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MEDIÇÃO DOS RESULTADOS 

AVALIAÇÃO DO IMPACTO 
E 



Estas formações criam empregos? Quais são os retornos? 

Exemplo 1: Transferências de dinheiro para a 
formação profissional dos jovens no período 
pós-conflito no Uganda 



o Segundo maior programa de 
desenvolvimento no país 
 

o Grupos juvenís solicitam 
transferências monetárias para o 
pagamento das propinas de 
formação, ferramentas de ensino e 
para as despesas iniciais 
 

o O Governo transfere $8000 a uma 
conta bancária da comunidade em 
nome dos chefes dos grupos  
 

o Pouco acompanhamento, apoio ou 
prestação de contas após a 
concessão 
 

o Abordagem comum, pouco 
dispendiosa para o 
desenvolvimento descentralizado 

Concepção de um projecto de risco? 



Exemplo 2: Desenvolvimento dirigido 
pela comunidade no Leste do Congo 



o Programa 
o Concessão de $1000 em numerário 

para as aldeias 
o Tomada de decisão participativa 

 
o Grandes objectivos: 

o Aumentar a actividade económica 
o Reforçar a confiança e a coesão 
o Tornar a governação local mais 

transparente  
o Aumentar a participação das 

senhoras 
 

o O projecto representa 40% do 
orçamento global destas ONG 
 

o Mas será que funciona? 

Grandes objectivos motivam grandes 
investimentos 



Perguntas, perguntas, perguntas. 

Transferências monetárias & 
formação 
o Estas transferências monetárias 

serão desperdiçadas? 
 

o O Norte do Uganda precisa 
realmente de mais 10.000 
carpinteiros e alfaiates? 
 

o Existem impactos sociais (não 
económicos)? 
 

o Quais são as outras 
componentes do programa 
que podem aumentar o 
successo? 

CDD programs 
o Devemos gastar 40% do nosso 

orçamento global num 
Programa dirigido pela 
comunidade? 
 

o É realístico pensar que a 
concessão de dinheiro pode 
mudar a governação local? 
 

o O programa pode piorar os 
conflitos comunitários? 
 

o Como poderemos provar os 
resultados aos nossos 
doadores e comunidades? 



Porquê Avaliar? 
São necessárias evidências sobre os trabalhos 

Informação chave para a sustentabilidade 

Melhorar a implementação do programa/política 

1 

2 

3 

No entanto, orçamento limitado e más políticas 
podem prejudicar 

o Concepção (elegibilidade, beneficios) 
o Operações (eficiência &  focalização) 

o Negociações orçamentais 
o Informar as crenças sociais e a imprensa 
o Programa de resultados e Eficacia da Ajuda 



OK. Como então poderemos 
avaliar? 



Mudanças=  

Inquérito pré-programa Inquérito pós-programa 

Impacto do programa 
+ eventos nacionais + tendências locais + mudanças  pessoais+ … 

E se optassemos por uma 
comparação antes e depois? 



Vamos olhar para os impactos psicológicos 
do programa de formação profissional do 
Uganda 
A saúde mental melhora em cerca de 26% no grupo de 
programas 

Pré-program Pós-programa 



Porém… a saúde mental tem estado a 
melhorar em populações similares 
 
O impacto relactivo é na realidade bastante reduzido  

Pré-program Pós-programa 



Mudanças=  

Pré-programa Pós-programa 

Impacto do programa 
+ eventos nacionais + tendências locais + mudanças pessoais + … 

Mudanças=  
Eventos nacionais + tendências locais + mudanças pessoais  +  … 

Beneficiários 

Grupo de Comparação 

Impacto estimado do programa =  
Mudanças nos beneficiarios – Mudanças no grupo de 

comparação  

Precisamos de alguns grupos de comparação 



? = 
Beneficiários Grupo de 

comparação 

O que devo então usar como 
comparação? 



Este é o desafio principal de toda a 
causalidade 

Cenários: o que teria acontecido sem a 
existência do programa? 

Precisamos de fazer uma estimativa do cenário. 

Impossivel observar o mesmo com e sem a 
existência do programa 

Geralmente isto significa  que alguns grupos de 
comparação representam o destino desconhecido 
de grupos tratados. 



O que acontece se eu extraisse da 
população geral ? (i.e. não 
experimental) 
o Utilize os dados dos inquéritos nacionais existentes  
o Ou faça um inquérito das familias na mesma aldeia ou 

aldeias adjacentes  
 

o Pode ainda tentar obter correspondências próximas 
o Programas de emprego: idades, género, educação, 

experiência de trabalho similares… 
o Programas de desenvolvimento dirigidos pela 

comunidade: tamanho da comunidade, etnia, histórias de 
conflitos similares… 



Exemplo 3: Reintegração ao trabalho 
nos Estados Unidos  

Concentrar-se aos desempregados de longa duração,  ex-tóxico 
dependentes, ex-dilinquentes, estudantes desistentes do ensino superior, 
etc 



Pré-programa Pós-programa 

 
Os beneficiários escolhem 

inscrever-se e aderir ao 
programa 

Utilize os dados do inquérito da mão 
de obra existente 

Concentre-se nas correspondências 
próximas em termos de idade, género, 

recentemente demitidos, sector e 
características de eligibilidade 

Beneficiários 

Grupo de comparação 

Os programas anteriores de avaliação de emprego 
dos EUA utilizaram o método não experimental 



Estes programas pareceram 
bastante eficazes 
o Crescimento do rendimento 
o Crescimento do emprego  
o Empregos seguros  

 
o Reposta das políticas: Mais investimento na 

recapacitação profissional! 



Podemos acreditar nesta conclusão? 

Imprecisão na selecção: As pessoas 
escolhem participar por razões específicas  

1 

2 

3 

o Formação na empresa: capacidade, potencial de 
ganho, auto-motivação 

Muitas das vezes estas razões estão 
relacionadas com o resultado do interesse 

E muitas dessas razões são 
fundamentalmente incomensuráveis 



Uma solução: Experiências aleatórias 
Mesmo princípio utilizado no ensaio clínico 

Grupo de tratamento 

Grupo de controlo 

Existência excessiva de 
beneficiários, pessoas 

interessadas 

Em média, idéntico em todas formas observadas 
e não observadas – um melhor cenário  



Pré-programa Pós-programa 

Grupo de tratamento aleatório 

Grupo de controlo aleatório 

Foi isto exactamente que alguém fez com os 
programas de emprego dos EUA: Experimentação 

Efeito médio de tratamento (ATE) =  
Mudança no grupo de tratamento – Mudança no grupo de 

controlo 



O quê que aprendemos então? 
o O resultado não experimental: 

o Variou amplamente, a depender da forma como fazer a 
tua correspondência 

o Muitas estimativas apresentaram impactos positivos 
 

o O resultado experimental  
o Pequeno até para um impacto negativo do programa 
o Apresenta uma conclusão de política contrária 

 
o Porquê a diferênça? 

o Selecção: as pessoas que aderiram ao programa estavam 
mais motivadas e capazes do que o grupo de comparação 
não experimental 

o Assim, com certeza sairam-se aparentemente bem 



535 grupos aplicados, com 18,000 jovens 

265 grupos de 
tratamento 

beneficiam da 
concessão 
monetária 

Podemos aplicar o mesmo método aos programas 
de emprego nos países em desenvolvimento 
(Exemplo 1) 

270 grupos 
designados para 

grupo de 
controlo 



o Grande parte dos grupos juvenís 
investiu a maioria dos seus 
fundos  
o (Fiquei chocado) 

 
o Após 2 anos: 

o O emprego aumentou em 33% 
o Os rendimento subiram em 44% 

 
o Retorno estimado sobre o 

investimento de 33% 
 

o Os padrões falam de forma mais 
geral às causas fundamentais da 
pobreza  

Por vezes podes encontrar inesperadamente 
resultados eficientes … 



… e por vezes não (Exemplo 2) 

• Bens comunitários criados 

• Mas nenhuma mudança na pobreza 

• E nenhuma mudança duradoura na 
participação ou governação 

 



Estes exemplos lembram-nos dos 
motivos que levam a avaliar com o 
maior rigor possível  
Geralmente não sabemos o que funciona ou porquê … 

 
…continuamos a gastar o dinheiro dos nos netos  

 
…para ajudar algumas das pessoas mais 
vulneráveis 

 
Se existe uma forma de proceder melhor, porque não 
tentar? 
 



As soluções de avaliação envolvem todas… 

o Pensar estrategicamente sobre o que é necessário saber 
o Quais são os pressupostos fundamentais que servem de base 

aos teus programas? Pode testá-los? 
 

o Planear a tua avaliação antecipadamente 
 

o Tornar a aprendizagem e a política baseada em evidências 
uma prioridade estratégica, não uma ideia de última hora 
 

o Identificar o melhor mecanismo de avaliação 
o Ensaios de controlo aleatório caso possa fazé-lo 
o Alternativas não experimentais quando não pode 



Roteiro: Os próximos 5 dias 

O Contexto 
o Porquê que os 

resultados são 
importantes? 

o Relacionar a 
monitorização 
com a avaliação 

Hoje 

A experiência 
o Revisão de estudos de 

casos em laboratório, 
no sector da saúde e 
educação 

o Trabalho de grupo 
sobre o plano de 
avaliação e 
apresentações. 

Terça,  quarta, quinta, 
sexta-feira As Ferramentas 

o Estratégias de 
identificação. 

o Análise de custo 
o Questões 

operacionais. 

Terça, quarta e 
quinta-feira 



CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

Recordar: Não compramos 
uma perfuradora porque 

queremos uma perfuradora. 
Compramo-la porque 

queremos uma perfuração. 
 
 



Q & A Q & A 
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