
                                                                                                                                         

                                  
  

Nota Conceitual 
OFICINA SISTEMAS NACIONAIS DE SEGUIMENTO E AVALIAÇÃO: TOMADA 

DE DECISÃO COM BASE EM EVIDÊNCIA 
República de Cabo Verde 

1. 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 desenvol-
vimento 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), be-
neficiando-se ainda do ambiente multidisciplinar da FGV, que conta com renomado programa aca-
dêmico em Administração Pública e Governo da Escola de Administração de Empresas de São Pau-
lo (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 for-
talecimento de capacidades e sistemas de Monitoria e Avaliação (M&A). Seguindo a linha de atua-
ção da Iniciativa, o FGV EESP Clear atua na África Lusófona e no Brasil, em nível nacional e sub-
nacional, 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 mis-
são proposta, são realizadas parcerias com diversos agentes, incluindo governos, agentes privados, 
sociedade civil e academia. 

2. Contextualização 

Em setembro de 2019, foi realizado encontro em Acra, Gana, para o fortalecimento das capaci-
dades de Monitoria & Avaliação na África, envolvendo representantes dos países africanos, a 
AfrEA, a Iniciativa Clear e o Grupo de Avaliação Independente do Banco Mundial (IEG-WBG). A 
reunião proporcionou às autoridades e profissionais dos países da África Lusófona interessados em 
M&A a oportunidade de troca de experiências sobre o desenvolvimento de capacidades, o mapea-
mento de iniciativas e a identificação de prioridades para futuras ações e parcerias.  

Em 2020, após o encontro, a Direção Nacional de Planeamento solicitou assistência técnica em 
M&A ao IEG-WB e ao Centro de Aprendizagem em Avaliação e Resultados para a África Lusófona 
e o Brasil (FGV EESP Clear), com vistas a avançar na institucionalização de práticas, ferramentas e 
arranjos institucionais no tema. Um mapeamento de necessidades e capacidades em seguimento e 
avaliação foi realizado entre março a junho de 2020 para estabelecer o escopo das atividades e, em 
julho do mesmo ano, a assistência técnica do FGV EESP Clear ao Governo de Cabo Verde iniciou-
se com as seguintes frentes:  
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1. Apoio no desenho institucional do Sistema Nacional de Seguimento e Avaliação de Políticas 

Públicas 

2. Oferta de Capacitações em Seguimento e Avaliação 

3. Elaboração de Guias em Seguimento e Avaliação 

4. Apoio em pilotos de avaliações 

5. Apoio na reformulação de Quadros Lógicos 

Assim, entre julho de 2020 e janeiro de 2021, (i) foram realizados 3 cursos de capacitação (Modelo 
Lógico, Avaliação Executiva e Avaliação de Impacto), na qual participaram diversos setores do Go-
verno e representantes de universidades, da sociedade civil e de agências das Nações Unidas em 
Cabo Verde, totalizando 63 participantes e 57 horas de formação; (ii) assistência técnica para refor-
mulação dos Quadros Lógicos; (iii) seguem em elaboração o Guia de Ferramentas para Elaboração 
de Quadros Lógicos, o Guia de Avaliação Executiva e o Guia de Avaliação de Impacto; e (iv) segue 
em andamento mentoria para piloto de avaliação executiva do Programa de Promoção do Emprego 
Digno e Qualificado. Além dessa ações, foram ofertadas também duas capacitações (Introdução ao 
M&A e Introdução à Avaliação de Impacto) para diversos países da África lusófona, nas quais fo-
ram destinadas vagas para representantes do governo, da universidade e da sociedade civil em Cabo 
Verde. 

Diante dos avanços já realizados e dos esforços em construção no fortalecimento de capacidades em 
M&A em Cabo Verde, a Oficina “Sistemas Nacionais de S&A: tomada de decisão com base em evi-
dência” objetiva auxiliar o Governo do país no aperfeiçoamento do desenho institucional e na insti-
tucionalização de seu Sistema. Para auxiliar esse trabalho, a oficina abordará conceitos e tipologias 
de Sistemas Nacionais de M&A e apresentará boas práticas internacionais. 

As informações referente à Oficina Sistemas Nacionais de S&A serão apresentadas a seguir. 

3. Objetivos 

Ao final da oficina, participantes serão capazes de: 

a. Reconhecer a importância de Sistemas Nacionais de Seguimento e Avaliação (S&A) no 
contexto da agenda de gestão pública orientada a resultados; 

b. Conhecer experiências internacionais de Sistemas de S&A, identificando boas práticas e 
desafios; 

c. Mapear as principais dimensões para estruturação do desenho institucional do Sistema Na-
cional de Seguimento e Avaliação (S&A) de Cabo Verde; 

d. Desenvolver Plano de Trabalho para a criação do Sistema Nacional de S&A em Cabo Ver-
de. 
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4. Conteúdo 

O conteúdo será ministrado por meio de sessões expositivas e exercícios práticos, com foco em es-
tudos de casos e com momento para interação a partir de discussões orientadas. Espera-se, como 
produto final desta oficina, a modelagem institucional preliminar do Sistema Nacional de Segui-
mento e Avaliação de Cabo Verde e a elaboração de plano para desenvolvimento e implantação do 
referido sistema. 

O programa da oficina está dividido da seguinte forma: 

Aula 1: Sistema de S&A de Cabo Verde: o que aprender com as experiências internacionais? - 
Parte I 

● O que são Sistemas Nacionais de S&A e sua importância no contexto da agenda de gestão 
baseada em resultados  

● Compartilhando experiências internacionais: Chile, Colômbia e Brasil (Espírito Santo) 
● Discussão sobre arranjos institucionais do Sistema de S&A de Cabo Verde (finalidade, de-

manda e governança) 

Aula 2: Sistema de S&A de Cabo Verde: o que aprender com as experiências internacionais? - 
Parte II 

● Compartilhando experiências internacionais: México, África do Sul e Canadá 
● Discussão sobre institucionalização do Sistema de S&A de Cabo Verde (oferta, capacitação 

e alianças-chave) 
● Elaboração de planejamento e cronograma para a criação do Sistema de Seguimento e Ava-

liação de Cabo Verde: definição de plano de trabalho, responsáveis e prazos 

5. Público-alvo 

A oficina será direcionada para um grupo de 10 pessoas que será o núcleo responsável por coorde-
nar as atividades de desenvolvimento e implementação do Sistema Nacional de S&A de Cabo Ver-
de. O perfil sugerido para participantes é de oficiais que atuam na alta gestão do Ministério das Fi-
nanças, de outros órgãos do centro de governo (diretorias e departamentos estratégicos para o siste-
ma), bem como de Ministérios Setoriais a ser possíveis campeões e parceiros para o desenvolvi-
mento do Sistema interessados em implementar um primeiro ciclo de avaliação e cujos integrantes 
participaram das formações pelo FGV EESP Clear. 

6. Datas e Local 

A oficina será realizada em plataforma online (Zoom), com duração total de 6 horas, distribuídas 
em 2 sessões de 3 horas de duração cada, nos dias 15 e 16 de março de 2021. O horário das sessões 
será entre 10:00 e 13:00 horas (horário de Praia - Cabo Verde, GMT-1). 

3



                                                                                                                                         

                                  
Para participar, será preciso descarregar de forma gratuita o programa Zoom, sendo requerida cone-
xão estável com a internet. Também é solicitado que o equipamento a ser utilizado para transmissão 
do curso possua câmera. 

7. Leitura prévia sugerida 
  
a) Sistema de M&A de Cabo Verde - Desenho Conceitual (elaborado pelo Ministério das Finanças) 

b) Estudos de caso sobre Sistemas de M&A: tomada de decisão baseada em evidência (elaborado 
pelo FGV EESP Clear) 

8. Equipe 

Coordenação 

André Portela de Souza 
É graduado em Economia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), mestre em Economia pela 
Universidade de São Paulo (USP) e doutor em Economia pela Universidade Cornell. Foi professor 
doutor da Universidade de São Paulo, professor assistente adjunto na Universidade Vanderbilt e 
professor visitante na Universidade Cornell. Atualmente, é professor da Escola de Economia de São 
Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV EESP), coordenador do Centro de Microeconomia Aplica-
da (C-Micro) e diretor do FGV EESP Clear. 

Lycia Lima 
Doutora em Administração Pública e Governo com ênfase em Política e Economia do Setor Público 
pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV EA-
ESP), com período sanduíche no Massachussets Institute of Technology (MIT) e período visitante 
na University College London. Mestre em Economia do Desenvolvimento pela Universidade de 
Londres (SOAS). Graduada em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
Atualmente é professora do curso de graduação da Escola de Administração de Empresas de São 
Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP), vice-diretora do Centro de Aprendizagem em 
Avaliação e Resultados para o Brasil e a África Lusófona (FGV EESP Clear), pesquisadora associa-
da do Centro de Microeconomia Aplicada (C-Micro - EESP FGV) e do Centro de Economia e Polí-
tica do Setor Público (Cepesp/FGV). Previamente ocupou posições no Banco Mundial em Washing-
ton, na ONU em Genebra, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e no 
Governo de Minas Gerais. Sua principal área de pesquisa é Microeconomia Aplicada, principalmen-
te avaliação de políticas públicas que focam em investimento em capital humano (Primeira Infância, 
Educação e Mercado de Trabalho). Também desenvolve pesquisas nas áreas de Economia Urbana e 
Finanças Públicas. 

Assessoria Grupo Independente de Avaliação - Banco Mundial 
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Gabriela Lacerda 
Consultora do Banco Mundial, no Grupo Independente de Avaliação (IEG-WB). Liderou a criação 
de um sistema de monitoria e avaliação de políticas públicas pioneiro no Brasil e colabora na cons-
trução de capacidades institucionais em avaliação no FGV EESP Clear. Pós-Graduada em Direito 
Constitucional e Graduada em Ciências Sociais pela UFES, com mais de 15 anos de experiência na 
administração pública em nível nacional e subnacional. Integrou o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD), foi Secretária de Estado de Ações Estratégicas no Espírito Santo, 
Presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, Subsecretária de Estado de Direitos Humanos e 
também atuou no Conselho Nacional de Justiça, no Ministério da Justiça, no Ministério da Cultura e 
no Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

Assistência Técnica – FGV EESP Clear 

Marina Pupo Lafer 
Bacharel em Administração Pública pela FGV-EAESP e Mestre em Administração Pública pela 
Universidade Columbia, Marina busca estabelecer pontes entre o mundo acadêmico e grupos que 
trabalham com políticas públicas e questões sociais transversais, como o governo e o terceiro setor. 
Seu trabalho no Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) e, recentemente, no FGV EESP 
Clear, envolve desenvolver participativamente as capacidades de atores em monitoramento e avalia-
ção e fomentar o uso de evidências para a tomada de decisões e o aprimoramento de programas. 
Anteriormente, trabalhou no Governo do Estado de São Paulo e como consultora para Governos 
Municipais no Brasil nos temas de governança, fortalecimento institucional, projetos de moderniza-
ção do Estado e gestão de pessoas no setor público brasileiro, onde apoiou administrações no rede-
senho de seus departamentos, atribuições e carreiras.
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