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Falta apenas uma década para que os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
de 2030 sejam cumpridos; portanto, 
2020 é um ano crucial para garantir que 
os países possam apresentar evidências 
relacionadas ao progresso rumo aos 
objetivos. O fortalecimento dos sistemas e 
capacidades de monitoramento e avaliação 
(M&A) são requisitos fundamentais 
para que os países gerem evidências 
para os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e para as decisões de política 
de maneira geral. Sistemas e capacidades 
de M&A fornecem aos países ferramentas 
para medir o progresso durante a 
implementação de programas e políticas 
públicas, para aprender com a experiência 
e elaborar políticas baseadas em evidências 
mais sólidas, o que ajuda os países a 
permanecer no rumo do cumprimento de 
suas metas de desenvolvimento nacional.

A pandemia de coronavírus (COVID-
19) destaca ainda mais a importância 
de sistemas sólidos de M&A, que nos 
permitam investigar e aprender com o 
impacto de políticas e ações anteriores 
para o enfrentamento de crises 
semelhantes. Nessas circunstâncias sem 
precedentes, os governos precisam ter 
a capacidade de rastrear o progresso de 
suas intervenções e ter certeza de que 
identificaram e abordaram as lacunas 
e as vulnerabilidades do projeto ou 
da implementação do programa.

No contexto do apoio aos sistemas e 
capacidades de M&A, a Iniciativa dos 
Centros de Aprendizagem e Avaliação 
e Resultados (Centers for Learning and 
Evaluation and Results - CLEAR) e o Grupo 
de Avaliação Independente do Banco 
Mundial, juntamente com mais de 180 

Mensagem da Diretora 
-Presidente da CLEAR

Sophie Sirtaine
CLEAR CEO 

Diretora de Estratégia e Operações
GRUPO DE AVALIAÇÃO INDEPENDENTE
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organizadores de eventos do mundo 
todo, realizaram a Semana de Avaliação 
gLOCAL 2020, realizada de 1 a 5 de 
junho de 2020. Para se adaptar às novas 
circunstâncias impostas pela pandemia 
global de COVID-19, os organizadores 
aceitaram o desafio de realizar 
apenas eventos virtuais. Organizações 
não governamentais, instituições 
governamentais, instituições acadêmicas, 
o setor privado e outros parceiros de 
desenvolvimento global organizaram mais 
de 250 eventos on-line durante a semana. 

Este relatório apresenta uma visão 
geral e uma avaliação da semana de 
avaliação gLOCAL 2020. A primeira 

seção examina as análises regionais 
de cinco centros CLEAR regionais e 
examina alguns eventos importantes 
dessas regiões em detalhes. A seguir, 
discutimos as estatísticas globais para 
identificar tendências em organizadores de 
eventos, temas e registro de participantes, 
inclusive uma ampla análise sobre os 
tópicos dos eventos da semana. Além 
disso, nosso website apresenta os 
procedimentos do evento e informações 
sobre eventos individuais da gLOCAL.

Esperamos que este relatório seja 
útil e incentive o apoio contínuo ao 
M&A e seu papel no fortalecimento 
de capacidades, estímulo à 

responsabilização, promoção da tomada 
de decisões com base em evidências e 
aprendizado a partir dos resultados.

Agradeço a todos os organizadores e 
participantes pela contribuição para a 
Semana de Avaliação gLOCAL 2020 e 
pelo avanço do movimento global de 
compartilhamento de conhecimento sobre 
M&A. Contamos com sua participação 
contínua nos próximos anos.

© Unsplash

Juntos, podemos 
ajudar a preencher 
a lacuna de M&A!
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O que é a Semana  
de Avaliação gLOCAL?

A Semana de Avaliação gLOCAL é uma semana dedicada a eventos de compartilhamento de 
experiências e conhecimentos globais sobre tópicos de monitoramento e avaliação. 

Quem organiza  
a gLOCAL?

A Iniciativa CLEAR, um programa de múltiplos doadores e financiado por trusts, realiza a Semana de 
Avaliação gLOCAL em parceria com instituições locais, regionais e globais de M&A, incluindo instituições 
públicas e não governamentais, do setor privado, instituições acadêmicas e profissionais especialistas.

Como ela funciona? Organizações do mundo todo enviam propostas para realizar sessões em suas agências, setores, 
cidades, países ou regiões. Uma vez selecionadas, elas seguem os planos globais da gLOCAL, mas 
trabalham de forma autônoma no planejamento e na realização de seus eventos. Com a coordenação 
por meio do programa gLOCAL, elas podem compartilhar as informações sobre a sessão de forma mais 
ampla e se informar sobre o que os outros estão fazendo em cada campo.

Como são  
os eventos?

Os eventos abrangem uma ampla gama de tópicos. Alguns exemplos deste ano incluem Avaliação em 
Contextos de Conflito, Parlamento, Participação e Elaboração de Políticas, e “A Avaliação como 
Ferramenta para Melhoria da Administração Pública”.

Quem participa  
das sessões?

Qualquer pessoa interessada em expandir seus conhecimentos de monitoramento e avaliação é 
incentivada a participar dos eventos gLOCAL! Contamos com a participação de autoridades 
governamentais, acadêmicos (inclusive pesquisadores e estudantes), funcionários de organizações sem 
fins lucrativos e outros profissionais que trabalham para promover o desenvolvimento socioeconômico.

Quanto custa participar? Todos os eventos gLOCAL são gratuitos para os participantes e abertos ao público.

Qual é o formato 
 dos eventos?

Os eventos incluem apresentações, painéis de discussão, mesas redondas, workshops de 
desenvolvimento de habilidades e eventos virtuais. O gLOCAL 2019 combina sessões presenciais e 
virtuais, enquanto a Semana de Avaliação 2020 consistiu em sessões.

Em que idiomas são realizados  
os eventos da gLOCAL?

Os eventos gLOCAL podem ser realizados em qualquer idioma, dependendo do organizador. Sempre há 
eventos em inglês, espanhol, francês e português, mas também vimos eventos em árabe, georgiano e 
romeno. 

gLOCAL em resumo
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A semana de avaliação gLOCAL deste ano - a segunda iteração - 
ocorreu virtualmente e incluiu mais de 250 eventos realizados por 
188 instituições em 40 países.

A Iniciativa dos Centros de Aprendizagem e Avaliação e Resultados 
(CLEAR) lançou a semana de Avaliação gLOCAL em 2019 como uma 
ampliação da EvalWeek da CLEAR América Latina e Caribe (que teve 
início em 2015) para promover sua missão de fortalecer as 
capacidades locais de monitoramento e avaliação (M&A), fomentando 
a responsabilização pelos resultados, promovendo a tomada de 
decisão baseada em evidências e o aprendizado com os resultados. 
M&A desempenha um papel crítico no fortalecimento da 
responsabilização e no aumento da transparência nas áreas de 
gastos públicos e prestação de serviços. A Semana de Avaliação 
gLOCAL visa a aumentar o compartilhamento de conhecimento 
global e local sobre M&A para ajudar a alcançar esses objetivos. A 
Semana de Avaliação gLOCAL inaugural foi realizada em 2019 com 
eventos de compartilhamento de conhecimentos de M&A em 38 
países em 5 continentes, com o apoio de 177 organizadores de 
eventos e cerca de 22.000 participantes.

Os parceiros globais enfrentaram o desafio de mudar todos os 
eventos gLOCAL para um formato virtual nas circunstâncias do 
coronavírus (COVID-19).

Os organizadores da gLOCAL adaptaram-se rapidamente nos estágios 
iniciais da pandemia de COVID-19 e enfrentaram o desafio de 
transformar seus eventos presenciais em virtuais, garantindo a 
segurança do público em suas regiões. A maioria dos organizadores 
considerou esse fato uma oportunidade de ser verdadeiramente 
gLOCAL e expandir seu alcance. O formato on-line permitiu que os 
eventos incluíssem palestrantes e participantes de diferentes países e 
regiões, o que resultou em discussões mais ricas ao longo da semana.

Durante toda a Semana de Avaliação gLOCAL 2020, profissionais de 
avaliação, acadêmicos e pesquisadores, estudantes e funcionários 
do governo, entre outros, juntaram-se ao diálogo global sobre M&A, 
conectando-se entre si e compartilhando seus conhecimentos e 
experiências de campo. 

A semana apresentou uma ampla gama de tópicos sobre temas 
emergentes de M&A e tópicos transversais, inclusive saúde, gênero, 
mudança climática, papel da tecnologia e inteligência artificial em 
M&A, preparação de orçamento baseado em desempenho e 
inclusão social, entre muitos outros tópicos. A diversidade de tópicos 
reflete a importância de nos conectarmos local e globalmente para 
compartilhar conhecimentos, experiências e aprendizagem em 
nossos esforços coletivos para enfrentar os desafios do 
desenvolvimento global.

Introdução
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“Transformar a semana de 
avaliação gLOCAL em virtual 
permitiu a todos nós alcançar 
um público mais amplo em 
diferentes fusos horários, 
envolver palestrantes de todo 
o mundo e permitir que as 
pessoas se unissem em diálogo e 
compartilhassem conhecimentos 
de M&A, democratizando o acesso 
a informação em uma escala que 
nunca tínhamos visto antes.”

Emil Salim, CLEAR LAC



Visão Geral 
Regional



A situação atual marcada pela pandemia global de COVID-19 exige decisões 
políticas baseadas em evidências, pois muitas vidas dependem delas. Os 
governos precisam implementar políticas eficazes para superar os enormes 
desafios sociais e econômicos enfrentados durante e após a pandemia. Mais 
do que nunca, o fortalecimento das capacidades de M&A tornou-se um 
imperativo global e local. A Semana de Avaliação gLocal 2020 na América 
Latina e no Caribe nos mostrou que a crise da saúde é uma oportunidade 
para demonstrar a necessidade de fortalecer a agenda de M&A na Região. 
Apesar das restrições de distanciamento social e da realização de eventos 
apenas on-line, os organizadores da Região promoveram mais da metade 
dos eventos da Semana de Avaliação gLOCAL - uma resposta inspiradora.

América Latina e Caribe

Gabriela Perez
Directora, 

CLEAR América Latina e Caribe

15
países

148
eventos

8000
inscritos

CLEAR AMÉRICA LATINA E CARIBE
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Na América Latina e no Caribe de língua 
espanhola, foram realizados 148 eventos 

com mais de 8.000 participantes inscritos. Todos 
os eventos foram virtuais, promovidos por 
organizações em 15 países e abrangeram uma 
ampla variedade de tópicos, inclusive os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODSs), gestão pública e os desafios enfrentados 
pela avaliação de políticas públicas em âmbito 
local e regional no contexto atual. 

A COVID-19 foi um tema emergente este ano e 
vários eventos abordaram esse problema. Várias 
instituições trataram de questões relacionadas à 
pandemia e ao impacto sobre os problemas 
sociais existentes, como pobreza e gênero. O 
papel da avaliação de políticas públicas no 
contexto de uma crise de saúde também foi um 
tema de destaque. Sobre este assunto, a 
Universidade de Lanus na Argentina realizou seis 
entrevistas virtuais sobre avaliação e tomada de 
decisões durante a crise de saúde da COVID-19. 
Vários tomadores de decisão e especialistas em 
avaliação discutiram o papel do estado, o 
impacto da crise de saúde nas políticas sociais e 
o papel fundamental da avaliação para ajudar a 
elaborar políticas públicas melhores.

Várias organizações acadêmicas, governamentais 
e não governamentais (ONGs) trataram da 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento, outro 
tema emergente. O Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento) organizou um 

evento sobre o tema, “A Avaliação Como 
Instrumento Para Implementação Local da 
Agenda 2030,” com uma série de sessões virtuais 
que exploraram várias questões relacionadas à 
implementação local. Este evento contou com 
mais de 2.000 participantes ao longo de suas 
três sessões, tornando- se um dos mais populares 
da Região.

Figura 1. Nuvem de palavras em espanhol com títulos de 
eventos na America Latina e no Caribe

Desde sua criação na região da 
América Latina e Caribe, a Semana de 
Avaliação gLOCAL vem aumentando 
a consciência em escala global 
sobre a necessidade de aumentar 
as capacidades de avaliação. As 
partes interessadas locais procuram 
influenciar seus ambientes e 
fortalecer os laços com parceiros 
regionais e globais. Simultaneamente, 
os parceiros regionais e globais 
adquirem conhecimentos concretos 
para compreender adequadamente 
a política local e os desafios da 
avaliação. As evidências da avaliação 
e a promoção da aprendizagem 
por meio de encontros e 
compartilhamento são essenciais para 
encontrar respostas para os enormes 
problemas sociais e econômicos que 
muitas nações em desenvolvimento 
enfrentam hoje. A semana de 
avaliação gLOCAL é um esforço 
bem-sucedido nessa direção.
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HISTÓRIA DE DESTAQUE

Fortalecimento de um sistema local de M&A, 
empoderamento de cidadãos e desenvolvimento  
das capacidades do estado com aliados globais

Laboratorio Nacional
de Políticas Públicas

Nuevo León é um dos estados mais prósperos 
do México, mas continua com uma lacuna 
significativa de riqueza, tem baixo desempenho 
na redução da pobreza e enfrenta problemas de 
segurança recorrentes. Em 2014, o governo 
local criou o Consejo Nuevo León (Conselho de 
Nuevo León), uma agência de assessoria para o 
poder executivo local sobre planejamento e 
avaliação de políticas, para tratar dessas questões. 
Um dos principais elementos da estratégia do 
conselho é aumentar a conscientização sobre 
M&A em Nuevo León, estimulando o debate 
público a respeito de como o planejamento e as 
evidências podem ajudar a alcançar melhores 
resultados nas políticas. 

A Semana de Avaliação gLOCAL 2020 
proporcionou ao Consejo Nuevo León a 
oportunidade de se dirigir a públicos estratégicos, 
promover o uso da avaliação e contribuir para a 
reformulação do sistema de M&A de seu estado. 

processar dados, analisá-los e comunicar 
insights com ferramentas inovadoras de 
visualização de dados. O Laboratório Nacional 
de Políticas Públicas apoiou esta oficina.

3  Um workshop sobre verificação de dados e 
seu papel no trabalho jornalístico, desenvolvido 
com o Verificado (um projeto mexicano de 
verificação de fatos) e o Google News Lab. O 
objetivo foi ajudar os jornalistas a comunicar 
informações sobre M&A aos cidadãos usando 
ferramentas de verificação de uma maneira 
acessível. A transição de evento presencial 
para on-line permitiu ao Conselho de Nuevo 
León trabalhar com o Verificado para 
desenvolver uma plataforma virtual para 
workshops on-line no website do Verificado. 
Essa plataforma garante a continuidade do 
trabalho do evento por meio de iterações 
futuras do workshop e a capacidade de 
alcançar um público mais amplo.

O conselho organizou a “AÇÃO DE DADOS: 
Avaliação além do Processo de Administração 
Pública,” um evento direcionado a três públicos 
estratégicos, voltado a aumentar a 
conscientização sobre M&A em seu estado e na 
sociedade civil, e entre funcionários públicos e 
jornalistas. O objetivo do evento foi criar um 
ambiente de responsabilização e, para isso, uma 
sessão foi destinada a cada grupo alvo: 

1  Um painel  direcionado às ONGs que tratou 
da importância de envolver os cidadãos no 
processo de avaliação e dar a eles uma melhor 
compreensão do trabalho dos governos para 
melhorar a avaliação das políticas. Este painel 
foi coorganizado com duas ONGs de destaque 
da região: Cómo vamos Nuevo León e México 
Evalúa.

2  Um workshop para funcionários públicos 
que participam do processo de elaboração e 
comissionamento de avaliações. O objetivo 
do workshop foi ajudá-los a entender como 
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O grande número de eventos, organizadores e participantes da edição 

2020 da Semana de Avaliação gLOCAL demonstra que M&A é uma área de 

interesse crescente na África Lusófona e no Brasil. Nos eventos, pudemos 

ver mais e mais pessoas preocupadas com melhores práticas e programas de 

M&A nos níveis federal, estadual e municipal, e em ONGs e no setor privado. 

Também observamos uma variedade de iniciativas em diferentes lugares 

e contextos que nos mostraram que pessoas e organizações estão tendo 

sucesso na implementação de práticas e políticas de M&A em âmbito local.

África Lusófona e Brasil 

André Portela
Director,  

CLEAR África Lusófona e Brasil CLEAR ÁFRICA LUSÓFONA E BRASIL

6
países

36
eventos

2000
inscritos
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Na África lusófona e no Brasil, ocorreram 36 eventos com 
mais de 2.000 participantes inscritos. Organizações de 

todo o Brasil promoveram os eventos totalmente virtuais que 
abordaram uma ampla variedade de tópicos, inclusive 
educação, novas tecnologias para M&A e a pandemia de 
COVID-19.

A formulação de políticas baseadas em evidências e a avaliação 
de políticas públicas foram temas de destaque na região este 
ano, e essas questões foram abordadas em vários eventos. 
Durante toda a semana, houve eventos sobre este tema, como 
“Experiências na Avaliação de Políticas Públicas realizado pelo 
IPECE”, Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará 
(no qual os palestrantes e participantes discutiram os processos, 
os métodos, a infraestrutura e os recursos humanos para a 
avaliação de políticas públicas no estado do Ceará), e “O Papel 
da Avaliação Na Construção do Valor Público,” pelo Instituto 
Plácido Castelo. 

Sobre o mesmo tópico, a Logos Consultoria e o Observatório 
de Segurança—Prefeitura Municipal de Niterói realizaram a 
mesa-redonda, “A Importância das Políticas de Avaliação na 
Implementação, nos Resultados e na Transparência das 
Políticas Públicas,” em que houve uma discussão animada 
sobre como desenvolver uma cultura de avaliação nos 
municípios, com especial atenção aos ODSs. 

Outro tema emergente foi o uso de diferentes métodos na 
avaliação de políticas públicas, programas e projetos. Três 
sessões abordaram esta questão: “Avaliação de Políticas 
Públicas Além da Avaliação de Impacto”, “Uso de Métodos de 
Triangulação Como Forma de Avaliar Programas Federais ," e 
“Qual é o Impacto da Avaliação de Projetos, Programas e 
Políticas?”

“A gLOCAL Eval Week promove a cultura e o 
pensamento avaliativos. Diferentes profissionais e 
instituições podem, por meio do evento, apresentar 
suas práticas, induzir reflexões, estabelecer 
parcerias e dar visibilidade às avaliações em 
diferentes territórios, descentralizando a agenda. 
Nos últimos três anos, nós da Logos Consultoria 
organizamos sete eventos na Semana de Avaliação 
gLOCAL, nos quais fizemos parcerias com 
aproximadamente 10 organizações de diferentes 
segmentos. Foi uma maneira de ganhar voz e 
apresentar pensamentos que, de outra forma, 
possivelmente ficariam arquivados.”

Taiana Jung, Diretora Técnica,  
Logos Consultoria

“Ao reunir participantes de diferentes instituições de 
pesquisa, universidades e órgãos públicos do Espírito 
Santo e de outros estados, o evento que realizamos 
atingiu um grande público. Dessa forma, acredito 
que conseguimos ampliar e democratizar a discussão 
sobre a importância da formulação de políticas 
baseadas em evidências, visando a uma alocação 
mais eficiente dos recursos públicos. A semana 
gLOCAL Eval foi rica em geração de conteúdo e 
fortalecimento de laços entre instituições.” 

Mariana Fialho Ferreira, Docente, Universidade Federal 
do Espírito Santo
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HISTÓRIA DE DESTAQUE 

Políticas Públicas Baseadas em 
Evidências: Relevância da 
Integração Institucional de M&A 

HISTÓRIA DE DESTAQUE

M&A de Políticas Públicas  
na África Lusófona 

O Instituto Jones dos Santos Neves 
(IJSN), com apoio do Programa de 
Pós-Graduação em Economia da 
Universidade Federal do Espírito 
Santo e o CLEAR LAB, organizaram 

uma mesa-redonda sobre a importância da 
formulação de políticas baseadas em evidências. 
Um caso de sucesso deste tema que mereceu 
destaque é do Espírito Santo, estado do Brasil 
onde, em 2017, o IJSN criou o Sistema de 
Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. 
O Espírito Santo foi um dos primeiros estados do 
Brasil a implantar seu sistema de M&A.

 Durante a mesa redonda, Pablo Lira, representante 
do IJSN (órgão da Secretaria de Economia e 
Planejamento do Estado do Espírito Santo), 
apresentou a história da agência e do sistema 
estadual de avaliação de políticas públicas, implantado 
em 2017. Ele falou sobre a necessidade de encontrar 
políticas que sejam mais eficientes para adaptação à 
recessão econômica em curso, que podem ser 
apoiadas por investimentos em M&A e pela 
formulação de políticas baseadas em evidências.

O deputado federal Felipe Rigoni também 
participou da mesa redonda. Ele enfatizou a 
importância de evidências qualificadas na 

O CLEAR LAB, com o apoio 
do Grupo de Avaliação 
Independente do Banco 
Mundial (IEG), organizou 

uma conferência de três dias com representantes 
do governo, a sociedade civil e a academia dos 
países da África Lusófona para discutir as práticas 
e capacidades de M&A que os governos estão 
implementando nesses países. Por meio deste 
evento, o CLEAR LAB estabeleceu novas relações 
com as principais partes interessadas na África 
Lusófona e preparou um plano de ação para 
fortalecer a capacidade de avaliação.

Entre os palestrantes deste evento estavam 
representantes de governo de alto nível do 
Ministério das Finanças de Cabo Verde, Gilson 

formulação de políticas e apresentou exemplos 
de por que o Brasil precisa melhorar sua prática 
de avaliação de políticas públicas para 
fundamentar melhor a formulação de políticas e 
decisões futuras. André Portela, diretor do CLEAR 
LAB, ecoou o pensamento dos demais 
palestrantes e apresentou diferentes tipos de 
sistemas e exemplos internacionais desses 
sistemas. Este evento aconteceu no YouTube 
Live, e mais de 850 espectadores participaram 
ativamente utilizando a função chat. ´

Pina, e João Tavares, além de Alberto Chicava 
Manhusse, representante do Ministério da 
Economia e Finanças de Moçambique. Paula 
Monjane do Centro de Aprendizagem e 
Capacitação da Sociedade Civil em Moçambique 
também foi palestrante, e André Portela, diretor 
do centro CLEAR LAB, moderou o painel.

Os palestrantes apresentaram o estado atual das 
práticas de M&A em seus países. O Representante 
Pina descreveu como o sistema de M&A em 
Cabo Verde foi implementado pela primeira vez 
em 2011 e formalizado em 2014 através de 
legislação específica sobre o assunto. O Sr. 
Manhusse explicou que Moçambique ainda não 
possui legislação sobre políticas de M&A, mas o 
país também tem um sistema criado pelo 
governo em 2010 (a Gestão Nacional de M&A), 
que foi um importante passo adiante. A Sra. 
Monjane, que representava a sociedade civil em 
Moçambique, acrescentou que é fundamental 
que o Estado garanta recursos para M&A, se for 
um campo prioritário para eles.

Os vários palestrantes relataram suas próprias 
experiências e perspectivas no evento, permitindo 
uma rica discussão sobre o tema de M&A na 
África Lusófona.

“Foi excelente e vamos replicar essa 
experiência. Ela foi muito construtiva e, 
embora eu estivesse no papel de apresentador, 
pude aprender e ver novos caminhos no 

processo de M&A em nosso país ”.

Gilson Pena, Representante do governo, Cabo Verde
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“Realizar a Semana de Avaliação gLOCAL 2020 no contexto da COVID-19 foi 
obviamente desafiador, então ficamos maravilhados com a facilidade com 
que nossa comunidade se adaptou ao uso de plataformas on-line e participou 
de forma significativa em todos os eventos. Na África Anglófona, a Semana 
de Avaliação gLOCAL 2020 foi caracterizada pela participação profunda e 
vibrante em uma variedade de tópicos altamente estratégicos. A experiência 
mostrou que há um forte compromisso com a construção de sistemas 
nacionais de M&A para uma melhor tomada de decisões pelos governos, 
sociedades civis e instituições de ensino superior. Estamos empenhados em 
apoiar os compromissos e consideramos os eventos como uma plataforma de 
lançamento valiosa para uma série de processos importantes.”

África Anglófona

Dugan Fraser
Director, 

CLEAR África Anglófona

5
países

19
eventos

1000
inscritos

CLEAR AFRICA ANGLÓFONA
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A região da África Anglófona realizou 19 eventos 
com mais de 1.000 participantes inscritos. 

Organizações de cinco países promoveram os 
eventos, todos virtuais e abrangendo uma gama 
variada de tópicos, inclusive a realização de M&A 
digital, pesquisa e aprendizagem de M&A (PAMA) 
em tempos de COVID-19 e M&A de intervenções 
humanitárias complexas. A participação on-line 
na gLOCAL este ano foi muito maior do que a 
participação presencial no ano passado, 
provavelmente porque o ambiente on-line 
permitiu que as pessoas adicionassem eventos 
gLOCAL às suas agendas com muito mais 
facilidade. Além disso, é possível que a possibilidade 
de participar de eventos on-line tenha 
proporcionado aos participantes confiança para 
compartilhar seus desafios e experiências com 
liberdade, sem medo de intimidação.

O papel dos parlamentos na supervisão da 
implementação de políticas e programas 
governamentais foi um tema emergente este ano, 
e vários eventos trataram dessa questão. A Freedom 
Social Welfare Tanzânia promoveu uma série de 
sessões virtuais de perguntas e respostas com 
diferentes ministérios do governo tanzaniano 
sobre o tema “Avaliação da Visão de Desenvolvimento 
da Tanzânia Para o Período de 2000 a 2025,” 
durante o qual os ministros atualizaram os 
participantes sobre o progresso e os desafios de 
seus programas de implementação até o momento. 

Outros eventos da semana relacionados a este 
tópico incluíram “A implementação da Agenda 

“Foi excepcional estar em contato 
com diferentes pessoas de diferentes 
países, compartilhando experiências 
diferentes, principalmente sobre a 
coleta de dados digitais e como ela pode 
ser importante não apenas [para] este 
período de pandemia, mas também 
[considerando os benefícios de maior] 
flexibilidade e fluxo de dados. De minha 
parte, tive mais insights de outras 
pessoas de que é importante usar a 
tecnologia na coleta de dados porque ela 
traz benefícios valiosos, como: podemos 
obter monitoramento rápido e quase em 
tempo real; podemos avaliar diferentes 
tipos de dados como vídeo, áudio, 
documentos, impossível aumentar a 
colaboração e o compartilhamento de 
dados; e economiza custos. Porém, 
gerenciar esses dados implica em 
custos e tempo [no] treinamento de 
pessoas para garantir que os dados 
sejam coletados de forma sustentável e 
[segura].”

Anonymous participant

2030 das Nações Unidas e Seus ODSs: O Que os 
Parlamentos Africanos Estão Fazendo?” 
organizado pela Rede de Parlamentares Africanos 
sobre Avaliação do Desenvolvimento e CLEAR 
África Anglófona. Os apresentadores e 
participantes discutiram os esforços para revisar 
as visões sobre o planejamento de 
desenvolvimento, alinhando-os aos ODSs e 
estabelecendo, com cuidado, as prioridades do 
país. A discussão enfatizou a importância do papel 
essencial de supervisão dos parlamentares no 
monitoramento do progresso para alcançar os 
ODSs e aprovar orçamentos para garantir que 
sejam alocados recursos suficientes para as 
prioridades nacionais. Os principais palestrantes 
delinearam a variedade de mecanismos e 
estruturas em vigor em seus parlamentos para 
facilitar essas funções, principalmente a 
importância das comissões parlamentares 
dedicadas a setores específicos. A discussão 
também destacou o papel de redes como a Rede 
de Parlamentares Africanos sobre Avaliação do 
Desenvolvimento na promoção e defesa do uso 
de evidências avaliativas no monitoramento do 
progresso rumo aos ODSs.

A coleta de dados digitais também foi um tema 
emergente. Três eventos principais trataram dessa 
questão: “Avaliação 2030: Fundamentos da 
Década,” “Processos de Coleção de Dados,” e 
“Como Realizar PAMA Digital durante a COVID-
19.” Este tema é especialmente relevante porque 
a COVID-19 exigiu maior confiança na coleta de 
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HISTÓRIA DE DESTAQUE 

M&A de Intervenções Humanitárias  
e de Desenvolvimento Complexo no 
Contexto de um Mundo em Mudança

O Programa Mundial de Alimentos promoveu 
um webinar sobre como usar M&A como 
uma ferramenta eficaz para fundamentar a 
tomada de decisão baseada em evidências 
e ajudar governos, organizações de 
desenvolvimento e comunidades a melhorar 
a forma como respondem às crises e mitigar 
o impacto negativo futuro no progresso do 
desenvolvimento.

O objetivo do workshop era compartilhar e 
trocar conhecimentos sobre como os 
sistemas e processos de M&A se adaptam e 
podem se adaptar a crises complexas ao 
adotar uma abordagem de sistemas. O 
workshop concentrou-se em três setores - 
educação, nutrição e segurança alimentar, 
e água - para explorar exemplos 
contextualmente e compartilhados de 
como os processos de M&A se adaptam a 
esses setores. As seguintes questões 
orientaram a discussão:

• Os conceitos e reflexões em torno da 
complexidade e da abordagem de 
sistemas estão sendo traduzidos na 
prática do dia a dia?

• Os sistemas existentes permitem ajustes 
rápidos em tempos de crise ou 
oportunidades de contribuição de M&A 
estão sendo perdidas?

•  Quais são as experiências e práticas com 
as quais podemos aprender?

• Que ajustes seriam necessários para 
garantir que M&A está atingindo seu 
potencial total no apoio a esses setores 
com as evidências e o aprendizado 
necessários?

Quase 90 participantes do mundo todo 
participaram do workshop. A maioria era 
sul-africana, mas representantes regionais 
de Gana, Quênia e Sudão do Sul também 
compareceram, juntamente com vários 
representantes internacionais da Dinamarca, 
da Guatemala e do Iraque.

dados remotos e no uso de conjuntos de dados 
existentes. A pandemia destacou várias lacunas 
da região em termos de qualidade dos dados 
administrativos existentes, relevância dos dados, 
capacidade de implementação e manutenção de 
coleta de dados e processos de uso de alta 
qualidade, e em termos do uso de ferramentas 
digitais para coleta, processamento e gestão de 
dados. As principais conclusões do evento PAMA 
incluíram a necessidade de uma orientação clara 
sobre governança de dados e orientação sobre 
práticas responsáveis referentes a dados. Tanto a 
política quanto a prática precisam ser 
contextualizadas para a África e destinadas a 
fortalecer a capacidade africanas de M&A, e 
precisam apoiar pesquisadores e profissionais 
emergentes em seu trabalho.

“O evento [foi] muito interessante. Os 
palestrantes apresentaram os estudos 
de caso com exemplos práticos que 
aprimoraram meu conhecimento sobre 
como planejar avaliações, especialmente 
em um ambiente pouco seguro e em 
comunidades de difícil acesso por meio 
do uso de comitês locais, bem como 
implantação de tecnologias.”

Hyginus Eze, rofissional de avaliação
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A Semana de Avaliação gLOCAL 2020 foi um desafio, dado o contexto global 

de saúde. No entanto, o entusiasmo dos parceiros permaneceu intacto, 

refletindo o valor que a comunidade de avaliação atribui à promoção e 

compartilhamento de conhecimentos sobre avaliação. Ficamos extremamente 

impressionados com o enorme comprometimento dos organizadores 

do evento, a notável taxa de participação e de cobertura geográfica, e 

a diversidade e inovação dos temas abordados. O gLOCAL foi muito 

informativo este ano e esperamos ver os avanços para a edição de 2021.

África Francófona

Amos Menard
Diretor em Exercício

CLEAR África Francófona 

ÁFRICA FRANCÓFONA

14
eventos

600
inscritos
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A região da África francófona promoveu 14 eventos com quase 
600 participantes inscritos. Organizações em Benin, Costa do 

Marfim e Senegal promoveram os eventos totalmente virtuais, 
conectando profissionais de M&A de língua francesa em toda a 
região. Os eventos abrangeram muitos tópicos diferentes, como 
avaliação dos ODSs, métodos de avaliação durante crises, 
pensamento avaliativo, fortalecimento dos sistemas nacionais de 
avaliação e avaliação das intervenções de saúde pública.

A inclusão social na região foi outro tema emergente este ano, e 
muitos eventos trataram do papel que M&A pode desempenhar 
no apoio a melhores políticas para grupos marginalizados, 
especificamente mulheres e jovens. A Associação dos Advogados 
Senegaleses organizou um painel de discussão virtual no início da 
semana, quando apresentou os resultados de uma avaliação que 
o Grupo de Trabalho sobre Advocacia para a Legalização do 
Acesso ao Aborto Medicinal promoveu para mulheres vítimas de 
abuso. Muitos estudantes de direito participaram deste evento 
para aprender mais sobre o valor da avaliação em seus próprios 
trabalhos.

A Associação Senegalesa de Avaliação promoveu o 
“Desenvolvimento da Capacidade de Pensamento Avaliativo com 
Adolescentes no Senegal” e compartilhou informações sobre seu 
programa para preparar estudantes senegaleses do ensino médio 
para realizar pesquisas acadêmicas. Outra sessão sobre avaliação 
de sistemas de educação ensinou os participantes a identificar o 
nível de aprendizagem dos alunos, como avaliar atividades e 
programas dentro e fora da escola, como responder às necessidades 
de crianças vulneráveis em sistemas de educação convencionais 
e como envolver as crianças na autoavaliação do ensino.

Em geral, os eventos na região abordaram tópicos mais técnicos, 
como a exploração de novas abordagens metodológicas e 
treinamentos práticos em M&A. A CLEAR África Francófona e a 

“Gostei muito deste evento virtual porque foi 
uma oportunidade maravilhosa de sensibilizar 
uma grande parte da população sobre a questão 
do aborto para mulheres vítimas de abuso. 
Espero que leve a sessões de desenvolvimento 
de capacidade sobre defesa do acesso ao aborto 
seguro.”

Participante anônimo

“[A Semana de Avaliação gLOCAL] é uma 
ótima iniciativa. Hoje, no mundo, e mais 
particularmente no Senegal, o problema do 
sistema educacional é a [falta de evidências 
avaliativas], portanto, a promoção dessa 
iniciativa só pode ser benéfica.”

Participante anônimo

“Parabéns pela qualidade da apresentação, 
que foi muito original. Quando vi o tópico 
pela primeira vez, não entendi qual seria o 
foco. Depois da apresentação, entendi que se 
tratava de avaliação dos sistemas de ensino. 
Essa área extremamente importante merece 
ser considerada para que o sistema possa ser 
aprimorado. Vocês têm muito mérito em refletir 
sobre isso.”

Anonymous participant

202020 Relatório de Análise gLOCAL

https://glocalevalweek.org/fr/events-proceedings-details/20963
https://www.glocalevalweek.org/fr/event-detail/907
https://www.glocalevalweek.org/fr/event-detail/907


Associação de Avaliação do Senegal organizaram vários eventos práticos 
sobre aprendizagem de habilidades de M&A e estabelecimento de um 
sistema de M&A, no qual os participantes desenvolveram e consolidaram 
seus conhecimentos conceituais e suas habilidades práticas em M&A. 
Sessões adicionais abrangendo outras disciplinas, como marketing 
social, gestão do conhecimento e sociologia podem complementar a 
avaliação e contribuir para o desempenho e a eficácia de projetos e 
ações de desenvolvimento.

Vários eventos foram realizados para desenvolver as capacidades de 
avaliadores jovens e emergentes na região. Por exemplo, uma sessão 
destinada a preparar a nova geração para carreiras de sucesso em 
avaliação teve como foco o feedback sobre M&A em organizações 
senegalesas e os desafios e oportunidades que os profissionais de nível 
sênior enfrentam.

Mais sintonizada com a situação atual, a Iniciativa da Costa do Marfim 
para Avaliação promoveu um evento sobre o projeto avaliação em 
tempos de crise pública, no qual palestrantes e participantes discutiram 
possíveis questões metodológicas relacionadas a adaptações digitais, 
juntamente com questões éticas e de revisão de qualidade que podem 
surgir em uma avaliação digital. 

HISTÓRIA DE DESTAQUE 

Sistemas Nacionais de Avaliação dos Países 
da União Monetária e Econômica da África 
Ocidental 

O programa da 3ie de Avaliação de Impacto e Desenvolvimento de 
Capacitação da África Ocidental organizou uma discussão profunda 
sobre o que os organizadores aprenderam a respeito dos sistemas 
de avaliação nacional dos países da União Econômica e Monetária 
da África Ocidental. A discussão priorizou seis áreas: ancoragem 
institucional, apoio à função de avaliação, principais tipos de avaliação, 
disponibilidade de recursos, utilização dos resultados da avaliação e 
prioridades, pontos fracos, desafios e ações. 

A apresentação revelou que a dinâmica de construção dos sistemas 
nacionais de avaliação na comunidade dos países da União revela 
algumas disparidades entre os países. No entanto, os países têm 
muitos desafios em comum, particularmente referentes à estabilidade 
institucional da função, alocação de recursos para avaliação, uso dos 
resultados da avaliação, prática da avaliação de impacto e assim por 
diante. Foi destacado o fato de o programa trabalhar em estreita 
colaboração com países e instituições comunitárias, como Banque 
Ouest Africaine de Développement e a comissão Union Economique 
et Monétaire Ouest Africain, para melhorar e harmonizar as práticas 
de avaliação na sub-região da África Ocidental.
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O CLEAR Sul da Ásia está impressionado e animado com a resposta 

positiva recebida na segunda edição da gLOCAL. Quando decidimos 

pela mudança para o formato somente on-line, não tínhamos certeza 

de como os participantes e organizadores do evento reagiriam. Todas as 

mudanças vêm com desafios, mas com o apoio dos organizadores do 

evento, dos participantes e de outros centros CLEAR, a gLOCAL 2020 

mostrou compromisso e entusiasmo em expandir este movimento de 

compartilhamento de conhecimentos sobre M&A.

Sul da Ásia

Shagun Sabarwal
Diretora,  

CLEAR Sul da Ásia

5
países

26
eventos

4500
inscritos

CLEAR Sul da Ásia
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Organizações de cinco países da Região do Sul da 

Ásia promoveram 26 eventos, todos virtuais e 

com quase 4.500 participantes inscritos. Os eventos 

abrangeram uma grande variedade de tópicos, 

inclusive trabalho, educação, saúde e M&A durante a 

COVID-19.

A questão do gênero foi um tema emergente na região 

este ano, e vários eventos trataram desse assunto. No 

início da semana, o CLEAR e o Laboratório de Ação 

contra a Pobreza Abdul Latif Jameel (J-PAL) do Sul da 

Ásia realizaram um webinar, "Mensuração da Atuação, 

Empoderamento e Normas para Mulheres em 

Avaliações de Impacto," cobrindo resultados de gênero 

que muitas vezes podem parecer nebulosos e difíceis 

de capturar. Os 390 participantes do webinar discutiram 

estratégias para mensurar esses resultados por meio 

de indicadores quantitativos e qualitativos concretos.

Da mesma forma, diferentes organizações em toda a 

região priorizaram a relação entre gênero e avaliação. 

A Sociedade Afegã de Avaliação promoveu um painel 

virtual, durante o qual quatro palestrantes discutiram 

como aumentar a conscientização sobre “Avaliação 

com foco na equidade e com perspectiva de gênero 

no Afeganistão” e como continuar a desenvolver a 

capacidade de avaliação de profissionais e usuários”. 

Entre os eventos sobre o tema ao longo da semana, 

houve uma mesa-redonda, “Evidências Sobre a 

Igualdade de Gêneros e Inclusão Para o 

Empoderamento das Mulheres: uma Reflexão sobre 

as Lições e os Desafios”, pela Comunidade de 

“Foi sistematicamente planejado, muito 
bem explicado, começando com 
definições básicas e dicas práticas. 
Eu gostaria de ter informações sobre 
cursos de aprofundamento sobre esses 
tópicos. Há uma grande lacuna entre a 
capacitação e a necessidade de tomar 
decisões baseadas em evidências em 
projetos sociais. Estou ansioso para ver 
muitas outras iniciativas profissionais 
de instituições como a sua.”

Anonymous participant

©Worldbank Group

Avaliação da Índia. Apresentadores e participantes 

discutiram as lições e os desafios relativos ao 

empoderamento das mulheres. Além disso, o 

Escritório de Inovações para Ações Contra a Pobreza 

de Mianmar apresentou as principais conclusões de 

um ensaio de controle randomizado sobre 

transferências de renda para mães e crianças. Nas 

Filipinas, a Associação de Avaliação da Ásia-Pacífico 

organizou uma sessão com discussões animadas 

sobre as medidas que podem ser tomadas para 

garantir avaliações que considerem o gênero durante 

a pandemia de COVID-19.

A importância dos dados para M&A foi outro tema 

emergente. Por exemplo, a sessão do Escritório de 

Avaliação e Monitoramento do Desenvolvimento do 

governo da Índia (DMEO) priorizou as práticas que o 

governo poderia introduzir e institucionalizar para 

melhorar a relevância, a confiabilidade, exatidão e a 

oportunidade da coleta de dados. A Iniciativa 

Internacional para Avaliação de Impacto (3ie) também 

conduziu uma sessão, “Inovação com Big Data para 

Avaliar Melhor os ODSs”, na qual os participantes 

discutiram os riscos, as tendências e desafios éticos 

do uso de Big Data para medir e avaliar os resultados 

do desenvolvimento.
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HISTÓRIA DE DESTAQUE 

Uma série de painéis de discussão 
sobre M&A no governo

O DMEO da Índia foi criado em 2015 como um 
escritório anexo ao NITI Aayog, um think tank de 
políticas do governo indiano. O DMEO visa cumprir 
o mandato de M&A da organização e construir o 
ecossistema de M&A na Índia. O escritório 
participou da Semana de Avaliação gLOCAL 
organizando uma série de painéis de discussão 
sobre M&A sob a ótica do governo – foi sua 
primeira série de webinars públicos.

Na primeira sessão, "M&A no Governo: Parcerias 
em um Ambiente Multissetorial", Sekhar Bonu 
(Diretor Geral da DMEO) delineou a estrutura 
institucional atual para compreender os desafios e 
incentivos de vários parceiros, a fim de chegar a 
uma abordagem sistêmica para criar parcerias 
ganha-ganha em M&A. Ashwini Chhatre (Diretor 
Executivo da Indian School of Business), Maaike 
Bijker (Especialista em Pesquisa e Avaliação), o 
Fundo das Nações Unidas para Crianças na Índia e 
Shagun Sabharwal (Diretor do Centro CLEAR do 
Sul da Ásia) complementaram a discussão sobre 
como o DMEO celebrou uma parceria com 
organizações internacionais de desenvolvimento e 
instituições acadêmicas para crescer em seu papel 
como a principal instituição de M&A do governo 
indiano. Mais de 200 participantes se inscreveram 
para este evento.

A segunda sessão, “M&A no Governo: Qualidade 
de Dados na Teoria e Prática”, teve 199 participantes 
inscritos. Os palestrantes Anand Trivedi, Shweta 
Sharma e Venugopal Mothkoor, juntamente com 
o moderador Sanjana Manaktala (todos do DMEO), 
discutiram as melhores práticas que podem ser 
introduzidas e institucionalizadas para melhorar a 
relevância, a confiabilidade, a precisão e a 
oportunidade da coleta de dados, e como projetar 
a arquitetura de coleta de dados para reduzir 
incentivos perversos e incentivar o aprendizado, 
rumo a melhores resultados. A sessão delineou 
sugestões viáveis de outros países em 
desenvolvimento que estão se aventurando no 
ecossistema de M&A sobre como fortalecer seus 
sistemas e capacidades de M&A. Aqueles com 
experiência em M&A podem ajudar os outros a 
melhorar os resultados sistêmicos e de 
desenvolvimento de capacitação, defesa e geração 
de demanda para uma melhor formulação de 
políticas baseadas em evidências para fortalecer a 
governança.

A terceira sessão foi “M&A no Governo: 
Institucionalização, Geração de Demanda e Pontos 

de Entrada.” Os palestrantes foram Ashutosh Jain 
(Diretor Geral Adjunto, DMEO), Naval Kapoor 
(Secretário Adjunto, Ministério de Assuntos Tribais), 
Romil Ravi (Consultor, DMEO) e Abhay Kumar (Chefe, 
Unidade de Monitoramento, Avaliação e Pesquisa do 
Programa Mundial de Alimentos) e houve 139 
participantes no webinar. O painel discutiu como os 
especialistas que fazem parte do governo poderiam 
institucionalizar as práticas de M&A para identificar os 
pontos de entrada durante o processo de desenho 
do programa nos quais o sistema busca feedback.

“Com o objetivo de alcançar os ODSs até 
2030 ou antes, e, ao mesmo tempo, com o 
surgimento de desafios extraordinários, como 
a pandemia de COVID-19 e as subsequentes 
restrições de lockdown, ouvir os formuladores 
de políticas, bem como os colegas de profissão 
do setor de avaliação, ajuda a compreender as 
medidas que estão sendo tomadas para uma 

cultura de avaliação boa e ágil no país.” 

Participantes anônimo

“Foi interessante ver uma discussão aberta 
sobre a questão premente da qualidade dos 
dados por funcionários do governo e seu 
entusiasmo em se adaptar às práticas de 
construção de evidências da nova era. Eu 
mesmo, orientando M&A no setor público, 
evocava as parcerias orientadas para o 
valor como o centro das avaliações. Essa é 
a única maneira de ter contexto e objetivos 

compartilhados para realizar as avaliações.””

Participante anônimo

“A maioria dos países está em processo de 
criação ou de expansão de seus sistemas 
nacionais de M&A para melhorar o desempenho 
das instituições do setor público. O evento 
me deu uma visão nova e mais profunda das 
experiências de vários países. Nesse processo, 
fui capaz de identificar lacunas em meu próprio 
país que precisam ser preenchidas pelos 

champions.”

Participante anônimo
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“Ficamos satisfeitos em ver que vários eventos gLOCAL foram organizados 

por organizações em regiões onde a Iniciativa CLEAR não tem, no 

momento, cobertura de um centro CLEAR. Isso destaca o poder da gLOCAL 

e de sua abordagem descentralizada de reunir um conjunto diversificado de 

participantes que são apaixonados por obter e compartilhar conhecimento 

de M&A.” 

Outras Regiões

Leonardo Aleixo 
Lemes

Diretor Sênior de Operações, 
Grupo de Avaliação 

Independente do Banco Mundial 

15
eventos

2000
inscritos

CLEAR HUB
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Organizações sediadas na Europa, na Ásia 
Central, no Oriente Médio, no Norte da 

África e na América do Norte de língua inglesa 
promoveram 15 eventos com quase 2.000 
participantes inscritos. Entre essas organizações 
estavam agências multilaterais, como o Programa 
de Desenvolvimento das Nações Unidas e a 
Organização para Alimentos e Agricultura, 
instituições acadêmicas, como a Universidade 
de Saarland, e ONGs.

A COVID-19 e as mudanças climáticas foram 
temas populares que os organizadores dessas 
várias regiões optaram por abordar. A mesa 
redonda de Wilton Park, "Da COVID-19 a 
M u d a n ç a s  C l i m á t i c a s :  Av a l i a çõ e s 
Transformacionais Para Crises Globais", reuniu 
esses tópicos em uma discussão fascinante 
sobre como a pandemia cria oportunidade para 
a recuperação inteligente do clima e o papel que 
os avaliadores podem desempenhar nessa 
transição.

A gLOCAL tem presença discreta nessas regiões, 
mas esperamos que o tempo e o envolvimento 
estratégico incentivem mais organizadores a 
participar.

HISTÓRIA DE DESTAQUE 

Avaliação no Desenvolvimento

Na região do Oriente Médio e Norte da 
África, a EvalJordan promoveu uma série de 
eventos sobre o papel da avaliação no 
desenvolvimento, que incluíram uma 
campanha de conscientização on-line com 
duração de uma semana em que foram 
compartilhados nas mídias sociais links e 
documentos interessantes sobre métodos 
de avaliação inovadores, com atenção 
especial para avaliações focadas em 
equidade e sensíveis ao gênero. Uma 
discussão on-line teve como foco os 
principais desafios nos níveis global e local 
à avaliação no contexto da agenda 2030 
para o desenvolvimento e como eles estão 
vinculados, e por que a questão do gênero 
e as perspectivas das vozes marginalizadas 
devem ser considerados nas avaliações e na 
preparação de análises voluntárias nacionais 
à luz do ODS 5 (igualdade de gênero).

A EvalJordan também organizou um 
treinamento sobre coleta de resultados, 
uma metodologia de M&A utilizada para 
identificar, descrever, verificar e analisar as 
mudanças provocadas por uma intervenção 
de desenvolvimento. O Dr. Michael Steffens, 
que atualmente trabalha com coordenação 

de ajuda, apoio à qualidade e governança na 
delegação da União Europeia na Jordânia, 
ministrou o treinamento.

A participação da EvalJordan na Semana de 
Avaliação gLOCAL destaca-se por sua 
presença extremamente ativa nas redes 
sociais e em eventos cativantes que geraram 
muitas conversas também nas redes sociais. 
Essa estratégia foi fundamental para expandir 
o alcance da EvalJordan para além dos 
participantes inscritos, para muitas pessoas 
mais em suas redes ampliadas.

“Este evento deu à comunidade de 
avaliação do mundo todo a chance de 
se conectar e compartilhar experiências 
e enfatizar a importância da avaliação, 
especialmente neste momento difícil 
que o mundo está enfrentando. Foi uma 
boa sensação, durante esta semana, ver 
profissionais de todo o mundo falando 
simultaneamente a linguagem da 

avaliação!” 

Abeer Hakouz, Profissional de Avaliação 
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Visão Geral 
Global 



A Semana de Avaliação gLOCAL deste ano contou com 255 
eventos, muitos dos quais tiveram duas ou mais sessões, o que 
resultou em um total de 353 sessões. Quase 18.000 participantes 
se inscreveram antecipadamente para os eventos, e muitos mais 
participaram das sessões on-line no dia do evento, chegando a 
mais de 35.000 participantes durante a semana.

Em geral, houve grande participação da América Latina. As 
organizações no México promoveram o maior número de eventos 
(76), seguidas pelo Brasil (36). O Brasil tem registrado um 
crescimento significativo no número de eventos, recebendo o 
dobro neste ano do que em 2019. Da mesma forma, os eventos 
organizados no Sul da Ásia aumentaram 36 por cento em 2020 
(74 eventos) com relação a 54 eventos em 2019. A região teve um 
aumento notável de participantes - o segundo maior número de 
inscritos em comparação com 2019, quando os organizadores 
relataram menos de 1.000 participantes em seus eventos.

Visão Geral Global 
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Figura 4. 2020 Organizadores da gLOCAL 

Nota: Em 2020, os organizadores 
da gLOCAL estavam sediados 
principalmente nas Américas, 
com participação crescente 
de organizadores da África 
e do Sul da Ásia.

Quem Organizou  
os Eventos?

Uma grande variedade de organizadores promoveu 
os eventos, inclusive instituições governamentais, 
instituições acadêmicas, ONGs e empresas do setor 
privado. A Figura 5 mostra que as organizações sem 
fins lucrativos promoveram a maioria dos eventos 
(41 por cento) e os organizadores do governo 
tiveram uma presença sólida durante a semana, com 
29 por cento. Esta é uma mudança notável em 
relação a 2019, quando governo e instituições 
acadêmicas foram os dois principais organizadores 
de eventos no mundo todo. A divisão regional na 
Figura 6 mostra algumas nuances. Na América 
Central, no Sul da Ásia e na África Subsaariana, as 
organizações sem fins lucrativos foram mais ativas, 
mas os organizadores do governo assumiram a 
liderança na América do Norte, Europa e Ásia 
Central. Curiosamente, organizações 
governamentais, organizações sem fins lucrativos e 
instituições acadêmicas na América do Sul 
realizaram quase o mesmo número de eventos.

Essa divisão equitativa na América do Sul de língua 
espanhola é provável porque a antiga Semana Eval foi 
organizada na região antes do lançamento da 
Semana de Avaliação gLOCAL e, portanto, uma 
grande variedade de organizadores já estava 
familiarizada e ansiosa para participar desta iniciativa 
de compartilhamento de conhecimento de M&A.
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Figura 7. Participação Global Devido ao Formato Virtual

Nota: O formato virtual possibilitou 
que participantes de todo o mundo 
prestigiassem os eventos.

Quem Participou  
dos Eventos gLOCAL?

Quase 75 por cento dos 17.000 participantes 
inscritos eram afiliados ao meio acadêmico 
(inclusive estudantes), governos ou ONGs. As 
inscrições entre esses três grupos foram divididas 
igualmente (ver figura 8), seguidas por participantes 
do setor privado e de instituições multilaterais. 
Cerca de 11 por cento dos participantes se 
identificaram como “outros”, muitas vezes 
esclarecendo que eram consultores independentes 
de M&A ou poderiam se identificar em mais de um 
dos grupos citados.

A divisão regional dos participantes inscritos (figura 
9) reflete aquela do tipo do organizador, sugerindo 
que os organizadores criaram eventos e 
disseminaram informações sobre os eventos para 
aqueles dentro de suas redes imediatas.
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Quais Temas e Tópicos  
os Eventos Abordaram?

Os organizadores patrocinaram eventos sobre 
quatro temas predefinidos relacionados a M&A, 
inclusive temas tradicionais, como desenvolvimento 
de capacidade de avaliação, métodos de avaliação e 
comunicação e uso de avaliação. O tema especial 
deste ano, Avaliação 2030, reconhece 2020 como 
um ano marcante porque está a apenas 10 anos de 
um momento crítico para a comunidade de 
desenvolvimento global: o cumprimento dos ODSs 
e metas vinculadas às agendas nacionais de 
desenvolvimento para 2030. Os organizadores 
exploraram o papel que M&A pode desempenhar 
para garantir que as estratégias, os programas e os 
projetos de desenvolvimento sejam implementados 
com eficácia e produzam os melhores resultados e 
impactos possíveis.

Os tópicos tradicionais foram os mais populares 
(figura 10), mas a Avaliação 2030 representou 15 por 
cento de todos os eventos, um aumento significativo 
em relação ao tema especial de 2019, Avaliação 
gLOCAL. No entanto, no Sul da Ásia, a Avaliação 
2030 foi o tema mais popular (figura 11).
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Figura 11. Temas do Evento por Região, Ocorrência de Propostas 
(Percentagem) 
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Os eventos foram divididos principalmente 
entre os principais tópicos técnicos e os 
temas transversais. Os tópicos técnicos 
enfatizaram muito o uso de dados, M&A 
digital e orçamento baseado em 
desempenho, e quase 40 eventos 
abordaram esses tópicos. Entre os temas 
mais amplos, a COVID-19 e a resposta a 
essa crise se destacaram - mais de 25 
eventos em todas as regiões abordaram a 
pandemia atual. Outros tópicos destaque 
neste ano foram inclusão social, mudança 
climática e gênero, o que mostra que 
muitos eventos foram organizados em 
torno do tema da Avaliação 2030, que 
abordou tópicos relacionados aos ODSs.

Como os Participantes 
Souberam da gLOCAL?

A Semana de Avaliação gLOCAL foi 
totalmente virtual este ano, então a 
Iniciativa CLEAR e os organizadores do 
evento utilizaram várias ferramentas on-line 
e de mídia social para promover seus 
eventos gLOCAL. Em junho de 2020, os 
tweets da conta da Clear Initiative no 
Twitter (@TheClearInitiative) geraram 
39.000 impressões. Na semana 
imediatamente posterior à Semana de 
Avaliação do gLOCAL, 73 usuários únicos 
de 25 países compartilharam a hashtag # 
gLocalEval2020 (exclusiva da Semana de 
Avaliação gLOCAL 2020) no Twitter cerca 
de 380 vezes. Nossa análise indica que 
especialistas em avaliação, associações de 
M&A e avaliadores jovens e emergentes 
usaram as mídias sociais (especificamente 
Twitter e LinkedIn) para promover o 
gLOCAL e os seus eventos durante a 
semana.

Outras hashtags utilizadas em conjunto 
incluem #EvaluationDesignCompetition, # 
EVAL2020, #YEE, #EvaluarImporta, 
#OutcomeHarvesting e #EvalCorona. Essas 

hashtags e a frequência com que foram 
usadas mostram a importância crescente 
desses tópicos específicos entre 
organizadores e participantes. Por exemplo, 
avaliadores jovens e emergentes (hashtag 
#YEE) são profissionais de desenvolvimento 
ou avaliadores com menos de cinco anos 
de experiência no campo da avaliação, ou 
são recém-formados interessados   em se 
tornar avaliadores profissionais. A semana 
de avaliação gLOCAL ofereceu 
oportunidades de compartilhamento de 
conhecimentos de M&A para profissionais 
experientes e avaliadores jovens e 
emergentes, conforme evidenciado pela 
frequência da hashtag #YEE em postagens 
de mídias sociais relacionadas ao gLOCAL.

O uso das mídias sociais para promoção 
varia por região e organização, mas 
notamos um aumento do engajamento 
geral da Semana de Avaliação gLOCAL 
2020 em comparação com 2019. 
Esperamos dar continuidade a essa 
tendência nos próximos anos e utilizar essa 
ferramenta para atingir novos públicos para 
esta iniciativa.
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Circunstâncias únicas levaram à abordagem exclusivamente virtual 
da Semana de Avaliação gLOCAL 2020. Apesar dos desafios da 
pandemia global, os formuladores de políticas, profissionais de 
M&A, acadêmicos e outros reconheceram a importância de M&A 
para a melhor formulação de políticas e compreenderam o valor 
de uma oportunidade como esta de compartilhar conhecimento 
de M&A. Embora nossa abordagem tenha sido diferente neste ano, 
o resultado foi encorajador e significativo para muitos 
participantes.

Um participante da gLOCAL na Índia observou que participar de 
eventos este ano foi “uma oportunidade que eu não poderia 
aproveitar [de outra forma]... já que a maioria das atividades de 
avaliação [compartilhamento de conhecimento] requer viagens 
internacionais”. Muitos outros ecoaram esse sentimento, inclusive 
um participante da África do Sul, que acrescentou que além de 
poder participar de vários eventos devido aos diferentes fusos 
horários dos organizadores, ele “agradeceu os moderadores que 
garantiram... amplo envolvimento do público global” durante os 
eventos. Um participante comentou sobre o “sentimento da 
comunidade nos seminários e [gostou] de se envolver globalmente 
com colegas em todos os estágios da carreira.

Todos os países precisam ter capacitação para formular políticas 
baseadas em evidências, monitorar o progresso e avaliar o 
impacto no cumprimento dos objetivos de desenvolvimento 
nacional e enfrentamento das crises globais. Para ajudar a atender 
à demanda por sistemas de M&A e desenvolvimento de 

Olhando Adiante 

capacitação em âmbito global, a Iniciativa CLEAR e o Grupo de 
Avaliação Independente do Banco Mundial visam a continuar 
promovendo o desenvolvimento de capacitação em M&A e apoiar 
iniciativas de compartilhamento de conhecimento como a 
Semana de Avaliação gLOCAL. Ao reunir o conhecimento global e 
local, ajudamos a garantir que ninguém seja deixado para trás.

Entre a semana de avaliação gLOCAL de 2019 e a de 2020, 
observamos um apetite crescente por eventos de 
compartilhamento de conhecimento de M&A e planejamos 
continuar esse trabalho durante o ano, trabalhando com os 
organizadores para continuar compartilhando conhecimento por 
meio de postagens em blogs, podcasts e webinars, e convidamos 
todos a se juntarem a nós neste esforço contínuo. 

Juntos, podemos ajudar a fechar a lacuna de M&A!

© Unsplash
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Anexos



Os Centros de Aprendizagem e Avaliação e Resultados (CLEAR) 
são um programa global de desenvolvimento de capacidade de 
monitoramento e avaliação que reúne instituições acadêmicas e 
parceiros doadores para promover a coleta, mensuração, análise e 
uso subsequente de evidências sólidas em políticas e tomada de 
decisões programáticas nos países em desenvolvimento. 

O foco da CLEAR no bem público e sua rede mundial fazem com 
que ela desfrute de boa posição para ajudar os governos a 
desenvolver capacitação nos níveis nacional, regional e local para 
medir o progresso e os resultados do desenvolvimento, fortalecer 
a formulação de políticas baseadas em evidências e aumentar a 
responsabilidade e transparência dos governos.

Um hub global sediado no Grupo de Avaliação Independente do 
Banco Mundial dá apoio aos nossos seis centros regionais: África 

Anglófona, Brasil e África Lusófona, Leste Asiático, África 
Francófona, América Latina e Caribe e Sul da Ásia (mais duas 
afiliadas regionais em Gana e no Paquistão).

Trabalhando juntos, oferecemos aos nossos clientes especialização 
local e regional apoiada pela profundidade e amplitude de uma 
rede global. No exercício fiscal encerrado em 30 de junho de 
2018, a CLEAR ministrou treinamentos em desenvolvimento de 
capacitação para 28.277 pessoas de 66 países. Para muitas 
agências envolvidas, complementamos os treinamentos com 
serviços de consultoria para melhorar os sistemas e processos de 
monitoramento e avaliação para promover um impacto mais 
amplo e duradouro sobre a tomada de decisão baseada em 
evidências.

Anexo A. 
Centros de Aprendizagem  
e Avaliação  
e Resultados 
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Anexo B. 
Organizadores dos Eventos
Tabela B.1. 

Nome do Organizador do Evento País Website

América Central e Caribe

Asesores para la Inversión Social 
S.C.

México  

Associação Caribenha para 
Avaliação e Pesquisa

Porto Rico  

DEval Costa Rica https://www.deval.org/

EvalYouth América Latina e Caribe Costa Rica  

Rede de Avaliação  
e Monitoramento da Costa Rica

Costa Rica  

EvalYouth Costa Rica Costa Rica  

Fomento de capacidades en 
evaluación en Latinoamérica 
(FOCELAC)

Costa Rica  
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Nome do Organizador do Evento País Website

América Central e Caribe

Rede de Avaliação Hondurenha 
(REDHPRESS)

Honduras https://twitter.com/redhpress

Laboratorio de Política Pública e 
Inteligencia Económica y Seguridad 
(LABPPIES) Fundação

Costa Rica https://www.labppies.org/

Sede da Faculdade Latino-Americana 
de Ciências Sociais, Costa Rica

Costa Rica http://www.flacso.or.cr/

Ministério do Planejamento 
Nacional e Política Econômica

Costa Rica https://www.mideplan.go.cr/

ONU Mujeres Panamá https://www.unwomen.org/es https://lac.unwomen.org/

RedEvalCR Costa Rica  

Empresa de Pesquisa, Projetos  
e Engenharia de Matanzas

Cuba http://www.expomatanzas.cu/

Universidad de Costa Rica Costa Rica https://www.ucr.ac.cr/

Fundo das Nações Unidas para a 
População

Panamá https://www.unfpa.org/es/acerca-del-unfpa

Observatório Universitário de 
Segurança Alimentar e Nutricional 
do Estado de Guanajuato

México http://ousaneg.org.mx/

Universidade de San Carlos da 
Guatemala

Guatemala  
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Nome do Organizador do Evento País Website

Europa e Ásia Central 

Equipe de Análise e Consultoria Geórgia  

Centro de Avaliação, Universidade 

de Saarland 

Alemanha http://new.ceval.de/modx/enindex.php

Organização das Nações Unidas 

para Alimentação Alimentos e 

Agricultura

Itália  

QURES Quality Research and 

Support

Romênia http://www.qures.ro

Wilton Park Reino Unido https://www.wiltonpark.org.uk/

Programa Alimentar Mundial Itália https://www.wfp.org/independent-evaluation

Oriente Médio e Norte da África

EvalJordan Jordânia http://evaljordan.org

América do Norte (México, Canadá, e EUA)

Instituto de Educação 

Aguascalientes 

México http://www.iea.gob.mx/

Análisis en Materia Pública México http://amapleon.com.mx/quienes-somos/

Bios Participación Politica y 

Desarrollo

México https://www.biospolitica.org/

Cause Natura México https://www.causanatura.org/
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Nome do Organizador do Evento País Website

América do Norte (México, Canadá, e EUA)

Centro de Aprendizagem em 
Avaliação e Resultados da América 
Latina e Caribe 

México https://clear-lac.org

Centro de Pesquisa em Políticas, 
População e Saúde (Faculdade de 
Medicina, Universidade Nacional 
Autônoma do México)

México https://www.cipps.unam.mx/

Centro de Estudos em Governo e 
Relações Públicas de El Colegio de 
Sonora

México http://www.colson.edu.mx

Centro de Estudos Urbanos, 
Demográficos e Ambientais de El 
Colegio de Mexico

México https://cedua.colmex.mx/

Centro de Investigación y Difusión 
de Educación Preescolar

México  

Comitê de Participação do Cidadão 
do Sistema Anticorrupção do 
Estado de Aguascalientes

México https://www.seaaguascalientes.org/cpc_quees.html

Climate Investment Funds Estados Unidos https://www.climateinvestmentfunds.org/

Universidade de Comillas México  
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Nome do Organizador do Evento País Website

América do Norte (México, Canadá, e EUA)

Conalep Poza Rica 177 México http://www.conalepveracruz.edu.mx/

Congresso do Estado de 
Guanajuato

México https://www.congresogto.gob.mx/

Coordenação de Planejamento e 
Avaliação para o Desenvolvimento 
Social de Oaxaca (COPEVAL)

México https://www.oaxaca.gob.mx/copeval/

Conselho de Pesquisa e Avaliação 
de Política Social

México http://cieps.edomex.gob.mx/sirespem_cieps

Conselho de Avaliação do 
Desenvolvimento Social da Cidade 
do México

México https://www.evalua.cdmx.gob.mx/

Criação de Espaços A.C. 
Laboratório de Inovação

México  

Ciclica Consultoria e Avaliação México https://www.ciclicaconsultoria.org/

Diretoria de Avaliação da Secretaria 
de Planejamento e Finanças

México http://evaluacion.puebla.gob.mx/

Diretoria de Telessaúde, CENETEC 
Secretaria de Saúde

México  

Educacion Para Compartir México https://educacionparacompartir.org/

Emergente: La Gente Adelante México https://emergenteadelante.com/
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Nome do Organizador do Evento País Website

América do Norte (México, Canadá, e EUA)

Equitable Strategies Through 
Evaluation

Estados Unidos  

Ethos Laboratório de Políticas 
Públicas

México https://ethos.org.mx/

EvalYouth México México http://www.ey.aceval.org

Secretaria Executiva do Sistema 
Nacional de Transparência  
do Instituto Nacional de 
Transparência, Acesso à Informação 
e Proteção de Dados Pessoais

México https://www.youtube.com/user/ifaiMéxico

Faculdade de Urbanismo  
e Planejamento Regional 

México http://fapur.uaemex.mx

Secretaria de Finanças  
e Planejamento

México  

Secretaria de Finanças México http://finanzas.tamaulipas.gob.mx/

GirlUp Aguascalientes México https://girlup.org/

GobernArte Consulting México

Grupo de Análisis y Planeación 
Social S.C.

México http://gaps.mx

Instituto de Avaliação de Políticas 
Públicas do Estado de Durango 
(INEVAP)

México https://inevap.org.mx/
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Nome do Organizador do Evento País Website

América do Norte (México, Canadá, e EUA)

Instituto de Saúde e Diagnóstico México https://insadisa.com

Instituto de Administração Pública 
do Estado de Quintana Roo, A.C.

México http://www.iapqroo.org.mx/?page_id=3995

Inter-American Development Bank Estados Unidos http://www.iadb.org

International Initiative for Impact 
Evaluation (3ie)

Estados Unidos https://www.3ieimpact.org/

Just Governance Group Canadá https://justgovernancegroup.org/about-us/

Kaliopeo México https://kaliopeo.com/

Mayor Miguel Hidalgo México https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/

Ministério das Finanças e Crédito 
Público

México https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/

Instituto Municipal de 
Planejamento de Aguascalientes

México http://www.implanags.gob.mx/eval2020

Instituto Nacional dos Povos 
Indígenas

México https://www.gob.mx/inpi

Nacional Monte de Piedad México https://inversionsocial.montepiedad.com.mx/

Rede Nacional de Instâncias 
Estaduais de Monitoramento e 
Avaliação

México http://redmyeval.org.mx/

Consejo Nuevo León México https://www.conl.mx/
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Nome do Organizador do Evento País Website

América do Norte (México, Canadá, e EUA)

Fondo Para la Paz México https://www.fondoparalapaz.org/

Unidade de Planejamento e 
Perspectiva do Governo do Estado 
de Hidalgo

México https://glocalevalweek.org/sites/default/files/concept-notes/SP%20

Concept%20Notâ€¦ 

Secretaria da Economia México  

Secretaria de Finanças, 
Investimentos e Administração do 
Estado de Guanajuato

México http://finanzas.guanajuato.gob.mx

Secretaria de Educação Pública, 
Diretoria Geral de Avaliação de 
Políticas

México http://www.dgep.sep.gob.mx/

Seed Background México https://global.gotomeeting.com/join/797710533

Auditoria Superior do Estado de 
Guanajuato

México https://www.aseg.gob.mx/QuienesSomos/

Auditoria Superior do Estado de 
Jalisco (ASEJ)

México https://www.asej.gob.mx/

Instituto Superior de Auditoria e 
Fiscalização do Estado de Sonora

México https://isaf.gob.mx

Enseña por México (Teach 4 All 
Mexico A.C.)

México http://www.ensenaporMéxico.org
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Nome do Organizador do Evento País Website

América do Norte (México, Canadá, e EUA)

Secretaria Técnica de Planejamento 
e Avaliação

México http://seplan.yucatan.gob.mx/

Universidade de Tamaulipas México http://www.coltam.edu.mx/

The Hunger Projet Mexico México https://thp.org.mx/

United Nations Development 
Programme, Independent 
Evaluation Office, New York

United States http://web.undp.org/evaluation

Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo - , México

México https://www.mx.undp.org/content/México/es/home.html

Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito(UNODC)

México https://www.youtube.com/watch?v=3M_ZZnjc1hA

Universidade de Guanajuato, 
Divisão de Ciências Econômicas 
Administrativas (DCEA)

México http://www.dcea.ugto.mx/

Escritório das Nações Unidas sobre 
Drogas e Crime (UNODC)

México https://www.unodc.org/Méxicoandcentralamerica/

Universidade Veracruz México https://www.uv.mx/

Secretaria de Bem-Estar México https://www.gob.mx/bienestar

World Bank Group United States  https://www.worldbank.org
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Nome do Organizador do Evento País Website

América do Sul

Alfa.Quebec Escritório de Projetos 
Sociais

Brasil http://www.alfaquebec.com.br/

Rede Bolíviana de Monitoramento 
e Avaliação (REDMEBOL)

Bolívia  

Rede Brasileira de Monitoramento 
e Avaliação

Brasil https://redebrasileirademea.ning.com/

Rede Brasileira de Monitoramento 
e Avaliação

Brasil http://redebrasileirademea.ning.com

Banco de Desenvolvimento da 
América Latina - CAF

Venezuela https://www.caf.com/

Universidade Católica Sedes 
Sapientiae

Peru https://www.ucss.edu.pe

Centro de Avaliação de Política 
Baseada em Evidências

Argentina https://www.utdt.edu/listado_contenidos.php?id_item_

menu=25278

Centro de Estudos e Projetos, 
Fundação JIDESA

Bolívia https://www.cep.org.bo/

Centro de Implementação de 
Políticas Públicas de Equidade e 
Crescimento (CIPPEC)

Argentina https://twitter.com/CIPPEC

Colégio de Sociólogos de Peru Peru https://colegiodesociologosperu.org.pe/

DEval, Instituto Alemão de 
Avaliação de Desenvolvimento

Costa Rica https://www.deval.org/
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Nome do Organizador do Evento País Website

América do Sul

Rede de Territórios Educativos de 
Várzea Grande, MT

Brasil  

EvalYouth América Latina e Caribe Chile  

EvalPeru Peru http://www.evalperu.org/

EvalYouth Argentina Argentina https://evalyoutharg.wixsite.com/inicio

EvalYouth Equador Ecuador  

EvalYouth Peru Peru  

Faculdade CESGRANRIO Brasil http://facesg.edu.br/

FGV DAPP Brasil http://dapp.fgv.br/

CLEAR LAB Brasil http://fgvclear.org/

Insper Metricis Brasil https://www.insper.edu.br

Instituto de Gestão Pública, 
Universidade Provincial de 
Córdoba

Argentina http://www.upc.edu.ar/igp/

Instituto Arapyaú Brasil http://arapyau.org.br/

Instituto Plácido Castelo, IPC/TCE Brasil http://www.ipc.tce.ce.gov.br/institucional/apresentacao

Fundação João Pinheiro Brasil http://novosite.fjp.mg.gov.br/

Instituto Jones dos Santos Neves Brasil http://www.ijsn.es.gov.br/
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Nome do Organizador do Evento País Website

América do Sul

Universidade Nacional de Lanús Argentina http://www.agendacompartida.com.ar

Legisla Brasil Brasil http://legislabrasil.org/

Espaço Logos de Cidadania 
Consciente

Brasil http://www.espacologos.com.br

Ministério do Desenvolvimento e 
Inclusão Social

Peru https://www.gob.pe/midis

Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira

Brasil http://portal.inep.gov.br/web/guest/sobre-o-inep

Departamento Nacional de 
Planejamento

Colômbia  

Escola Nacional de Administração 
Pública, Enap

Brasil http://www.enap.gov.br

Universidade Nacional de Cuyo Argentina http://www.politicaspublicas.uncuyo.edu.ar/

Rede de Avaliação Peruana, 
EvalPeru

Peru http://www.evalperu.org/

PET Economia, UEFS Brasil  

Plan Eval Brasil http://www.plan-eval.com/

Diretoria Provincial de Avaliação de 
Programas

Argentina  
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Nome do Organizador do Evento País Website

América do Sul

Quantix Chile https://www.icuantix.com/

RedWIM, Rede de Mulheres Latino-
Americanas e Caribenhas na 
Gestão Organizacional

Ecuador http://www.wim-network.org/

ReLAC Bolívia https://www.relac.net/

Republica.org Brasil http://republica.org

Grupo de Pesquisa em Economia, 
Governo e Políticas Públicas

Colômbia  

Instituto de Pesquisa e Estratégia 
Econômica do Ceará

Brasil https://www.ipece.ce.gov.br/

Escola de Administração e 
Contabilidade da Universidade 
Central de Venezuela

Venezuela http://www.faces.ucv.ve

Secretaria de Modernização do 
Estado de Entre Ríos

Argentina https://www.entrerios.gov.ar/modernizacion/

Socialab Uruguai https://socialab.com/uy/

Equipe de Jovens Avaliadores e 
Avaliadores da Bolívia

Bolívia  

Secretaría Técnica de Planificación 
Planifica Equador Pontificia 
Universidad Católica del Equador 
(PUCE)

Equador https://www.planificacion.gob.ec/
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Nome do Organizador do Evento País Website

América do Sul

Grupo de Estudos de Políticas 
Sociais Urbanas e Grupo de 
Estudos de Planejamento e 
Avaliação, Faculdade de Ciência 
Política e Relações Internacionais, 
Universidade Nacional de Rosario

Argentina  

Universidade de São Paulo Brasil  https://www5.usp.br/

Waycarbon Brasil https://waycarbon.com/

Sul da Ásia

Sociedade Afegã de Avaliação Afeganistão http://www.afghanevaluation.af

Associação de Avaliação da Ásia-
Pacífico

Índia https://asiapacificeval.org

Banco Asiático de 
Desenvolvimento

Filipinas https://www.adb.org/

Conselho Britânico Índia https://www.britishcouncil.org/

Centro de Pesquisa Econômica do 
Paquistão

Paquistão https://www.cerp.org.pk/

CLEAR/J-PAL Sul da Ásia Índia https://www.povertyactionlab.org/

CORO Índia http://coroindia.org/
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Nome do Organizador do Evento País Website

Sul da Ásia

Escritório de Monitoramento e 
Avaliação do Desenvolvimento 
(DMEO) NITI Aayog

India https://dmeo.gov.in/

Dream a Dream Índia https://dreamadream.org/

Comunidade de Avaliação da Índia Índia http://www.ecoionline.com/

Good Business Lab Índia https://www.goodbusinesslab.org/

GuruJal Society Índia https://www.gurujal.org/

Haiyya Foundation Índia http://www.haiyya.in/

HIMAT Consulting Pvt. Ltd. Pakistan http://www.himatupconsulting.com/

IDinsight Índia http://idinsight.org

Inovações para Ação contra a 
Pobreza (Escritório de Mianmar)

Mianmar https://www.poverty-action.org/

International Initiative for Impact 
Evaluation

Índia https://www.3ieimpact.org/

People For Action Índia  

Society for Health Alternatives 
(SAHAJ)

Índia http://www.sahaj.org.in

Sattva Media and Consulting Pvt. 
Ltd.

Índia https://www.sattva.co.in/
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Nome do Organizador do Evento País Website

Sub-Saharan Africa

Iniciativa Internacional para 
Avaliação de Impacto (3ie)

Benin http://www.3ieimpact.org/

Associação de Advogados  

Senegaleses

Senegal http://www.femmesjuristes.org/

CESAG Senegal https://www.cesag.sn/

CLEAR África Anglófona Quênia https://www.wits.ac.za/clear-aa/supporting-evidence-use-in-policy-

and-practice/

CLEAR África Francófana Senegal  

Cloneshouse Nigeria Nigéria https://www.cloneshouse.com/

Family Health Trust Zâmbia http://www.familyhealthtrust.org

Freedom Social Welfare Tanzania Tanzânia  

IDinsight Senegal https://www.idinsight.org/

Avaliação de Desenvolvimento 
Independente no Banco Africano 
de Desenvolvimento

Costa do Marfim https://idev.afdb.org/en

Iniciativa da Costa do Marfim para 
Avaliação (2IEval)

Costa do Marfim http://2ieval.org/

Khulisa Management Services África do Sul https://www.khulisa.com/

LoftyInc Allied Partners Ltd. Nigéria https://loftyincltd.biz/
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Nome do Organizador do Evento País Website

Sub-Saharan Africa

Assembleia Nacional da Zâmbia Zâmbia http://parliament.gov.zm

National School of Public 
Administration (ENAP)

Canadá http://enap.ca/enap/fr/accueil.aspx

Escritório de Avaliação de Políticas 
Públicas e Análise da Acção 
Governamental (BEPPAAG), 
Secretaria-Geral da Presidência da 
República do Benin

Benin  

Partnerships to Engage Reform and 
Learn

Nigéria http://www.perlnigeria.net/about-perl

Associação Senegalesa de 
Avaliação

Senegal https://seneval.sn/

SenEval GT-Ee Senegal  

Twende Mbele África do Sul http://www.twendembele.org/

World Food Programme África do Sul https://www.wfp.org/
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Anexo C. 
Dados Brutos

Tabela C.1. Propostas de Eventos Aprovadas 

Trilha do Evento

   Avaliação 2030 Desenvolvimento 
da Capacidade  
de Avaliação 

Comunicação e 
Uso da Avaliação 

Métodos de 
Avaliação

Outros 
Tópicos de 
Monitoramento 
e Avaliação 

Total

América Central e Caribe 5 11 9 7 4 36

Leste da Ásia e Pacífico 0 0 0 0 0 0

Europa e Ásia Central 3 1 0 1 1 6

Oriente Médio e Norte da África 0 0 0 1 0 1

América do Norte (México, Canadá 
e EUA)

9 26 19 17 12 83

Oceania 1 0 0 0 0 1

América do Sul 10 21 14 13 16 74

Sul da Ásia 7 3 3 7 6 26

África Subsaariana 2 13 3 2 8 28

Total 37 75 48 48 47 255
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Tipo de Organizador 

   Instituições 
Acadêmicas

Governo Organizações Não 
Governamentais

Setor 
Privado

Pessoa 
Física

Associação Organizações 
da Sociedade 
Civil

Outros

Avaliação 2030 4 9 20 4 0 0 0 0

Desenvolvimento 
de capacidade  
de avaliação

14 26 28 6 1 0 0 0

Comunicação  
e uso da 
avaliação

13 17 16 2 0 0 0 0

Métodos  
de avaliação

13 12 17 6 0 0 0 0

Outros tópicos 
de avaliação e 
monitoramento

9 10 23 4 1 0 0 0

  53 74 104 22 2 0 0 0

542020 Relatório de Análise gLOCAL



Tipo de Organizador 

  Instituições 
Acadêmicas

Governo Organizações Não 
Governamentaisa

Setor  
Privado

Pessoa Física Associação Organização 
da Sociedade 
Civil

Outros

América Central 
e Caribe

12 4 20 0 0 0 0 0

Leste da Ásia e 
Pacífico 

0 0 0 0 0 0 0 0

Europa e Ásia 
Central

1 3 0 2 0 0 0 0

Oriente Médio e 
Norte da África

0 0 1 0 0 0 0 0

América do 
Norte (México, 
Canadá e EUA)

15 36 24 7 1 0 0 0

Oceania 0 0 1 0 0 0 0 0

América do Sul 18 23 24 8 1 0 0 0

Sul da Ásia 3 3 18 2 0 0 0 0

África 
Subsaariana

4 5 16 3 0 0 0 0

a. Inclusive associações e organizações da sociedade civil.
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Tabela C.2. Inscrição de Participantes 

Afiliação dos Participantes

Instituições 
Acadêmicas

Governo Instituições 
Multilaterais de 
Desenvolvimentoa 

Organizações Não 
Governamentais b

Setor  
Privado

Outros Total

América Central 
e Caribe

425 290 82 151 103 136 1.187

Leste da Ásia e 
Pacífico

0 0 0 0 0 0 0

Europa e Ásia 
Central

65 66 125 121 50 48 475

Oriente Médio e 
Norte da África

11 17 23 98 18 21 188

América do 
Norte (México, 
Canadá e EUA)

1.150 2.298 345 740 473 470 5.476

Oceania 5 3 53 22 2 8 93

América do Sul 1.295 1.014 168 630 480 461 4.048

Sul da Ásia 975 298 170 1.825 681 532 4.481

África 
Subsaariana

271 232 151 543 196 203 1.596

a. Por exemplo, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Nações Unidas e Banco Mundial. b. Inclusive associações e organizações da sociedade civil. 
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Afiliação dos Participantes, Dados de Gênero 

Masculino Feminino Outros

América Central e Caribe 360 823 4

Leste da Ásia e Pacífico 0 0 0

Europa e Ásia Central 172 303 0

Oriente Médio e Norte da África 78 109 1

América do Norte (México, 
Canadá e EUA)

2.084 3.377 15

Oceania 34 59 0

América do Sul 1.473 2.572 3

Sul da Ásia 1.570 2.897 14

África Subsaariana 917 676 3

Global 6.688 10.816 40
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Tabela C.3.Afiliação dos Participantes Inscritos por Trilha e Região 

Afiliação do Participante

Instituições 
Acadêmicas

Governo Instituições 
Multilaterais de 
Desenvolvimento a 

Organizações Não 
Governamentais b 

Setor 
Privado

Outros Total

Avaliação 2030

América Central e Caribe 63 44 21 34 37 33 232

Leste da Ásia e Pacífico 0 0 0 0 0 0 0

Europa e Ásia Central 23 38 48 47 23 20 199

Oriente Médio e Norte da África 0 0 0 0 0 0 0

América do Norte (México, 
Canadá e EUA)

130 369 54 47 32 33 665

Oceania 5 3 53 22 2 8 93

América do Sul 108 68 5 54 37 34 306

Sul da Ásia 409 101 87 870 213 203 1.883

África Subsaariana 30 4 4 18 9 14 79

  768 627 272 1.092 353 345
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Desenvolvimento de capacidade de avaliação 

América Central e Caribe 86 91 37 34 26 24 298

Leste da Ásia e Pacífico 0 0 0 0 0 0 0

Europa e Ásia Central 25 17 20 33 11 11 117

Oriente Médio e Norte da África 0 0 0 0 0 0 0

América do Norte (México, 
Canadá e EUA)

177 413 82 227 74 86 1.059

Oceania 0 0 0 0 0 0 0

América do Sul 323 339 43 146 92 97 1,040

Sul da Ásia 93 42 16 160 75 68 454

África Subsaariana 151 170 123 311 137 134 1.026

  855 1.072 321 911 415 420
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Comunicação e uso da avaliação 

               

América Central e Caribe 193 91 10 38 22 44 398

Leste da Ásia e Pacífico 0 0 0 0 0 0 0

Europa e Ásia Central 0 0 0 0 0 0 0

Oriente Médio e Norte da África 0 0 0 0 0 0 0

América do Norte (México, 
Canadá e EUA)

107 402 24 66 62 67 728

Oceania 0 0 0 0 0 0 0

América do Sul 236 128 25 81 80 93 643

Sul da Ásia 86 38 22 163 62 46 417

África Subsaariana 4 4 1 49 3 10 71

  626 663 82 397 229 260
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Métodos de avaliação 

               

América Central  
e Caribe

61 38 10 26 14 23 172

Leste da Ásia e Pacífico 0 0 0 0 0 0 0

Europa e Ásia Central 9 7 19 31 11 13 90

Oriente Médio e Norte da África 11 17 23 98 18 21 188

América do Norte (México, 
Canadá e EUA)

288 399 167 245 175 124 1.398

Oceania 0 0 0 0 0 0 0

América do Sul 375 225 30 161 115 114 1.020

Sul da Ásia 237 94 31 339 122 98 921

África Subsaariana 27 26 12 92 25 18 200

1.008 806 292 992 480 411
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Outros tópicos de monitoramento e avaliação  

               

América Central e Caribe 22 26 4 19 4 12 87

Leste da Ásia e Pacífico 0 0 0 0 0 0 0

Europa e Ásia Central 8 4 38 10 5 4 69

Oriente Médio e Norte da África 0 0 0 0 0 0 0

América do Norte (México, 

Canadá e EUA)

448 715 18 155 130 160 1,626

Oceania 0 0 0 0 0 0 0

América do Sul 253 254 65 188 156 123 1.039

Sul da Ásia 150 23 14 293 209 117 806

África Subsaariana 59 28 11 73 22 27 220

940 1.050 150 738 526 443 60

a. Por exemplo, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Nações Unidas e Banco Mundial. b. Inclusive associações e organizações da sociedade civil. 
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Centros de Aprendizagem em Avaliação e Resultados


