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Syllabus 

Curso: Incorporando Avaliação na Revisão Nacional Voluntária 
República de Angola 

 

1. Objetivos de Aprendizagem 
 
O curso Incorporando Avaliação na Revisão Nacional Voluntária tem como objetivo apoiar o 
Governo e outros sectores da sociedade angolana no uso de evidências no primeiro processo de 
Revisão Voluntária Nacional (RNV) do país (a ser apresentada em 2021). 
 
Baseado no Guia de Integração da Avaliação nas Revisões Nacionais Voluntárias em África1, 
desenvolvido pelo Clear África Anglófona (Clear AA) em conjunto com o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF), o curso já teve sua primeira edição desenvolvida e facilitada 
pelo Clear AA em julho de 2020 para países da África Anglófona e da África Francófona. A edição 
em português foi adaptada e será facilitada pelo Clear África Lusófona e Brasil (Clear LAB).  
 
Ao final do curso, participantes serão capazes de: 
 

I. Reconhecer a importância das RNVs no contexto da Agenda 2030 como um processo de 
monitoria e avaliação para a aprendizagem; 

II. Compreender as diferentes formas de evidência, bem como a importância de utilizá-las 
para embasar as Revisões Nacionais Voluntárias; 

III. Aprender sobre metodologias e fontes de evidências para a realização de processos rápidos 
de avaliação e apropriar-se das mesmas no contexto de Angola para a sua incorporação ao 
processo de RNV; e 

IV. Desenvolver Plano de Acção para a incorporação de evidências na RNV 2021. 

 
  

                                                
1 UNICEF/CLEAR, Embedding Evaluation in Voluntary National Reviews in Africa: A Guide, UNICEF, New York, November 
2019. Disponível em: https://evalsdgs.org/wp-content/uploads/2020/01/Embedding-Evaluation-in-VNRs-in-Africa-A-Guide.pdf 
(inglês). 
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2. Conteúdo do Curso 
 
O programa das aulas está dividido da seguinte forma: 
 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 

A RNV como processo de 
aprendizagem 

A importância da avaliação 
na gestão de políticas e 

programas 

O papel da evidência nas 
políticas públicas e na RNV 

RNV em Angola: próximos 
passos na incorporação de 

evidências 
11h00 – 13h00 
● Apresentação da equipe 

do curso e 
recomendações práticas 
sobre uso do Zoom na 
aula 

● Apresentação dos 
participantes e 
expectativas do curso 

● Objetivos e programação 
do curso 

● A incorporação da 
avaliação no contexto da 
RNV: convidado Michele 
Tarsilla (UNICEF) 

● Conversa com 
participantes: 
contextualização sobre o 
status atual de Angola 
nos ODSs e na RNV 

11h00 – 13h00 
● Recapitulação do Dia 1 e 

impressões 
● Compartilhamento das 

perceções sobre o Guia 
de Integração da 
Avaliação nas RNVs em 
África  

● O papel da avaliação nas 
políticas públicas 

● Avaliação no ciclo da 
política pública 
(Diagnóstico do 
Problema, Desenho da 
Política, Implementação, 
Resultados, Impacto) 
 

11h00 – 13h00 
● Recapitulação do Dia 2 e 

impressões 
● Apresentação rápida dos 

trabalhos em grupo 
● Avaliações e RNV: 

metodologias relevantes 
para o processo de 
revisão (avaliações 
rápidas, oficinas TdM, 
revisão das evidências 
existentes) 

11h00 – 13h00 
● Recapitulação do Dia 3 e 

impressões 
● Sistemas Nacionais de 

Avaliação: visão geral e 
possibilidades para sua 
institucionalização 

● Organização dos grupos 
para apresentação 

● Apresentação Trabalho 
em grupo: Incorporando 
evidências na RNV 2021 
- próximos passos e 
Plano de Acção 
 

Intervalo (1h) Intervalo (1h) Intervalo (1h) Intervalo (1h) 
14h00 – 16h00 
● Introdução ao Guia de 

Integração da Avaliação 
nas RNVs em África: o 
que este guia abarca? 

● Breve exposição: usos da 
avaliação na RNV 
(objetivos e tipos de 
avaliação) 

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

● A importância da Teoria 
da Mudança 

● Trabalho Individual: 
leitura do Guia de 
Integração da Avaliação 
nas RNVs em África, 
orientada por perguntas. 

14h00 – 16h00 
● Dados e Evidências: 

fontes (dados 
administrativos, policy 
briefs, mapas de 
evidências) e usos 

● Trabalho em grupo: 
buscando evidências em 
repositórios 

 

14h00 – 16h00 
● O processo de RNV em 

Angola: ODSs 
prioritários, evidências 
existentes e metodologias 
apropriadas 

● Trabalho em grupo: 
Incorporando evidências 
na RNV 2021 - próximos 
passos e Plano de Acção 

14h00 – 16h00 
● Continuação 

Apresentação Trabalho 
em grupo: Incorporando 
evidências na RNV 2021 
- próximos passos e 
Plano de Acção 

● Questionário de avaliação 
do curso 

● Agradecimentos e 
encerramento 
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3. Metodologia 
  
O conteúdo será ministrado por meio de aulas expositivas e exercícios em grupo à distância e dará 
ênfase à aplicação prática dos conceitos apresentados, tendo em vista os temas em que grupos de 
trabalho estão a se organizar na Plataforma ODS de Angola, grupo responsável pela RNV no país 
(Economia e Produção; Bem-Estar Social; Democracia e Estabilidade; Ciência, Inovação e 
Infraestrutura; e Meio Ambiente e Resiliência). Espera-se, como produto final deste curso, que 
cada grupo de participantes saia com um Plano de Acção na temática de seu grupo de trabalho 
referente à incorporação de evidências na RNV 2021 de Angola, a partir dos conhecimentos 
adquiridos em aula. 
 
 

4. Carga Horária 
  
O curso será realizado em plataforma online (Zoom), com duração total de 20 horas, distribuídas 
em 4 sessões de 5 horas de duração cada (incluído intervalo de 1 hora), nos dias 5, 6, 7 e 8 de 
outubro de 2020. O horário das sessões será entre 11:00 e 16:00 horas (horário de Luanda, Angola, 
GMT+1). 
 
 

5. Bibliografia Sugerida 
 
Leitura primária (obrigatória): 
 

1. Department of Economic and Social Affair (DESA), United Nations. Handbook for the 
Preparation of Voluntary National Reviews. (2019). High Level Political Forum on 
Sustainable Development, October 2019. 
Disponível em: 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/25245Handbook_2020_EN.pdf 
(inglês); 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/25827Hanbook_2020_SP.pdf 
(espanhol). 

 
2. UNICEF/CLEAR, Embedding Evaluation in Voluntary National Reviews in Africa: A 

Guide (Guia de Integração da Avaliação nas Revisões Nacionais Voluntárias em África), 
UNICEF, Nova Iorque, Novembro de 2019. 
Disponível em: https://evalsdgs.org/wp-content/uploads/2020/01/Embedding-Evaluation-
in-VNRs-in-Africa-A-Guide.pdf (inglês - versão em português será enviada aos 
participantes). 
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Leitura Secundária (recomendada, não obrigatória): 
 

3. Goldman, I., Byamugisha, A., Gounou, A., Smith, L., Ntakumba, S., Lubanga, T., Sossou, 
D., & Rot-Munstermann, K. (2018). The emergence of government evaluation systems in 
Africa: The case of Benin, Uganda and South Africa. African Evaluation Journal, 6(1), 11 
pages. doi: https://doi.org/10.4102/aej.v6i1.253 (inglês, com tradução disponível para o 
português). 

 
4. Ofir, Z., Singh, G., Beauchamp, E. Lucks, D. D'Errico, S. and El-Saddik, K. (2016). From 

monitoring goals to systems-informed evaluation: insights from SDG14. IIED Briefing, 
March 2019. IIED. Disponível em: https://pubs.iied.org/pdfs/17706IIED.pdf (inglês). 

 
 

6. Equipa Realizadora 
 
 
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. 
 
Marina Lafer: Mestre em Administração Pública pela Universidade Columbia (SIPA) e 
pesquisadora do FGV EESP Clear. 
 
 
 
 
 


