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1. Introdução 

 

As avaliações internas e externas constituem um exercício que faz parte da prática 

organizacional da ADRA, através das quais se procura analisar, de forma crítica, a sua 

intervenção, visando a adopção de medidas de reorientação que permitam a concretização 

efectiva da missão da Organização. É neste âmbito que o Plano Estratégico (PE) 2018-

2022 prevê a realização de duas avaliações externas destinadas a aferir o impacto do 

mesmo e analisar a sustentabilidade da Organização.  
 

O presente documento estabelece os Termos de Referência para a realização da avaliação 

final do PE 2018-2022. No documento apresenta-se uma breve contextualização do 

processo de planificação estratégica na ADRA, os objectivos pretendidos com a 

avaliação, os aspectos a avaliar, a metodologia a ser seguida na condução do processo 

avaliativo, os produtos esperados, o período de realização da avaliação e o perfil do (a) 

avaliador (a).    
 

2. Breve contextualização 
 

A preocupação com a planificação estratégica esteve sempre na agenda organizacional da 

ADRA, como pressuposto para a materialização da sua missão institucional. Tal 

preocupação ganhou maior consistência, em 1995, com a concepção e elaboração de 

Programas de Desenvolvimento Institucional (PDIs) como instrumentos do processo de 

descentralização da gestão da Organização, iniciado, em 1997, com a estruturação das 

Antenas. A auto-avaliação da primeira experiência de implementação do PDI a nível da 

Sede, em 1999, fez emergir a ideia do pensamento estratégico, culminado com a 

elaboração do primeiro PE para o período 2004-2009, cuja execução prolongou-se até 

2011. 
 

Entre 2012 e 2016, foi implementado o segundo PE, num contexto particularmente 

adverso, marcado pela crise económica e financeira, provocando enormes 

constrangimentos, sobretudo na mobilização de recursos para a concretização dos 

objectivos estratégicos, então definidos. Apesar desta adversidade, a acção da ADRA, ao 

longo deste ciclo, conheceu resultados significativos, dos quais se destacam o 

aprofundamento do diálogo entre as organizações locais da sociedade civil e as 

instituições do Estado a nível dos municípios e comunas, de que são expressão os 

Encontros das Comunidades, e a crescente intervenção cívica da Organização, através da 

realização de diversos eventos públicos. 
 

A implementação do PE 2018-2022 coincidiu com dois importantes acontecimentos. Em 

primeiro lugar, Angola conheceu um novo ciclo de governação, com a entrada em funções 

do governo saído das eleições de 2017, ganhas pelo MPLA, que tornou a luta contra a 

corrupção e a impunidade uma das suas principais bandeiras. 
 

Em segundo lugar, o surgimento da pandemia da Covid-19, com todas as suas 

consequências sanitárias, sociais e económicas, veio acentuar a degradação das condições 

de vida da maioria da população, já de si precárias, na sequência da recessão económica 

que o país vive desde 2014, ocasionada fundamentalmente pela queda do preço do 

petróleo no mercado internacional. 
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Com efeito, apesar do contexto conturbado do país e do mundo, a implementação do PE 

nos três primeiros anos teve um alto desempenho, com excepção da componente da Vida 

Associativa e Governação, segundo constatações do Relatório da Avaliação Intermédia, 

realizada em 2021; dos 33 indicadores previstos, 22 registaram um desempenho acima de 

70% de execução. Contudo, a Avaliação Intermédia identificou importantes desafios que 

se colocam à ADRA, nos próximos tempos, dos quais se destacam: i) o aprimoramento 

do sistema de monitoria, sobretudo no que toca ao processo de formulação de indicadores, 

ii) a necessidade de se conferir maior consistência às temáticas do ambiente e trabalho 

com as mulheres, iii) a organização das intervenções, tendo em conta as características 

ecológicas dos territórios e iv) a ampliação do investimento na gestão, em particular na 

formação de lideranças. 
 

3. Objectivos da avaliação 
 

Em conformidade com a contextualização acima apresentada a avaliação pretendida 

deverá proceder a uma análise global sobre a implementação do PE. 

De modo geral, o objectivo visado com a realização da avaliação é o de analisar o grau 

de alcance dos objectivos estratégicos, propondo linhas de acção para o próximo ciclo. 

Especificamente, a avaliação deverá alcançar os seguintes objectivos: 
 

i) Aferir o nível de execução do PE com base na análise do grau de alcance dos 

indicadores; 

ii) Avaliar a operacionalização das linhas de acção das diferentes componentes dos 

programas de orientação do PE; 

iii) Identificar os principais impactos alcançados, tendo em conta os objectivos 

estratégicos estabelecidos no PE; 

iv) Reflectir sobre a aplicação das abordagens metodológicas subjacentes à intervenção 

da Organização; 

v) Analisar a eficácia do sistema de monitoria definido no PE; 

vi) Idenfificar os principais desafios que se colocam à governação na ADRA; 

vii) Apoiar a formulação do Plano Estratégico para o quinquénio 2023-2027. 

 

4. Aspectos/dimensões a avaliar 
 

Em conformidade com os objectivos acima estabelecidos, a avaliação deverá incidir nos 

seguintes aspectos: 
 

i) Nível de desempenho dos programas de orientação do PE com base nos indicadores; 

ii) Alinhamento das acções desenvolvidas com as linhas de acção dos programas de 

 orientação do PE; 

iii) Principais impactos alcançados em conformidade com os objectivos estratégicos; 

iv) Aplicação e adequação das abordagens metodológicas; 

v) Implementação do sistema de monitoria;   

vi) Governação interna; 

vii) Lógica de intervenção do Plano Estratégico para o próximo quinquénio. 
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A avaliação deverá ainda debruçar-se sobre a implementação do PE nas dimensões de 

relevância, eficácia, eficiência, impacto e sustentabilidade. Algumas questões-chave 

deverão ser consideradas na análise destas dimensões, conforme se apresenta abaixo: 
 

Relevância:  consistência do PE em relação às necessidades do grupo de referência e do 

contexto. 

Eficácia: em que medida os objectivos estabelecidos foram alcançados. 

Eficiência: a qualidade dos resultados alcançados e a utilização dos recursos disponíveis. 

Impacto: as mudanças significativas geradas a nível do fortalecimento da capacidade dos 

actores locais, da acção de influência sobre as políticas públicas e do desenvolvimento 

organizacional da ADRA. 

Sustentabilidade: o nível de assumpção dos processos de desenvolvimento pelas 

comunidades locais e a apropriação do PE pelas equipas locais. 
 

5. Metodologia da avaliação 
 

Dada a abrangência temática e territorial do PE, propõe-se que durante a realização da 

avaliação seja utilizada uma abordagem metodológica que permita captar a percepção e 

a opinião dos beneficiários e parceiros sobre a implementação do mesmo, nas suas 

diferentes dimensões. A metodologia a utilizar deverá ainda ter em atenção as questões 

de ambiente, género e juventude. 
 

A análise dos aspectos a avaliar deverá ser suportada por informações qualitativas e 

quantitativas, a recolher através da consulta da documentação e condução de entrevistas 

individuais e com grupos focais.    
 

Do ponto de vista processual, a avaliação terá de ser realizada em cinco etapas principais, 

designadamente: 

i) Preparação metodológica; 

ii) Trabalho de campo; 

iii) Apresentação dos resultados preliminares através da realização de workshops nas 

Antenas e na Sede; 
 

iv) Seminário de formulação do Plano Estratégico para o próximo quinquénio; e 

v) Elaboração do relatório final da avaliação. 

 

6. Produtos esperados 
 

A avaliação deverá produzir quatro produtos principais: 

i) O plano metodológico detalhado para a realização da avaliação; 

ii) O relatório preliminar; 

iii) O esboço dos elementos fundamentais do Plano Estratégico 2023-2027; e 

iv) O relatório final da avaliação. 
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7. Período e duração da avaliação 
 

Prevê-se que a avaliação seja realizada a partir da 2ª semana de Junho de 2022 e tenha a 

duração de três meses, de modo a permitir uma análise profunda dos diferentes aspectos 

a avaliar para aferir o grau de execução do PE e a formulação do próximo plano, de acordo 

com a tabela abaixo: 

 

Processo Prazo 

Publicação dos TdRs 2ª semana de Junho 

Selecção do/a consultor/a 2ª semana de Julho 

Acerto sobre a metodologia com o/a 

consultor/a 
3ª semana de Julho 

Acerto sobre as questões administrativas 

com o/a consultor/a 

Trabalho de campo 4ª semana de Julho e 1ª de Agosto 

Apresentação dos resultados preliminares 

através da realização de workshops nas 

Antenas e na Sede  

3ª e 4ª semanas de Agosto 

Seminário de Formulação do Plano 

Estratégico para o quinquénio 2023-2027 
1ª semana de Setembro 

Apresentação do relatório preliminar à 

ADRA 
3ª semana de Setembro 

Comentários da ADRA à versão 

preliminar do relatório 
4ª semana de Setembro e 1ª de Outubro 

Apresentação do relatório final da 

Avaliação à ADRA 
3ª semana de Outubro 

 

8. Perfil do (a) avaliador (a) 
 

O nível de profundidade pretendido com a realização da avaliação exige um (a) consultor 

(a) com uma vasta experiência no domínio do desenvolvimento institucional orientado 

para processos de planificação estratégica. Mais concretamente, o (a) avaliador (a) deverá 

reunir os seguintes requisitos: 
 

i) Formação em economia, sociologia, direito, ciências de educação e áreas afins; 

ii) Experiência de mais de 10 anos na condução de trabalhos de avaliação de projectos 

de desenvolvimento institucional; 

iii) Participação em acções de assessoria às organizações na realização de exercícios de 

planificação estratégica; 

iv) Experiência de gestão em organizações não governamentais; 

v) Conhecimento relevante do contexto nacional e internacional; 

vi) Experiência na utilização de métodos qualitativos e quantitativos na realização de 

avaliações e pesquisas; 

vii)  Capacidade de sistematizar os impactos gerados pelas intervenções sociais; 

viii)  Capacidade de analisar a dimensão de ambiente e género nos projectos de 

desenvolvimento; 

ix)  Capacidade de produzir relatórios em tempo útil. 
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9. Processo de selecção do (a) avaliador (a) 
 

De acordo com os procedimentos da entidade financiadora, serão seleccionados (as) pelos 

menos 3 consultores (as) individuais ou empresas para apresentarem propostas. Os (as) 

candidatos (as) deverão submeter as suas propostas até às 18 horas do dia 27 de Junho, 

com a seguinte documentação: 
 

• Proposta técnica: metodologia e plano de trabalho; 

• Proposta financeira com a indicação dos principais custos para a realização da 

consultoria: honorários, impostos, alimentação, alojamento, viagens, comunicações, 

consumíveis, etc. A proposta financeira deve ter um orçamento não superior a EU 

18.000,00 (dezoito mil Euros). 

• Curriculum Vitae, indicando os trabalhos profissionais relevantes desenvolvidos pelo 

(a) consultor (a). 
 

As propostas devem ser remetidas pelo correio electrónico: adra.administracao@adra-

angola.org e rosimira.paca@adra-angola.org ou através da entrega de envelope com os 

documentos necessários no Escritório Sede da ADRA, sito em Luanda, na rua Praceta 

Farinha Leitão, nº 27, 1º Dtº. 

 

ADRA – Mais de 30 anos construindo caminhos para a Cidadania e Inclusão Social em Angola 
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