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TERMOS DE REFERÊNCIA 

Avaliação externa ao PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO AO SETOR EDUCATIVO DE 

SÃO TOMÉ E PRINCIPE (PAISE – STP) – 2019-2022 

 

1. Introdução ao Programa 

O “Programa de Apoio Integrado ao Setor Educativo em São Tomé e Príncipe (PAISE-STP)” visa 

alcançar resultados no setor da educação em São Tomé e Príncipe (STP). Foi instituído tendo 

em atenção a missão do Camões, IP, assim como os compromissos internacionalmente 

assumidos em matéria de cooperação para o desenvolvimento, em particular o Programa 

Estratégico de Cooperação (PEC) com São Tomé e Príncipe onde a educação, capacitação 

institucional, formação e cultura foram definidos como setores de intervenção prioritária. 

É um Programa do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua (CICL), com o Ministério da 

Educação e Ensino Superior de S. Tomé e Príncipe (STP). O programa está a ser implementado 

pela Associação Marquês de Valle Flôr (AMVF), em parceria com o Instituto Marquês de Valle 

Flor (IMVF), a Universidade de Aveiro e a Universidade de Évora.  

O PAISE-STP procura responder a prioridades em três componentes principais, que concorrem 

para um objetivo geral de "Contribuir para a melhoria do sistema educativo de São Tomé e 

Príncipe": (1) formação inicial de professores; (2) formação contínua e em exercício dos 

docentes do ensino secundário; e (3) apoio à lecionação de Língua Portuguesa e de 

Matemática na Região Autónoma do Príncipe (RAP). 

Apesar de ser evidente a centralidade da formação de professores e da lecionação, no quadro 

de cada componente há a intenção de que a intervenção atue, igualmente, em domínios 

institucionais e organizativos cujo desempenho e ação são fundamentais para a prossecução 

do objetivo e para o aumento do potencial de impacto e de sustentabilidade da intervenção. 

Assim, na componente 1 prevê-se o apoio ao desenvolvimento e consolidação da Universidade 

de São Tomé e Príncipe (STP) - instituição responsável pela formação de professores; na 

componente 2, o alargamento da intervenção a domínios da gestão e administração escolar; 

na componente 3, a aposta numa formação em exercício de docentes nacionais que, 

potencialmente, contribua para a sua profissionalização e para o fim progressivo da 

dependência da região no que diz respeito ao apoio externo à lecionação. 
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Neste sentido, os principais objetivos são: contribuir para o aumento das competências e da 

qualificação profissional do corpo docente do ensino secundário; promover o desenvolvimento 

de capacidades institucionais da USTP e do MEES; contribuir para a melhoria do 

funcionamento do sistema educativo, em particular no que concerne ao domínio da gestão e 

administração escolar. Ver o detalhe das atividades no anexo 6. 

 

2. Contexto 

Um país não poderá alcançar um desenvolvimento sustentável sem garantir um sistema de 

educação que permita a formação de recursos humanos indispensáveis para a construção de 

uma sociedade mais justa, inclusiva, competitiva e sustentável. Perante os grandes desafios de 

desenvolvimento que se apresentam a São Tomé e Príncipe, só uma educação de qualidade se 

pode apresentar como eixo estruturante de intervenção no setor da Cooperação para o 

Desenvolvimento. 

De facto, em linha com o preconizado na Agenda de Desenvolvimento 2030 (Transformar o 

nosso Mundo) e na Agenda 2063 (A África que queremos), bem como em outros documentos 

de referência nacional e internacional, que destacam de forma clara o papel da Educação nos 

processos de desenvolvimento humano, os sucessivos Governos de São Tomé e Príncipe têm 

considerado que importa garantir uma educação que chegue a todos, nos diversos níveis de 

ensino, e que se destaque pela qualidade. 

No mesmo sentido, o próprio Programa Estratégico de Cooperação (PEC) Portugal – São Tomé 

e Príncipe 2016/2020 apresenta a Educação como um dos vetores fundamentais de 

desenvolvimento e como resposta aos principais constrangimentos estruturais do país, 

ultrapassáveis através da melhoria qualitativa e quantitativa do ensino enquanto verdadeiro 

investimento no capital humano são-tomense.  

Mais recentemente, também o Programa do XVII Governo Constitucional de São Tomé e 

Príncipe, de 2019, considera que “a educação e a formação são alicerces estruturantes 

essenciais para moldar a personalidade e assegurar o progresso de qualquer Nação, sendo 

ainda a condição básica de empregabilidade e competitividade de pessoas em idade ativa”. O 

Governo santomense defende, assim, a prossecução do desenvolvimento sustentável do país, 
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só alcançável através do seu capital humano valorizado e qualificado por meio de um sistema 

de educação de qualidade. 

São, pois, estabelecidas como prioridades do Governo santomense, no que ao setor da 

Educação concerne:  a melhoria da qualidade de ensino, a redução do insucesso escolar, a 

melhoria e consolidação dos procedimentos de gestão e administração escolar. Algumas das 

medidas enunciadas no referido Programa passam pelo investimento na formação contínua 

dos docentes e na profissionalização em exercício dos professores e educadores sem 

habilitações para o ensino, pelo reforço da aprendizagem da Língua Portuguesa e da 

Matemática, e pela criação e implementação de um modelo de avaliação dos docentes, entre 

outras. 

Os esforços feitos pelo país nos últimos anos, nomeadamente com o alargamento da 

escolaridade total para 12 anos e da escolaridade obrigatória para 6, tiveram impactos diretos 

nos indicadores da educação.  A esperança média de vida escolar fixava-se em 9,4 anos em 

2000 e em 2015 subiu para os 12 anos. Estes progressos são particularmente assinaláveis ao 

nível da educação secundária (ISCED 2 e 3), concretamente da taxa bruta de escolarização, que 

passou de 50,4% em 2006/07 para 89,9% em 2016/17, o que representa uma cobertura do 

ensino secundário quase duas vezes superior à observada na maioria dos países africanos 

(RESEN 2018). Se se considerar que, atualmente, a duração média da escolarização da 

população acima dos 25 anos é de 5,3 anos, torna-se evidente que as oportunidades de 

escolarização para as populações mais jovens são hoje mais vastas. 

O extraordinário aumento da população escolar registado na última década foi acompanhado 

de um alargamento mais lento do parque escolar, o que resulta hoje na sobrelotação das 

escolas e salas de aula e tem efeitos evidentes ao nível da qualidade do processo de ensino-

aprendizagem. Fez aumentar, também, as necessidades de recrutamento de professores, 

conduzindo à entrada no sistema de muitos professores sem habilitação profissional para a 

docência. Por outro lado, há necessidade de reforçar os serviços centrais e distritais do 

Ministério da Educação e Ensino Superior (MEES) nas áreas de gestão, planeamento e 

administração escolar, de modo a promover a capacidade de proporcionar respostas eficazes e 

eficientes aos desafios enfrentados. 
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As intervenções anteriores da Cooperação Portuguesa no setor da educação, especificamente 

ao nível do ensino secundário, contribuíram, numa primeira fase, para o reforço do parque 

escolar, a formação de agentes educativos e de gestores escolares e para a revisão curricular 

do ensino secundário (Escola+, 2009-2013) e, numa segunda fase, para a promoção das 

competências dos professores e o reforço da capacidade institucional do Ministério da 

Educação e das escolas (Escola+, Fase II, 2013-2017).  

O projeto Apoio à Consolidação do Ensino Secundário em São Tomé e Príncipe (ACES-STP), 

iniciado em finais de 2017, novamente com o apoio da Cooperação Portuguesa, permitiu dar 

continuidade à política do setor educativo, contribuindo para a melhoria da qualidade do 

Ensino Secundário em São Tomé e Príncipe, para a criação de estrutura de gestão da formação 

contínua e em exercício e, ainda, para apoiar o Ministério da Educação em matéria de Gestão 

e Administração Escolar. 

 

3. Objeto e finalidade da avaliação 

A presente avaliação tem como objeto o Programa de Apoio Integrado ao Setor Educativo em 

São Tomé e Príncipe (PAISE-STP), iniciado em novembro de 2019 e com fim previsto para 

setembro de 2022, com um financiamento global de cerca de 2,9 M€. 

A avaliação pretende, globalmente: 

• Identificar os principais resultados da intervenção do PAISE-STP, com particular 

destaque para a componente 2;  

• Analisar a modalidade de implementação e o modelo de gestão do Programa; 

• Produzir recomendações que permitam melhorar intervenções futuras no setor da 

educação; 

• Contribuir para a aprendizagem e produção de conhecimento sobre o contexto 

educativo de STP e sobre este setor específico da cooperação portuguesa. 

 

4. Âmbito da avaliação 

A avaliação, a realizar no último ano de implementação do Programa, abrange o período 

compreendido entre 01 de novembro de 2019 e 31 de maio de 2022. 

A análise deve incidir sobre os seguintes domínios: 
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• Operacionalização dos planos de atividades anuais, tomando em consideração a 

capacidade de resposta aos impactos causados pela pandemia da COVID-19; 

• Concretização dos Resultados Esperados e indícios de impacto no setor educativo 

santomense; 

• Gestão de recursos humanos e materiais; 

• Cooperação entre as entidades (Camões, IP; MEES; AMVF e parceiros); 

• Apropriação e sustentabilidade. 

 

5. Objetivos da avaliação 

Esta avaliação deverá fornecer informação que permita: 

1. Perceber até que ponto o PAISE-STP contribuiu para o aumento das competências e 

da qualificação profissional do corpo docente do ensino secundário; 

2. Promoveu o desenvolvimento de capacidades institucionais da USTP e do MEES; 

3. Contribuiu para a melhoria do funcionamento do sistema educativo, em particular no 

que concerne ao domínio da gestão e administração escolar. 

A avaliação tem, assim, como objetivo, apreciar o contributo da cooperação portuguesa para a 

melhoria do sistema educativo de S. Tomé e Príncipe, isto é, em que medida os objetivos 

específicos da intervenção foram atingidos e contribuíram para o objetivo global. 

 

6. Principais questões a responder pela avaliação 

A avaliação deverá, sem prejuízo da iniciativa dos avaliadores para aprofundar outros assuntos 

que considerem pertinentes, responder às seguintes questões indicativas: 

6.1. Quanto à programação e conceção: 

• Tendo subjacente o apoio ao setor da Educação até 2019, em que medida o PAISE-STP 

marca uma mudança de abordagem da cooperação portuguesa no apoio a este setor 

em STP? 

• A programação e conceção do PAISE-STP respondeu, efetivamente, ao acordado no 

memorando de entendimento estabelecido entre o MEES e a Cooperação Portuguesa? 

• O Programa teve em consideração a criação/reforço da capacidade das instituições 

locais de educação? 
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• Até que ponto o PAISE-STP respeitou os procedimentos/dispositivos do sistema 

educativo santomense? 

• De que forma esta intervenção teve subjacentes os princípios da apropriação? 

• De que forma o PAISE-STP foi articulado com outras intervenções da cooperação 

portuguesa em S. Tomé e Príncipe? E com as de outros doadores? 

• Em que medida o Programa identificou e avaliou os potenciais riscos? 

6.2. Quanto à implementação: 

• Em que medida foram recrutados recursos humanos adequados (em quantidade e 

perfil) para pôr em prática o PAISE-STP? 

• O financiamento da cooperação portuguesa foi o adequado às necessidades reais da 

execução do projeto? 

• Em que medida os modos de coordenação e articulação dos vários atores envolvidos 

no PAISE-STP (Camões; MEES; AMVF e parceiros) contribuíram para o (in)sucesso da 

intervenção? 

• De que forma foi feito o acompanhamento do projeto e por quem (AMVF, Embaixada 

de Portugal, Camões e MEES)? Foram produzidas recomendações, as quais foram 

sendo incorporadas nas ações desenvolvidas? 

• Em que medida a metodologia de trabalho concebida, e efetivamente implementada, 

potenciou a sustentabilidade da intervenção? 

• Como foi feita a gestão do risco?  

• Que medidas foram implementadas por forma a mitigar os obstáculos ou dificuldades 

causadas pela pandemia da COVID-19? 

• Em que medida o projeto deu visibilidade à cooperação portuguesa? 

6.3. Quanto aos resultados e efeitos:  

• As ações do PAISE-STP contribuíram para os resultados esperados em termos de 

reforço das capacidades institucionais e, em particular, dos recursos humanos do país 

que atuam ao nível da educação e da formação de professores? 

• Em que medida foi reforçado o desenvolvimento profissional dos professores e de 

outros atores educativos ligados às disciplinas que foram objeto de intervenção? 

• Que mudanças é possível identificar ao nível da capacidade de gestão, supervisão e 

acompanhamento das diferentes estruturas do sistema educativo abrangidas pelo 

PAISE-STP? 
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• Em que medida o Programa contribuiu para a produção de conhecimento sobre a 

educação e a formação de professores em S. Tomé e Príncipe? 

• Que mudanças (ou indícios de mudança) é possível identificar no sistema educativo, 

resultantes da implementação do PAISE-STP? 

• Que resultados ou efeitos inicialmente não previstos foram potenciados em virtude da 

implementação do Programa? 

• Em que medida o PAISE-STP contribuiu para o alcançar dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), nomeadamente o 4? 

 

 

7.  Metodologia da Avaliação 

A metodologia de trabalho deve permitir uma avaliação objetiva, rigorosa e completa do 

processo de conceção e implementação do PAISE-STP, incluindo a análise dos fatores 

contextuais e externos que condicionaram a sua implementação e os resultados obtidos. 

 

Assim, independentemente da abordagem e métodos específicos de pesquisa que forem 

considerados adequados para a boa consecução dos objetivos definidos, considera-se que a 

fiabilidade e validade dos resultados da avaliação deve ser garantida por uma recolha de 

informação que inclua análise documental, visita ao terreno, realização de entrevistas, focus 

groups e/ou questionários, devendo combinar métodos de análise qualitativa e quantitativa. 

Deve ser assegurado o contacto com um número alargado de detentores de interesse, 

incluindo diferentes agentes educativos, ao nível central e local.  

 

Devem ser apresentados dados desagregados, de modo a clarificar quaisquer diferenças entre 

sexos e entre diferentes grupos de pessoas, incluindo grupos vulneráveis ou excluídos. 

 

As conclusões e recomendações da avaliação devem ser baseadas na informação recolhida, 

documental e no terreno, explicitados os mecanismos de triangulação e validade adotados, e 

de acordo com os referenciais produzidos internacionalmente. A qualidade dos dados deve ser 

objeto de apreciação, destacando, sempre que pertinente, as lacunas e/ou fragilidades da 

informação.  
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Deve ser feita, de forma clara, a distinção entre conclusões e recomendações da avaliação, 

devendo as conclusões basear-se em evidências documentais e/ou empíricas. 

 

Deve ser construída uma matriz de avaliação que guiará o processo de recolha de informação, 

seguindo o modelo abaixo (quadro 1) ou outro que venha a ser previamente apresentado para 

validação da entidade adjudicante da avaliação. Devem ser respeitadas as “Normas de 

Qualidade para a avaliação do Desenvolvimento” do CAD/OCDE e tidos em consideração os 

critérios revistos, igualmente do CAD/OCDE, adequados ao objeto da presente avaliação. 

 

Quadro 1 – Matriz de avaliação 

Questões da 
avaliação 

Critérios de 
avaliação 

Indicadores Fontes de 
Informação 

Métodos e 
técnicas de 

recolha e análise 
da informação 

     

     

     

     

 

 

8.  Relatórios da Avaliação 

A equipa de avaliação deverá, de acordo com o que ficar estipulado no contrato de avaliação, 

produzir e entregar um relatório preliminar e um relatório final. 

 

Os relatórios deverão respeitar os modelos anexos aos presentes Termos de Referência 

(anexos 1 e 2), assim como os prazos de entrega dos mesmos conforme estipulado no 

calendário da avaliação. Uma versão provisória do relatório final será objeto de análise e 

comentários pelo Grupo de Gestão e Acompanhamento1, os quais deverão ser considerados e, 

eventualmente incorporados na produção da versão definitiva.  

 

Para mais informação sobre os relatórios verificar ponto 10.4 abaixo. 

 

9. Equipa de Avaliação 

 
1 Ver ponto 10.  
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A avaliação deverá ser desenvolvida por uma equipa multidisciplinar que garanta as seguintes 

competências e aptidões: 

• Competências e/ou experiência na área da educação (obrigatório) 

• Competências e/ou experiência de gestão educativa (obrigatório) 

• Experiência em avaliação (obrigatório) de políticas públicas na área da educação 

(preferencial) 

• Experiência em gestão de projetos na área da educação (preferencial) 

• Experiência em matéria de cooperação para o desenvolvimento e conhecimento sobre 

a cooperação portuguesa (preferencial) 

• Conhecimento ou experiência de intervenção em países da CPLP, em particular em São 

Tomé e Príncipe (preferencial) 

• Domínio da língua portuguesa (obrigatório). 

 

A equipa de avaliação terá obrigatoriamente como referência o Código de Ética da Avaliação 

bem como as Normas para Evitar o Conflito de Interesses no Processo de Avaliação e cada 

elemento da equipa de avaliação terá de assinar a Declaração de Objetividade e Ausência de 

Conflitos de Interesse. Para estes efeitos adotam-se, como modelos a adaptar ao contexto 

institucional da presente avaliação, os documentos de referência do Camões, I.P., os quais 

podem ser consultados nos anexos 3 e 4. 

 

10. Gestão da Avaliação 

10.1. Estruturas de gestão da avaliação 

A estrutura de gestão da presente avaliação inclui: 

Grupo de Gestão e Acompanhamento (GGA): constituído por um elemento da AMVF, um 

técnico da Divisão de Assuntos Bilaterais do Camões, I.P. e por um elemento do Gabinete de 

Avaliação e Auditoria do Camões, I.P.. O GGA será responsável por: 

o Proceder à seleção da equipa de avaliação; 

o Assegurar o processo de adjudicação da proposta selecionada; 

o Realizar reuniões com a equipa da proposta selecionada: 

▪ Após adjudicação de proposta, para discussão detalhada do plano de trabalho, 

nomeadamente questões metodológicas e calendário; 
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▪ Após a entrega do relatório preliminar, para discussão dos resultados obtidos 

na fase de recolha documental e da revisão da matriz de avaliação; 

▪ Após o trabalho de campo, em São Tomé e Principe, para apresentação e 

discussão dos resultados provisórios; 

▪ Após a entrega da versão provisória do relatório final, para discussão dos 

resultados e recomendações propostas pelos avaliadores. 

o Garantir o follow-up (contraditório e seguimento) das recomendações da 

avaliação. 

 

Acompanhamento no terreno: a equipa de coordenação do PAISE-STP, em STP apoiará os 

avaliadores na articulação com os vários detentores de interesse a contactar, em articulação 

com a Embaixada de Portugal em STP. 

 

10.2. Apresentação de propostas 

A equipa de avaliação deverá apresentar uma proposta de trabalho conforme o estipulado nos 

presentes Termos de Referência, a qual terá de incluir: 

A. Proposta técnica:  

• Proposta metodológica (no máximo 10 páginas), atendendo aos seguintes aspetos: i) 

coerência face ao objeto de avaliação; ii) estratégia de resposta às questões de 

avaliação; iii) técnicas de recolha e de tratamento de informação e fontes de 

informação/stakeholders a utilizar na resposta às questões de avaliação;  

• Organização dos trabalhos que explicite: i) a organização da equipa técnica; ii) 

cronograma indicativo do processo de avaliação; iii) plano de contingência com vista a 

ultrapassar ou minimizar situações de incerteza, decorrentes da pandemia ou das 

características específicas do contexto (não existe possibilidade de substituição dos 

trabalhos de campo por trabalho remoto);  

• Constituição da equipa, indicando o chefe de equipa e funções dos outros elementos 

da equipa. Anexar o CV de cada elemento da equipa de avaliação (máximo de 2 

páginas por CV). 

B. Proposta financeira detalhada, nomeadamente, referindo os seguintes elementos (lista 

não exaustiva): 

• Remuneração do(s) perito(s) (incluindo impostos); 

• Ajudas de custo durante deslocação a São Tomé e Príncipe; 
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• Passagens áreas (para São Tomé e de São Tomé para a Região Autónoma do Príncipe);  

• Deslocações internas; 

• Custos das ferramentas/materiais de avaliação, se aplicável; 

• Seguro de saúde/viagem; 

• IVA e outros impostos se aplicável; 

• Outros. 

Nenhum custo será suportado fora do orçamento acordado. 

C. Declaração de ausência de conflito de interesses, assinada por cada um dos elementos da 

equipa de avaliação (anexo 5). 

 

10.3. Orçamento e necessidades logísticas 

O orçamento apresentado não poderá ultrapassar o valor máximo de 30.000€ (trinta mil 

euros), incluindo IVA à taxa em vigor em Portugal, se aplicável. Serão excluídas as propostas 

cujo valor seja superior ao valor máximo indicado. 

 

Será emitida pelo Associação Marquês de Valle Flôr carta de referência para os contactos 

considerados necessários.  

 

10.4. Calendário de execução 

A avaliação deverá estar concluída no prazo máximo de 3 meses após a adjudicação. 

 

O calendário seguinte (quadro 2) detalha as fases do processo de avaliação e os respetivos 

prazos e intervenientes.  

 

Quadro 2 - Calendário da avaliação 

Fase Produto Prazo Responsável Intervenientes 

1. Trabalho de 
gabinete | Fase 
de análise 
documental 
(4 semanas) 

Relatório Preliminar 
3 semanas após a 
assinatura do contrato 

Equipa de 
Avaliação 

- 

Reunião para discussão 
do relatório preliminar 
e preparação da fase 
seguinte 

1 semana após a 
receção do relatório 
preliminar 

GGA 
. Equipa de 
Avaliação 
. GGA 



 
 

 12 

2. Trabalho de 
campo | Fase 
de recolha de 
informação 
empírica  
(máx. 2 
semanas) 

Debriefing no terreno 
último dia útil no 
terreno 

Equipa de 
avaliação 

. Equipa de 
Coordenação 
PAISE-STP, em 
STP  
. Embaixada 
de Portugal 
em STP 
. MEES 
. GGA (on-line) 

3. Elaboração 
do relatório 
final | Fase de 
apresentação 
de resultados e 
recomendações 
(6 semanas) 

Relatório final (versão 
provisória) 

3 semanas após o final 
da fase anterior 

Equipa de 
Avaliação 

- 

Reunião para discussão 
da versão provisória do 
relatório final 

1 semana após a 
entrega do relatório 
provisório 

GGA 
. Equipa de 
Avaliação 
. GGA 

Relatório final (versão 
definitiva) 

2 semanas após a 
reunião anterior 

Equipa de 
avaliação 

- 

 

Como especificado no calendário acima, a avaliação desenvolve-se em 3 etapas que a seguir se 

caracterizam genericamente. 

 

Trabalho de gabinete | Fase de análise documental: Nesta fase deverá ser coligida toda a 

informação e documentação existente sobre a cooperação portuguesa no sector da educação, 

nomeadamente relativa ao PAISE-STP, através de um levantamento dos protocolos, fichas de 

projeto e relatórios de atividade, entre outros documentos. Deverão realizar-se reuniões com 

as instituições portuguesas que tenham algum papel na cooperação neste sector, ao nível da 

sua conceção, promoção, financiamento, acompanhamento ou execução. Nesta fase deve ser 

também feita a preparação da visita ao terreno.  

A fase de trabalho de gabinete é concluída com a realização de uma reunião com o Grupo de 

Acompanhamento, no qual é discutido o relatório preliminar bem como o plano de trabalho da 

fase de terreno. 

 

O relatório preliminar deverá: 

• Descrever as principais componentes da intervenção em causa, seus atores, 

detentores de interesses e respetivos papéis; 
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• Identificar e analisar os pontos-chave com influência nesta área, nomeadamente 

identificar limitações, riscos e oportunidades, atendendo ao contexto; 

• Apreciar o relacionamento institucional entre os diversos atores da cooperação nesta 

área; 

• Apreciar a complementaridade e coordenação entre a intervenção da cooperação no 

setor da educação e outras intervenções neste ou noutros setores relacionados, 

durante o período em análise; 

• Avaliar a relevância do material e informação recolhidos nesta fase; 

• Definir um conjunto de indicadores para os critérios de avaliação definidos, que 

traduzam os resultados obtidos durante o período em análise; 

• Apresentar um plano de trabalho para a fase seguinte, no qual se identificarão as 

vertentes da intervenção que deverão ser alvo de uma maior atenção e a eventual 

proposta de ajustamento dos presentes TdR. 

 

Produto 1: Relatório Preliminar, incluindo o plano de trabalho no terreno e a revisão da matriz 

da avaliação (face à apresentada na proposta de trabalho inicial).  

 

Trabalho de campo | Fase de recolha de informação empírica: visita ao terreno para recolha 

de informação, realização de reuniões com parceiros locais, responsáveis pela execução no 

terreno, e outros doadores, que tenham desenvolvido ou desenvolvam intervenções neste 

setor, no período em apreço. 

 

A concluir esta fase, a equipa de avaliação realizará uma reunião com a equipa de coordenação 

do projeto, a Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe e o MEES, com a participação do 

GGA on line, na qual se discutirão os resultados da visita, as principais constatações, lições e 

recomendações identificadas até ao momento. 

 

Produto 2: Debriefing no terreno para apresentação e discussão dos resultados preliminares. 

 

Elaboração do relatório final | Fase de apresentação de resultados e recomendações: 

produção do relatório de avaliação apresentando de forma explícita as conclusões e 

recomendações devidamente fundamentadas e articuladas com os pontos 2 a 6 destes TdR. 
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O relatório final, a ser redigido pela equipa de avaliadores, além de conter a descrição e análise 

de todo o trabalho subjacente à avaliação e suas conclusões, deve incluir igualmente as 

respostas às perguntas da avaliação, as conclusões, lições aprendidas e recomendações, as 

quais constituem uma componente fundamental da avaliação e que permitirão apoiar decisões 

futuras na cooperação neste setor, nos seus diversos aspetos. 

O relatório deverá ser entregue em língua portuguesa, em suporte papel e suporte 

informático, em formato word, acompanhado de sumário executivo em português e em inglês. 

Em anexo ao relatório final de avaliação deverá ser incluída toda a informação coligida durante 

as fases de gabinete e de campo, na qual devem constar, pelo menos, os seguintes 

documentos: (i) TdR, (ii) matriz de conceção da avaliação (com as questões e os critérios de 

avaliação e respetivos indicadores), (iv) lista de pessoas e entidades contactadas em cada fase, 

(v) modelos de questionários utilizados e/ou modelo de entrevistas efetuadas, (vi) bibliografia 

consultada e, ainda, (vii) quaisquer outros instrumentos de apoio, sejam estes de referência ou 

metodológicos. 

 

O relatório final deve seguir as convenções terminológicas do Glossário de Avaliação e Gestão 

Centrada nos Resultados do CAD/OCDE e incorporar, de forma explícita, os comentários de 

todos os detentores de interesse. 

 

Produto 3: relatório final de Avaliação (Anexo) 


