do cumprimento do 

Caderno de Encargos, incluindo as obrigações do gestor do contrato, facilitação 

das interações com os parceiros e a recolha de elementos – 1 TS em contínuo. 

Assim, procurando evitar a avaliação de projetos ou intervenções avulsas, por uma 

questão de maximização dos recursos públicos disponíveis, e os princípios e standards da 

função, o GAA procurará adotar as abordagens mais convenientes à obtenção de 

informação avaliativa, considerando para o efeito a possibilidade de sincronismo dos 

exercícios, o recurso a peritos e outras estratégias que se revelem adequadas à 

maximização do valor da Avaliação, a ponderar para cada caso em sede de desenho dos 

TdR. 
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8. Demais atividades avaliativas 

Em linha com a Política de Avaliação, serão prosseguidas as seguintes atividades: 

 Revisão e atualização da Política de Avaliação da Cooperação Portuguesa 2014-

2020, em linha com o debate sobre a Política de Cooperação Portuguesa; 

  Implementação do MoU assinado com IEG/Banco Mundial - Global Evaluation 

Initiative, em março de 2021. No âmbito desta iniciativa, impulsionada pelo Banco 

Mundial e UNDP, o Camões, IP procurará reforçar das capacidades de avaliação 

dos países da Lusofonia, especialmente através da participação na implementação 

do Plano Estratégico do CLEAR Brasil e África Lusófona; 

 Revitalização da participação portuguesa nos fóruns internacionais relevantes em 

matéria de avaliação: CAD/OCDE, Head of Evaluation Meetings da União Europeia, 

Sociedade Europeia de Avaliação, entre outros;  

 Promoção do movimento em torno da tradução dos novos critérios CAD/OCDE e 

guia de utilização, para português, envolvendo a Lusofonia e os diversos agentes 

do sector, nacionais ou internacionais; 

 Participação, no âmbito das suas atribuições, no Exame de Pares à Cooperação 

Portuguesa do CAD/OCDE, especificamente no diagnóstico dos requisitos da 

função avaliação; 

 Acompanhamento e seguimento das recomendações das avaliações realizadas em 

anos anteriores; 

 Disseminação de resultados e promoção da cultura de avaliação através do 

desenvolvimento de sínteses das avaliações, infografias, notas técnicas sobre 

conteúdos e temas relacionados com a avaliação; participação em seminários, 

apresentações e iniciativas internacionais que promovam a capacitação e reflexão 

sobre avaliação.  

A parceria com o CLEAR Brasil e África Lusófona prevê, para já, atividades que incluem a 

revisão de documentos produzidos num esquema de Exame de Pares (em contínuo para 

2021); mentoria na execução de exercícios de Avaliação Executiva com Cabo Verde (1.º 

trimestre 2021); e a colaboração em ações de formação sobre temas de Monitorização & 

Avaliação (M&A) destinadas aos países da África Lusófona (em contínuo durante 2021). 
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Este conjunto de atividades de disseminação e a participação em redes de avaliação 

contribui para uma cultura de avaliação organizacional e para a partilha de conhecimento. 

Sempre que possível, o Camões, IP marcará presença nos eventos internacionais e 

participará nas iniciativas com os parceiros, como sejam o International Program for 

Development Evaluation Training (IPDET), International Development Evaluation 

Association (IDEAS), Asociación Ibérica de Profesionales por la Evaluación (Aproeval) e 

Sociedade Europeia de Avaliação, organizações das quais o Camões, IP é membro e para 

as quais tem vindo a contribuir. 
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9. Condições operativas para implementação do plano  

 

9.1 Recursos Humanos 

A condução de atividades de cariz avaliativo pressupõe um perfil técnico e 

comportamental específico, conforme consta do Manual de Caracterização dos Postos de 

Trabalho CICL. Considerando o quadro de formação disponível em Portugal em matéria de 

Avaliação e a necessidade de robustez técnica e metodológica para a consecução das 

atividades, durante o triénio, será assegurado treino regular, nomeadamente através do 

International Program for Development Evaluation Training – IPDET. 

A realização de uma avaliação pressupõe a existência de uma equipa constituída, no 

mínimo, por 2 (dois) técnicos. Este requisito, fundamental para evitar enviesamentos e 

mitigar outras limitações metodológicas, explica-se pelo facto de a realização de uma 

avaliação apelar à operacionalização de múltiplos saberes e de perspetivas 

multidisciplinares sobre os constructos, bem como pela implicação de questões culturais e 

de contexto (por exemplo, o género do Avaliador/a pode impedir a condução dos 

trabalhos de terreno em certos cenários). 

9.2 Recursos Financeiros 

O orçamento disponível do GAA, em 2021, com origem em Receitas Gerais do OE, para 

aquisição de bens e serviços (D.02.02.20) é de 148.955€ (orçamento inicial de 207.582€, 

ao qual foram aplicados cativos), conforme quadro infra: 
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 Orçamento 
inicial 

Cativos 
LOE2021 

Orçamento 
corrigido disponível 

1 - Orçamento de Atividades 257 082 71 891 185 191 

2 257 082 71 891 185 191 

254 - Controlo e Acompanhamento 257 082 71 891 185 191 

311 257 082 71 891 185 191 

D.02.02.13.A0.00 - TRANSPORTE DE PESSOAS 20 000 5 649 14 351 

D.02.02.13.B0.00 - ALOJAMENTO 22 000 6 214 15 786 

D.02.02.20.E0.00 - OUTROS 207 582 58 627 148 955 

D.02.02.25.00.00 - OUTROS SERVIÇOS 7 500 1 401 6 099 

Total Geral 257 082 71 891 185 191 

 

De realçar que, o orçamento do GAA também responde a compromissos do Camões, IP 

em matéria de auditoria, pelo que, da dotação referida importa subtrair os montantes já 

previstos para esse efeito (86.000€, IVA incluído), pelo que o valor disponível final ronda 

os 63.000€, dos quais, cerca de 45.000€ (IVA incluído), já se encontram compromissados 

para a Avaliação Apoio à Construção de Infraestruturas em Cabo Verde (linhas de crédito). 

Importa ainda referir que, aos cerca de 18.000€ disponíveis no orçamento do GAA, o 

Camões, IP tem, em sede de projetos de cooperação, previstas verbas para a função 

avaliação.  

Considerando as práticas e standards internacionais, o Camões, IP deve caminhar para a 

unicidade do orçamento avaliativo, concentrando-o no orçamento do GAA, em linha com 

as recomendações do Exame de Pares. Para a orçamentação da função Avaliação, teve-se 

em conta uma estimativa de custos que tem como pressuposto o histórico da despesa 

realizada em avaliações anteriores12, em que para:  

1) Avaliações externas, o critério utilizado foi a média dos montantes executados 

nas avaliações nos últimos 5 anos; para além dos montantes já estipulados 

aquando da definição da proposta de orçamento do GAA para 2021; e os 

                                                 
12 Resulta que as verbas para a função avaliação, inscritas em sede de projetos, podem ter obedecido a lógicas distintas 

às enunciadas. 
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orçamentos previstos para algumas intervenções com avaliações inscritas nos 

instrumentos contratuais. A estrutura de custos contempla: a remuneração da 

equipa de avaliação, viagens, alojamento, per diem, transporte local e despesas 

com saúde/seguros. 

2) Avaliações internas foi utilizada a média dos montantes executados nas 

avaliações nos últimos 5 anos, incluindo: viagens, deslocações internas, 

alojamento, ajudas de custo, comunicações, a que acrescerá eventual contratação 

de perito. 

Serão privilegiadas formas de contratação que estimulem a concorrência, tendo-se como 

procedimento padrão a consulta preliminar ao mercado a várias entidades, mesmo 

quando os valores do procedimento assim não o exijam, sendo tida em consideração, na 

fase de seleção dos prestadores de serviço, informação relativa à qualidade de trabalhos 

anteriormente realizados para o Camões, IP. 

9.3 Outras condicionantes  

Para além da disponibilidade orçamental e da existência de recursos humanos com as 

valências técnicas necessárias13, a realização das atividades pode ser afetada pelos 

seguintes fatores: 

 Evolução da situação epidemiológica em Portugal e nos países parceiros; 

 Possibilidade de operacionalização de meios tecnológicos para realização de 

trabalho remoto, condicionado pela proficiência tecnológica e conectividade; 

 Existência de prestadores de serviços de avaliação externa com as competências e 

disponibilidade para o efeito. 

O Plano de Avaliação 2021-2023, enquanto instrumento flexível, pode ser objeto de 

atualização e revisão anual, devidamente fundamentada e enquadrada na Política de 

Avaliação. 

                                                 
13 Para o efeito, refira-se que à data da submissão do Plano a aprovação pelo Conselho Diretivo, o Mapa de Pessoal de 
2021 para a área da avaliação contempla 3 TS.  
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10. Identificação dos objetos de avaliação para o triénio 2021-2023  

Objetos de avaliação 2021 2022 2023 Características Fundamento14 Observações 

A executar pelo GAA 
Orçamento 2021 GAA 

≈18k€ 

Cooperação Bilateral  

PEC Guiné-Bissau  
2015-2020 

4º T 
(tbc) 

  Final 
Interna 

Conjunta 
(presencial) 

Programa Estratégico Cooperação 
Portugal-Guiné Bissau 

A determinar em função da 
necessidade de perito 

temático e dimensão da 
equipa de avaliação 

PEC STP 2016-2020 
(inclui Saúde para 
Todos - Rumo à 
Sustentabilidade 2017-
2020 – STP) 

3ºT/4ºT 
(tbc) 

  Final 
Interna 

Conjunta 
(presencial) 

Programa Estratégico Cooperação 
Portugal-São Tomé e Príncipe  
A avaliação do programa Saúde para 
Todos: Rumo à Sustentabilidade 2017-
2020, que visa "apurar resultados e 
contribuir para tomadas de decisão 
futuras" merece particular atenção, a 
definir nos respetivos TdR 

Orçamento GAA - a 
determinar em função da 

necessidade de perito 
temático e dimensão da 

equipa de avaliação; a que  
acresce verba a apurar no 

orçamento DAB para o 
programa Saúde para Todos 

PEC Cabo Verde 2016-
2020 

4ºT 
  Avaliação 

Executiva 

Interna 
Conjunta 
(remota) 

Despacho CD à IS5035/2020/GAA - 
para preparação da avaliação final e 
para apoiar a tomada de decisão ao 
próximo ciclo de programação.  

- 

 
3ºT 

 
Final 

Interna 
Conjunta 

(presencial) 

Programa Estratégico Cooperação 
Portugal – Cabo Verde  

A determinar em função da 
necessidade de perito 

temático e dimensão da 
equipa de avaliação 

PEC Moçambique  2ºT 
  Avaliação 

Executiva 
Interna 

Conjunta 

Despacho CD à IS5035/2020/GAA - 
para preparação da avaliação final e 

- 

                                                 
14 Fundamento legal ou sinalização da necessidade pelas UO do CICL.  
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2017-2021 (remota) para apoiar a tomada de decisão ao 
próximo ciclo de programação 

 
2ºT 

 
Final 

Interna 
Conjunta 

(presencial) 

Programa Estratégico Cooperação 
Portugal – Moçambique 

A determinar em função da 
necessidade de perito 

temático e dimensão da 
equipa de avaliação 

PEC Angola 2018-2022 

 

3ºT 
 Avaliação 

Executiva 

Interna 
Conjunta 
(remota) 

Despacho CD à IS5035/2020/GAA  
Para preparação da avaliação final e 
para apoiar a tomada de decisão ao 
próximo ciclo de programação. 

- 

 
 

3ºT Final 
Interna 

Conjunta 
(presencial) 

Programa Estratégico Cooperação 
Portugal – Angola 

A determinar em função da 
necessidade de perito 

temático e dimensão da 
equipa de avaliação 

PEC TL 2019-2023 
Inclui projeto Quinta 
Portugal 2016-2021 

 

Tbc  Avaliação 
Executiva 

Interna 
Conjunta 
(formato 
híbrido) 

Despacho CD à IS5035/2020/GAA  
Para preparação da avaliação final e 
para apoiar a tomada de decisão ao 
próximo ciclo de programação 
Inclui a avaliação, prevista em 
memorando de entendimento, do 
projeto Quinta Portugal. 

A determinar em função da 
necessidade de perito 

temático e dimensão da 
equipa de avaliação, a 

complementar com outras 
fontes de financiamento 

FOCO.UNTL (Timor-
Leste) 2019-2022 

 

4ºT  Final Interna 

Avaliação (interna) prevista em 
protocolo 

Orçamento do projeto/DAB 
prevê 10.000€, a 

complementar com outras 
fontes de financiamento 
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Objetos de avaliação 2021 2022 2023 Características Fundamento15 Observações 

A executar pelo GAA  

Cultura e Língua 

Papel da Rede de Centros 
Culturais dos países parceiros 
de Língua Portuguesa na 
promoção da cooperação 
cultural 

 

 1.º T Avaliação 
intermédia 

Tbc Identificação pela UO/DSC Orçamento GAA 

Relevância da Certificação 
como instrumento no EPE 

 2.ºT  Avaliação 
intermédia 

Tbc Identificação pela UO/DSL Orçamento GAA 

 

 

 

Objetos de avaliação 2021 2022 2023 Características Fundamento16 Observações 

A gerir pelo GAA (contratação e gestão) 

Cooperação Bilateral 

Apoio à Construção de 
Infraestruturas em 
Cabo Verde (linhas de 
crédito) 

Todo ano   
Final 

(Avaliação 
impacto) 

Externa 
Avaliação em curso, iniciada em 2020, 
dando seguimento às recomendações 
do Exame de Pares do CAD/OCDE. 

74.900€, compromisso 
plurianual (2020 e 2021) 

(Orçamento GAA) 

Programa de 
Cooperação técnico-
policial 2017-2021 

 Tbc  Final Externa 
Avaliação prevista em Acordo de 
Parceria.  

 Orçamento GAA 

                                                 
15 Fundamento legal ou sinalização da necessidade pelas UO do CICL.  
16 Fundamento legal ou sinalização da necessidade pelas UO do CICL.  
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Estratégia Operacional 
de Ação Humanitária e 
de Emergência 4ºT 

  
Final Externa 

Avaliação solicitada pela Divisão de 
Ação Humanitária, Sociedade Civil e 
Cidadania, cuja pertinência se 
intensifica pelo contexto da pandemia 
COVID-19. 

Orçamento GAA 2021, a 
reforçar com outras fontes de 

financiamento internas 

Apoio ao setor da 
Justiça nos PALOP e 
Timor-Leste 

   Final Externa 
Avaliação prevista em Acordo de 
Parceria, necessidade apontada pela 
Divisão de Assuntos Bilaterais   

Orçamento GAA 

Programa Cluster 
Cooperação Portuguesa 
Ilha Moçambique – 3ª 
fase 2011-2022 

  

 Final Externa 
Necessidade apontada pela Divisão de 
Assuntos Bilaterais   

Orçamento do projeto/DAB 
50.000 € 

 

Programa de Apoio 
Integrado ao sector 
Educativo – PAISE – 
(STP) 2019-2022 

  

 Final Externa 

Avaliação prevista em Protocolo e 
documento de projeto.  
A responsabilidade na avaliação não 
resulta clara no protocolo. 

Orçamento do projeto para 
avaliação e auditoria/DAB 

68.388,25€  
 

Projeto Consultório da 
Língua para Jornalistas 
(Timor-Leste) 2021-
2023 

  

 Final Externa 
Avaliação prevista em Acordo de 
Parceria 

Orçamento do projeto/DAB 
50.000€ 

 

Programa de Reforço da 
Capacidade do Sistema 
Educativo (PRECASE), 
Guiné-Bissau, 2019-
2023 

Tbc 

 

 
Intermédia 

(2021); 
 Final (2023) 

Externa 

Avaliação intermédia e final previstas 
em Protocolo. 
DAB propõe que seja adiada a 
avaliação intermédia, a plasmar em 
adenda 

Orçamento do projeto/DAB 
34.000€ 

 

Estratégia Nacional de 
Educação para o 
Desenvolvimento 
(ENED) 2018-2022 

 

  Final Externa 
RCM n.º 94/2018 prevê momento 
final de avaliação por avaliadores 
externos. 

Tbc 
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Objetos de avaliação 2021 2022 2023 Características Fundamento17 Observações 

A gerir pelo GAA (contratação e gestão)  

Cooperação Delegada 

ACTIVA Eixo 3 - Projeto 
de Apoio Integrado ao 
Desenvolvimento Rural 
nas regiões de Bafatá, 
Tombali e Quinara 
(Guiné-Bissau) 2016-
2021 

2.º a 4ºT   Final Externa 

Avaliação prevista no Acordo de 
Delegação a ser conduzida pelo 
Camões, IP, em conjunto com 
Delegação da União Europeia.  

34.575€  
(orçamento projeto) 

GESTDOC - 
Modernização do 
Sistema de Gestão e 
Segurança Documental 
de Cabo Verde e Guiné 
Bissau 
2019-2023 

 

Tbc  Avaliação 
intermédia 

Tbc 

Divisão de Parcerias Estratégicas 
aponta necessidade de avaliação 
intercalar em final de 2021/princípio 
de 2022. Depende de interação e 
orientações da Delegação da UE  

Averiguar existência de verbas 
no projeto 

SWAIMS - Apoio 
Integrado à África 
Ocidental em matéria 
de Segurança Marítima 

 

Tbc  Avaliação 
intermédia 

Tbc 

Projeto de Cooperação Delegada cujo 
instrumento contratual prevê 
avaliação intermédia a ser assegurada 
pelo Camões, IP. Depende de 
interação e orientações da Delegação 
da UE  

Averiguar existência de verbas 
no projeto.  

Nível de execução irá 
determinar se transita para 

2023. 

 

 

 

                                                 
17 Fundamento legal ou sinalização da necessidade pelas UO do CICL.  
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Objetos de avaliação 2021 2022 2023 Características Fundamento18 Observações 

A acompanhar   

Cooperação Bilateral 

Consultório da Língua 
para Jornalista (Timor-
Leste) 2016-2019 

 

 

 Final Externa 
Avaliação contratada pela Divisão de 
Assuntos Bilaterais, em 2020 

Orçamento do projeto 

Estratégia Nacional de 
Educação para o 
Desenvolvimento 
(ENED) 2018-2022 

 
 

 Intermédia Externa 
Avaliação contratada pela Plataforma 
Portuguesa das ONGD, com início em 
2020 

- 

Projeto Pro-Português, 
(Timor-Leste) 2019-
2022 

 

  Final Externa 
Avaliação prevista em protocolo, cuja 
responsabilidade é atribuída ao 
parceiro timorense 

- 

 

 

Objetos de avaliação 2021 2022 2023 Características Fundamento19 Observações 

A acompanhar   

Cooperação Delegada 

RETFOP - Revitalização 
do Ensino Técnico e da 
Formação Profissional 
em Angola 2017-2022 

1ºT 
 

 Intermédia Externa 

Avaliação a ser conduzida pela 
Delegação da União Europeia de 
Angola em 2021 – aguarda-se 
contato. 

- 

                                                 
18 Fundamento legal ou sinalização da necessidade pelas UO do CICL.  
19 Fundamento legal ou sinalização da necessidade pelas UO do CICL.  
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FRESAN - 
Fortalecimento da 
Resiliência e da 
Segurança Alimentar e 
Nutricional em Angola 
2018-2024 

2ºT 

 

 Intermédia Externa 
Avaliação a ser conduzida pela 
Delegação da União Europeia de 
Angola, em 2021, aguarda-se contato. 

- 

Mais Emprego em 
parceria público-
privada para os jovens 
de Cabo Delgado  
2020-2024 

 

tbc  Intermédia Tbc 
Avaliação a ser conduzida pela 
Delegação da União Europeia de 
Moçambique  

- 

PROCULTURA - 
Promoção do Emprego 
nas Atividades 
Geradoras de 
Rendimento no Sector 
Cultural nos PALOP e 
Timor Leste  
2019-2023 

2ºT  tbc Final Externa 

Avaliação final a ser conduzida pela 
Delegação da União Europeia de 
Moçambique – aguarda-se contato 
 

- 

 


