
Síntese 

Avaliação por Pares – Um Instrumento da OCDE 

para a Cooperação e a Mudança 

Overview 

Peer Review — An OECD Tool for Co-operation and Change  

Portuguese translation 

 
As sínteses são excertos de publicações da OCDE, encontrando-se 

livremente disponíveis na livraria em linha : 
www.oecd.org/bookshop/ 

Esta síntese não é uma tradução oficial da OCDE. 
 
 
 

 
 

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT 

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICOS 

http://www.oecd.org)/


PEER REVIEW : AN OECD TOOL FOR COOPERATION AND CHANGE OVERVIEW 

© OECD, 2003 2 

I. INTRODUÇÃO 
No presente documento analisa-se a prática da avaliação por pares, além dos efeitos associados da 

pressão dos pares, no contexto das organizações internacionais, em particular da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Económicos. Descrevem-se as principais características destes dois 
conceitos e procura-se definir um modelo baseado nos diferentes mecanismos de avaliação por pares 
utilizados na OCDE. Enquanto que outros documentos fornecem uma lista das avaliações por pares 
realizadas pela OCDE1, o presente documento disponibiliza uma análise das práticas2.  

                                                   
1 Sobre a avaliação por pares e a pressão dos pares, especialmente na área das políticas económicas, ver também Peer Pressure as Part of 
Surveillance by International Institutions, debate conduzido por Niels Thygesen, Presidente, Comité de Análise da Economia e do 
Desenvolvimento, 4 de Junho de 2002 (http://www.oecd.org/pdf/M00031000/M00031293.pdf). Para um exame analítico da utilização da avaliação 
por pares numa determinada área, ver Grupo Conjunto sobre Trocas e Concorrência, Peer Review: Merits and Approaches in a Trade and 
Competition Context, 6 de Junho de 2002, COM/TD/DAFFE/COMP(2002)4/FINAL (www.olis.oecd./olis/2002doc.nsf/LinkTo/com-td-daffe-
comp(2002)4/FINAL. 
2 Há poucos estudos sobre avaliação por pares.  Por vezes, o tema é abordado, mas sempre à margem, no âmbitos de debates sobre «controlo do 
cumprimento» (compliance) e particularmente da discussão académica sobre “medidas coercitivas vs. medidas de cooperação”, que opõe os 
defensores das concepções dirigista e institucionalista das relações internacionais. Veja-se, por exemplo, George W. Downs, David M. Rocke e 
Peter N. Barsoom, “Is the Good News about Compliance Good News about Co-operation?”, International Organization, vol. 50, no. 3, Summer 
1996, pp. 379 ss., ou George W. Downs, “Enforcement and the Evolution of Co-operation”, Michigan Journal of International Law, vol. 19, no. 2, 
1998, pp. 319 ss.  Como introdução geral sobre mecanismos de seguimento e controlo do cumprimento em organizações internacionais, veja-se N. 
Blokker & S. Muller (eds.), Towards More Effective Supervision by International Organizations. Essays in Honour of Henry G. Schermers, Vol. I, 
Dordrecht / Boston / London, 1994, e mais recentemente, H. Ruiz Fabri, L.-A. Sicilianos, J. M. Sorel (eds.), L’effectivité des Organisations 
Internationales: mécanismes de suivi et de contrôle, Athènes / Paris, 2000 



PEER REVIEW : AN OECD TOOL FOR COOPERATION AND CHANGE OVERVIEW 

  © OECD, 2003 3 

II. O Conceito de Avaliação por Pares  
O termo “avaliação por pares” ainda não se encontra definido com rigor no contexto actual.  Ao 

longo dos anos, porém, a expressão tem adquirido um significado específico na prática das 
organizações internacionais.  

A avaliação por pares pode definir-se como a análise e a avaliação sistemáticas do desempenho de 
um Estado por outros Estados3, tendo por objectivo último ajudar o Estado avaliado a melhorar as suas 
políticas públicas, adoptar as melhores práticas e respeitar as normas e princípios estabelecidos. A 
avaliação é conduzida numa base amigável, em grande medida assente na confiança mútua entre os 
Estados que participam na avaliação, bem como na confiança de todos no processo.  Quando a 
avaliação por pares se realiza no quadro de uma organização internacional – normalmente o caso – o 
Secretariado da organização desempenha igualmente um papel importante no apoio e incentivo que dá 
ao processo.  Existindo e funcionando estes elementos, a avaliação por pares tende normalmente a 
gerar um sistema de responsabilização mútua, através deste processo de avaliação recíproco. 

A avaliação de um país por pares pode incidir sobre a sua economia, governação, educação, 
saúde, ambiente, energia ou outras políticas públicas e práticas. Dentro de uma ou mais destes 
domínios, um Estado pode ser avaliado de acordo com uma ampla variedade de normas e critérios – 
por exemplo, o respeito pelas directrizes políticas, ou a aplicação de princípios juridicamente 
vinculativos.  Também é possível realizar uma avaliação por pares temática, no âmbito da qual vários 
países são avaliados em simultâneo para um mesmo tema. A avaliação por pares, quer para um 
determinado Estado quer temática, costuma realizar-se com regularidade e de cada avaliação resulta 
um relatório, avaliando os progressos alcançados e os pontos onde subsistem lacunas e formulando 
recomendações. 

Há outros mecanismos, que não devem confundir-se com a avaliação por pares, para garantir a 
supervisão e cumprimento de políticas e normas aprovadas a nível internacional4, a saber:  

-  Procedimento judicial : ao contrário dos procedimentos judiciais, o resultado final de uma 
avaliação por pares não é um decreto juridicamente vinculativo nem uma sentença emitida 
por uma entidade superior e que deve ser acatada. Na prática, a avaliação por pares pode 
desempenhar em certa medida o papel de um mecanismo de resolução de conflitos, ao 
incentivar o diálogo entre Estados de forma a esclarecer as respectivas posições e 
interesses.  No entanto, não foi concebida como procedimento para resolver diferendos e a 
avaliação por pares nunca implica uma decisão punitiva, nem uma sanção; 

-  Missão de inquérito : existem entidades independentes, como as comissões de peritos das 
organizações internacionais, que realizam inquéritos no terreno apenas para investigar 
determinados acontecimentos, ou apurar factos. Em contrapartida, a avaliação por pares 

                                                   
3 Em alguns contextos, outras entidades que não os Estados participam nos processos de avaliação por pares. Um exemplo da OCDE são 
determinadas avaliações da Comunidade Europeia relativas às políticas económicas, comerciais e de ajuda ao desenvolvimento. 
4 Sobre este assunto, particularmente no que diz respeito às obrigações jurídicas, ver A. Chayes, A. H. Chayes, The New Sovereignty. Compliance 
with International Regulatory Agreements, Cambridge Mass., 1995. 
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nem sempre é efectuada no terreno, indo normalmente mais longe que o inquérito, pois 
abrange uma avaliação do desempenho do Estado. O inquérito pode fazer parte do 
processo de avaliação por pares; 

-  Apresentação de relatório e recolha de dados : há vários sistemas que prevêem a 
apresentação de relatórios periódicos pelos Estados às entidades independentes, que 
depois analisam os relatórios submetidos5. Pelo contrário, a avaliação por pares 
caracteriza-se pelo diálogo e pela investigação interactiva, que pode implicar o recurso a 
questionários e normalmente não exige que o Estado avaliado apresente relatórios. 

 

                                                   
5 Ver, por exemplo, o processo de análise e avaliação da Organização Internacional do Trabalho. Para uma análise geral destes mecanismos ver 
Chayes, op. cit., pp. 154 ff.  
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III. Um Conceito relacionado: Pressão dos Pares 
A eficácia da avaliação por pares depende da influência e persuasão exercida pelos pares durante 

o processo. Este efeito é conhecido por “pressão dos pares”6. O processo de avaliação por pares pode 
gerar a pressão dos pares, materializada por exemplo, através (i) de um misto de recomendações 
formais e diálogo informal por parte dos países pares; (ii) de exame público, comparações e mesmo, 
em alguns casos, listas classificativas dos países, e (iii) do efeito gerado pelos elementos anteriores 
junto da opinião pública, das administrações públicas nacionais e dos responsáveis pelas políticas 
públicas nacionais.  Este efeito será tanto maior quanto mais divulgado for o resultado da avaliação 
por pares, como normalmente acontece na OCDE. A participação activa dos meios de comunicação 
social torna mais eficaz a pressão dos pares e o exame público resulta muitas vezes da sua actividade.   

A pressão dos pares não assume a forma de instrumentos juridicamente vinculativos, como 
sanções ou outros mecanismos de aplicação da lei.  Pelo contrário, trata-se de um meio de persuasão 
subtil que pode funcionar como importante força motriz para incentivar o estado a mudar, a cumprir 
objectivos e a respeitar normas.  

A pressão dos pares é particularmente eficaz quando permite conduzir a avaliações quantitativas e 
qualitativas do desempenho. A avaliação quantitativa pode tomar a forma de ordenamento 
classificativo dos países de acordo com o seu desempenho e a elaboração de autênticas tabelas 
classificativas (scoreboard) que reflictam esse desempenho. Veja-se o exemplo da Estratégia da 
OCDE para o Emprego, um programa que estabelece princípios e critérios de referência, ao abrigo do 
qual se realizam análises quantitativas e se classificam os países de acordo com o respectivo 
desempenho em matéria de redução do desemprego7.  Outro exemplo de uma tabela classificativa 
bastante eficaz, não elaborada pela OCDE, é o Internal Market Scoreboard, mantido pela Comissão 
Europeia, que classifica os Estados-membros da UE de acordo com o seu desempenho tendo em vista 
a materialização do mercado único8. Uma variação deste sistema é a técnica de “exposição pública”, 
que consiste em identificar em público quem apresenta um mau desempenho. No entanto, estes 
métodos só se revelam adequados e geram resultados positivos quando as « regras do jogo » são claras 
e os países as aceitam. Noutras circunstâncias, em vez de promover um debate aberto, este tipo de 
abordagem arrisca-se a transformar o exercício num conflito diplomático pela preocupação de subir na 
tabela classificativa.   

                                                   
6 O termo “pressão dos pares” tem sido utilizada pelas ciências sociais, sobretudo em pedagogia e estudos do comportamento. 
7 Ver The OECD Jobs Strategy: Progress Report on Implementation of Country-Specific Recommendations, OECD Economics Department 
Working Paper 196. 
8 Ver, por exemplo, Internal Market Scoreboard, Maio de 2002, No. 10. 
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IV. A Avaliação por Pares nas Organizações 

Internacionais 
Embora o uso da avaliação por pares como método de trabalho esteja bastante associado à OCDE, 

a técnica também é aplicada por outras organizações intergovernamentais e programas internacionais.  
No âmbito dos organismos e instituições especializadas da ONU, os Estados recorrem à avaliação 

por pares para vigiar e avaliar as políticas públicas nacionais em vários domínios, do ambiente9 ao 
investimento10. Em alguns aspectos, o Mecanismo de Vigilância de Países do FMI assemelha-se 
igualmente à avaliação por pares11.  

Este método de trabalho também foi aplicado pela Organização Mundial do Comércio, no quadro 
do Mecanismo de Avaliação das Políticas Comerciais12. O sistema da OMC vigia as políticas e 
práticas comerciais dos Estados-membros: um órgão especialmente encarregado desta missão na 
OMC reúne-se para examinar as políticas do membro avaliado, seguindo-se a elaboração de um 
relatório pelo Secretariado. Este exame é conduzido por dois países avaliadores. O procedimento 
termina com os Comentários Finais do Presidente, publicados juntamente com os documentos onde se 
expõem as políticas públicas do país examinado, o relatório do Secretariado e as actas da reunião.  

No quadro da União Europeia, a avaliação por pares utiliza-se em vários domínios: por exemplo, 
a DG do Emprego e Assuntos Sociais da Comissão Europeia aplicou a avaliação por pares às políticas 
públicas dos estados-membros na área do mercado laboral, a fim de identificar boas práticas e avaliar 
a possibilidade de serem aplicadas noutros contextos.  

                                                   
9 Veja-se, por exemplo, o Programa de Estudo do Desempenho Ambiental, desenvolvido pela Comissão Económica das Nações Unidas para a 
Europa, inicialmente concebido como um exercício, em conjunto com a Direcção do Ambiente da OCDE. Diversas actividades do PNUA aplicam 
os mecanismos da avaliação por pares. 
10 No âmbito de certos programas da CNUCED, as políticas de investimento dos países em desenvolvimento são objecto da avaliação por pares. 
11 Para uma descrição sucinta do mecanismo de Vigilância do FMI, ver IMF Annual Report 2001.  
12 A descrição e a avaliação pormenorizadas do Mecanismo de Avaliação das Políticas Comerciais encontram-se referidas num documento do 
Grupo conjunto sobre o Comércio e Concorrência, “Peer Review: Merits and Approaches…,” ver nota 1. Ver igualmente Sam Laird, “The WTO’s 
Trade Policy Review Mechanism – From Through the Looking Glass”, The World Economy, vol. 22, n. 6, Agosto de 1999, pp. 741 ff. 
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V. A avaliação por pares na OCDE 
Nenhuma outra organização desenvolveu de maneira tão alargada a prática da avaliação por pares 

como a OCDE, onde a aplicação do método tem sido facilitada pela homogeneidade dos estados 
membros e pelo elevado grau de confiança existente entre eles. A OCDE recorre a este método desde 
que foi fundada e, ao longo dos anos, a avaliação por pares tem marcado o trabalho da Organização na 
maioria dos domínios de políticas públicas13.  

No quadro da organização, a avaliação por pares é utilizada em vários domínios importantes, não 
existindo um mecanismo normalizado de avaliação por pares. No entanto, em todas as situações em 
que a ela se recorre, aplicam-se os seguintes elementos estruturais:  

-  Uma base processual;  
-  Um conjunto aprovado de princípios, normas e critérios, segundo o qual será avaliado o 

desempenho do país; 
-  Um grupo de actores nomeados para realizar a avaliação por pares, e 
-  Um conjunto de procedimentos conducentes à elaboração do resultado final da avaliação 

por pares. 

V.1 Base processual 

No âmbito da OCDE, as avaliações por pares podem apoiar-se nas seguintes bases: 
-  Decisão tomada por entidade subsidiária da OCDE, ou a pedido: as entidades subsidiárias 

da Organização podem decidir realizar avaliações por pares que se enquadrem no âmbito 
das suas actividades, podendo igualmente realizar exercícios de avaliação por pares a 
pedido do país que será objecto da avaliação;  

-  Conselho/ Conselho Ministerial: quando se trata de programas de avaliação de grande 
dimensão, é por vezes necessária uma decisão do Conselho e, em determinados casos, a 
decisão resulta directamente de Reunião Ministerial do Conselho, seguindo-se a execução 
dos programas pelas entidades subsidiárias competentes. Por exemplo, a avaliação da 
reforma regulamentar decorrente de um pedido ministerial de 1997 e de várias decisões 
do Conselho é feita por diversas entidades subsidiárias, nomeadamente o Grupo 
Multidisciplinar Ad hoc para a Reforma Regulamentar, o Comité da Administração 

                                                   
13  Os representantes nacionais que participam na avaliação por pares podem pertencer a qualquer nível de administração : central, regional ou 

local. 
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Pública e o seu Grupo de Trabalho para a Gestão Regulamentar e a Reforma 
Regulamentar;  

-  Normas internacionais : a avaliação por pares pode estar prevista no dispositivo de um 
tratado, ou em outros instrumentos juridicamente vinculativos. Um dos primeiros sistemas 
de avaliação recíproca foi criado ao abrigo dos Códigos de Liberalização dos Movimentos 
de Capitais e das Transacções Invisíveis Correntes da OCDE, ambos vinculativos para 
todos os membros da OCDE14. Outro exemplo é o da Convenção da OCDE para a Luta 
Contra a Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transacções Comerciais 
Internacionais, em cujo Artigo 12 se estipula que “as Partes cooperarão no sentido de 
tornar efectivo um programa de acompanhamento sistemático para vigiar e promover a 
plena aplicação da presente convenção.  Esta disposição tem servido de base à criação de 
procedimentos rigorosos de supervisão multilateral, incluindo a avaliação por pares, para 
apoiar a eficácia da convenção e dos instrumentos com ela relacionados.    

O Conselho reserva para si o controlo do desenvolvimento de programas de avaliação por pares, 
através do exame prévio anual do Programa de Trabalho e Orçamento propostos pela Organização.  

V.2 Princípios, Critérios e Normas  

O desempenho do Estado avaliado pode ser apreciado em função de princípios, critérios e normas 
muito diferentes de caso para caso, em termos de natureza e âmbito, entre os quais: 

-  Recomendações e directrizes sobre políticas públicas: a forma mais comum da avaliação 
por pares consiste em apreciar o desempenho de um país em função da aplicação efectiva 
das recomendações e directrizes sobre políticas públicas.  Esta avaliação por pares pode 
incluir também uma análise da compatibilidade e coerência entre estas recomendações e 
directrizes e as próprias políticas públicas nacionais, realizando-se em muitas das áreas de 
actividade da Organização – entre as quais política económica e de educação, ambiente e 
energia, reforma regulamentar e assistência ao desenvolvimento.  Por exemplo, nas 
avaliações realizadas pelo Comité de Avaliação Económica e do Desenvolvimento, o 
desempenho do país é avaliado relativamente aos princípios gerais de política económica 
e melhores práticas desenvolvidos ao longo dos anos, às orientações políticas do Projecto 
de Crescimento da OCDE, bem como a directrizes específicas como as contidas na 
Estratégia de Emprego da OCDE. Da mesma forma, as avaliações por pares realizadas no 
âmbito do processo da reforma regulamentar apoiam-se em várias recomendações 
decididas a nível ministerial.  O Comité de Educação também vigia e avalia os países 
quanto à aplicação das directrizes sobre políticas gerais. A avaliação por pares do CAD 
leva em conta princípios acordados em matéria de cooperação para o desenvolvimento, 
como directrizes (por ex. redução da pobreza, prevenção de conflitos) ou temas 
emergentes (por ex. coerência das políticas, harmonização dos procedimentos dos 
doadores), para avaliar o desempenho do doador que está a ser avaliado.  

-  Indicadores e critérios de referência específicos : Os indicadores e os critérios de referência 
permitem definir metas específicas, por vezes numéricas, prestando-se melhor a uma 

                                                   
14  Veja-se OCDE, Introduction to the OECD Codes of Liberalisation of Capital Movements and Current Invisible Operations, Paris, 1995. 
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avaliação quantitativa do que as directrizes políticas. Os indicadores e os critérios de 
referência são usados, por exemplo, na avaliação do desempenho ambiental e da 
assistência ao desenvolvimento15. 

-  Princípios juridicamente vinculativos: a avaliação por pares também pode servir como 
mecanismo para controlar o cumprimento das normas internacionais.  Por exemplo, o 
Comité dos Movimentos de Capitais e Transacções Invisíveis da OCDE utiliza-a para 
avaliar o desempenho da cada membro relativamente à aplicação dos Códigos de 
Liberalização e para examinar as respectivas reservas ou derrogações, de maneira a 
restringir progressivamente o âmbito destas16. No quadro da Convenção da OCDE para a 
Luta Contra a Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transacções 
Comerciais Internacionais, o Grupo de Trabalho para a Corrupção avalia a integração dos 
princípios da Convenção na legislação nacional das Partes, bem como a aplicação e  
cumprimento respectivos. Esta avaliação é um mecanismo sofisticado que permite vigiar 
o cumprimento da Convenção, sendo vista como um modelo interessante para controlar e 
melhorar o cumprimento de outras obrigações jurídicas internacionais. Por fim, a 
avaliação por pares também pode servir para avaliar o modo como um país cumpre a 
legislação nacional, ou outros instrumentos internacionais a que tenha aderido fora da 
OCDE17.  

No âmbito de uma mesma avaliação por pares, a avaliação pode incidir sobre todas estas medidas. 
Por exemplo, no Grupo de Trabalho para o Desempenho Ambiental, o desempenho ambiental dos 
países é avaliado em função de objectivos traçados em directrizes políticas – como a Estratégia 
Ambiental da OCDE para a Primeira Década do Século XXI – sendo também avaliado à luz dos 
critérios de referência e da legislação e regulamentação nacional e internacional.  

Quando um programa de avaliação por pares entra numa segunda ronda de avaliações, costuma-se 
frequentemente fazer referência às conclusões, entretanto adoptadas, da avaliação feita anteriormente 
para esse país. As recomendações e questões pendentes referidas num relatório anterior constituem 
uma parte importante das medidas destinadas a avaliar o progresso do país e a destacar as tendências e 
flutuações existentes. Este processo permite também criar uma base de conhecimento partilhada que 
beneficia todos os países, através da identificação das melhores práticas ou políticas mais eficazes.  

V.3. Actores 

A avaliação por pares resulta da actividade combinada de vários actores: o órgão colectivo no 
âmbito da qual a avaliação é realizada; o país avaliado; os países avaliadores e o Secretariado da 
organização:  

-  Órgão colectivo: as avaliações por pares são realizadas no quadro das actividades de uma 
entidade subsidiária da Organização, como um Comité ou Grupo de Trabalho.  A 
frequência das avaliações depende do programa de trabalho dessa entidade, podendo 
abranger um ciclo de 6 a 7 anos nas Avaliações do Desempenho Ambiental, ou 12 a 18 
meses no caso do Comité de Avaliação Económica e do Desenvolvimento.  

                                                   
15 Para a assistência ao desenvolvimento, vejam-se  os Objectivos de Desenvolvimento para o Milénio (www.oecd.org/dac/goals).  
16 Para um descrição pormenorizada do mecanismo, veja-se OCDE, Introduction to the OECD Codes…, nota 14. 
17 Como acontece com a Avaliação do Desempenho Ambiental. 
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-  País avaliado: todos os países membros da entidade estão normalmente sujeitos à avaliação 
por pares.  Certas avaliações por pares são consideradas obrigação inerente ao estatuto de 
membro.  Além disso, em alguns casos, os responsáveis nacionais podem ter interesse na 
avaliação por pares como meio de estimular a reforma das políticas públicas e práticas 
nacionais respectivas. A participação implica o dever de cooperar com os avaliadores e o 
Secretariado: por exemplo, disponibilizando documentos e dados, respondendo a 
perguntas e a pedidos de auto-avaliação, facilitando os contactos e acolhendo os visitantes 
no terreno. Entre os responsáveis que participam em nome do país avaliado contam-se 
funcionários públicos dos ministérios e de organismos de vários níveis do governo. Em 
várias ocasiões, a OCDE avaliou igualmente os desempenhos de países não membros, a 
pedido desses países ou com o seu acordo18. Por vezes, o país avaliado contribui para o 
financiamento da avaliação.  

-  Países avaliadores: a própria natureza da avaliação por pares implica que os responsáveis 
por determinados assuntos de outros países (pares) participem no processo de avaliação.  
A escolha dos avaliadores costuma basear-se baseia-se num sistema rotativo entre os 
estados-membros, embora os conhecimentos particulares relevantes para a avaliação que 
cada país possui possam ser levados em conta. Os avaliadores têm por função representar 
o órgão colectivo durante as primeiras fases do processo e apresentar directrizes para o 
debate colectivo, cabendo-lhes, pois, a tarefa de examinar a documentação, participar em 
discussões com o país avaliado e o Secretariado e conduzir os debates no âmbito do dito 
órgão colectivo.  Em alguns casos, os avaliadores também participam em missões no 
país.  Regra geral, os avaliadores agem na qualidade de representantes oficiais dos seus 
países, embora em determinadas situações possam fazê-lo a título pessoal.  Em todos os 
casos, os avaliadores devem ser objectivos e justos, devendo evitar deixar-se influenciar 
pelos interesses nacionais, o que enfraqueceria a credibilidade do mecanismo da avaliação 
por pares.   

-  Secretariado da Organização : o Secretariado da organização apoia todo o processo de 
avaliação, elaborando documentos e análises, organizando reuniões, estimulando os 
debates, mantendo os padrões de qualidade e assegurando a continuidade, enquanto 
memória histórica do processo. A independência, transparência, rigor e qualidade analítica 
do trabalho do Secretariado são essenciais para a eficácia do processo de avaliação por 
pares.  A intensidade da interacção entre os avaliadores e o Secretariado e o grau de 
envolvimento dos examinadores variam bastante. Em certos casos, o Secretariado 
colabora de muito perto com os avaliadores e a divisão de trabalho entre as duas partes 
nem sempre é bem definida.  No entanto, uma parte importante do trabalho é 
normalmente desempenhado pelo Secretariado, que por vezes pode possuir um melhor 
conhecimento das áreas abordadas no âmbito da avaliação. 

                                                   
18  Um caso interessante de avaliação por pares especificamente concebido para países não membros é o mecanismo de adesão à Declaração da 
OCDE sobre Investimento Internacional e Empresas Multinacionais. Estas avaliações dividem-se em três partes: primeira, avaliação geral do 
desempenho real do país em termos de atracção de investimento directo estrangeiro (IDE); segunda, avaliação do quadro regulamentar do país em 
termos de IDE e transacções empresariais internas; última, análise das excepções propostas pelo país ao princípio do tratamento nacional, bem 
como das medidas planeadas para promover as Directrizes da OCDE sobre Empresas Multinacionais. Este processo pode conduzir à formulação de 
recomendações específicas ao país sobre a maneira de promover os objectivos da Declaração.  
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V.4. Procedimentos 

Os procedimentos de cada avaliação por pares encontram-se definidos em documentos aprovados 
pela entidade subsidiária responsável. O nível de pormenor procedimental pode variar bastante e 
algumas avaliações preferem seguir a prática já consolidada a apoiar-se em procedimentos 
formalmente aprovados.  

Embora cada avaliação por pares siga o seu próprio procedimento, é possível identificar um 
padrão comum, em três fases: 

-  Fase preparatória: a primeira fase da avaliação compõe-se frequentemente de uma análise 
do contexto e de uma auto-avaliação por parte do país avaliado.  Esta fase inclui trabalho 
sobre documentos e dados, além de um questionário preparado pelo Secretariado. O 
questionário, que pode ser um instrumento sofisticado, é enviado ao país para ser 
respondido pelas competentes, ou como ordem de trabalhos do diálogo que terá lugar na 
fase seguinte;  

-  Fase de consulta : os avaliadores e o Secretariado conduzem a consulta, repartindo as 
responsabilidades em função da prática do órgão e do assunto a avaliar. Nesta fase, o 
Secretariado e os avaliadores mantêm-se em contacto com as autoridades competentes do 
país avaliado e, em alguns casos, realizam visitas de terreno. Avaliadores e Secretariado 
podem também consultar certos grupos de interesse, a sociedade civil e os universitários.  
No final desta fase, o Secretariado prepara um projecto do relatório final que costuma 
obedecer a um modelo padronizado, incluindo um capítulo analítico, onde se examina em 
pormenor o desempenho do país e se identificam os problemas, e um capítulo de avaliação 
ou resumo, onde se apresentam conclusões e recomendações. Na maioria dos processos de 
avaliações por pares – não em todos –, o Secretariado submete o projecto do relatório aos 
avaliadores e ao país avaliado, podendo realizar ajustamentos se os considerar justificáveis 
antes do projecto ser submetido aos membros do órgão responsável pela avaliação. 

-  Fase de apreciação : o projecto de relatório é discutido na reunião plenária do órgão 
responsável pela avaliação.  Os avaliadores conduzem a discussão, mas todos os membros 
do órgão são convidados a participar activamente. Após os debates – em alguns casos 
após as negociações – entre os membros do órgão (incluindo o estado avaliado), o órgão 
aprova ou anota o relatório final.  Regra geral, a aprovação do relatório final é consensual, 
salvo especificação em contrário dos procedimentos de determinada avaliação por pares. 
Em alguns casos, pode determinar-se que o relatório final refira as divergências entre os 
participantes. Em alguns casos, as organizações não-governamentais têm igualmente a 
oportunidade de influenciar a discussão, apresentando documentos.  Como já se referiu, o 
relatório final e particularmente as recomendações constituem uma base importante para o 
seguimento do desempenho do estado e para as futuras avaliações por pares. Ao relatório 
final segue-se frequentemente um comunicado à imprensa, onde se resumem para os 
órgãos da comunicação social os principais assuntos tratados, sendo organizadas 
conferências de imprensa ou seminários para tornar públicos os resultados da avaliação.  
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VI. Funções da Avaliação por Pares  
A avaliação por pares pode ser utilizada num grande número de domínios, mesmo os que não são 

abrangidos pelos exames de avaliação por pares da OCDE – por exemplo, direitos humanos e 
governação democrática. Em cada um destes campos, a avaliação por pares pode servir directa ou 
indirectamente os seguintes objectivos: 

-  Diálogo sobre políticas públicas: durante o processo da avaliação por pares, os países 
trocam sistematicamente entre si informações, posições e pontos de vista sobre as 
decisões políticas e a respectiva aplicação.  Este diálogo pode servir de base para 
cooperação futura – por exemplo, a aprovação de novas directrizes políticas, 
recomendações ou mesmo negociações de instrumentos jurídicos19; 

-  Transparência : durante uma avaliação por pares, o país avaliado tem a oportunidade de 
apresentar e esclarecer os regulamentos, práticas e procedimentos nacionais e explicar os 
seus fundamentos. Isso permite ao Secretariado produzir documentação e, em certos 
casos, é posta à disposição dos estados membros uma base de dados muitas vezes 
disponibilizada ao público e publicada no sítio da Organização na Internet. Por exemplo, 
no caso da Convenção sobre a Luta contra a Corrupção, todos os relatórios sobre a 
execução nacional aprovados no final do processo da avaliação por pares encontram-se 
publicados no sítio da OCDE na Internet. A combinação entre estes dois níveis de 
transparência – face aos países pares e à opinião pública –  concorre para uma maior 
eficácia da avaliação por pares e da pressão dos pares;  

-  Reforço das capacidades : a avaliação por pares é um processo de aprendizagem mútuo, em 
que são partilhadas as melhores práticas disponíveis. O processo pode, portanto, funcionar 
como importante instrumento de reforço das capacidades – não apenas para o país 
avaliado, mas também para os países que participam no processo como avaliadores, ou 
apenas como membros do órgão colectivo responsável.  Por exemplo, certas metodologias 
normalmente utilizadas na avaliação por pares – como o recurso a critérios de referência, 
ou a utilização de indicadores quantitativos para avaliar a conformidade com as políticas – 
não são conhecidas por certos funcionários, ou pela própria administração pública, antes 
de participarem na avaliação por pares, sendo este exercício, assim, uma importante 
oportunidade de aprendizagem;  

-  Cumprimento: uma função importante da avaliação por pares consiste em vigiar e melhorar 
o cumprimento de políticas, normas e princípios aprovados internacionalmente por parte 
dos países. No entanto, ao contrário dos mecanismos tradicionais de aplicação da lei, as 
avaliações por pares funcionam como uma espécie de  método “suave” (soft) de 

                                                   
19 Sobre a avaliação por pares como instrumento de convergência, ver Joint Group on Trade and Competition, Peer Review: Merits and 
Approaches…, ver nota 1. 
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imposição do respeito pela lei20, conduzindo a relatórios finais não coercitivos e 
recomendações, em vez de actos coercitivos vinculativos como as sanções.  Em muitos 
contextos, o método suave da avaliação por pares revela-se mais capaz de encorajar e 
aumentar o respeito pela lei do que um mecanismo clássico. Por exemplo, ao contrário das 
instâncias judiciais, os avaliadores participantes numa avaliação por pares têm 
flexibilidade para levar em conta os objectivos políticos de um país e para avaliar o seu 
desempenho num contexto histórico e político.  Assim, graças à avaliação por pares é 
possível avaliar e encorajar as tendências no sentido do cumprimento, mesmo em países 
com desempenhos relativamente pobres, e realçar as tendências negativas em países que 
podem actualmente apresentar um registo de desempenho mais elevado. A avaliação por 
pares pode também contribuir para o reforçar o cumprimento, ajudando a esclarecer as 
divergências entre certos países relativamente às respectivas posições políticas, 
permitindo assim resolver essas divergências.  

                                                   
20 Sobre a noção de “soft law”  ver a entrada respectiva em J. Salmon (ed.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, 2001.  
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VII. Conclusão: Quando podem ser Eficazes a 

Avaliação por Pares e a Pressão dos Pares?  
A eficácia da avaliação por pares depende de vários factores combinados, que se podem resumir 

da seguinte maneira: 
-  Valores partilhados: um dos requisitos prévios para tornar eficaz a avaliação por pares é 

que haja convergência entre os países participantes quanto às normas e critérios de 
avaliação do desempenho. A existência de um consenso forte relativamente a estes 
valores evitará incertezas ou  retrocessos durante o processo;   

-  Nível de empenhamento adequado: a avaliação por pares só pode funcionar como deve 
ser se existir um nível adequado de empenhamento por parte dos países participantes, em 
termos de recursos humanos e financeiros. Assim, é preciso que estes países 
disponibilizem ao Secretariado meios financeiros adequados e se empenhem totalmente 
nas várias fases do processo, na qualidade de avaliadores, membros activos do órgão 
colectivo e de objectos da avaliação; 

-  Confiança mútua: uma vez que a avaliação por pares é, por natureza, um processo 
amigável e de colaboração, a confiança recíproca constitui base essencial para o êxito. 
Embora o processo de avaliação por pares contribua para o reforço da confiança, deve 
existir à partida entre os participantes um elevado grau de confiança e de valores mútuos 
que permita facilitar, entre outros, a divulgação de dados, informação e documentação 
essenciais para o processo21; 

-  Credibilidade : a credibilidade do processo de avaliação por pares é fundamental, 
conferindo-lhe eficácia e valor acrescentado suplementares relativamente aos relatórios 
governamentais ou pareceres de consultores.  A credibilidade do processo e a sua 
capacidade para influenciar estão fortemente relacionados: para garantir essa 
credibilidade, os avaliadores – com a ajuda do Secretariado – precisam de aplicar na sua 
avaliação um método objectivo, justo e coerente; da mesma forma, o Secretariado deve 
garantir independência, transparência e qualidade de trabalho.  Há risco de credibilidade 
enfraquecida se, por exemplo, os avaliadores não possuírem as competências necessárias, 
as opiniões forem influenciadas pelos interesses nacionais, ou as normas ou critérios 
relativamente às quais são avaliados os desempenhos não forem adequados. No entanto, a 
maior ameaça à credibilidade do processo são as possíveis tentativas do estado avaliado 
no sentido de influenciar indevidamente o resultado final.  Assim, a participação do 
estado avaliado no processo e a sua adesão ao resultado da avaliação por pares constituem 
a melhor garantia de que aprovará o relatório final e aplicará as suas recomendações. 

                                                   
21 Neste aspecto, a avaliação por pares é um instrumento difícil de aplicar no contexto da segurança e defesa.  
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Contudo, a participação do estado não deverá ser tão grande que ponha em perigo a 
equidade e objectividade da avaliação. Por exemplo, o estado avaliado não deverá ser 
autorizado a vetar a aprovação do relatório final, no todo ou em parte.  

Desde que todos estes factores sejam cumpridos, a avaliação por pares pode funcionar como um 
estímulo à introdução de modificações e melhoramentos progressivos.  Através do efeito de pressão 
dos pares que a acompanha – e que inclui quer a persuasão por parte dos outros países, quer o 
incentivo da opinião publica nacional – um mecanismo de avaliações recíprocas pode tornar-se num 
instrumento eficaz de melhoria do desempenho a longo e a curto prazo. 
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