OEC
CD Revieew of Policy Indicaators for Portugal:
P
key issuees & concllusions
Why thiis Review?
 Porrtuguese Cohhesion and Development A
Agency askeed the OECD
D for a review
w of policy indicators as
a vaaluable inputt to strengtheen the processs of program
mming structu
ural policies for 2014-20
020 within
the framework of
o EU Cohession Policy
olicy indicatoors, this Reviiew also covers critical fa
factors for thee use of the
 Beyyond the evalluation of po
indiicators over the
t policy cy
ycle, notablyy for monitoriing (e.g. scorreboard indiccators) and for
f
impplementation (e.g. contracct design)
Why shoould govern
nments movee towards ou
utcome indiicators?
 Theere are differrent types of indicators foor policy Monitoring & Evaluation:
E
Innput indicato
ors are used
to m
monitor efforrt (i.e. the ressources spent
nt on a policy
y); Output ind
dicators are uused to monitor
efficiency (i.e. how
h much is created by uusing the inp
puts); and Ou
utcome/resultt indicators are
a used to
he results thaat are achieveed by a policcy)
monnitor effectivveness (i.e. th
 Poliicies are supposed to ach
hieve outcom
mes: i.e. we build schools (outputs) beecause we waant children
to leearn better (ooutcome)
 Butt it is never certain
c
if and to what deggree outputs contribute
c
to desired outccomes
 Onlly appropriatte monitoring
g can reveal whether poliicies achievee outcomes
 It iss therefore crrucial to distiinguish betw
ween output and
a outcome indicators annd use them accordingly
Meaninggful outcom
me indicatorss require exp
plicit policy
y objectives
 Most problems in developin
ng outcome inndicators arise from uncllear policy obbjectives
 Onlly explicit obbjectives allo
ow to specifyy the outcomes to be achieved by a poolicy and meeasure them
How to create a pollicy scoreboa
ard?
 Scooreboard indiicators are in
ntended to pro
rovide an oveerview of thee most imporrtant outcomes
 Theey should be related to high-level straategic objectiives of the go
overnment inn the policy fields
f
 Scooreboard indiicators should measure hiigh-level outtcomes and avoid
a
using ccomposite measures
m
that
mayy be difficultt to explain
Key messsages from the evaluattion of the syystem of Pollicy Indicato
ors for Portuugal
 Thee revised verssion of the sy
ystem of inddicators is overall of very good qualityy
 Som
me heterogenneity is preseent, due to daata or inform
mation constraaints: a few iindicators lab
belled as
outccomes still measure
m
outputs; some inddicators also
o measure very narrow ouutcomes, as a result of
monnitoring requuirements by the Europeaan Commissiion
 More backgrounnd documenttation wouldd help to betteer understand
d and commuunicate the indicators
What neext?
 Takke advantagee of this work
k and extend the indicators to policy fields
f
beyondd EU funded
d
proggrammes. Viirtually all pu
ublic policiees could be benchmarked through outccome indicattors
 Keeep the result--orientation in
i the implem
mentation ph
hase (e.g. seleection processs and contraact design)
 Creeate a framew
work for Mon
nitoring & Evvaluation en
nabling to:
o communiccate the indicators withinn the public administratio
a
on and to thee public
m the indicattors and adappt policies acccordingly
o learn from
o address thee problems reevealed
o react to thhe indicatorss by devisingg a strategy to
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Porquê este estudo??
 AA
Agência para o Desenvolv
vimento e Cooesão solicitou à OCDE um estudo soobre indicadores de
polííticas públicaas como um contributo vvalioso para reforçar
r
o pro
ocesso de proogramação de
d políticas
estrruturais para 2014-2020 no
n contexto dda Política de Coesão da UE
 Paraa além da annálise dos ind
dicadores de políticas, estte Estudo cob
bre igualmennte aspetos críticos
c
para
a uttilização de indicadores
i
ao
a longo do cciclo de políttica, nomead
damente na m
monitorização
o (e.g.
indiicadores de scoreboard)
s
e na implem
mentação (e.g
g. desenho dee contratos)
Porque devem os goovernos avançar para oos indicadorees de resulta
ado?
 Existem diferenntes tipos de indicadores
i
ppara Monitorrização e Av
valiação de poolíticas públlicas:
indiicadores de input
i
(financceiros e operaacionais) usaados para mo
onitorizar o eesforço (os reecursos
gasttos numa pollítica); indica
adores de reealização usaados para mo
onitorizar a eeficiência (qu
uanto é
criaado usando os
o recursos financeiros e ooperacionaiss); indicadorees de resultaados usados para
p
monnitorizar a efficácia (os reesultados quee são alcançaados por umaa política);
 As ppolíticas devvem alcançarr resultados, ppor exemplo
o, construímo
os escolas (reealização), porque
queeremos que as crianças ap
prendam mellhor (resultad
do)
 Mass nunca é cerrto se, e em que
q grau, as realizações contribuem
c
para
p os resulttados desejad
dos
 Só uuma monitorrização adequ
uada pode reevelar se as políticas
p
públicas alcançaaram os resulltados
 É fuundamental distinguir
d
enttre indicadorres de realizaações e de resultados e ussá-los em con
nformidade
Indicadoores de resu
ultados relev
vantes exigem
m objetivos explícitos das
d políticas públicas
 Am
maioria dos problemas
p
no
os indicadorees de resultad
do surge de objetivos
o
de ppolítica poucco claros
 Só oobjetivos expplícitos perm
mitem especifficar os resulltados a alcan
nçar pelas poolíticas e mensurá-los
Como crriar um scorreboard para as políticaas públicas?
 Um
m scoreboardd destina-se a fornecer um
ma visão geraal dos resultaados mais im
mportantes
 Devve estar relaccionado com os grandes oobjetivos estrratégicos do Governo naas áreas das políticas
p
 O sccoreboard deve
d
medir oss grandes objjetivos em teermos de resu
ultados e eviitar o uso de índices
com
mpósitos que possam ser difíceis de exxplicar
Principaais mensageens da avalia
ação do sisteema de indiccadores de políticas
p
púbblicas para Portugal
P
 A vversão do sisttema de indiccadores anal isada é de muito
m
boa quaalidade
 Estáá presente alguma hetero
ogeneidade, ddevido a certtos constrang
gimentos de ddados e de in
nformação:
alguuns indicadores referidoss como sendoo de resultad
do ainda medem realizaçõões; alguns dos
d
indiicadores meddem resultad
dos circunscri
ritos a determ
minados aspetos muito esppecíficos, em
m resultado
das exigências de
d monitorização por parrte da Comisssão Europeiaa
i
dde suporte ao
os indicadorees ajudará a ttorná-los maiis fáceis de
 Maiior desenvolvvimento na informação
com
mpreender e comunicar
c
Próximoos passos?
 Aprroveitar este trabalho parra transpor essta abordagem
m a outros domínios
d
de ppolíticas púb
blicas,
devvendo ir além
m dos program
mas financiaddos pela UE. Virtualmen
nte todas as ppolíticas públlicas
devveriam ser afeeridas atravéés de indicadoores de resulltados
 Mannter a abordaagem da orieentação para resultados na fase de imp
plementaçãoo (e.g. processsos de
seleeção e contraatação)
 Criaar um quadroo para a Mon
nitorização e Avaliação que
q permita:
o Comunicar os indicad
dores dentro da administrração públicaa e para o púb
úblico;
o Aprenderr com os indiicadores e addaptar as polííticas públicaas em conforrmidade;
o Reagir aoos indicadorees através da adoção de estratégias paara resolver oos problemass revelados.
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