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Nota Conceitual Preliminar 

CURSO PARA MOÇAMBIQUE 
EVIDÊNCIA NO CICLO DA POLÍTICA PÚBLICA 

 

1. Contextualização 
 
Em Moçambique, foi implementado um Ciclo de Gestão Baseado em Resultados e Orçamentação, focado no 
desempenho, na qual se alinham as despesas orçamentais com metas e prioridades estratégicas. Existe 
sistema nacional em nível da orientação para resultados e diversos instrumentos de planificação e respetivos 
indicadores.  
 

A Direcção Nacional de Monitoria e Avaliação, no Ministério da Economia e Finanças, é a entidade central que 
coordena e articula os processos de monitoria e avaliação; esta está em vias de aprimoramento de suas práticas 
e arranjos institucionais. As capacidades técnicas em monitoria foram construídas e há redes da sociedade civil 
realizando iniciativas no campo da avaliação. O Governo de Moçambique apresentou interesse avançar no 
desenvolvimento da avaliação, integrando esta prática aos processos de tomada de decisão e na promoção de 
política pública baseada em evidência.  
 

Em relação a um contexto mais amplo, Moçambique participou de uma oficina de planejamento para 
desenvolver uma abordagem harmonizada de fortalecimento da capacidade de avaliação na África, envolvendo 
países dos três grupos linguísticos (anglófono, francófono e lusófono). Essa oficina foi organizada pela Iniciativa 
Clear, em parceria com a AfrEA e o Grupo de Avaliação Independente do Banco Mundial (IEG-WBG), nos dias 
17 a 19 de setembro de 2019, na cidade de Acra, em Gana.  
 

Foram discutidos a criação e o fomento da capacidade de avaliação na África e o nível de esforço exigido para 

o fortalecimento da capacidade de avaliação em todo o continente. No caso dos países lusófonos, foi realizada 

uma discussão prévia, de forma regionalizada, para mapeamento do que tem sido feito e das necessidades 

futuras nesta área. Esse espaço ampliado pode ser útil no compartilhamento de boas práticas e trocas de 

experiências entre países da África Lusófona e também contribuir nos esforços políticos da agenda de avaliação 

nos países.  

 

1.1 Parceria UNICEF, FGV EESP Clear e Governo de Moçambique 

 
No início de 2020, o Escritório Central do UNICEF contatou o FGV EESP Clear para a facilitação de curso junto 
aos diversos setores da sociedade e Governo moçambicanos a respeito da incorporação de evidências no 
processo de primeira Revisão Nacional Voluntária (RNV) do país. Com o adiamento do curso devido à pandemia 
do novo coronavírus e a necessidade de adequação do cronograma e atividades, o UNICEF Moçambique 
informou que o país já dispunha de versão preliminar do relatório e solicitou o apoio do FGV EESP Clear para 
análise e recomendações. 
 
Na sequência, foi agendada reunião com o Governo de Moçambique para melhor conhecimento sobre o 
contexto do país, a fim de dar maior substância à análise a ser desenvolvida. Desta reunião, o Governo de 
Moçambique afirmou que o país havia terminado o relatório da primeira RNV, mas ainda mostrava-se 
interessado no desenvolvimento de suas capacidades institucionais e nacionais em avaliação de políticas 
públicas. Surgiu, portanto, a oportunidade de realização de um Diagnóstico das Capacidades e Necessidades 
de Avaliação de Moçambique. 
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A partir de então, foi apresentada primeira proposta de agenda em assistência técnica com o apoio do UNICEF, 
cujo escopo inclui a análise da Revisão Nacional Voluntária do país, bem como o envio de questionário para 
Diagnóstico das Capacidades e Necessidades de Avaliação. Por meio deste último, buscou-se o mapeamento 
das frentes já existentes em M&A no país, um aprofundamento no entendimento de suas demandas e propostas 
para o desenvolvimento dessas capacidades. 
 

1.2 Moçambique e a Revisão Nacional Voluntária 
 
Moçambique está entre os 193 Estados-Membros das Nações Unidas que, em setembro  de 2015, adotaram a 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, incluindo seus 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). De acordo com a resolução 67/290 das Nações Unidas, o Fórum Político de Alto Nível, sob 
os auspícios do Conselho Económico e Social das  Nações Unidas (ECOSOC), deve realizar avaliações 
periódicas e inclusivas do progresso na implementação da Agenda 2030. As avaliações são feitas através da 
elaboração de um relatório chamado Revisão Nacional Voluntária (RNV). 
 
O Governo de Moçambique buscou o FGV EESP Clear para apoiar na avaliação dos progressos do mesmo 
frente aos ODS na Agenda 2030, através da análise de sua Revisão Nacional Voluntária, sob a ótica do uso de 
evidências para a medição dos avanços no processo. Em abril de 2020, o FGV EESP Clear produziu análise 
sobre o Relatório Preliminar da RNV de Moçambique e, em agosto do mesmo ano, analisou o Relatório Final 
da RNV do país, sobre o qual apresentou recomendações para aperfeiçoamento de futuras revisões, com 
especial atenção à integração de evidências de avaliação. 
 

1.3 Diagnóstico das Capacidades e Necessidades em Avaliação 
 
O diagnóstico realizado indicou que, embora haja o reconhecimento da importância de atividades de M&A na 
gestão das políticas públicas por parte do governo de Moçambique, a cultura de avaliação ainda carece de 
fortalecimento. Iniciativas recentes demonstram vontade por parte da gestão pública na adoção de um processo 
de operacionalização de todo o sistema de planeamento, monitoria e avaliação. 
 
Foi constatado, ainda por meio do diagnóstico, que existem quadros do governo com formação sólida em 
métodos quantitativos e qualitativos; entretanto, tais quadros por vezes não possuem formação específica em 
avaliação de políticas públicas. Atualmente, não existem instituições governamentais responsáveis por fornecer 
treinamento/capacitação em M&A. Existe, portanto, a necessidade de desenvolver e fortalecer capacidades em 
M&A, principalmente no quesito avaliação.  
 
Com vistas a executar o Plano de Desenvolvimento das Capacidades Institucionais em Avaliação de 
Moçambique, o FGV EESP Clear oferecerá ao país, com apoio do UNICEF, formações relacionadas ao tópico 
de M&A, tendo como público alvo gestores e técnicos do Governo, das universidades e da sociedade civil do 
país. Para iniciar as atividades ainda em 2020, a partir das capacidades e necessidades mapeadas no 
Diagnóstico, o FGV EESP Clear propõe, por meio desta Nota Conceitual, a realização do curso Evidência no 
Ciclo de Políticas Públicas para o Governo moçambicano.  
 

2. Informações sobre o UNICEF 

 
Há mais de 40 anos, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) trabalha em Moçambique, para 
chegar às crianças mais desfavorecidas. Para salvar as suas vidas. Para defender os seus direitos. Para ajudá-
las a alcançar o seu verdadeiro potencial. Com uma forte presença nas províncias de Zambézia e Nampula, as 
mais vulneráveis de Moçambique, trabalha para cada criança, em qualquer parte, todos os dias, para construir 
um Moçambique melhor para todos. E nunca desiste. 
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O UNICEF está também presente em 190 países e territórios, o UNICEF é a maior organização internacional 
para a promoção e protecção dos direitos da criança. Está instalada em Moçambique desde 1975. 
 

3. Informações sobre o FGV EESP Clear 
 
O Centro de Aprendizagem em Avaliação e Resultados para a África Lusófona e o Brasil (FGV EESP Clear) 
tem sede na Fundação Getulio Vargas (FGV), um conceituado think tank e instituição de ensino superior 
localizado na cidade de São Paulo, Brasil, e dedicado à promoção do desenvolvimento econômico e social 
brasileiro. O FGV EESP Clear faz parte da Escola de Economia de São Paulo (EESP) como um núcleo do 
Centro de Estudos em Microeconomia Aplicada (C-Micro), beneficiando-se ainda do ambiente multidisciplinar 
da FGV, que conta com renomado programa acadêmico em Administração Pública e Governo da Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo (EAESP). 
 
O FGV EESP Clear é um dos 6 centros regionais que compõem a Iniciativa Clear, uma ação global de diversas 
entidades e países que visa ao aperfeiçoamento de políticas e programas através do fortalecimento de 
capacidades e sistemas de Monitoria e Avaliação (M&A). Seguindo a linha de atuação da Iniciativa, o FGV 
EESP Clear atua na África Lusófona e no Brasil, em nível nacional e subnacional, em quatro principais eixos 
na área de M&A: (i) Capacitação; (ii) Assistência Técnica; (iii) Geração de Novas Evidências; e (iv) Difusão de 
Evidências e Conhecimentos. Para se atingir a missão proposta, são realizadas parcerias com diversos 
agentes, incluindo governos, agentes privados, sociedade civil e academia. 
 

4. Objetivos do curso 
 
O objetivo geral do curso Evidência no Ciclo da Política Pública é capacitar técnicos e gestores dos diversos 
setores do Governo moçambicano em conceitos introdutórios sobre instrumentos de M&A e apoiá-los no uso 
de evidências no planeamento, formulação, execução e avaliação de políticas públicas. Ao final do curso, 
participantes serão capazes de: 
 

I. Compreender conceitos básicos de Monitoria e Avaliação (M&A) e seu uso como ferramenta de 
aprendizagem no ciclo de políticas públicas; 

II. Compreender as diferentes formas e fontes de evidência, bem como a importância de incorporá-las 
no planeamento, formulação execução e avaliação de políticas públicas; 

III. Conhecer a ferramenta Teoria da Mudança e aprender a desenvolvê-la para planos, políticas, 
programas e projetos do país; 

IV. Compreender a relação entre a teoria da mudança, indicadores, monitoria e avaliação; 
V. Conhecer diferentes tipos de avaliação; 
VI. Adquirir conhecimento introdutório sobre sistemas nacionais de monitoria e avaliação e gestão e 

orçamento baseado em resultados, bem como refletir sobre a institucionalização dos mesmos no 
contexto moçambicano;  e 

VII. Multiplicar os conhecimentos adquiridos no curso junto às instâncias provinciais e distritais 
responsáveis por M&A. 

 

5. Conteúdo 
 

O conteúdo será ministrado por meio de aulas expositivas e exercícios em grupo à distância e dará ênfase à 
aplicação prática dos conceitos apresentados. Durante todas as aulas, os alunos serão incentivados a participar 
ativamente por meio de atividades e do envolvimento em trabalhos em grupo, onde deverão pôr em prática o 
que foi aprendido. A previsão é de que cada grupo de trabalho apresente aos colegas e equipe facilitadora um 
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projeto final durante a última aula do curso. Este projeto qual envolve a aplicação dos conceitos apresentados 
ao longo do curso a uma determinada política pública ou programa escolhida pelos participantes do curso.  
 
O programa das aulas está dividido da seguinte forma: 
 
Aula 1: Conceitos de M&A e Ciclo da Política Pública 

• O que é avaliação, o que é monitoria e por que são importantes? 

• Evidências no ciclo da política pública 

• Uso de evidências no diagnóstico do problema 

• Divisão e organização dos grupos 
 
Aula 2: Teoria do Programa, Modelo Lógico e Teoria da Mudança 

• Teoria do Programa 

• Desenho do Programa 

• Teoria da Mudança 

• Trabalho em Grupo: Teoria e Desenho do Programa 
 
Aula 3: Dados e evidências + Introdução a Indicadores 

• Dados e Evidências: fontes e usos 

• Da Teoria da Mudança ao Plano de Monitoria: Introdução a Indicadores 

• Critérios para a Seleção de Indicadores 

• Uso de indicadores para medir o progresso nos ODS 

• Trabalho em Grupo: Elaboração da Teoria da Mudança 
 

Aula 4: Construindo Indicadores para M&A 

• Construindo Indicadores para M&A 

• Coleta e qualidade dos dados 

• Trabalho em Grupo: Planos de Monitoria 
 

Aula 5: Avaliação no Ciclo da Política Pública I 

• O que é avaliação 

• Tipos de avaliação ex ante e ex post: avaliação de desenho, avaliação de processo/implementação, 
avaliação de impacto 

• Métodos para avaliação de políticas públicas: quantitativos, qualitativos, mistos 

• Plano de Avaliação 

• Trabalho em Grupo: Plano de Avaliação 
 
Aula 6: Avaliação no Ciclo da Política Pública II 

• Avaliação de impacto (continuação): grupo de tratamento e de controle, viés de seleção, 
aleatorização 

• Trabalho em Grupo: Plano de Avaliação 
 
Aula 7: Avaliação Executiva, a avaliação rápida + Avaliação na Agenda 2030 

• A Avaliação Executiva: objetivos, usos e usuários 

• Avaliação Executiva no ciclo da política pública 

• Fontes de evidências (documentos, literatura, entrevistas, métodos participativos, repositórios, 
triangulação) 

• Avaliação na Agenda 2030: objetivos e caminhos para sua incorporação 

• Trabalho em Grupo: Plano de Avaliação  
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Aula 8: Sistemas Nacionais de Avaliação e Apresentação Final dos Grupos 

• Sistemas Nacionais de Avaliação: visão geral e possibilidades para sua institucionalização 

• Orçamento baseado em resultados 

• Apresentação dos grupos 

• Avaliação do curso 

• Agradecimentos e encerramento 
 

6. Perfil de Participantes 

Para o curso, serão oferecidas 20 vagas ao Ministério da Economia e Finanças e aos Ministérios Sectoriais 
prioritários ao Governo, especialmente em termos do desenvolvimento de práticas de monitoria e avaliação. O 
público-alvo principal são técnicos/as e gestores/as que estejam envolvidos/as nas atividades de M&A destes 
órgãos e que possuam interesse em aprofundar seus conhecimentos aplicados sobre o tema.  
 

7. Datas e Local 
 

O curso será oferecido, para o melhor aproveitamento dos/as participantes, trissemanalmente nos dias 22/02, 
24/02, 26/02, 01/03, 03/03, 05/03, 08/03 e 10/03 via plataforma online (Zoom). Sua duração compreenderá um 
total de 24 horas, distribuídas em 8 sessões de 3 horas de duração cada. O horário das sessões será entre 
13:00 e 16:00 horas (horário de Maputo, Moçambique, GMT+2). 
 
O período para inscrições de participantes se dará entre 25 de janeiro e 12 de fevereiro de 2021, por meio de 
formulário online: https://bit.ly/3p3cmrE  
 
Para participar do curso, será preciso descarregar de forma gratuita o programa Zoom (instruções de como 
fazê-lo serão enviadas a participantes), sendo requerida conexão estável com a internet. Também é solicitado 
que o equipamento a ser utilizado para transmissão do curso possua câmara. 
 

8. Equipa 
 
Coordenação Geral 
 
André Portela de Souza: Professor Titular da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas 
(FGV EESP), coordenador do Centro de Microeconomia Aplicada (C-Micro) e diretor do FGV EESP Clear. 
 
Lycia Lima: Professora do curso de Administração Pública e Governo da Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP) e vice-diretora do FGV EESP Clear. 
 
 
Facilitação 
 
Gabriela Lacerda: Consultora do Grupo Independente de Avaliação no Banco Mundial, Mestranda em Ciências 
Sociais na UFES. Foi Presidente do Instituto Jones dos Santos Neves e Secretária de Estado de Ações 
Estratégicas, ambos no Governo do Espírito Santo. 
 

https://bit.ly/3p3cmrE
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Camila Magalhães: Mestre em Economia pela Universidade de São Paulo (USP), MBA pela SDA Bocconi 
School of Management e Pesquisadora do FGV EESP Clear. 
 
 
Marina Lafer: Mestre em Administração Pública pela Universidade Columbia (SIPA) e pesquisadora do FGV 
EESP Clear. 
 
 
Monitoria 
 
Maria Eugenia Sozio: Mestre em Administração de Empresas pelo Trinity College Dublin e Pesquisadora do 
FGV EESP Clear 
 
Marina Ribeiro: Mestranda em Políticas Públicas pelo Insper e pesquisadora do FGV EESP Clear. 
 
 
 
 


