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Lançamento do Monitor de Evidências Covid-19

Newsletter #0 | 2 de junho de 2020

FGV EESP Clear lança monitor para facilitar
acesso de gestores a evidências de políticas
públicas de combate ao novo coronavírus
Diante de um horizonte premente por causa do novo coronavírus, o FGV EESP
Clear lança o Monitor de Evidências Covid-19. O intuito é colaborar com a agenda
pública, especialmente no debate nacional e subnacional de países da África Lusófona e
do Brasil, na América Latina, servindo como um repositório com estudos e dados de
qualidade que contribuem para o enfrentamento da pandemia da covid-19.
Lideranças e gestores públicos precisam atuar pautados por agilidade, foco constante nas
evidências e geração de impacto sustentável. Sem isso, governos trabalharão no escuro,
num cenário intensamente adverso. Por isso queremos fornecer elementos de qualidade
no debate sobre alternativas de políticas públicas no contexto da pandemia. Existe um
volume considerável de evidências em produção e já publicadas por diversas
organizações no mundo inteiro. Esses materiais colaboram para a ação governamental,
mas estão dispersos. Diante disso, vamos organizar conteúdos de qualidade sobre a atual
crise sanitária e compartilhá-los com nossos parceiros e o público interessado. O foco é
monitoramento e avaliação de medidas que governos em todo o mundo estão tomando.
Semanalmente, por meio desta nova newsletter e das nossas redes sociais, vamos
compartilhar informações sobre economia, mercado de trabalho, política social, educação,
saúde, primeira infância, entre outros temas.
Assim, reafirmamos nossos compromissos e esforços da rede global Clear para promover
o planejamento e a implementação de políticas públicas baseadas em evidências,
fortalecendo sistemas e capacidades de monitoramento e avaliação, que serão um
elemento-chave para produzir as respostas mais efetivas e eficazes aos novos desafios
postos pela pandemia. Precisamos nos preparar e desenvolver capacidades para
endereçar esta e futuras crises. Já contamos com um repositório inicial e em permanente
construção de publicações sobre a pandemia. Agora vamos ampliar o acesso a este
conhecimento, colocando-o à sua disposição nos nossos canais digitais.
Conecte-se conosco!

https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=706726

1/3

03/06/2020

Lançamento do Monitor de Evidências Covid-19

Acompanhe o painel de lançamento do Monitor de
Evidências Covid-19 nesta quinta-feira, às 14h
O lançamento oficial do Monitor de Evidências Covid-19 é um dos mais de 30 eventos
registrados no Brasil e em países da África Lusófona ao longo da Semana de Avaliação
gLocal 2020, que ocorre entre 1 e 5 de junho.
Inscreva-se no painel online desta quinta-feira (4/6), a partir das 14h, ou clique aqui para
assistir ao vivo.
Painelistas: Lorena Barberia (USP e Rede de Pesquisa Solidária), Maurício Barreto
(Cidacs/Fiocruz), Ricardo Paes de Barros (Insper e IAS), Rudi Rocha (FGV e IEPS) e
André Portela (FGV EESP Clear).

Assine a newsletter do Monitor de Evidências Covid-19
O FGV EESP Clear tem um repositório inicial e em permanente construção de
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publicações do mundo inteiro baseadas em evidências sobre os impactos da
pandemia do novo coronavírus em diversas áreas. Nesta newsletter semanal vamos
selecionar e compartilhar estudos e dados de qualidade sobre a atual crise sanitária,
com foco em monitoramento e avaliação de medidas governamentais de
enfrentamento da covid-19.
Clique aqui para assinar.

O FGV EESP Clear é um dos seis centros regionais que compõem a Iniciativa Clear, uma ação global de várias entidades e
países que visa o aperfeiçoamento de políticas públicas e programas por meio do fortalecimento de capacidades e sistemas
de monitoramento e avaliação.
www.fgvclear.org © 2020 The Clear Initiative, todos os direitos reservados.
A newsletter do Monitor de Evidências Covid-19 visa disseminar conhecimento. Opiniões contidas nos conteúdos divulgados
são de responsabilidade dos respectivos autores e autoras.
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