
 

 

Anexo VI – Grelha para aferição da qualidade dos Relatórios de Avaliação 

 

Relatório Inicial 

Critérios e questões de aferição da qualidade do relatório 

Resposta às questões de aferição da 
qualidade os produtos da avaliação 

Sim Não Observações 

Âmbito e objetivos da avaliação e do Relatório Inicial: 
Demonstra, de forma clara e precisa, conhecimento sobre o 
objeto da avaliação, o seu âmbito e contexto de implementação, 
assim como uma compreensão exata dos objetivos e propósito 
da avaliação, apresentando todos e apenas os elementos 
essenciais a essa demonstração. 

   

Conceção metodológica: Apresenta a metodologia de forma 
objetiva, fundamentada e adequada ao objeto da avaliação, aos 
objetivos da avaliação, à estratégia de resposta às Questões de 
Avaliação (QA), ao trabalho de pesquisa já realizado e ao prazo 
de realização da avaliação, permitindo identificar uma ligação 
causal clara entre a intervenção e os seus efeitos em moldes 
ajustados a uma avaliação de impacto (quando aplicável). As 
técnicas de recolha, tratamento e análise são coerentes com 
esse quadro metodológico e adequadas face às fontes de 
informação disponíveis, promovendo uma efetiva triangulação e 
um adequado envolvimento dos stakeholders. São reconhecidas 
as limitações de validade dos resultados da avaliação que 
decorrem da metodologia a aplicar. 

   

Organização do trabalho: A organização da equipa e dos 
trabalhos é apresentada de forma detalhada, incluindo a 
planificação das tarefas a desenvolver e o respetivo cronograma, 
as responsabilidades dos membros da equipa e os mecanismos 
de controlo de qualidade. Esta organização é coerente e 
exequível dados os recursos e prazo da avaliação. 

   

Ações e produtos de comunicação (quando aplicável): As ações e 
os produtos de comunicação são apresentados de forma clara e 
são adequados para comunicar os resultados da avaliação junto 
dos diferentes destinatários 

   

Clareza e concisão da redação: Apresenta os conteúdos redigidos 
de forma clara, bem estruturada e lógica. 

   

 

Relatório Intermédio 

Critérios e questões de aferição da qualidade do relatório 
Resposta às questões de aferição da 
qualidade os produtos da avaliação 



 

Sim Não Observações 

Objeto, contexto, âmbito e objetivos da avaliação: Apresenta de 
forma clara e precisa o objeto da avaliação e o seu contexto de 
implementação, bem como todos e apenas os elementos 
essenciais à compreensão do âmbito e dos objetivos da 
avaliação. 

   

Conceção e implementação metodológica: Explicita os 
progressos alcançados na implementação do quadro 
metodológico global da avaliação previamente definido, 
clarificando eventuais dificuldades sentidas e as estratégias de 
superação das mesmas. A implementação da metodologia 
preconizada (dos métodos às técnicas) é robusta, seguindo as 
convenções e melhores práticas aplicáveis. 

   

Resposta às Questões de Avaliação (QA): As respostas 
preliminares às questões de avaliação apresentam-se lógicas e, 
na extensão possível face aos dados recolhidos até ao momento, 
fundamentadas e credíveis, com base em interpretações e 
hipóteses explicativas radicadas na teoria da mudança da 
intervenção e suportadas em evidências que decorrem da análise 
de dados resultante da utilização adequada de técnicas de 
tratamento e análise da informação, sinalizando as insuficiências 
e passos seguintes da avaliação. 

   

Clareza e concisão da redação: Apresenta os conteúdos redigidos 
de forma clara, bem estruturada e lógica. 

   

 

Relatório Final Preliminar e Relatório Final 

Critérios e questões de aferição da qualidade do relatório 

Resposta às questões de aferição da 
qualidade os produtos da avaliação 

Sim Não Observações 

Objeto, contexto, âmbito e objetivos da avaliação: Apresenta de 
forma clara e precisa o objeto de avaliação e o seu contexto de 
implementação, bem como todos e apenas os elementos 
essenciais, à compreensão do âmbito, propósito e objetivos da 
avaliação. 

   

Conceção e implementação metodológica: Descreve o quadro 
metodológico global da avaliação prosseguido, concluindo sobre 
a sua adequação para produzir as evidências necessárias à 
resposta às Questões de Avaliação. Apresenta as eventuais 
dificuldades sentidas e as estratégias de superação das mesmas, 
refletindo também sobre as limitações de validade interna e 
externa dos resultados da avaliação que decorrem da 
metodologia aplicada. A implementação dos métodos de 
avaliação de impacto (quando aplicável) e das técnicas de 
recolha, tratamento e análise de informação é robusta, seguindo 

   



 
as convenções e melhores práticas aplicáveis, e a informação 
primária e secundária e as respetivas fontes são credíveis e 
adequadas à resposta às questões de avaliação, atestando a 
fiabilidade e validade dos dados e das evidências produzidas. 

Resposta às Questões de Avaliação (QA): As respostas às 
questões de avaliação apresentam-se lógicas, fundamentadas e 
credíveis, com base em interpretações e hipóteses explicativas 
radicadas na teoria da mudança da intervenção e suportadas em 
evidências que decorrem da análise de dados resultante da 
utilização adequada da metodologia implementada. 

   

Conclusões e recomendações: Apresenta conclusões claras e 
fundamentadas (suportadas nas evidências produzidas), isentas 
de considerações pessoais, e recomendações coerentes, 
concretas e viáveis. 

   

Clareza e concisão da redação: Apresenta os conteúdos redigidos 
de forma clara, bem estruturada e lógica. 
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