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TERMOS DE REFERÊNCIA PARA A AVALIAÇÃO FINAL EXTERNA DO 

PROJECTO PAMIESC-19 (PROJECTO DE APOIO À MITIGAÇÃO DOS 

EFEITOS ECONÓMICOS E SOCIAIS DA COVID-19) NAS PROVÍNCIAS DE 

BENGUELA E MALANJE 

 

1. Introdução 

ADRA, Associação fundada em 1990 por um grupo de cidadãos angolanos, está 

comprometida com a construção de um desenvolvimento democrático e sustentável, 

social, económico e ambientalmente justo, e com o processo de reconciliação nacional e 

a paz para o país. Esses compromissos se realizam fortalecendo a capacidade dos 

excluídos, valorizando tradições e práticas das comunidades rurais e fortalecendo a 

capacidade das OSC para que se tornem sujeitos amplos do processo de mudança que 

assegure opções e oportunidades para todos. 

É neste sentido que a Associação pretende recrutar uma consultora ou um consultor para 

avaliar o fim da implementação do PAMIESC-19 “Projecto de Apoío à Mitigação dos 

Efeitos Económicos e Sociais da Covid-19”. Este projecto foi implementado no período 

de 3 de Agosto de 2020 à 03 de Agosto de 2021 (24 meses) nas províncias de Benguela 

e Malanje, com o financiamento total de 290.000,00 (Duzentos e Noventa Mil Euros), 

disponibilizados pela União Europeia (UE).   

 

Objectivo principal 

De modo geral, com a implementação da acção pretende-se contribuir para a protecção 

dos direitos económicos e sociais das famílias rurais vulneráveis nas províncias de 

Benguela e Malanje.  
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Objetivo do projeto  

Especificamente a acção visa atingir os seguintes objectivos: i) reforçar a capacidade 

económica das famílias rurais, através do apoio às actividades de produção agrícola e 

pequenos negócios comerciais e ii) promover acções de disseminação de informação e 

implementação de medidas de contenção da propagação da COVID-19 nas comunidades 

rurais. 

Para medir o alcance do objectivo principal, foram definidos três indicadores: 

“1. Reduzido o nível de vulnerabilidade económica e social de 1546 (709 

mulheres) produtores de famílias rurais apoiadas pelo Projecto nas 

províncias de Benguela e Malanje  

2. Até ao fim do Projecto, pelo menos 70% de 1546 (709 mulheres) 

produtores de famílias rurais apoiadas aumentam os seus rendimentos 

económicos através do fortalecimento das actividades agrícolas e dos 

pequenos negócios comerciais. 

3. Até ao fim do Projecto pelo menos 90% de 1546 (709 mulheres) 

produtores de famílias rurais apoiadas aumentam os seus níveis de 

conhecimento e aplicação sobre as medidas de prevenção da contaminação 

da COVID-19, reduzindo os riscos de contaminação da pandemia nas suas 

comunidades.  

Para a implementação do projecto foi elaborado, obviamente, um quadro lógico com três 

componentes. O mesmo encontra-se em anexo e constitui a base da avaliação de que 

pretende levar a cabo. 

 

2. Interesses da UE e ADRA sobre a realização da Avaliação 

Para a UE e ADRA, esta avaliação é crucial na medida em que está destinada a analisar 

o grau de alcance dos objectivos preconizados. Por esta razão, espera-se que a avaliação 

proporcione informações, como: i) o projecto foi implementado; ii) Impactos e efeitos 

alcançados com o projecto; iii) Lições aprendidas durante a implementação do projecto 

que possam ajudar no desenho de iniciativas similares; iv), v) como o projecto se integra 

no quadro da mitigação do impacto da COVID-19 na vida das comunidades rurais. 

Sugestões de futuras estratégias de intervenção em projectos de protecção dos direitos 

económicos e sociais em Angola.  
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3. Objectivos da Avaliação 

Objectivos gerais: 

• Aferir em que medida a implementação permitiu o alcance da relevância, eficácia, 

eficiência, impacto, efeito e sustentabilidade do projecto. 

• Extrair lições aprendidas durante a implementação com vista a melhorar o 

desenho, a implementação e monitoria de futuros projectos similares sob a égide 

da UE, da ADRA e de outras organizações interessadas na implementação 

iniciativas similares. 

Objectivos específicos: 

• Verificar o grau de realização de actividades previstas, os resultados alcançados e 

a cobertura dos indicadores do projecto e do quadro lógico, os efeitos dos 

resultados na vida das comunidades apoiadas pela ADRA e na prática da actual 

iniciativa em curso no país. 

• Verificar se o projecto realizou os indicadores-chave dentro dos 24 meses 

previstos (Agosto de 2020 à Agosto de 2021) nos municípios da Ganda, Cubal e 

Baia Farta (Benguela), Quela e Cangandala (Malanje).  

• Verificar o grau de cumprimento em relação à prestação de contas (narrativo e 

financeiro) à União Europeia.  

• Verificar em que medida o processo de monitoria do projecto foi (ou não) 

efectivo.  

4. Metodologia da Avaliação  

Os/as avaliadores(as) define(m) a metodologia do processo da avaliação. Devem 

incorporar entrevistas singulares e em grupos com actores do projecto (beneficiários, 

colaboradores, administrações municipais. 

O processo de avaliação contém os seguintes passos: 

• Estudo de documentos (contrato, proposta final, relatório intercalar do projecto, 

projectos implementados e em implementação pela ADRA, Plano Estratégico 

2018-2022, Relatório Anual de Actividades da ADRA de 2020 à 2022, etc). 

• Inception report 

• Encontro de preparação com a UPD. 
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• Oficina inicial com a equipa de projecto. 

• Pesquisa de campo nas 2 províncias. 

• Elaboração dos resultados e conclusões da avaliação. 

•  Oficina final da reflexão para a apresentação e discussão dos resultados 

preliminares da avaliação com a participação da equipa do projecto. 

• Elaboração do draft do relatório. 

• Elaboração do relatório final. 

A UE e ADRA estarão disponíveis para conceder todas as informações necessárias e 

documentos do projecto. 

Um esquema ou estrutura do futuro relatório da avaliação (inception report) faz parte do 

contrato. 

 5. Conteúdo da Avaliação 

O conteúdo do relatório de avaliação deverá responder não só aos objectivos preconizados 

com este exercício avaliativo, mas também aos interesses da UE e da ADRA, portanto, 

da Organização que financiou o projecto e da Organização que o implementou. Assim 

sendo, espera-se que o relatório da avaliação proporcione informações sobre os seguintes 

aspectos:  

• Relevância: Quais são as razões que explicam o alcance (ou não) dos objectivos 

preconizados?   

• Efectividade: Quais foram os progressos alcançados a luz do quadro lógico do 

projecto? 

• Eficiência: Como caracterizar a relação custo-eficácia do projecto? 

• Sustentabilidade: Que intervenções sustentáveis e estruturadas foram tomadas 

no decurso do projecto? 

• Impacto: O projecto apoiou na mitigação dos impactos negativos da Covida-19? 

Sendo sim ou não, como se pode explicar? 

• Efeitos: Como caracterizar actualmente a situação económica e social das 

famílias? O que de facto mudou na vida das famílias das duas províncias, em 

especial da população que vive no meio rural. 

• Lições aprendidas: Que lições (boas e menos boas) podem ser extraídas na 

implementação do projecto?  
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6. Calendário da Avaliação 

O período de avaliação do Projecto de Apoio à Mitigação dos Efeitos Económicos e 

Sociais da COVID-19 compreende-se da penúltima semana de Setembro à última semana 

de Outubro de 2022. 

7. Requisitos/Composição e Perfil da Equipa de Avaliadores 

A avaliação deverá ser feita por uma equipa de Consultores/as nacional com experiências 

confirmadas na área de avaliação de projectos de ONGs, especialmente em África e em 

Angola em particular, e com disponibilidade de se deslocar para as províncias de 

Benguela (municípios do Cubal, Ganda e Baia Farta), Malanje (municípios do Quela e 

Cangandala). No mesmo tempo deve ter conhecimentos na área de Sociedade Civil e em 

projectos financiados por organizações internacionais. Desejável ter conhecimentos nas 

áreas de agricultura, empreendedorismo, direitos das mulheres e saúde pública. 

Um dos principais requisitos exigidos é a capacidade de trabalhar em regime de plena 

autonomia, devendo, entretanto, ser capaz de cumprir a agenda de trabalho acordada em 

estreita colaboração com as pessoas de referência da ADRA e UE. 

Os principais requisitos são: 

➢ Possuir um nível superior em ciências sociais ou áreas afins; 

➢ Pelo menos 5 anos de experiência em trabalhos de consultoria relacionados com 

a temática; 

➢ Conhecer o contexto económico, político e social do país;  

➢ Ter experiência de trabalho com organizações da sociedade civil internacionais e 

nacionais e com o Governo. 

Valor disponível  

A ADRA dispõe para esta consultoria um total de 7 560 Euros (Sete Mil, Quinhentos e 

Sessenta Euros). Valor que será pago em Kwanzas com base no câmbio oficial do dia.  
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Anexo 

Proposta do cronograma no campo  

Benguela  

Nº Data/horas Actividade Município/comuna Participantes Responsável 

1  Chegada a Benguela Benguela Consultor  

Motorista 

Consultor  

ADRA 

2 19.09.22 (Segunda-

Feira) -09h00/14h00 

 

Encontro com as 

instituições públicas  

Cubal  

 

Ganda 

Administradores municipais 

Direções Municipais da Saúde, 

Acção Social, Agricultura 

 

 

 

Consultor 

Técnicos do projecto  

3 20.09.22 (Terça Feira) 

- 06h00 

Partida para a localidade 

Akarangolo 

 

Encontro com os 

beneficiários do projecto  

 

Ganda – comuna do 

Kasseke (aldeia do 

Akarangolo)  

Membros das associações e 

cooperativas beneficiários (jovens, 

mulheres, autoridades tradicionais 

e religiosas…) 
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4 21.09.22 - 06h00 Partida para a localidade 

do Tuvandja Kovasso  

 

Encontro com os 

beneficiários do projecto  

Ganda – comuna do 

Kasseke (povoação do 

Amavoko)  

Membros das associações e 

cooperativas beneficiários (jovens, 

mulheres, autoridades tradicionais 

e religiosas…) 

Consultores e técnico 

do projecto 

5 21.09.22 - 14h00 Partida para Benguela  Benguela   Consultor e motorista  Consultor e ADRA 

6 22.09.22 - 06h00 Partida para Equimina  

Encontro com a 

Administração local 

Baia Farta – Sede da 

comuna da Equimina   

Administração comunal da 

Equimina 

Membros das associações e 

cooperativas beneficiários (jovens, 

mulheres, autoridades tradicionais 

e religiosas…) 

Consultor e ADRA 

7 23.09.22 - 

08h30/17h00  

Encontro com a 

coordenação do Projecto  

Regresso a Luanda  

Benguela-Luanda  Consultor  

Coordenador  

Consultor 

ADRA   
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Malanje 

Nº  Data/horas  Actividade  Município/comuna  Participantes  Responsável  

1 25.09.22 (Domingo) Chegada a Malanje Malanje Consultor Consultor / ADRA 

2 26.09.22 (Segunda-

feira) - 08h30/09h30 

 

Partida ao Quela-  

 

Quela – sede 

comunal  

Administrador municipais 

Direção Municipal da Saúde, 

Acção Social e Agricultura  

Consultor 

3 28.09.22 (Terça-feira) 

- 7h30 

Partida para a Kangandala 
 

Encontro com as instituições 

públicas e beneficiários do projecto 

Kangandala   Membros das associações e 

cooperativas beneficiários 

(jovens, mulheres, autoridades 

tradicionais e religiosas…) 

4 29.09.22 (Quarta-

feira) - 08h30 

 

Encontro com a coordenação local 

do Projecto e Direcção da Antena 
 

Regresso a Luanda 

Benguela - Luanda  Consultor Consultor  

5 30.09.22 (Quinta-

feira) - 09h00 

Encontro com a ADRA Escritório Luanda  Consultor  

ADRA 

Consultor  

6 1ª Quinzena de 

Outubro 

Apresentação do relatório 

preliminar à ADRA 

Luanda  Consultor Consultor 

7 3ª Semana de Outubro Comentários da ADRA à versão 

preliminar do relatório 

Luanda, Benguela e 

Malanje 

ADRA ADRA 

8 Final de Outubro Apresentação do relatório final da 

Avaliação à ADRA 

 ADRA ADRA 

 


