
Programação da Reunião preliminar para 

Desenvolvimento da Capacidade de Monitoramento 

& Avaliação da África Lusófona  

  
17 de setembro de 2019  
09.00 h   

09.15 h   

10.00 h   

Boasvindas,apresentaçõesiniciais,objetivos,resultadospretendidoseorganização

dassessões  
ApresentaçõesCLEARGlobal(LeonardoLemes)eCLEARBrasil&ÁfricaLusófon

a(AndréPortela)  
Apresentações do status atual da capacidade de M&A na AL – Parte I:   
10.00–10.30 DN M&E Moçambique (Jorge Sipanela)   
10.30–11.00 DNP Cabo Verde (Arciolindo Pinheiro)   

11.00 h   Intervalo    

11.30 h   

12.30 h   

Apresentações do status atual da capacidade de M&A na AL – Parte II:   
11.30–12:00 DNP Angola (Silvestre André)   
12.00–12:30 DNP São Tomé e Príncipe (Wilson Bragança)   
Comentários & reações dos países, CLEAR, Camões I.P. e UNICEF   

 

13.00 h   Almoço    

14.00 h   

16.00h   

Apresentações do status atual da capacidade de M&A na AL – Parte III:   
14.00–14.30 ENA Guiné-Bissau (Braima Sanhá)   
14.30–15.00 GERA Cabo Verde (Victor Borges)   
15.00–15:30 CESC Moçambique (Paula Monjane)   
15.30–16:00 UNICEF Angola (Carlos Cuéllar)   
Comentários & reações dos países, CLEAR, Camões I.P. e UNICEF   

 

16.30 h   Intervalo    

17.00 h   

17.30 h   

Breve debate sobre desafios, oportunidades, prioridades e principais ações 

futuras para o desenvolvimento de capacidades de avaliação nos países 

lusófonos   
Resumo das questões a serem levadas à oficina de planejamento dos dois 

dias seguintes   

 

18.00 h   Encerramento    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  



Programação: Oficina de planejamento para desenvolver 
uma abordagem harmonizada de fortalecimento da 
capacidade de avaliação para o CLEAR na África  
  

18 de setembro 2019   
09.00 h   

10.00 h   

Boas vindas e apresentações iniciais   
Apresentação da capacidade de avaliação na 

África   

11.00 h   Intervalo   

11.30 h   Debates dos grupos de trabalho   

12.30 h   Resumo das conclusões em plenário   

13.30 h   Almoço   

14.30 h   Questões a serem abordadas na formulação de 

uma estratégia continental para fortalecer a 

capacidade de avaliação   

15.00 h   Debates dos grupos de trabalho   

15.30 h   Intervalo   

16.00 h   Debate em plenário   

17.00 h   Resumo da abordagem estratégica   

17.30 h   Encerramento   

  

19 de setembro 2019   
00.90 h   Recapitulação dos resultados do dia anterior   

10.00 h   Grupos de trabalho regionais: aplicação da 

abordagem estratégica global na África 

lusófona, francófona e anglófona   

12.00 h   Almoço   

13.00 h   Resumo das conclusões dos grupos de 

trabalho regionais ao plenário   

14.00 h   Visão geral dos planos de implementação   

15.00 h   Próximos passos e acompanhamento   

15.30 h   Encerramento   

  
 


