2020 Concept Note

1

Semana de Avaliação gLOCAL 2020

Nota de conceito
Em junho de 2019 foi lançada com sucesso a semana
de Avaliação gLOCAL. Na ocasião, foram realizados
eventos
compartilhando
conhecimento
em
Monitoramento & Avaliação (M&A) em 38 países, nos
cinco continentes. Graças ao apoio de 177 instituições
parceiras, chegamos a um público estimado em
22.000 participantes. A Semana de Avaliação
gLOCAL é dedicada à realização de eventos
relacionados
à
avaliação,
que
ocorre
simultaneamente em todo o mundo. A gLOCAL
representa a ideia de dualidade. Descreve duas
forças
que
agem
simultaneamente
e
complementarmente: (1) onde o conhecimento e os
processos globais informam as práticas locais de
avaliação; e (2) os contextos locais e as práticas
endógenas influenciam o pensamento da avaliação
global.
Estamos a apenas 10 anos de um momento crítico
para a comunidade global de desenvolvimento, da
consecução dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) e das metas vinculadas às
agendas nacionais de desenvolvimento para 2030.
Muitas dessas metas de longo prazo exigem
planejamento antecipado, monitoramento periódico e
avaliação rigorosa para garantir que os projetos,
programas e estratégias de desenvolvimento sejam
implementados de maneira eficaz e tragam os
melhores resultados e impactos possíveis. A gLOCAL
será uma oportunidade para que atores locais e
globais compartilhem recursos e conhecimentos,
buscando aumentar a capacidade dos países menos
desenvolvidos de medir resultados, gerar e usar
evidências confiáveis e de qualidade.
A Semana de Avaliação gLOCAL 2020 convida
servidores públicos e formuladores de políticas,
avaliadores e usuários da avaliação, acadêmicos e
estudantes, stakeholders não governamentais e do
setor privado a participar e compartilhar seus
conhecimentos e experiências durante a 1ª semana
de junho de 2020.

Os organizadores do evento podem escolher
qualquer tópico relacionado a avaliação para
apresentar ou discutir, incluindo temas tradicionais,
como 'Métodos de Avaliação', 'Comunicação e Uso
da Avaliação' e 'Desenvolvimento da Capacidade
de Avaliação'.
Além disso, a gLOCAL deste ano apresentará um
tema especial, 'Avaliação 2030', que pretende
incentivar discussões sobre o papel e a contribuição
da prática de avaliação o atingimento dos objetivos
de desenvolvimento a longo prazo. As discussões
podem ser formuladas, por exemplo, em torno das
seguintes questões e eixos temáticos:
1) Como as inovações nas abordagens e métodos de
avaliação apoiam o progresso dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS)?
2) Quais são os principais desafios, nos níveis global
e local, para avaliação no contexto da agenda de
desenvolvimento de 2030 e como eles estão ligados?
3) O que aprendemos das avaliações sobre como
avançar em direção aos ODS - ou seja, o que
funciona e o que não funciona?
4) Como as estruturas, métodos e práticas de
avaliação podem apoiar a implementação de
Sistemas Nacionais de M&A no contexto dos ODS e
da Agenda de Desenvolvimento para 2030?
Juntos, podemos aumentar o compartilhamento de
conhecimento e contribuir para fortalecer a
capacidade de M&A globalmente! Junte-se a nós!

Quando: 1-5 de junho de 2020
A chamada de propostas está aberta até 06 de
março. Para mais detalhes, visite nosso site em:
www.glocalevalweek.org ou envie um e-mail para
clear@worldbank.org

JUNTE-SE A NÓS!
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Sobre a Iniciativa CLEAR
O CLEAR é um programa gLOCAL de desenvolvimento de capacidade de M&A que reúne instituições
acadêmicas e parceiros doadores para promover a coleta, medição, análise e uso de evidências
robustas na política e na tomada de decisões dos países em desenvolvimento. O CLEAR é constituído
por seis centros regionais, localizados na África Anglófona (AA), Brasil e África Lusófona (LAB),
Extremo Oriente (EA), África Francófona (FA), América Latina e Caribe (LAC) e Sul da Ásia (SA),
além de duas afiliadas regionais no Gana e no Paquistão. Esses centros são apoiados por um Hub
Global, sediado no Grupo de Avaliação Independente do Banco Mundial. Trabalhando juntos, a rede
CLEAR atua com glocalidade, oferecendo aos seus clientes experiência local e regional em M&A,
apoiada na profundidade e amplitude de uma rede global.

As origens da semana de avaliação do gLOCAL
A primeiro EVALWeek (como era chamado no passado) derivou de um evento que teve uma aspiração
gLOCAL e começou no México em 2015. A EVAL foi concebida e implementada pelo Centro CLEAR
para a América Latina e o Caribe como resposta às comemorações da EvalPartners da EvalYear 2015 “Uma iniciativa global de ação local coordenada”. Em três anos, a EVAL passou de um evento único de
abrangência nacional para uma iniciativa anual regional. A primeira edição da iniciativa ocorreu em 12
estados do México. No entanto, entre 2015 e 2018, a EVAL passou de 85 eventos organizados por 32
instituições para uma parceria entre 13 países da América Latina que alcançou 12.082 participantes em
2018. Em 2019, a EVAL se tornou a Semana de Avaliação gLOCAL, transformada em um esforço
conjunto entre todos os Centros CLEAR e seus parceiros, que espalharam a experiência latinoamericana nos cinco continentes.

