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3a Conferência Internacional 
sobre Capacidades Nacionais 
em Avaliação será realizada 
no Brasil em 2013 

O escritório de Avaliação do Pro-

grama das nações unidas para o 

Desenvolvimento (eO/unDP), em 

parceria com a Secretaria de Ava-

liação e Gestão da informação do 

Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à fome (SAGi/

MDS), irá realizar a 3 ª Conferência 

internacional sobre Capacidades 

nacionais de Avaliação entre os 

dias 29 de setembro e 02 de outu-

bro de 2013, em São Paulo/SP.

em dezembro de 2009, foi re-

alizada a primeira conferência 

em parceria com o Observatório 

nacional Marroquino para o De-

senvolvimento humano em Ca-

sablanca, Marrocos. A segunda 

conferência foi realizada em se-

tembro de 2011 em Johanesbur-

go, áfrica do Sul, em parceria com 

a Comissão de Serviços Públicos 

da áfrica do Sul. estas duas con-

ferências reuniram parceiros na-

cionais de mais de trinta países, 

especialistas regionais em ava-

liação e os profissionais da ONU. 

Participantes elaboraram traba-

lhos, fizeram apresentações sobre 

suas respectivas experiências e 

compartilharam lições aprendidas 

na implementação de sistemas de 

monitoramento e avaliação. este 

processo coletivo de troca entre 

pares e aprendizagem aumentou 

sobremaneira o processo endóge-

no que define os princípios norte-

adores do escritório de Avaliação 

do PnuD para o desenvolvimento 

de capacidades. ele também for-

neceu oportunidades para parce-

rias Sul-Sul, triangulares e de co-

operação no campo da avaliação.

Com base no consenso entre os 

participantes da 2ª Conferência e 

na manifestação do interesse na-

cional, a conferência de 2013 será 

realizada no Brasil e terá como 

anfitriã a SAGI/MDS. Esta decisão 

foi confirmada em agosto de 2012 

após uma proposta do governo 

brasileiro e da Rede Brasileira de 

Monitoramento e Avaliação1 e de 

uma reunião com o diretor do es-

critório de Avaliação do PnuD.

A conferência será realizada em 

São Paulo, back-to-back com o v 

Seminário nacional da Rede Bra-

sileira de Monitoramento e Ava-

liação, que acontecerá em Cam-

pinas entre 25 e 27 de setembro. 
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1  http://redebrasileirademea.ning.com

terá como tema norteador “Soluções ino-

vadoras para os Desafios Relativos ao Uso, 

Credibilidade e independência em Avalia-

ções”. 

Ao mesmo tempo que a conferência neC 

faz parte de uma estratégia do eO/unDP 

de apoiar o desenvolvimento da capacida-

des em avaliação, distingue-se à medida 

que se concentra em apoiar os governos 

com os quais o PnuD trabalha no mundo 

todo para promover redes e compartilhar 

lições.

A conferência neC de 2013 irá bene-

ficiar-se das lições aprendidas com as 

duas conferências anteriores. novas ca-

racterísticas de desenho a partir de li-

ções e demandas emergentes incluem o 

seguinte:

 — ir além das questões de responsabi-
lização para refletir sobre outros fins 
de se estabelecer sistemas de M & A, 
como a aprendizagem;

 — ir além da meta dos gestores sênior 
dos países em desenvolvimento e 
aumentar o público em resposta às 
necessidades, demandas, desafios e 

oportunidades no contexto de mu-
danças no mundo da avaliação;

 — ter uma estrutura de gestão desen-
volvida para apoiar a continuidade 
dos compromissos fomentados du-
rante a conferência;

 — utilizar diferentes formatos de dis-
cussões para aumentar a participa-
ção em diferentes e mais profundos, 
fomentando a aprendizagem;

 — fazer um melhor uso de novas ferra-
mentas de comunicação para divulgar 
as discussões e publicar um livro com 
o conteúdo discutido na conferência.

Como atividade prévia e preparatória para 

a Conferência, o escritório de Avaliação do 

PnuD lançou uma plataforma de discus-

sões online, as quais serão apoiadas por 

facilitadores. As análises destes diálogos 

serão levadas à Conferência internacional 

para potenciais cooperações entre países.

Durante a conferência, será anunciado 

2015 como o Ano internacional da Avalia-

ção (http://www.mymande.org/evalyear)

Para mais informações, visite a página: 

www.nec2013.org 
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