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INOVAR PARA MONITORIZAR E 

AVALIAR O IMPACTO 2030 

MONITOR 2030 Retorno do investimento, identificando as 

políticas/ investimentos com maior  retorno e 

avaliar com regularidade o resultado das 

intervenções, junto dos stakeholders 

Inovação, medindo algo que nunca foi 

medido de forma sistémica 

Diagnóstico: identificando as vulnerabilidades 

em concreto e em função da sua importância 

Ação cirúrgica, sabendo como melhorar e 

onde melhorar 

  

Mais valias da 

implementação de um 

sistema de avaliação do 

impacto da intervenção 

dos fundos comunitários/ 

políticas públicas em 

Portugal 

Posicionamento: conhecendo os pontos fortes 

e fracos do setor 

Prestígio: estando na linha da frente das boas 

práticas da medição de impacto, e poder 

comunicá-lo 

Prudência: preparando atempadamente para 

uma métrica essencial e obrigatória no futuro 

CONTACTOS 

Pretende-se avaliar o impacto das 

intervenções cofinanciadas por 

fundos europeus ao nível das 

Entidades (onde estão incluídas as 

empresas, os organismos e 

entidades do Estado e do Ensino, as 

IPSS e das restantes entidades da 

Economia Social, etç), das Pessoas 

(empregadas, desempregadas, 

jovens, pessoas com mobilidade 

reduzida, vitimas de violência 

doméstica, minorias, etç), no 

desenvolvimento das regiões e na 

utilização eficiente dos recursos 

endógenos, bem como, na 

maximização do respetivo 

potencial. 

O Projeto Monitor2030 enquadra-se 

no ponto 6 do Aviso nº 

06/POAT/2021, nomeadamente na 

ação b) Estudos sobre 

Metodologias de Avaliação de 

Políticas. 

O que avaliar? 



 

 

 

 

   

   
 

 

 

 

 

Obtenção de uma metodologia 

otimizada e inovadora de avaliação 

do Impacto da intervenção dos 

programas de apoios comunitários em 

Portugal, tendo a designação Inovar 

para Monitorizar e Avaliar o Impacto 

2030. 

Sobre nós 

Objetivo 

As tecnologias com 

aplicabilidade e caráter 

inovador  

 

Disciplina analítica dedicada à 

descoberta, monitorização e 

melhoria de processos (enquanto 

sequências de atividades), 

permitindo a análise dos percursos 

de entidades ao longo do tempo. 

Avaliação focada nas 

intervenções de promoção 

do potencial económico 

da agricultura e do seu 

contributo para a 

sustentabilidade do 

território 

 

Consideram-se neste âmbito 

intervenções na agricultura, relevante 

para o abastecimento alimentar com 

potencial exportador, e na agricultura 

familiar, importante na ocupação do 

território, na coesão social, no 

abastecimento local e na gestão da 

paisagem e redução dos riscos 

ambientais (como é o caso dos fogos 

florestais) 

Praxiological Assessment 

Technology (PAT) 

Abordagem  

que analisa 

sistemas de intervenções 

intencionais nas relações entre 

objetivos e resultados, procurando 

a estabilidade e resiliência através 

de um equilíbrio ótimo entre ação e 

retroação (integridade tensional). 

Process Mining (PM) 

 

O que propomos 

Desenvolvido no IPV, (em parceria com 

Food4Sustainability e SocialDataLab), o 

projeto Monitor 2030 teve o seu início 

em janeiro de 2022, tem duração de 

doze meses e enquadra-se na ação 

Estudos sobre Metodologias de 

Avaliação de Políticas Públicas, 

pretendendo-se avaliar o impacto das 

intervenções cofinanciadas por fundos 

europeus no setor agrário. 

 


