
 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA DA AVALIAÇÃO EXTERNA FINAL  

DO PROJECTO DIREITO À ÁGUA 

 

1. INTRODUÇÃO 

A ADRA – Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, no âmbito da implementação 

do Projecto de Direito e Acesso à Água, pretende contratar um consultor para realizar a 

avaliação final do referido projecto. O mesmo está a ser implementado nas províncias da Huíla 

e Huambo, nos Municípios da Humpata, Gambos e Longonjo. Teve início a 01 de Janeiro de 

2020 e termina a 31 de Dezembro de 2022, e visa alcançar os seguintes objectivos: 

 

Objetivo Geral: Os cidadãos das 42 comunidades de implementação têm acesso ao seu 

direito à água. 

 

Objectivos específicos: 

O.E 1 – A equipe da ADRA tem capacidade para trabalhar com os direitos e questões da água, 

fortalecer as associações, promover a justiça de género e desenvolver estratégias de advocacia;  

O.E 2 – As associações no Huambo e Huíla melhoram as suas capacidades organizacionais e 

de gestão, trabalham com direitos e questões da água, promovem a justiça de género e 

desenvolvem estratégias de advocacia;  

O.E 3 – Os membros das associações conhecem bem os seus direitos à água e têm melhor 

acesso a eles;  

O.E 4 – As autoridades locais estão activamente envolvidas na melhoria do acesso à água nas 

áreas de implementação do projecto.  

 

 

 



2. OBJECTIVOS DA AVALIAÇÃO 

Analisar o grau de cumprimento dos objectivos específicos do projecto, assim como auxiliar 

na reorientação das atividades da equipa. 

A avaliação é uma actividade prevista pela Solidariedade Prática da Suécia, Fórum Civ e 

ADRA. Esta avaliação é crucial na medida em que espera-se que proporcione informações, 

sobre o nível de implementação das actividades, nível de execução dos indicadores, efeitos 

alcançados com o projecto; sugestões para melhorias para a pressecução dos objectivos do 

projecto. 

3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação deverá ser conduzida com base  nos critérios de eficácia, relevância, eficiência,  

impacto e sustentabilidade. 

a) Eficácia:  medir e avaliar o grau de concretização dos objectivos inicialmente fixados, 

ou seja, visa explicar as razões pelas quais os resultados foram  concretizados ou não, 

conforme o pretendido.  

b) Relevância: dar destaque à relevância do projecto em relação a área de abrangência, 

sinergias, relevância e contribuição do projecto com programas/iniciativas e políticas 

públicas de desenvolvimento e ambiental em geral, entre outros considerados 

relevantes. 

c) Eficiência:  analisar os resultados alcançados em comparação com os recursos 

utilizados e a estrutura de implementação, modelo de gestão do projecto e do órgão 

executor (pessoal, custos, logística, outros) assim como   a pertinência dos métodos 

utilizados para o alcance das metas.  

d) Impacto: Identificar as mudanças mais significativas proporcionadas pelo projecto, 

em relação ao contexto em que está inserido,  produtos desenvolvidos, parcerias 

realizadas, beneficiários atendidos e medidas de gestão dos riscos  durante a 

implementação do projecto. 



e) Sustentabilidade: Avaliar até que ponto a implementação do projecto está a criar  

bases para um processo organizativo contínuo e de suporte para outras intervenções, 

ou seja, a continuidade pelo organismo executor e/ou pelas principais parcerias 

realizadas, uma vez concluído o aporte de recursos. 

De maneira complementar, deve-se também avaliar a realização do monitoramento do 

projecto, a produção de conhecimentos, os métodos de monitoria utilizados para medir o 

alcance das metas, se as fontes de verificação mostram as conquistas mais significativas do 

projecto e seu respectivo registo no sistema de monitoramento e se os indicadores permitiram 

mensurar o alcance das metas.  

Outros aspectos a ter em conta: papel da Solidariedade Prática e da ADRA na 

implementação e monitoria do projecto e  até que ponto o projecto  gerou  mudança na 

capacidade da equipa da ADRA. 

4. PERFIL DO/A AVALIADOR/A 

Para a selecção do/a avaliador/a considerar-se-ão os seguintes critérios: 

➢ Formação académica de nível superior; 

➢ Experiência mínima de 4 anos na condução de trabalhos de avaliação de projectos na 

área de desenvolvimento rural; 

➢ Experiência de trabalho em projetos de desenvolvimento comunitário, advocacia 

social e/ou agro-ecologia;  

➢ Disponibilidade para trabalhar nas províncias do Huambo e Huíla; 

➢ Capacidade de produzir relatórios em tempo útil. 

 

5. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E CRITÉRIOS DE SELECÇÃO  

Os (as) Candidatos (as) interessados (as) deverão submeter as suas propostas, o mais tardar 

até dia 14 de Outubro de 2022, 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, 

etc.   

• Curriculum Vitae, indicando os trabalhos profissionais relevantes desenvolvidos pelo 

(a) consultor (a).  

Considerando as diferentes componentes que conformam o projecto  (direito e acesso à agua, 

agricultura sustentável, género e reforço institucional), um dos critérios a ter em conta é o 

perfil dos constituintes da equipa de trabalho.  

A apresentação das propostas deve ser feita por correio electrónico para os seguintes 

endereços de correio eletrônico: 

ANTENA.HUAMBO@ADRA-ANGOLA.ORG; ADRA.ADMINISTRAÇÃO@ADRA-

ANGOLA.ORG; RECRUTAMENTO.LDA@ADRA-ANGOLA.ORG 

 

6. A CONSULTORIA SERÁ PAGA DA SEGUINTE FORMA 

✓ (i) 20% na assinatura do contrato; (ii) 20% na apresentação e aprovação do programa e 

instrumentos de trabalho pelo consultor, (iii) 30% ao apresentar a versão preliminar do 

relatório da avaliação final e (iv) 30% após a apresentação e aceitação por parte da 

organização contratante (ADRA) da versão final do relatório da avaliação final do 

projecto. 

 

7. PERÍODO PARA A REALIZAÇÃO DO TRABALHO 

➢ A análise das propostas e anúncio do candidato seleccionado deverá ocorrer no período 

compreendido entre 17 e 21 de Outubro do corrente ano. 

➢ O consultor seleccionado deverá realizar o trabalho no período compreendido entre 24 

de Outubro e 30 de Novembro de 2022, incluindo a apresentação do relatório 

preliminar. 
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