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1. Histórico 

 

O Fundo para Igualdade de Gênero (FIG), um fundo de multidoadores da Entidade das Nações 

Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres (ONU Mulheres) foi lançado 

em 2009 para agilizar compromissos com a igualdade entre os gêneros, focado no empoderamento 

econômico e político das mulheres no plano local, nacional e regional. É um dos dois fundos no 

mundo que fornecem doações de milhões de dólares no campo da igualdade de gênero e 

empoderamento das mulheres. Está dedicado a fazer avançar o empoderamento econômico e 

político das mulheres em todo o mundo. Com o apoio generoso dos governos da Espanha, Noruega, 

México, Holanda, Alemanha e Suíça, as atuais doações beneficiam quase 18 milhões de mulheres, 

inclusive por capacitá-las em liderança e finanças, além de ajudá-las a conseguir trabalhos dignos e 

benefícios de proteção social.  

 

O Fundo faz doações em bases competitivas, diretamente para agências governamentais e 

organizações da sociedade civil, para transformar compromissos legais em ações tangíveis que 

tenham um impacto positivo na vida de mulheres e meninas em todo o mundo. Seu mandato busca 

fazer avançar a Plataforma de Ação de Beijing, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW, na sigla em inglês), as resoluções 1325 e 1820 

do Conselho de Segurança da ONU, as Metas de Desenvolvimento do Milênio (MDM), e acordos 

regionais, como o Protocolo sobre os Direitos das Mulheres na África e o de Belém do Pará, entre 

outros. 

 

Em todas essas doações, o Fundo busca fazer avançar duas grandes áreas programáticas inter-

relacionadas e prioritárias:  

 As doações feitas para o empoderamento econômico das mulheres procuram aumentar 
substancialmente o acesso e o controle das mulheres sobre os processos de decisão econômica, 

terra, trabalho, meios de subsistência a outros meios de produção e proteção social, 

especialmente para mulheres em situações de marginalização. 

 Os programas focalizados no empoderamento político das mulheres almejam incrementar a 

participação política das mulheres e a boa governança para garantir que os processos decisórios 

sejam participativos, receptivos, equitativos e inclusivos, aumentando a liderança e a influência 

das mulheres sobre os processos decisórios em todas as esferas da vida e transformando 

políticas de igualdade entre os gêneros em sistemas concretos de implementação que façam 

progredir a justiça de gênero. 

 



No seu ciclo inicial de doações (2009-2010), o FIG concedeu US$ 37,5 milhões para 40 programas 

em 35 países: 27 programas catalisadores1 (iniciados em janeiro de 2010) e 13 programas de 

implementação (iniciados em dezembro de 2010). Os programas beneficiados refletem uma gama 

de intervenções em compromissos com leis e políticas de igualdade de gênero, incorporando 

combinações singulares de estratégias, parcerias e públicos-alvo.  

 

O Fundo está comprometido a aprender com seus donatários (receptores de doações) e procura ser 

um modelo de como agilizar e implementar leis e políticas de igualdade de gênero em todo o 

mundo. 

 

2. Descrição da intervenção  

O programa intitulado “Mais Direitos e Mais Poder para Mulheres Brasileiras” é um programa de 

implementação apoiado pelo FIG, que está sendo desenvolvido no Brasil. Teve início em 2011 e foi 

planejado para ser concluído em 2013, tendo sido prorrogado para dezembro de 2014. Seu 

orçamento global é de USD 3.000.000,00.
2
  

O Programa “Mais Direitos e mais Poder para as Mulheres Brasileiras” tem como líder a Secretaria de 

Políticas para as Mulheres, órgão do governo federal responsável pela implementação e pela integração das 

políticas para enfrentar as desigualdades de gênero, e como colíder junto com a organização SOS CORPO, 

Instituto Feminista pela Democracia, organização feminista com 30 anos de experiência em defesa dos 

direitos das mulheres. Coordenam o consórcio integrado por seis organizações da sociedade civil: Coletivo 

Leila Diniz, Geledés Instituto da Mulher Negra, Instituto Patrícia Galvão, Rede de Desenvolvimento 

Humano, Cfemea - Centro Feminista de Estudos e Assessoria, Cunhã Coletivo Feminista. 

 

No Brasil, o documento que define e orienta as políticas de promoção dos direitos das mulheres é o Plano 

Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM), um documento produzido pela Secretaria Especial de 

Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM/PR), em um processo de construção coletiva 

com a sociedade civil, que define princípios, diretrizes, eixos prioritários, ações e políticas para as mulheres. 

 

O PNPM é resultante de uma agenda histórica de demandas dos movimentos de mulheres e feminista, 

concretiza o compromisso do governo federal com a promoção da igualdade de gênero e incorpora os 

compromissos internacionais assumidos pelo Estado Brasileiro para a garantia e ampliação dos direitos das 

mulheres. Atualmente, encontra-se na sua segunda edição (II PNPM, 2008-2011) e está organizado em dez 

capítulos temáticos e outros dois capítulos de implementação, monitoramento e alocação orçamentária. 

 

O programa de implementação ora colocado é formulado com base na II PNPM e tem dois focos principais: 

primeiro, como estratégia de fundo, busca contribuir para a continuidade do PNPM e do compromisso do 

Estado Brasileiro para a promoção da igualdade de gênero e a promoção dos direitos das mulheres. Segundo, 

como estratégias de impacto imediato, com foco em dois capítulos específicos do Plano: o primeiro, 

“Autonomia econômica e igualdade no mundo do trabalho, com inclusão social”; e no quinto, “Participação 

das mulheres nos espaços de poder e decisão”. Os dois eixos temáticos selecionados constituem duas áreas 

                                                 

1 
 No seu primeiro edital, o Fundo fornecia dois tipos de doações voltadas para resultados: 

  Doações catalisadoras que buscam catalisar processos voltados para o desenvolvimento de planos e políticas de igualdade 

de gênero em países em que eles ainda não existem. Essas doações variam de US$100.000 a US$500.000 distribuídas em um ou 

dois anos. 

  Doações para implementação que apoiam programas em países com planos, políticas e leis nacionais ou locais que fazem 

avançar a igualdade entre os gêneros e o empoderamento das mulheres e que estão prontos para serem implementados. Essas 

doações variam entre US$1,5 milhão e US$5 milhões distribuídas em dois a quatro anos.  

 
 

2 
 Declare os recursos fornecidos pelo FIG. Se houver recursos adicionais fornecidos por governos e/ou outros doadores, 
indique aqui. 

 



de expressivas desigualdades de gênero no Brasil e ainda sem respostas contundentes, em termos de políticas 

públicas, para o seu enfrentamento. 

 

Nesse sentido, ao vincular a estratégia de fundo para as estratégias de impacto imediato para a continuidade e 

a implementação do II PNPM, e ao se constituir a partir de um consórcio entre Governo Federal e 

Organizações Não Governamentais Feministas, este programa contribuirá de maneira decisiva para o 

fortalecimento e a implementação do II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. 

 

O principal obstáculo à implementação do II PNPM é a baixa adesão nos níveis local e regional, o que se 

percebe na tímida implementação das políticas públicas recomendadas e na ausência de uma alocação 

orçamentária compatível. Em nível nacional, a principal resistência encontra-se no âmbito orçamentário, 

incompatível com as prioridades estabelecidas como política nacional para o enfrentamento das 

desigualdades de gênero. 

 

O principal avanço conquistado com a elaboração do II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres 

(PNPM) foi o próprio documento: o Plano passou a ser una referência para a exigência da efetivação de 

direitos para as mulheres, com base em objetivos, prioridades, metas e alocação orçamentária. A arquitetura 

do II PNPM prevê ações de monitoramento, avaliação e controle social por meio do Comitê de Gestão e de 

Monitoramento do II PNPM, uma instância que reúne representantes de todos os Ministérios da área social 

do Governo Federal, além de Institutos de Pesquisas e Estatísticas, de Organizações Não Governamentais e 

de Organismos Internacionais. 

 

Entretanto, persistem fortes obstáculos à sua implementação, especialmente no que tange à alocação 

orçamentária dos Ministérios envolvidos na implementação de políticas para as mulheres e à incorporação da 

perspectiva de gênero, raça/etnia na formulação de políticas públicas em geral. Além disso, no que se refere 

ao enfrentamento das desigualdades nas esferas específicas abordadas por este programa – participação nos 

espaços de poder e de decisão e autonomia econômica vinculada ao mundo do trabalho – persistem lacunas 

significativas. A participação das mulheres no Parlamento Brasileiro não atinge 15% na Câmara dos 

Deputados e é ainda menor no Senado Federal, onde não chega sequer a 8%. No Poder Executivo, as 

mulheres ocupam hoje somente 11% dos postos mais altos. No âmbito do trabalho, as mulheres são maioria 

na economia informal, com salários menores se comparados aos dos homens e com condições precárias de 

trabalho. A situação é ainda mais grave para as mulheres negras. Elas conformam o contingente mais 

importante de desempregadas no país (12,2%, comparadas com 5,3% de homens brancos). Quando estão 

trabalhando, são as que recebem os menores recursos – uma média de 34% menos do que recebem os 

homens brancos. 

 

O Programa tem como objetivo fundamental que as mulheres do Brasil, em especial aquelas mais 

excluídas por motivos de pobreza ou racismo, tenham novas condições culturais e normativas e novas 

políticas públicas que possibilitem a sua participação com maior igualdade na política e no mundo do 

trabalho produtivo e reprodutivo, de acordo com o II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres y 

pretende contemplar os resultados a seguir: 

 

Resultado Final (Efeito 1) - Melhorada a formulação e implementação de políticas públicas de 

promoção da igualdade de gênero, raça e etnia no Brasil, até o fim de 2013, por meio do 

fortalecimento dos processos organizacionais de mulheres e da democratização dos espaços de 

poder e decisão governamental. 

 
Produtos: 

 Estimulado o processo de criação e reestruturação dos Planos Nacional, estaduais e municipais 

do Brasil de Políticas Para as Mulheres nos eixos de incidência do projeto. 

 Elaborar indicadores e promover o debate público sobre o racismo institucional para enfrentar 

as inequidades no acesso das mulheres às políticas públicas. 

 Aperfeiçoados, criados e disseminados instrumentos que permitam monitorar o orçamento 

público na perspectiva da promoção da igualdade de gênero. 

 

 



Resultado Final (Efeito 2) - Ampliada e fortalecida a mobilização do movimento feminista e de 

mulheres no Brasil para a incidência sobre o planejamento e o orçamento público para a 

implantação de políticas de conciliação do trabalho produtivo e reprodutivo e de proteção social do 

trabalho das mulheres. 

 

 

Produtos: 

 Ampliada e fortalecida a mobilização do movimento feminista e de mulheres do Brasil para a 

incidência sobre o planejamento e o orçamento público para a implantação de políticas de 

conciliação do trabalho produtivo e reprodutivo e de proteção social do trabalho das mulheres. 

 Instituído o debate público sobre o compartilhamento e a valorização do trabalho doméstico, as 

políticas conciliatórias e as de qualificação social e profissional. 

 

 

Resultado Final (Efeito 3) - Ampliada, até 2013, a participação das mulheres nos espaços de poder e 

de decisão, especialmente das mais excluídas por motivos de pobreza ou de racismo, buscando a 

construção da paridade de gênero. 

 

Produtos: 

 Fortalecida a capacidade de organização das mulheres brasileiras no contexto de pobreza e 

exclusão e das mulheres sujeitas a múltiplas formas de discriminação para sua participação em 

espaços de poder e de decisão. 

 Fortalecida a capacidade de incidência coletiva no processo da reforma do sistema político por 

meio da articulação entre os movimentos feministas e de mulheres do Brasil, os mecanismos 

governamentais brasileiros de políticas para as mulheres, as instâncias de mulheres de partidos 

políticos e as lideranças partidárias nacionais e locais. 

 Ampliada a base de apoio no Parlamento Nacional para a promoção e garantia dos direitos das 

mulheres. 

 
Esses objetivos visam incrementar a eficácia da legislação e as políticas públicas favoráveis às mudanças na 

situação de desigualdade em que vivem as mulheres. Foram formulados levando em conta que o Brasil já 

conta com um organismo da política pública federal para as mulheres, com uma Secretaria com status de 

Ministério e tem uma situação legislativa com alguns elementos favoráveis, especialmente no âmbito da 

violência. A pesar das políticas públicas vigentes que podem alterar as condições de vida das mulheres, é 

necessário fortalecer os movimentos sociais das mulheres na mobilização e a pressão sobre os poderes 

legislativo e executivo. O programa trabalha em parceria com duas grandes redes de organizações de 

mulheres para esse propósito - a Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB) e a Articulação de 

Organizações de Mulheres Negras Brasileiras (AMNB) em ações nacionais de formação, produção de 

conhecimento, articulação e incidência sobre os poderes públicos. 

 

 

Pressupostos 

 

O programa está sendo implementado pela SPM – Secretaria de Políticas para Mulheres da 

Presidência da República e SOS Corpo Instituto Feminista para a Democracia em estreita 

colaboração com as organizações parceiras consorciadas citadas acima. 
 

A estrutura de gestão da organização líder (e da colíder, caso aplicável) é a seguinte:  

O programa é gerido de forma consorciada pelo conjunto das organizações participantes por uma 

equipe com 8 integrantes, cada uma representando uma das partes envolvidas. É coordenado pelo 

SOS Corpo (Carmen Silva e Eleny Xavier) e conta com responsáveis pela gestão de cada um dos 

três efeitos previstos no programa. 

 



 

3. Finalidade e uso da avaliação 

 

 O FIG foi estabelecido como um investimento ousado nos direitos das mulheres, como um teste de 

uma modalidade mais focada e melhor financiada para catalisar esforços pela igualdade de gênero. 

O documento fundante do programa estabelece seu mandato para identificar, avaliar e compartilhar 

amplamente as lições extraídas desse programa pioneiro de doações, assim como contribuir para o 

know-how global no campo da igualdade entre os gêneros. As avaliações finais do programa são 

uma peça vital desse mandato. As principais finalidades da avaliação final são as seguintes:  

 

 

Prestação de contas (accountability): 

 Fornecer opiniões convincentes e confiáveis sobre os resultados do programa, incluindo as áreas 

de desenho (concepção) de programa, implementação, impacto sobre beneficiários e parceiros, 

assim como resultados gerais.  

 Prover avaliações de alta qualidade para uma ampla gama de públicos, incluindo doadores do 
FIG, ONU Mulheres, organizações de direitos das mulheres e igualdade de gênero, agências 

governamentais, agências multilaterais e outros atores. 

 

Aprendizado:  

 Identificar abordagens novas/singulares para catalisar processos voltados para o 
desenvolvimento de compromissos de igualdade de gênero.  

 Identificar metodologias e abordagens particulares que sejam eficazes para fazer avançar de 

forma significativa e tangível o empoderamento econômico e político das mulheres.  

 

Processo decisório melhorado e baseado em evidências: 

 Identificar as lições extraídas da experiência dos receptores de doações, para influenciar 
políticas e práticas em nível nacional, regional e global. 

 Informar e fortalecer o planejamento e a programação da ONU Mulheres, fornecendo 
conhecimentos baseados em evidências sobre o que funciona, por que funciona e em que 

contexto.  

 

As avaliações finais são exercícios de agregação, orientados para a coleta de dados e informações 

que meçam até que ponto os resultados de desenvolvimento foram atingidos. No entanto, a utilidade 

do processo de avaliação e dos produtos deve ir além do que foi dito pelas partes interessadas 

(stakeholders) do programa durante a visita de campo ou aquilo que a equipe de avaliação escreveu 

no seu relatório. 

 

O impulso dado pelo processo de avaliação (reuniões com o governo, doadores, beneficiários, 

sociedade civil, etc.) é a oportunidade ideal para estabelecer uma agenda para o futuro do programa 

ou alguns de seus componentes (sustentabilidade), por meio de uma Resposta de Gestão. É também 

uma excelente plataforma para difundir as lições extraídas e comunicar mensagens fundamentais 

sobre boas práticas, compartilhar produtos que possam ser replicados ou ampliados para abranger o 

nível nacional ou internacional. 

 

O avaliador fornecerá subsídios ao Grupo de Referência (para mais informações, ver seção 7), para 

desenhar um plano completo de disseminação dos achados (findings), conclusões e recomendações 

da avaliação, com o objetivo de defender a sustentabilidade, ampliação, compartilhamento de boas 

práticas e lições aprendidas em nível local, nacional e/ou internacional. 

 

 

 



4. Escopo e objetivos da avaliação 

 

A unidade de análise ou objeto de estudo dessa avaliação é o programa, entendido como o conjunto 

de componentes, resultados finais (outcomes), produtos, atividades e subsídios que foram 

detalhados no documento do programa e nas modificações feitas durante a implementação. A área 

geográfica da intervenção avaliada é o Brasil3.  

 

O cronograma da avaliação cobrirá o período que vai da conceituação e desenho até o momento da 

avaliação.  

 

A avaliação vai analisar: 

 

1. Até que ponto o programa contribuiu para solucionar as necessidades e problemas identificados 

na etapa de desenho. 

2. Até que ponto o programa foi implementado de forma eficiente e teve como consequência 

produtos e resultados finais de qualidade, comparado com aquilo que tinha sido originalmente 

planejado ou subsequentemente revisado de forma oficial. 

3. Até que ponto o programa atingiu os resultados de desenvolvimento para a população-alvo, 

beneficiários e participantes – indivíduos, comunidades, instituições, etc. – melhorando, assim, o 

empoderamento político e/ou econômico das mulheres no Brasil.  

 

 

5. Critérios de avaliação, questões e abordagem metodológica  

  

Seguindo a Política de Avaliação da ONU Mulheres e as diretrizes do Grupo de Avaliação das 

Nações Unidas, as avaliações são muitas vezes organizadas em torno dos critérios padrões de 

avaliação da OCDE, que são relevância, efetividade, eficiência, impacto e sustentabilidade dos 

programas. Cada avaliação deve integrar perspectivas de gênero e de direitos humanos em cada 

uma dessas áreas de análise e na sua metodologia.4 Isso é especialmente importante para entender e 

avaliar programas que tratam de temas complexos e interseccionais de direitos das mulheres.  

 

 

A avaliação deve responder as seguintes questões  

 

Relevância:  

 Os objetivos do programa tratam dos direitos e necessidades identificados no grupo-alvo (ou 

grupos-alvo) nos contextos nacionais e regionais? Qual a contribuição do programa para 

estabelecer as prioridades dos direitos das mulheres?  

 As atividades enfrentam os problemas identificados?  

 Que direitos o programa faz avançar em termos dos compromissos da CEDAW, Metas de 

Desenvolvimento do Milênio e outros compromissos internacionais de desenvolvimento? 

 O desenho do programa está articulado numa estrutura coerente? As definições de metas, 
resultados finais e produtos estão claramente articuladas?  

 

                                                 

3 
 A menos que o escopo seja nacional, liste as áreas específicas de intervenção/localizações, para dar uma ideia da escala de 
complexidade do programa. 

 

4 
 Consultar “Integrating human rights and gender equality in Evaluation: towards UNEG guidance” 
 (disponível em inglês, espanhol, francês e árabe) 

 



Efetividade: 

 Até que ponto o desenho do programa é coerente com o plano estratégico da ONU Mulheres 

e suas prioridades?  

 Qual o progresso realizado para atingir os resultados finais e os resultados esperados? Que 

resultados foram alcançados?  

 Houve resultados não esperados /efeitos não intencionais (negativos ou positivos)? 

 Quais os motivos para alcançar ou não alcançar esses resultados?  

 Até que ponto os beneficiários estão participando do projeto e sendo beneficiados por ele?  

 O programa tem mecanismos de monitoramento eficazes para medir os avanços na direção 

dos resultados?  

 Até que ponto os objetivos foram alcançados? Os benefícios intencionais e não intencionais 

atendem as necessidades das mulheres desfavorecidas?  

 Que mudanças o programa produziu no marco das políticas e no marco legal em nível 

nacional e regional?  

 Até que ponto foram fortalecidas as capacidades dos detentores de obrigações e de direitos 

como resultado desse programa?  

 Em que grau as capacidades dos defensores da igualdade entre os gêneros foram 
incrementadas como consequência desse programa?  

 Até que ponto e de que formas o programa contribuiu para as metas estabelecidas pela ONU 

Mulheres em nível de país e na esfera global? 

 

Eficiência:  

 O programa é economicamente eficiente, ou seja, poderiam os resultados finais e os 
resultados esperados ter sido alcançados a um custo menor, pela adoção de uma abordagem 

diferente e/ou mecanismos alternativos?  

 Que medidas foram tomadas durante o planejamento e a implementação para garantir o uso 

eficiente dos recursos?  

 Os produtos foram entregues em tempo hábil?  

 A estrutura organizacional da ONU Mulheres, seu apoio administrativo e mecanismos de 

coordenação ajudaram efetivamente a execução do programa?  

 Até que ponto os subsídios e produtos são distribuídos igualmente entre os diferentes grupos 
de mulheres? Os potenciais das mulheres desfavorecidas (grupos pobres, raciais, étnicos, 

sexuais e com deficiência) foram plenamente utilizados para atingir os resultados?  

 Como o programa utiliza as capacidades locais dos detentores de direitos e de obrigações 

para atingir seus resultados finais?  

 
Sustentabilidade:  

 Qual a probabilidade de os benefícios do programa serem mantidos por um tempo 

razoavelmente longo se ele for terminado?  

 O programa está apoiado por instituições nacionais/locais? Essas instituições demonstram 
compromisso de liderança e capacidade técnica para continuar trabalhando com o programa 

ou replicá-lo?  

 Os requisitos de propriedade nacional foram cumpridos?  

 Que capacidades operacionais dos receptores das doações (também conhecidas como 

recursos de capacidade), tais como tecnologia, finanças e pessoal, foram fortalecidas?  

 Que capacidades adaptativas ou gerenciais dos receptores das doações, tais como 

aprendizagem, liderança, gestão de programa e de processo, articulações e vínculos, foram 

apoiadas?  

 Os receptores das doações têm a capacidade financeira de manter os benefícios do 
programa?  



 

Impacto:
5
  

 Quais são os efeitos de longo prazo do programa, intencionais e não intencionais (positivos 

ou negativos)?  

 Até que ponto as mudanças ocorridas como consequência do programa podem ser 

identificadas e medidas?  

 Até que ponto as mudanças identificadas podem ser atribuídas ao programa?  

 Quais são as mudanças positivas e negativas, produzidas direta ou indiretamente pelo 
programa, nas oportunidades dos diferentes grupos de mulheres e nas condições 

socioeconômicas de suas localidades?  

 Quais são as evidências de que o programa permitiu que os detentores de direitos pudessem 
exigir esses direitos com maior êxito e que os detentores de obrigações cumprissem seus 

deveres de forma mais eficiente?  

 Até que ponto os esforços para acabar com as práticas danosas e discriminatórias contra as 

mulheres foram bem-sucedidos?  
 

A avaliação utilizará métodos e técnicas determinados pelas necessidades específicas de 

informação, disponibilidade de recursos e prioridades das partes interessadas.6 Espera-se que o 

consultor identifique e utilize uma ampla gama de fontes de informação para a coleta de dados 

(documentos, informações arquivadas, sistemas de informação institucionais, registros financeiros, 

relatórios de monitoramento e avaliações anteriores), assim como informantes principais 

(beneficiários, equipes, financiadores, especialistas, funcionários governamentais e grupos 

comunitários).  

 

Espera-se ainda que a equipe de consultoria analise todas as fontes de informação relevantes e 

utilize entrevistas e grupos focais para coletar dados significativos para a avaliação, usando um 

enfoque misto, que possa capturar as dimensões quantitativas e qualitativas. A metodologia e as 

técnicas, tais como estudo de caso, pesquisa por amostragem, etc., a serem usadas na avaliação 

devem ser descritas em detalhe no relatório inicial e no relatório final de avaliação e também devem 

estar vinculadas a cada uma das questões da Matriz de Avaliação. Quando for aplicável, deve ser 

feita uma referência aos critérios utilizados para selecionar as áreas geográficas de intervenção, que 

serão visitadas durante a missão no país. 

 

Os métodos utilizados devem garantir o envolvimento das principais partes interessadas do 

programa. Os detentores de direitos e de obrigações devem estar envolvidos em reuniões, 

discussões de grupos focais e consultas, onde forneceriam ativamente informações aprofundadas 

sobre como o programa foi implementado, o que mudou em seu status e como o programa ajudou a 

produzir mudanças nos seus meios de sobrevivência. A equipe responsável pela avaliação 

desenvolverá questionários específicos para cada grupo de partes interessadas e suas necessidades e 

capacidades (por exemplo, analfabetismo ou barreiras de língua) precisam ser incluídos. Quando 

adequado, pode-se utilizar técnicas audiovisuais para capturar as diferentes perspectivas da 

população envolvida e ilustrar os achados da avaliação. 

                                                 

5 
 A medição de impactos é muito difícil e pode não ser possível em muitas avaliações, pois depende muito de informações 
de linha de base coletadas no início e no final do projeto, assim como do momento (timing) da avaliação. Tendo isso em mente, 
mantenha somente as questões que possam ser respondidas pela avaliação. 
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 Para orientação sobre métodos e de como incorporar uma perspectiva de direitos humanos e de igualdade de gênero, 

consulte: http://www.unifem.org/evaluation_manual/wp-content/uploads/2010/02/Evaluation-

Methods-for-GE-HR-Responsive-Evaluation.pdf  

 

http://www.unifem.org/evaluation_manual/wp-content/uploads/2010/02/Evaluation-Methods-for-GE-HR-Responsive-Evaluation.pdf
http://www.unifem.org/evaluation_manual/wp-content/uploads/2010/02/Evaluation-Methods-for-GE-HR-Responsive-Evaluation.pdf


  

6. Gestão da avaliação 

 

Os serviços de consultoria para avaliação final serão contratados pelo SOS CORPO – Instituto 

Feminista pela Democracia. A avaliação será administrada pelo SOS CORPO e coadministrada pela 

ONU MULHERES, representada por Eunice Borges. 

O SOS CORPO e a organização coadministradora selecionarão conjuntamente a equipe de 

consultoria por meio de um processo justo, transparente e competitivo. Os cogestores serão 

responsáveis por garantir que o processo de avaliação seja conduzido conforme estipulado, 

promovendo e liderando o desenho da avaliação, assim como coordenando e monitorando seu 

progresso.  

A consultoria será responsável por seu próprio espaço de trabalho, apoio administrativo e de 

secretaria, telecomunicações e impressão de documentos. Esse consultor também será responsável 

pela implementação de todas as ferramentas metodológicas, como pesquisas e questionários.  



7. Grupo de Referência e participação das partes interessadas  

 

O Grupo de Referência (GR) tem como objetivo assegurar um processo de avaliação eficiente, 

participativo e responsável, facilitando a participação das partes interessadas e melhorando a 

utilização dos achados da avaliação. Inclui membros da organização do programa (organização líder 

e a colíder), partes interessadas do governo e da sociedade civil organizada, Escritório de País e/ou 

Escritório Regional da ONU Mulheres e o Secretariado do FIG.  

 

O papel do Grupo de referência da avaliação será estendido a todas as suas fases, incluindo: 

 Identificar as necessidades de informação, customizar os objetivos e as questões para 

avaliação, assim como delimitar o seu escopo (Termos de Referência). 

 Facilitar a participação de todos os envolvidos no desenho da avaliação. 

 Fornecer subsídios para os documentos de planejamento da avaliação. 

 Facilitar o acesso do consultor a todas as informações e documentação relevantes para a 

intervenção, assim como para os principais atores e informantes que devem participar das 

entrevistas, grupos focais ou outros métodos de coleta de informação. 

 Monitorar a qualidade do processo e dos documentos e relatórios gerados, de modo a 
enriquecê-los com subsídios, assegurando que atendam seus interesses e necessidades de 

informação sobre a intervenção. 

 Desenvolver e implementar uma resposta gerencial de acordo com as recomendações da 
avaliação. 

 Disseminar os resultados da avaliação, especialmente entre as organizações e entidades 

dentro do grupo de interesse. 

 

Num apêndice aos Termos de Referência, faça uma proposta de nomes para o Grupo de Referência. 
No mínimo, o Grupo de Referência deve incluir os seguintes membros: donatários, especialista em 

monitoramento e preparação de relatórios do FIG, principais contrapartes governamentais, 

Escritório de País da ONU Mulheres (ponto focal) e assessor temático da ONU Mulheres 

(empoderamento econômico/participação política) no Escritório Regional ou na Sede. 

 

8. Produtos da avaliação  

 

O consultor é responsável por apresentar os seguintes produtos: 

 

Produto Descrição Prazo Crono

grama 

de 

pagam

ento 

Relatório inicial  
 

Este relatório deverá ser finalizado após o exame dos 

documentos do programa. Deverá ter de 10-15 páginas e 

conter o seguinte: 

 Introdução 

 Histórico da avaliação: objetivos e abordagem geral 

 Identificação do escopo da avaliação  

 Principais realizações substantivas e financeiras do 

programa 

 Descrição da metodologia da avaliação/enfoque 
metodológico (incluindo considerações sobre 

metodologias baseadas nos direitos), ferramentas de 

coleta de dados, métodos de análise de dados, 

15 de 

outubro 

20% 



principais informantes, uma Matriz de Questões de 

Avaliação, Plano de Trabalho e produtos  

 Critérios para definir a agenda da missão, incluindo 
visitas de campo  

  

Este relatório será utilizado como um ponto inicial de acordo 

e entendimento entre o consultor e os gerentes da avaliação.  

 

Apresentação 

em PowerPoint 

para o GR com 

os achados 

preliminares 

 

Será apresentada após a conclusão do trabalho de campo. 17 de 

novembro 

30% 

Relatório Final 

de Avaliação:  

 

Terá de 20 a 30 páginas e deverá incluir o seguinte:  

 Página título 

 Sumário executivo (2 páginas no máximo) 

 Descrição do programa  

 Finalidade da avaliação e público pretendido 

 Metodologia da avaliação (incluindo restrições e 

limitações do estudo realizado) 

 Critérios e questões da avaliação 

 Achados e análise 

 Conclusões 

 Recomendações (priorizadas, estruturadas e claras) 

 Lições aprendidas  

 Apêndices, incluindo a lista de entrevistas (sem 

identificação de nomes para proteger a confidencialidade 

e o anonimato), instrumentos de coleta de dados, 

principais documentos consultados, Termos de 

Referência, membros do GR, etc. 
 

O sumário executivo incluirá uma breve descrição do 

programa, seu contexto e situação atual, a finalidade da 

avaliação, seu público pretendido, metodologia e seus 

principais achados, conclusões e recomendações. O Sumário 

Executivo deve se “bastar a si mesmo” e será traduzido para 

garantir acesso a todas as partes interessadas, caso necessário.  

 

A versão preliminar do relatório final será examinada pelo 

GR para validação final. O relatório final será aprovado pelo 

Secretariado do FIG.  

Versão 

preliminar:  

05 de 

dezembro 

  

Aprovação 

final: 

15 de 

dezembro 

50% 

pagos 

após 

aprovaç

ão final 

do FIG 

 

 



9. Padrões de qualidade do relatório de avaliação (extraído dos padrões do UNEG/Grupo 

de Avaliação das Nações Unidas)
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Os seguintes padrões do UNEG
8
 devem ser levados em conta ao escrever todos os relatórios de 

avaliação: 

 O relatório final deve ser estruturado de forma lógica e conter achados baseados em 

evidências, conclusões, lições e recomendações, sendo excluídas informações que não 

sejam relevantes para a análise geral (S‐3.16). 

 O leitor do relatório de avaliação deve ser capaz de compreender o seguinte: a 
finalidade da avaliação, o que exatamente foi avaliado, como a avaliação foi desenhada e 

conduzida, que evidências foram encontradas, que conclusões foram tiradas, que 

recomendações foram feitas e que lições foram extraídas (S‐3.16). 

 Em todos os casos, os avaliadores devem fazer um esforço para apresentar os resultados 

da forma mais clara e simples possível, de modo que os clientes e outras partes 

interessadas possam facilmente entender o processo de avaliação e seus resultados (S‐3.16). 

 O nível de participação das partes interessadas na avaliação deve ser descrito, incluindo 

as razões para escolher esse determinado nível (S‐4.10). 

 O programa avaliado deve ser descrito de forma clara (da maneira mais sucinta possível, 
mas garantindo que todas as informações pertinentes sejam fornecidas). Isso deve incluir a 

finalidade, o modelo lógico, a cadeia de resultados esperados e o impacto pretendido, a 

estratégia de implementação e os pressupostos principais. Elementos adicionais importantes 

incluem o seguinte: a importância, o escopo e a escala do programa, a descrição dos 

beneficiários e partes interessadas, e os números do orçamento (S‐4.3). 

 O papel e as contribuições das organizações da ONU e de outras partes interessadas 

para o programa que está sendo avaliado devem ser descritas de forma clara (quem está 

envolvido, papéis e contribuições, participação e liderança) – S‐4.4. 

 Ao apresentar os achados, subsídios, produtos e resultados finais/impactos, eles devem 

ser medidos na medida do possível (ou explicado por que não foram medidos). O 

relatório deve fazer uma distinção lógica nos achados, mostrando a progressão da 

implementação até os resultados por meio de uma medida apropriada (utilize marcos de 

referência quando disponíveis) e analisar a cadeia de resultados (e efeitos não intencionais), 

ou apresentar as razões para não incluir uma análise dos resultados. Os achados relacionados 

a subsídios para a execução de atividades ou avanços no processo devem aparecer 

claramente separadas dos produtos e dos resultados finais (S‐4.12). 

 Além disso, os relatórios não devem segregar achados por fontes de dados (S‐4.12). 

 As conclusões precisam estar comprovadas por achados consistentes com os dados 
coletados e com a metodologia usada, além de representarem insights para identificar e/ou 

solucionar problemas e questões importantes (S‐4.15). 

 As recomendações devem estar firmemente baseadas em evidências e análise, serem 

relevantes e realistas, com prioridades de ação bem claras (S‐4.16). 

 As lições, quando apresentadas, devem ser generalizadas para além do caso imediato 

que está sendo avaliado, indicando que relevância mais ampla elas podem ter (S‐4.17). 
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 Você também poderá encontrar orientação útil sobre aspectos que devem ser considerados para garantir um relatório 

de avaliação de boa qualidade no website do MDG Achievement Fund (Fundo para o Cumprimento das Metas de Desenvolvimento 
do Milênio). 
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 Ver o documento do UNEG “Standards for Evaluation in the UN System”, UNEG/FN/Standards (2005). 

 

 

http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Final%20Evaluation%20-%20Guidance%20Note%20on%20FE%20Reports.pdf
http://www.uneval.org/papersandpubs/documentdetail.jsp?doc_id=22


10. Qualificações requeridas 

 

Educação: 

 Um mestrado ou um diploma de nível mais alto em desenvolvimento internacional ou num 

campo similar relacionado a desenvolvimento político e econômico, etc. 

Experiência de trabalho: 

 É necessário um mínimo de cinco anos de experiência relevante realizando avaliações. 

 Experiência substantiva com avaliação de projetos de desenvolvimento similares, 
relacionados a desenvolvimento local e ao empoderamento político e econômico das 

mulheres.  

 É preferível experiência substantiva com avaliação de projetos fortemente focados no 

gênero.  

 É preferível experiência de trabalho no Brasil. 

 Experiência com trabalho de gênero, expertise na realização de avaliações sensíveis ao 
gênero é um valor agregado.  

Requisitos de idiomas: 

 É necessário excelente habilidade na comunicação escrita e oral em português/espanhol. É 

muito desejável um conhecimento básico para o trabalho da língua oficial do Brasil 

(português). Consultores sem esta habilidade linguística é imprescindível fazer parceria com 

consultores locais. 

 

 

11. Proposta 

 

A equipe de consultoria deverá submeter uma proposta de no máximo 3 páginas, incluindo os 
seguintes itens: 

 Resumo de sua experiência de consultoria e de sua formação. 

 Lista dos projetos de consultoria mais relevantes, incluindo uma descrição dos projetos e 
contatos para referência. 

 Breve sumário da metodologia proposta para a avaliação, incluindo o envolvimento do 
Grupo de Referência, Grupo de Referência Ampliado e outras partes interessadas durante 

cada etapa. 

 Proposta de processo para disseminar os resultados da avaliação. 

 Estrutura da equipe, papéis e responsabilidades, e alocação de tempo, quando aplicável. 
 

Os itens seguintes devem ser incluídos como apêndices (não incluídos no limite de páginas): 

 Plano de trabalho detalhado. 

 O CV do consultor e de outros membros da equipe, quando aplicável. 

 Um mínimo de três amostras de relatórios de projetos de consultoria anteriores (todas as 
amostras serão tratadas de forma confidencial) ou links para websites onde os relatórios 

possam ser recuperados (altamente recomendável). 

 Orçamento detalhado.  
 

O orçamento deve incluir todos os custos relativos aos seguintes itens: 

 O tempo do consultor e o tempo de qualquer outro membro da equipe (por exemplo, um 
consultor local). Os honorários diários do consultor e de todos os membros da equipe devem 

ser claramente especificados. 

 Custos de transporte, hospedagem e diárias para o consultor e qualquer outro membro da 

equipe, para viajar de seu país para o Brasil e dentro do Brasil. 

 Custos de comunicação, custos de escritório, suprimentos e outros materiais. 
 



A organização contratando essa avaliação tem orçamento para os seguintes itens: 

 Participação dos beneficiários nas atividades de avaliação (por exemplo, para pagar 

transporte e lanche para as discussões dos grupos focais). 

 Participação do Grupo de Referência nas atividades de avaliação (por exemplo, custos de 
reuniões). 

 Custos de tradução do relatório completo e/ou do sumário executivo, quando isso facilitar 
sua disseminação entre a população-alvo. 

 Disseminação dos resultados da avaliação para as partes interessadas, com base na proposta 

do avaliador e na concordância do Grupo de Referência. 

 

 

12. Código de Conduta Ética:
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A avaliação do programa deve ser realizada de acordo com os princípios e padrões éticos 

estabelecidos pelo Grupo de Avaliação das Nações Unidas (UNEG). 

 Anonimato e confidencialidade. A avaliação deve respeitar os direitos dos indivíduos que 
forneceram as informações, garantindo seu anonimato e confidencialidade. 

 Responsabilidade. O relatório deve mencionar qualquer disputa ou divergência de opinião 
que possa ter surgido entre os consultores ou entre consultor e diretores do programa em 

relação aos achados e/ou recomendações. A equipe deve corroborar todas as afirmações ou 

desacordos, com anotações. 

 Integralidade. O avaliador será responsável por destacar questões não especificamente 

mencionadas nos Termos de Referência, se for necessário para uma análise mais completa 

da intervenção. 

 Independência. A pessoa que realiza a consultoria deve assegurar sua independência em 
relação à intervenção sob análise e não poderá estar associada à sua administração ou a 

qualquer elemento dela. 

 Incidentes. Caso haja problemas durante o trabalho de campo ou em qualquer outro estágio 
da avaliação, eles devem ser imediatamente relatados ao gerente da avaliação. Se assim não 

for procedido, a existência de tais problemas não poderá de nenhuma forma justificar a não 

obtenção dos resultados estipulados nestes termos de referência. 

 Validação da informação. O consultor será responsável por garantir a precisão das 
informações coletadas durante a preparação dos relatórios e será, em última análise, 

responsável pelas informações apresentadas no relatório de avaliação. 

 Propriedade intelectual. Ao lidar com as fontes de informação, o consultor deverá respeitar 

os direitos de propriedade intelectual das instituições e comunidades que estão sendo 

analisadas.  

 Entrega de relatórios. Caso haja atrasos na entrega dos relatórios, ou quando a qualidade 
destes é claramente inferior ao acordado, serão aplicáveis as penalidades estipuladas neste 

termo de referência.  

 

As propostas devem ser enviadas por e-mail para Eleny Xavier até 15 de setembro de 2014. 

eleny@soscorpo.org.br 
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 Análise: http://www.unevaluation.org/ethicalguidelines  

 
 

http://www.unevaluation.org/ethicalguidelines

