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Orientação para resultados numa perspetiva...

 de uma abordagem de Governação Multinível europeu, nacional, regional e local;

assente na função orçamental de promoção do
desenvolvimento ... não visa nem a
estabilização, nem a redistribuição orçamental;

da experiência da implementação da política de
coesão…

Estrutura
da apresentação
1. Quadro lógico
2. Os desafios da operacionalização
3. O processo de aprendizagem

1. Quadro lógico

Quadro lógico das intervenções e dimensões de avaliação

Avaliações de Processo

Avaliações de Impacto
Sustentabilidade
Impacto

Prioridades
/ Objetivos

Resultados
Esperados

Resultados
Efetivos

Coerência

Recursos
alocados

Recursos
utilizados

Realizações
programadas

Realizações
alcançadas

Eficiência

Operações

Impacto
Contributo
das
intervenções

Fonte:
Adaptado de CE, Guidance Document on Monitoring and Evaluation
– CF and ERDF- Concepts and Recommendations, 2014.

Medidos por:
Indicadores de
contexto
(inclui indicadores da
estratégia EU 2020)

• Indicadores de
Resultado inscritos
nos Programas
• Outros Indicadores

Eficácia
Avaliação de
Impacto
Contrafactual

Efeitos

Outros
Fatores

Avaliação de Impacto Baseada na Teoria

Necessidades

Relevância

A cadeia de programação do Portugal 2020
Exemplo – Objetivo Temático 3 (FEDER)

Domínio Temático
Competitividade e
Internacionalização

Objetivo Temático 3

Prioridade de
Investimento 3.1

Indicador de
realização – Novas
empresas apoiadas

Objetivo Específico
- Promover o
empreendedorismo
qualificado e criativo

Indicador de
Resultado Nascimentos de
empresas em setores
de alta e média-alta
tecnologia e em
serviços intensivos
em conhecimento no
total de nascimentos

A cadeia de programação do Portugal 2020
Exemplo – Objetivo Temático 8 (FSE)

Domínio
Temático
Inclusão Social
e Emprego

Objetivo
Temático 8

Prioridade de
Investimento
8.1

Indicador de
realização –
Participantes
desempregados
que beneficiam
dos apoios à
contratação

Objetivo
Específico Integrar, de
forma
sustentada,
desempregados
e inativos no
mercado de
trabalho.

Indicador de
Resultado Participantes
empregados 6
meses depois
de terminada a
participação nas
ações de apoio
à contratação

Função Avaliação: Princípios orientadores

Abrangência: temática e territorial

Orientação para os resultados
Racionalidade: económica, financeira e
estratégica
Respeito pela lógica de intervenção da
programação
Utilização de meta-avaliações

Função Monitorização: Principais consequências
da orientação para os resultados

Alteração conceptual dos indicadores

Quadro de desempenho
Exigências acrescidas de tratamento de micro
dados
Suspensão de pagamentos em caso de
deficiências graves no sistema de
monitorização

O Sistema de Monitorização: Conceção e
Articulação
Indicadores de Contexto
Indicadores de realização e resultado dos PO
- a medição nos beneficiários efetivos (FSE) ou potenciais (FEDER/FC)

Indicadores de realização e de resultado para
contratualização das operações
Micro dados para reporte e avaliação
Indicadores financeiros e operacionais

Informação de suporte ao processo de seleção

Exigências sobre o sistema de monitorização
Exigência do Sistema de indicadores (sujeito a auditoria)
Capacidade dos sistemas de informação conterem
informação, credível, robusta e atualizada
Maiores exigências em matéria de metainformação
Maior conhecimento dos destinatários finais (e.g.
Instrumentos Financeiros)
Maior detalhe na territorialização das operações
Maior conhecimento sobre operações conexas

2. Os desafios da
operacionalização

3 etapas para a focalização nos resultados
1. Definição de objetivos de políticas: (desenho de
políticas e redesenho)


Clareza dos objetivos



O sinal certo e incentivos fornecidos por indicadores



O alinhamento estratégico e conhecimento sobre lógica de intervenção (planeamento estratégico)



Baseada em evidências - com base em conhecimentos sólidos

2. Implementação


Definir as regras e incentivos alinhados com os resultados (resultados em cascata do nível global para o
nível do projeto)



O uso certo / proporcional dos resultados: contratualização (bónus e penalizações)



Verificar se os resultados foram atingidos

3. Monitorização e avaliação de políticas


O momento certo e a escala certa para avaliar os resultados;



A responsabilização das políticas públicas - debate público

Sistema de Monitorização do Portugal 2020
Arquitetura funcional:
Sistemas de Informação do Portugal 2020
Monitorização do
Processo de Selecção

Recursos
alocados

Recursos
utilizados

Operações

Monitorização da
Execução
Planos
Estratégias

Operações
Destinatários
Finais

Realizações
alcançadas
Ajustamentos nos
programas

Realizações
previstas

Balcão 2020

Monitorização de
Realizações e de
Resultados

SI FEDER/FC, SIIFSE & SI AG
- Caraterização de Operações e dos
destinatários finais

Organismos da AP

Contexto

Planos
Estratégias

Interoperabilidade
entre SI
- Base única de Promotores

Resultados Efetivos

Resultados
pretendidos

Efeitos

Objetivos
específicos

Sistema de Monitorização do Portugal 2020

Operação

Programação

- Caraterização dos destinatários
finais
- ICC FSE

SEN
- Indicadores de Resultado

Avaliação
Monitorização Estratégica

Fatores críticos da Avaliação
 Importância das avaliações que visem a aferição da eficiência,
eficácia e impacto

 Robustez metodológica
 Qualidade das questões de avaliação

 Necessidades de informação e acesso à informação existente
incluindo cumprimento do RGPD

 Capacitação dos parceiros relevantes

Estratégia de gestão da qualidade no processo de avaliação
Atividades

Produtos

Entidades/Órgãos/Pessoas

Regulamentos e Guias UE

Rede M&A

Legislação Nacional

Comissão de
Acompanhamento PO

Elaboração do Modelo Gestão PGA
Elaboração do PGA PT2020
Elaboração Orientações dos TdR
Elaboração Estratégia Follow up
Exercícios de avaliação

PT2020

Desenho geral da avaliação
Definição do modo de realização
das avaliações
Definição do modelo de gestão

Júri do Concurso

PGA PT2020
Orientações preparação das
avaliações (TdR)

Elaboração das peças concursais

Entidade adjudicante da
Avaliação

Seleção do Avaliador
Nota reunião arranque
Acompanhamento da Avaliação

Relatório Inicial

(apreciação dos produtos e
verificação do cumprimento dos
TdR)

Relatórios Progresso
Relatório Intercalar
Relatório Final
Produtos de Divulgação

Follow up e
Divulgação

Apresentação e divulgação da
Avaliação / Utilização da Avaliação

Pareceres GA

Atividades de Capacitação

Implementação

Planeamento/Preparação

PGA PT2020

Grupo de
Acompanhamento
(inclui
Comité Científico)

Entidade adjudicante da
Avaliação
Grupo de
Acompanhamento

Follow up das recomendações

Documento de follow up
das recomendações

Comité de
Acompanhamento PO

3. O processo de
aprendizagem

Alguns desafios relevantes
 A tensão entre a prossecução de objetivos a longo prazo e a
necessidade de apresentar resultados a curto prazo

 Compromisso e responsabilização multinível
 Aprofundar a exigência do resultado

 A relevância de medidas subjetivas e padrões subjetivos (por
exemplo: bom acesso a serviços)

 A medição da interdependência entre os resultados das
políticas (sinergias entre políticas)

 A necessidade de medir assimetrias para além dos níveis
médios

http://www.adcoesao.pt/

https://www.portugal2020.pt/Portal2020

Carla.Leal@adcoesao.pt

