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Banco Mundial  
Região da África e a Conecção ao Desenvolvimento Humano    

Com suporte géneroso à partir de SIEF  
 

OFICINA REGIONAL DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO 
Avaliando o Impacto de Programas de  Desenvolvimento:  

Tornando Promessas em Evidência 
 

Addis Ababa, Ethiopia 
21-25 de Maio, 2012 

 
O objectivo deste curso é de dar aos participantes uma visão ampla de avaliação do impacto.   
Este inclue corte da margem técnica de avaliação do impacto, um entendimento da sua 
importância para elaboração de programa e projectar programa, um entendimento claro de 
como construir uma cadeia de soluções, e habilidades práticas na aplicação das técnicas de 
avaliação do impacto  à seus projectos próprios. 
  
O atelier é altamente interactivo misturado de sessões de pequeno e largo grupo envolvindo 
atelier  até o último, participantes (homens da lei, pessoal técnico e equipa de tarefas de líderes 
do Banco Mundial) vão trabalhar em conjunto como equipas de projecto com moderadores 
peritos sobre o aperto de mão descrito das avaliações de impacto de alta qualidade e dos 
planos de implementação para os seus projectos. No último dia de trabalho, as equipas 
apresentam planos de avaliação propostos à todo grupo e recebem guia à partir de cada um e 
dos moderadores do curso. 
 
 Estrutura do Atelier: 
O atelier é organizado no plenário, paralelo (pela lingua), e sessões de pequeno grupo. 
Algumas das sessões que serão oferecidos são: 
 
- Sessões de homens da lei  são designadas por professionais trabalhando numa capacidade 
operacional e responsável para engano, avaliação do impacto de implementação e logísticos. 
Estas sessões promovem a fundação teorical para causalidade de identifcação e as metologias 
de diferente avaliação. As sessões políticas cobre também técnicas praticáveis para edificar 
avaliação de impacto de alta qualidade dentro de novos programas, incluindo amostra de 
desenhos, cilindrando estrategias e outros ferramentas operacionais.  

 
- Horas de oficio tecnical  são montadas por professionais que querem carregar o seu 

conhecimento de metologias de estimação econométrica conforme aplicado as avaliações 
de impato.  Estas sessões cobre a fundação teorical para causalidade de identificação e de 
metodologias de diferentes avaliacoes usadas para conduzir avaliacoes de impacto, usando 
notação econométrica e estatistical como caso de estudos que ilustra  a verdadeira 
conecção entre teoría e prática.  

 
- Sessões de pequeno Grupo  reforça o material coberto em plenário e pistas paralelas e 

cria participação e interacção entre participantes. Moderadores peritos trabalharão com 
cada grupo para guiar a conversa e promove tecnical suporte. Nos dias 1, 2 e 4 os grupos 
focalizam sobre o desenvolvimento do avaliação de impacto do desenho rigoroso de 
avaliação de impacto para os seus próprios projectos. No dia 3, grupos trabalharão sobre o 
caso de estudo. No dia 5, grupos de trabalho apresentam o desenho de avaliação do 
impacto para os seus próprios projectos ao grupo mais largo para o facebook.   

  
1. Avaliação para homens políticos: Gerindo estudos e usando resultados para mais 

programas efectivos.  
1. Porque avaliar e o problema de causalidade 
2. Usando avaliação de resultados para a tomada de decição  
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3. Conectando sistemas de instrução/ dado e avaliação de impacto 
4. Linha mestre de avaliação do impacto e política de evidência baseada nos 

sistemas de governo 
5. Metodologias de avaliação do impacto 
6. Desenhando e projectando uma avaliação 
7. Gerindo uma avaliação 
8. Repartir com constragimentos operacionais 
9. Caso de estudos a partir dos professionais e homens políticos 

 
2. Avaliação para Técnicos: teoría  métodos 
 

1. Inferência Causal 
2. Desenhos Experimentais: Randomização  
3. Desenhos qause experimentais: Diferênça em Diferênça 
4. Variáveis Instrumentais  
5. Regressão discontinuidade 
6. Proporcionando 
7. Caso de estudos a partir de profecionais e homens políticos 
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8:30 - 9:00 de 
manha   

Registo 

  
9:00 - 9:30 de 
manha 
( Sessão 
Plenário) 

Bem vindo e Observações Introductorias 
 
Guang Zhe Chen,  Director Nacional para Ethiopia, Banco 
Mundial 
 
Deon Filmer, Banco Mundial  
 

  
9:30 - 11:00 de 
manha 
( Sessão 
Plenário) 

Avaliando Impacto: De Promessa a Evidencia 
Chris Blattman, Universidade de Yale 

• Porque avaliar? 
• O impacto da política  de avaliação rigoroso  
• Tipos de avaliações 
• Contrafactuais 
• Introdução para métodos  quantitativos para avaliação 

de programas de desenvolvimento  
  
11:00 – 11:30 de 
manha 

Pequeno matabicho 

  
11:30 - 12:30 da 
tarde 
(sessões 
Paralelas por 
linguagem) 

Instrução e Avaliação: A Fundação de resultados 
Anglofone 

Laura Rawlings, Banco 
Mundial 

 

• Focalização Global sobre resultados 
• Instrução vs. Avaliação 
• Uso de série de RESULTADOS 
• Resultados em Projectos 
• Movimento em Frente 

12:30 - 2:00 da 
tarde 

Almoço 

  
2:00 - 2:15 da 
tarde 
( Sessão 
Plenário) 

Exercício Plenário: Onde no Mundo? 
Adam Ross, Banco Mundo 

  
2:15 - 2:30 da 
tarde 
(Sessão Plenário) 

Introdução ao Trabalho de Grupo e  as Clínicas de IE  
Adam Ross, Banco Mundial 

  
2:30 – 5:00 da 
tarde 
( Sessão de 
Grupo) 
 

Trabalho de Grupo  1: Estabelecendo  de série de 
Resultados  
Moderadores: Especialistas de Impacto de Avaliação  
Participantes vao ser cedidos aos  grupos. Cada grupo 
selecionará um projecto no qual  irá se trabalhar para o resto da 

Segunda-Feira, 21 Maio, 2012 
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(Pequeno almoco: 
3:30 – 4:00 da 
tarde) 

semana. Nesta sessão, o grupo estabelecerá a série de 
resultados para a escolha do projecto. No fim da sessão, cada 
grupo vai submeter  a série dos seus resultados  num formato 
electrónico ao seu moderador, usando o tempate Powerpoint.  
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9:00 - 12:30 de 
manha 
( sessões 
paralelas por 
lingua ) 
 
(Matabicho: 
10:30 – 11:00 de 
manha) 

Medindo o Impacto I – Metodos de Avaliação do Impacto  
Anglofona 

Deon Filmer, Banco Mundial 
Shwetlena Sabarwal, Banco 
Mundial 

Francofona 
Patrick Premand, Banco 
Mundial 
Marie-Helene Cloutier, Banco 
Mundial 
 

• Avaliação do Impacto 
• Causalidade / Inferência Causal    
• Nomeação Randomizada  
• Promoção Randomizada  

 
  
12:30 - 2:00 da 
tarde 

Almoço 

  
2:00 - 2:30 da 
tarde 
( Sessão 
Plenária) 

Exercício Plenário: Onde (Resultados a partir do Exercício) 
Adam Ross, Banco Mundial 

  
2:30 - 4:00 da 
tarde 
( Sessáo 
Plenária) 

Usando a Avaliação de  Impacto para formar uma política 
de HD   
Chair: Lynne D. Sherburne-Benz, Gerente do Sector, Banco 
Mundial 
 
Estudo de Caso: Programa de emprego da Juventude no 
Norte de Uganda e a Revisão de outros Casos na África 
Chris Blattman, Universidade de Yale 
 
Estudo de Caso: HIV e Infecção Sexualemente Transmitida 
Prevenção de Infecção na zona Rural de Tanzánia 
Gil Shapira, Banco Mundial 
 

  
4:00 - 4:30 da 
tarde 

Interupção para café 

  
4:30 - 6:00 da 
tarde 
( Sessão de 
Grupo) 

Trabalho do Grupo II: Questões de  Investigação, 
Indicadores e Dados 
Moderadores: Especialistas de Evaliação de Impacto 
Cada grupo de projecto continuará de trabalhar sobre seu 
projecto escolhido. O grupo determinará as questões de  
investigação a ser respondidas  pela avaliação do impacto e os 
indicadores correspondendo e aos dados. Os resultados serão 
recordados no template de projecto de Powerpoint. 

  
6:30 - 7:30 da 
tarde 

*******Sessões Técnicas Optionais sobre os Métodos IE 
******* 

Terça-Ferira, 22 Maio, 2012 
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Julieta  Trias, Banco Mundial 
Gil Shapira, Banco Mundial 
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9:00 - 12:30 da 
tarde 
( sesões Paralelas 
por linguagem) 
 
(Interupção para 
café 10:30 – 
11:00) 

Medição do Impacto II 
Anglofona 

Deon Filmer, Banco Mundial 
Shwetlena Sabarwal, Banco 
Mundial 

Francofona 
Patrick Premand, Banco 
Mundial,  
Marie-Helene Cloutier, Banco 
Mundial 
 

• Projecto de Discontinuidade  
• Diferênça-em-Diferênças 
• Proporcionamento 

 
  
12:30 - 2:00 da 
tarde 

Almoço 

  
2:00 – 3:00 da 
tarde 
( sessões 
paralelas) 

Trabalho de Serviços Feitos:  Lições a partir de Avaliação do 
Impacto na expedição de Serviço de Educação 
Deon Filmer, Banco Mundial 

  
3:00 - 5:00 da 
tarde 
(Sessão Grupo) 
 
(Interupcao para 
cafe: 4:00 – 4:30 
da tarde) 

Trabalho de Grupo  III: Campanhas deTelefone para 
Encorajar vaccinação de Criança (cortesia de MIT-JPAL) 
Moderadores: Especialistas de Avaliação do Impacto  
Os conceptos teóricos discutidos nos dias 2 e 3 na política e 
sessóes técnicas serão reforçadas através o trabalho de grupo 
sobre o estudo de caso. O estudo de caso  focalisará sobre várias 
estrategias de identificação e as metodologias afim de construir 
um contrafactual. 

5:30 - 6:00 da 
tarde 

Campanhas de Telefone para Encorajar a Vacinação de 
Criança: Discussão Plenária do Trabalho de Grupo III 
Paloma Acevedo, Banco Mundial 
 

  
6:30 - 7:30 da 
Tarde 

*******Sessões Técnicas Optionais sobre os Métodos de 
IE******* 
Julieta  Trias, Banco Mundial 
Gil Shapira, Banco Mundial 
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9:00 - 10:00 de 
manha 

Análises do Custo  para a Avaliação do  Impacto  
Benedicte Leroy De La Briere, Banco Mundia 

  
10:00 - 11:00 de 
manha 
 

Avaliação do Impacto  2.0 
Chris Blattman,  Universidade de Yale 
 

  
11:00 - 11:30 de 
manha 

 Interupção para café 

  
11:30 - 12:30 de 
tarde 

Expedições Operacionais: Como incorporar a avaliação do 
Impacto dentro dos projectos 

Anglofona 
 

Laura Rawlings, Banco 
Mundial 

Francofona 
 
Benedicte Leroy De La Briere, 
Banco Mundial 

  
12:30 - 2:00 de 
tarde 

Almoço 

  
2:00 - 6:00 de 
tarde 
( Sessão de 
Grupo) 
 
(Interupção para 
cafe: 3:30 – 4:00 
de tarde) 

Avaliação Clínica – Trabalho de Grupo  IV (Contínuo) 
Moderadores: Especialitas de Avaliaão de Impacto 
 
Equipas de Projecto trabalharão em gupos pequenos, sozinho 
com os moderadores, para projector uma estrategia de 
avaliação de impacto para o projecto escolhido. Eles irão 
também pensar  através a amostra, enrolar e outros edições de 
projecto. O projecto proposto será recordado em template do 
projecto de Powerpoint. 

  
A tardinha Jantar em Grupo 

 
 

 
  

Quinta-Feira, 24 Maio, 2012 
 



 9 

 
 

 
9:00 - 11:30 de 
tarde 
( Sessão 
Plenária) 
 
(Interupção para 
café: 9:00 – 9:15) 

Proposta de Projecto de Avaliação: Apresentações de 
Grupo 
Moderadores: Especialistas de Avaliação do Impacto  
 
As equipas de Projecto apresentarão os seus resultdos ao 
grupo de plenário utilizando o seu template de Powerpoint. A 
reacção prática  sobre os projectos, e o projecto de avaliação 
das disposições de implementação e instrução serão dados 
pelos os moderadores e as outras equipas. Os moderadores 
verificarão que o projecto proposto de avaliação de impacto e 
robusto e que o processo especificado existe  para a linha 
mestre da avaliação do impacto dentro da implementação do 
projecto. 
 
Cada equipa ficará com um projecto pleno desenvolvido de 
avaliação e um plano de implementação. 

  
11:30 – 12:30 de 
tarde 

Certificados e Encerramento  
 
Rob S. Chase,  Economista Encarregado  e Chefe do Sector de 
Desenvolvimento Humano, Banco Mundial 
 
Laura Rawlings, Chefe Especialista de Protecção Social e 
Director de SIEF, Banco Mundial 
 

  
12:30 - 2:00 de 
tarde 

Almoço 
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