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1. Apresentação: Quem 

somos? 
“APROEVAL es la comunidad ibérica de evaluación formada por profesionales 

de la Administración Pública, la Universidad, las empresas consultoras y, por 

supuesto, por evaluadores(as)." 

  

A Asociación Ibérica de Profesionales por la Evaluación1 tem a  sua origem numa 

iniciativa de um grupo de ex-alunos/as e de profesores/as oriundos do Mestrado de 

Evaluación de Programas y Políticas Públicas da Universidad Complutense de Madrid2. 

Não obstante, a Associação constituiu-se com uma matriz ibérica e abriu-se a todas as 

pessoas e entidades que realizam, encomendam ou promovem a avaliação de 

programas e políticas públicas, bem como aos que ensinam, investigam ou promovem 

esta disciplina. 

A Aproeval procura somar vontades e abrir espaços de colaboração entre os actores 

que se (pre)ocupam em incentivar e divulgar o uso da Avaliação de qualidade em 

diferentes sectores de actuação. 

A Aproeval é membro da Network of European Evaluation Societies (NESE), da 

Sociedade Europeia de Avaliação, da International Organization for Cooperation in 

Evaluation (IOCE). De momento, conta com mais de 100 associados(as) e 200 

simpatizantes, e conta com presença, através dos seus associados, em Madrid, Bilbao, 

Valencia, Lisboa, Barcelona, diferentes países da América Latina e de outros âmbitos 

geográficos. 

Tem como objetivo consolidar-se como uma associação nutrida do intercâmbio de 

conhecimento, experiências e informação dos seus associados e parceiros, procurando 

sinergias e proporcionando um espaço comum que acolha iniciativas e colaborações 

que promovam a Avaliação. 

Em cumprimento dos seus estatutos, a APROEVAL promove distintos espaços de 

geração de conhecimento sobre a prática avaliativa. Uma vez por mês leva a cabo 

espaços de encontro directo - AfterEval; os seus associados desenvolvem grupos 

temáticos de aprofundamento de temas e enfoques avaliativos. A actividade com maior 

mediatismo, até agora, são as Jornadas Anuales de Evaluadores y Evaluadoras, que 

decorrem em Madrid.  

 

                                                           
1 http://aproeval.org/ 
2
 http://www.magisterevaluacion.es/ 

http://aproeval.org/afetereval-compartir-experiencias/
http://aproeval.org/grupos-tematicos/
http://aproeval.org/grupos-tematicos/
http://aproeval.org/materiales-de-las-iii-jornadas-de-intercambio-en-evaluacion-del-6-octubre-2016/


   

2 

 

2. Objetivos das I Jornadas 
 Analisar a Avaliação a partir de diferentes perspectivas, oferecendo una análise 

real do Estado da Arte para a partir daí reflectir sobre as necessidades e 

possibilidades da disciplina; 

 Fomentar relações profissionais e pessoais entre interessados/as pela Avaliação 

de programas e políticas públicas criando, assim, alianças e redes colaborativas; 

 Propiciar espaços de aproximação que permitam promover a formação contínua 

e intercâmbio de conhecimentos; 

 Incentivar o uso da Avaliação como benefício público realçando boas práticas. 

 

3. Destinatários 
O evento destina-se profissionais, estudantes ou curiosos/as pela temática de 

avaliação de programas e políticas públicas. 

 

4. Temática das I Jornadas 
As Jornadas pretendem ilustrar o Estado da Arte em matéria de Avaliação, pelo que o 

tema será abordado a partir de diferentes enfoques tendo como pano de fundo as 

experiências dos dois países. A construção de uma visão global e a partilha de 

conhecimento resultará da participação de representantes dos seguintes sectores: 

 

 Administração Pública - agentes de mudança que não só encomendam 

avaliações, como executam e promovem a institucionalização desta área de 

conhecimento, chave de uma tomada de decisão pública informada; 

 Academia - desde a investigação ao ensino promovem uma cultura de 

avaliação, introduzem referenciais e desenvolvem metodologias; 

 Sector privado (consultorias, profissionais freelancer) – favorecem a criação de 

um mercado laboral em avaliação, determinam padrões de qualidade e 

constroem a imagem da Avaliação como instrumento de criação de valor; 

 Terceiro Sector – organizações sem fins lucrativos que procuram conhecer o 

impacto da sua actuação e gerar maior e melhor valor social. 
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5. Programa  
AVALIAÇÃO - O ESTADO DA ARTE 

8:45 – 9:00 - Credenciação 

9:00 – 9:15 - Abertura das Jornadas 

 (orador a confirmar) - Universidade Católica Portuguesa (PT); 

 Maria José Soler – Aproeval - Asociación Ibérica de Profesionales por la 

Evaluación (ES). 

Estado da Arte. Reflexão sobre a Avaliação a partir de 

contextos diferenciados 

9:30 – 10:15 - Perspectiva da Academia: o ensino da disciplina e a 

(possível) profissionalização 

 Ana Oliveira - Universidade Católica Portuguesa (PT);   

 Maria Bustelo - Universidade Complutense de Madrid (ES).  

10:20 – 10:45 - Programa Simplex: monitorização e avaliação  

 João Ribeiro - Conselho Directivo da Agência para a Modernização 
Administrativa (AMA, IP) (PT). 

10:45-11:15 – Coffee-break 

11:15 – 12:45 - Perspectiva da Administração Pública: rota e desafios 

para a Avaliação 

 Ana Maria Ruiz - AEVAL - Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas 

Públicas y la Calidad (ES); 

 Manuela Afonso – Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, I.P - Gabinete 

de Avaliação e de Auditoria (PT); 

 Nuno Bento - Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional de 

Lisboa e Vale do Tejo (CCDR – LVT) – Divisão de Planeamento, Prospectiva e 

Avaliação (PT); 

 Joaquín María Núñez  - ICEX - España Exportación e Inversiones (ES).  

13:00 - 14:30 - Pausa para almoço 
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Novos agentes geradores de uma cultura de Avaliação  

14:30 – 15:15 - Perspectiva do Terceiro Sector – visão e experiências 

com avaliação 

 (orador a indicar) - Fundação Calouste Gulbenkian (PT); 

 Belén Rodríguez - Fundación Entreculturas (ES).  

 

A realidade ibérica em matéria de profissionalização em 

Avaliação  

15:30-16:15 - A situação profissional: a realidade do mercado laboral 

 Paulo Teixeira – Aproeval/Logframe – Consultoria e Formação/ (PT); 

 Victoria Sánchez Esteban -  Red2Red (ES). 

 

16:30 – 16:45 - Encerramento das Jornadas 

16:45 – 17:30 – Aproeval - Apresentação dos Grupos de Trabalho e 

espaço para networking 

- Evaluaciones con enfoque de género – EvalFem; 

- La era digital y la evaluación - Nuevos espacios tecnológicos – EvalDigital; 

- Coste de las evaluaciones – EvaluationCost; 

- Profesionalización de la Evaluación. 

 

 

Universidade Católica Portuguesa  

Auditório da Faculdade de Ciências Humanas 

Lisboa, 23 de junho de 2017 
 

A entrada é livre, ainda que sujeita a inscrição prévia e à capacidade do Auditório da 

FCH (170 pax). Inscrição em https://mjsf28.wixsite.com/jornadas-ibericas-pt. 

 

 
 

 

https://mjsf28.wixsite.com/jornadas-ibericas-pt
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6. Oradores 
Maria José Soler - Licenciada em Filosofia e Mestre em Avaliação de Programas e 

Políticas Públicas. Presidente da Asociación Ibérica de Profesionales por la Evaluación. 

Avaliadora e project manager. 

Ana Oliveira - Doutorada em Serviço Social. Docente da FCH, coordenadora executiva 

e docente da Pós-Graduação em Governação Integrada: Perspetivas e Estratégias 

para a Intervenção em Problemas Socias Complexos da FCH-UCP.  

Maria Bustelo – Doutorada em Ciência Política e Admnistração. Docente, Delegada do 

Reitor na Unidade de Igualdade de Género da Universidade Complutense de Madrid. 

Coordenadora do Mestrado de Evaluación de Programas y Políticas Públicas da 

Universidade Complutense. 

João Rodrigues - Licenciado em Organização e Gestão de Empresas e Pós-Graduado 

em Análise Financeira. Com vários anos de experiência em gestão de recursos no 

sector público, é actualmente vogal do Conselho Diretivo da Agência para a 

Modernização Administrativa, I.P. (AMA). 

Ana Maria Ruiz Martínez – Licenciada em Ciências Políticas e Sociologia, Mestre em 

Gestão e Análise de Políticas Públicas. Presidente da Agencia Estatal de Evaluación 

de las Políticas Públicas y la Calidad (AEVAL). 

Manuela Afonso – Licenciada em Geografia e Mestre em Estudos Africanos: 

Desenvolvimento Social e Económico em África. Exerceu actividade como docente e 

formadora em temas de cooperação. Actualmente responsável pelo Gabinete de 

Avaliação e de Auditoria do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, I.P 

Nuno Bento - Doutorando de Políticas Públicas, Mestre em Urbanística e Gestão do 

Território. Experiência profissional diversa na Administração pública local e no sector 

privado. Actualmente, Chefe de Divisão de Planeamento, Prospectiva e Avaliação na 

Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional – Lisboa e Vale do Tejo 

(CCDR – LVT); 

Joaquín María Núñez - Licenciado em Matemáticas e Mestre em Estatística. É analista 

do Departamento de Avaliação do ICEX - España Exportación e Inversiones e exerceu 

funções como perito em avaliação de impacto em programas europeus como o 

Eurosocial II.  

Belén Rodríguez – Licenciada em Sociologia e Mestre em Metodologia de 

Investigação em Ciências Sociais. Responsável de Avaliação na Fundación 

Entreculturas em projectos de cooperação ao desenvolvimento de âmbito educativo. 



   

6 

 

Paulo Teixeira – Mestre em Planeamento e Avaliação de Processos de 

Desenvolvimento. Sócio-gerente da Logframe – Consultoria e Formação, Lda e 

membro da direção da Associación Ibérica de Professionales por la Evaluación.  

Victoria Sánchez Esteban - Licenciada em Psicologia das Organizações e Mestre em 

Avaliação de Programas e Políticas Públicas pela Universidad Complutense de Madrid. 

Trabalhou no sector público em matérias de Emprego. Sócia fundadora da Red2Red 

Consultores. 

 

7. Parcerias e apoios 
 Universidad Católica Portuguesa 

 Universidad Complutense de Madrid  

 AEVAL - Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad 

 ICEX España Exportación e Inversiones 

 Centro Português de Fundações 

 Sociedad Española de Evaluación 

  

 


