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A Visão 2030 de LuxDev baseia-se nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(Agenda 2030 «Transformar o nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável») e em particular na Estratégia Geral - A caminho de 2030, que 
estabelece os compromissos do Luxemburgo em termos de cooperação para o 
desenvolvimento e ação humanitária.

 Extrato Estratégia geral
Embora os níveis de pobreza tenham diminuído globalmente, a pobreza 
extrema está agora concentrada em áreas frágeis, frequentemente afetadas 
por conflitos. Os impactos das alterações climáticas, pandemias e conflitos 
estão a crescer e a levar a um aumento significativo do deslocamento forçado 
de populações, movimentos de refugiados e migração. A fim de integrar a 
complexidade destas mudanças e de contribuir para a segurança e estabilidade 
globais, o Luxemburgo adotou uma nova estratégia geral de cooperação para o 
desenvolvimento em 2018.
O empenhamento do Luxemburgo na cooperação para o desenvolvimento 
e na ação humanitária baseia-se na solidariedade internacional e é guiado 
pelos seus valores e interesses. O principal objetivo da cooperação para o 
desenvolvimento do Luxemburgo é contribuir para a redução e, a longo prazo, 
para a erradicação da pobreza extrema através do apoio ao desenvolvimento 
económico, social e ambiental sustentável. 

O documento político da OCDE sobre a Agenda 2030 e os Resultados da Cooperação para o Desenvolvimento1 fornece 
informações sobre como os objetivos, resultados e indicadores de desempenho dos prestadores (fornecedores) de cooperação 
para o desenvolvimento podem ser integrados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

1 The 2030 Agenda and Development Co-operation Results, OECD Development Policy Paper, Janeiro 2018 n.9
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Mudança de desenvolvimento 
global ou nacional (realização e 
impacto) para a qual os 
contribuintes contribuem. 

Resultados (resultados e 
realizações) para os 
quais os contribuidores 
contribuem 
directamene, ou que são 
atribuíveis às acções dos 
contribuidores.

Desempenho operacional 
e organizacional das 
intervenções e dos 
fornecedores.  

INTRODUÇÃO

1. Sem pobreza
2. Fome «zero»
3. Boa saúde e bem-estar
4. Educação de qualidade
5. Igualdade de género
6. Água limpa e saneamento

7. Energia limpa e económica
8. Trabalho decente e crescimento  
 económico
9. Indústria, inovação e infra-estruturas
10. Reduzir as desigualdades
11. Cidades e comunidades sustentáveis

12. Consumo e produção responsáveis  
  Medidas para combater as  
  alterações climáticas
13. Medidas para combater as  
  alterações climáticas

14. Vida aquática
15. Vida terrestre
16. Paz, justiça e instituições eficazes
17. Parcerias para a realização dos  
  objectivos

EN ROUTE POUR 2030

STRATÉGIE GÉNÉRALE  
DE LA COOPÉRATION 
LUXEMBOURGEOISE
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A ESPINHA DORSAL  
ESTRATÉGICA

O objetivo global é externo a LuxDev, representa 
o passo final a ser alcançado, nomeadamente os 
resultados do desenvolvimento (nível 1 do diagrama 
da OCDE, página 5). O objetivo a longo prazo não é

Não é um objetivo a atingir a todo o custo, mas a 
sua função é estruturar uma intenção, dar um eixo ao 
nosso caminho.

Resultados em termos de desenvolvimento.

Objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS)

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
fornecem-nos um roteiro para um futuro melhor. 
Abordam os desafios globais que enfrentamos, 
incluindo pobreza, desigualdade, clima, degradação 
ambiental, prosperidade, paz e justiça.

OBJECTIVO GLOBAL

Conceito

Nível de envolvimento

Ambição

A espinha dorsal estratégica é baseada numa abordagem «simples e flexível» (abordagem AGILE). É construído com base no 
princípio da cadeia de resultados. Torna possível visualizar as mudanças que a Agência deseja realizar através da sua Visão 2030.

*Abordagem iterativa e colaborativa, tendo em conta as necessidades iniciais e as relacionadas com a evolução interna e externa.

A missão representa a razão de ser da Agência, ou 
seja, o seu mandato e papel na realização do objetivo 
específico e contribuindo assim para o objetivo 
global.

 LuxDev contribui principalmente para a implemen-
tação da Estratégia Geral de Cooperação e de outras 
prioridades do Luxemburgo, bem como para todas 
as outras missões de cooperação internacional, que 
pode a ser confiada pelo Estado. Neste contexto, a 
Agência assume o papel de conselheiro de confiança 
do Estado. (Artigo 1 do acordo entre o Estado do 
Grão-Ducado do Luxemburgo e LuxDev).

Além disso,  LuxDev pode aproveitar ao máximo 
a sua capacidade de acção, a sua experiência e o 
know-how do Luxemburgo e colocá-los ao serviço de 
outros parceiros de desenvolvimento.

MISSÃO

Conceito Ambição 

Engajamento do 
Grão-Ducado de 

Luxemburgo

Matriz e 
exercícios 

institucionais 
de três anos

Seguimento 
interativo através 

do método 
«AGILE»* 

VISÃO 2030

Revisão da direção
Seguimento do 
desempenho e 

identificação de novos 
exercícios
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Os eixos estratégicos representam os principais 
desafios que permitirão à Agência avançar para o 
objetivo específico. Para cada eixo, os temas ilustram 
os temas em que ocorrerão alterações intermédias. 
Para cada alteração, são utilizados indicadores para 
medir a sua realização. Os eixos são definidos para os 
próximos 10 anos, em conformidade com a Agenda 
2030. Será efetuada uma análise intercalar a fim de ter 
elementos para fazer uma revisão, se necessário.

O «plano operacional» é composto por todas as 
atividades operacionais (resultados) desenvolvidas 
para alcançar as várias fases-chave dos locais de 
trabalho. A monitorização é da responsabilidade das 
direções, chefes de departamento e representantes 
residentes através dos planos de ação do sistema de 
gestão da qualidade (departamentos e ROF) e outras 
tabelas de monitorização relacionadas (por exemplo, 
planos de ação de peritos).

Informação sobre o desempenho.

No âmbito da missão de LuxDev, quatro eixos com 
mudanças intermédias:
• apoio : LuxDev ajuda os seus parceiros a melhorar 

o seu desempenho na implementação das suas 
políticas e estratégias de desenvolvimento;

• parcerias : LuxDev federa e desenvolve parcerias 
multi-stakeholder para um desenvolvimento 
sustentável bem-sucedido;

• operacionalização : LuxDev implementa os 
programas de cooperação acordados entre o 
Estado luxemburguês e/ou os outros mandantes e 
os seus parceiros;

• melhoria contínua : LuxDev está continuamente a 
melhorar a sua eficiência operacional.

Atividades operacionais (resultados) desenvolvidas 
para levar a cabo as várias fases dos locais de trabalho.

Monitorização regular pela direção, chefes de 
departamento e representantes residentes através 
dos planos de ação do sistema de gestão da 
qualidade (departamentos e ROF) e outras tabelas 
de monitorização de atividades (tais como as dos 
peritos).

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS (ALTERAÇÕES INTERMÉDIAS - RESULTADOS)

PAINEL DE BORDO (ESTALEIROS DE CONSTRUÇÃO)

PLANO OPERACIONAL

Conceito

ConceitoConceito

Conceito

Nível de envolvimento

Ambição  

Ambição 

Ambição 

O quadro de pontuação traça as vias de mudança (marcos) dos projetos institucionais que LuxDev realizará no 
âmbito de cada eixo, a fim de alcançar as mudanças intermédias e, por extensão, o objetivo específico e global. O 
quadro de pontuação é submetido à Revisão da Gestão a fim de monitorizar todos os projetos institucionais numa 
base anual. Desta forma, a direção faz um balanço dos maiores desafios da Agência (ou identifica novos desafios) e 
são lançados projetos institucionais para responder a estes desafios. Tal faseamento deverá permitir a LuxDev, por um 
lado, reexaminar regularmente os desafios que se propôs à luz das mudanças medidas/observadas. Por outro lado, a 
Direção será capaz de definir prioridades, planear e monitorizar de forma estratégica e iterativa os principais projetos 
institucionais ao longo de um período de 10 anos.

Um fluxo de trabalho institucional é um conjunto de passos-chave que contribuem para um foco e mudanças 
relacionadas. Um fluxo de trabalho não é necessariamente específico de um departamento ou de um país/escritório 
regional.

A duração dos locais de obras não excederá três anos. A fim de assegurar que sejam geríveis (legibilidade) e que 
tenham «todos a bordo» (visibilidade), o número de pacotes de trabalho por prioridade «abertos em qualquer altura» 
será, em princípio, um máximo de três. As fases-chave são identificadas de acordo com o método 4S (estratégias, 
sistemas, competências e pessoal, estruturas) e o seguimento adoptará uma abordagem AGILE2. 

Passos chave (Caminhos da Mudança) para alcançar os fluxos de trabalho institucionais, desenvolvidos de forma 
iterativa durante ciclos de três anos, utilizando uma abordagem 4S3.

Seguimento pela Revisão da Gestão e pelo Conselho de Administração.

2 Abordagem AGILE: trabalhar em ciclos curtos que permitam às equipas gerir de uma forma flexível, adaptativa e iterativa (ver guia LuxDev 
Capacity Building FOR_38)..
3 4S: estratégias, sistemas, competências e pessoal e estruturas

O objetivo específico é desenvolvido por e para 
LuxDev. Especifica o que o LuxDev pretende 
alcançar no quadro da Agenda 2030 (objetivo global) 
e/ou o que será LuxDev em 2030.

Este é o nível 2 no esquema de resultados da 
cooperação da OCDE.

Resultados sobre a cooperação para o 
desenvolvimento.

Com base na Estratégia Geral para a Cooperação 
Luxemburguesa, bem como nos compromissos 
internacionais do Luxemburgo com o 
desenvolvimento sustentável, LuxDev integra os 
princípios da eficácia do desenvolvimento e do

Está também empenhada em enfrentar os desafios 
sociais, económicos e ambientais do desenvolvimento 
sustentável nas suas ações e contribuições para os 
planos e programas de desenvolvimento dos seus 
países parceiros.

OBJECTIVO ESPECÍFICO

ConceitoConceito

Nível de envolvimento

Ambição  
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ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS -  
ALTERAÇÕES / RESULTADOS INTERMÉDIOS

ACOMPANHAMENTO
LuxDev ajuda os seus parceiros a melhorar o seu desempenho na 
implementação das suas políticas e estratégias de desenvolvimento:
• alinhamento ;
• gestão da mudança ;
• reforço das capacidades ;
• evolução dos métodos de trabalho (abordagens e modalidades).

Alterações e indicadores identificados

A grande maioria do nosso apoio é realizada no âmbito de um programa ou abordagem sectorial, a fim de promover o 
alinhamento e a institucionalização do desenvolvimento de capacidades.
• o quadro de intervenção no documento técnico e financeiro está alinhado com o programa sectorial apoiado em 75% dos 

casos;
• avaliações (intercalar, final, ex-post ou impacto) e/ou capitalizações demonstram que a contribuição dos projetos/

programas para pelo menos uma reforma chave é eficaz e tem efeitos conclusivos no final da intervenção.

LuxDev incorpora abordagens orientadas para a mudança no seu modus operandi.
• 50% das novas intervenções são concebidas e realizadas utilizando uma abordagem de «mudança».

 LuxDev é capaz de realizar os acompanhamentos identificados através de uma perícia ao melhor nível técnico e 
comportamental.
• O apoio de assistentes técnicos no desenvolvimento de capacidades é documentado e valorizado através de ferramentas 

específicas, tais como a ferramenta FAC (feedback, análise e aconselhamento);
• os acompanhamentos são analisados positivamente através das avaliações intercalares e finais.

• A utilização de abordagens orientadas para a 
«mudança» depende dos mandatos do MAEE ou 
do doador e do contexto da intervenção;

• a mobilidade do pessoal/gestão das instituições 
e organizações parceiras e a sua vontade de 
colaborar;

• conhecimentos especializados qualificados (curto 
e longo prazo) nem sempre facilmente disponíveis, 
dependendo do contexto da intervenção da 
Agência (insegurança);

• baixa capacidade de analisar a governação 
sectorial e temática e número limitado de 
avaliações estratégicas ou temáticas.

• colaboração/harmonização com outros doadores/
agências e co-financiamento ;

• flexibilidade e adaptabilidade dos mecanismos de 
apoio e assistência técnica ;

• existência de um quadro macroeconómico estável 
e de um sistema de governação.

Factores limitantes Factores de sucesso

ACOMPANHAMENTO

 Referências Estratégia geral
A cooperação do Luxemburgo continuará a promover atividades de desenvolvimento de capacidades. O Luxemburgo 
irá investir em programas de reforço das capacidades através da prestação de assistência técnica e científica e da 
transferência de tecnologia e conhecimentos. O impacto das ações de cooperação nos países parceiros é maximizado 
pelo desenvolvimento de capacidades a nível individual, organizacional e institucional. Em termos de desenvolvimento de 
capacidades, o Luxemburgo aplica uma abordagem orientada pela procura, adaptada aos contextos e cultura locais dos 
países parceiros e baseada nas suas necessidades e prioridades atuais e futuras. O desenvolvimento de capacidades é a 
prioridade chave de LuxDev.
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PARCERIAS
LuxDev federa e desenvolve parcerias multi-stakeholder para um desenvolvimento 
sustentável bem-sucedido:

Parcerias eficazes entre governos, sector privado e sociedade civil são necessárias 
para uma agenda de desenvolvimento sustentável bem-sucedida (ODS 17):
• setor privado ;
• sociedade civil/ONG ;
• academia e investigação ;
• outras cooperações, em particular a DG INTPA (Direção Geral das Parcerias 

Internacionais da Comissão Europeia).

 Referências Estratégia geral
O Luxemburgo está empenhado em promover parcerias multi-stakeholder. A fim de aumentar o impacto e o alcance da 
sua ação, o Luxemburgo continuará a desenvolver e facilitar parcerias para o desenvolvimento sustentável, envolvendo 
organizações internacionais e multilaterais, a sociedade civil, centros académicos/investigação e o sector privado.
(…)
O Luxemburgo reconhece que o desenvolvimento a longo prazo requer investimento nacional e estrangeiro, bem como a 
mobilização de parcerias multi-stakeholder. Isto inclui a cooperação Sul-Sul e triangular para promover o desenvolvimento 
socioeconómico sustentável e inclusivo, bem como a formação e retenção de uma mão-de-obra qualificada. Ao aproveitar 
a sua experiência como centro financeiro internacional líder e em abordagens integradas ao desenvolvimento local, o 
Luxemburgo :
• irá encorajar um maior e mais responsável envolvimento do sector privado;
• irá reforçar o seu apoio ao financiamento inclusivo;
• irá apoiar o desenvolvimento de soluções inovadoras no campo das TIC e dos dados digitais.

Alterações e indicadores identificados : 

LuxDev posiciona-se como um parceiro credível / fiável.
• uma abordagem de parceria é validada / aceite pelo Conselho de Administração da MAEE / LuxDev;
• As avaliações das intervenções e/ou capitalizações/estudos documentam o desempenho das parcerias constituídas.

LuxDev desenvolve parcerias sustentáveis com parceiros-chave no Luxemburgo (e mesmo internacionalmente) e em 
países parceiros.
• Está disponível um mapa regularmente atualizado dos atores, a fim de identificar oportunidades de parceria no 

Luxemburgo e nos países parceiros.

NB: Outras alterações e indicadores serão identificados assim que a abordagem de parceria for validada.

• área em que LuxDev sente a necessidade de 
recursos adicionais;

• fraco conhecimento do sector privado;
• Resistência dos ministérios nacionais tradicionais 

nos países a novas parcerias, por exemplo, do 
sector privado;

• expectativas por parte da MAEE a serem 
esclarecidas.

• A «influência» do LuxDev no Luxemburgo - desenvolvimento de uma situação vantajosa para todos entre o LuxDev 
e os outros parceiros com o objetivo de atrair, melhorar e combinar o know-how/experiência luxemburguês;

• Como melhorar o desempenho, obtenção de resultados? Como podem as parcerias estar ligadas a isto? por exemplo, 
a investigação e o sector académico;

• como trabalhar em parceria com o sector privado?
• parcerias com outras agências? Co-presidência ENABEL;
• parcerias sul-sul;
• D4D;
• finanças sustentáveis.

• parcerias = ODS 17 e o desejo do Ministério 
através da sua estratégia geral de cooperação ;

• neutralidade do Luxemburgo;
• várias redes inter-agências funcionais (caixa de 

ferramentas VET, D4D, EIP);
• acordo sobre um entendimento comum é um 

objetivo comum nas parcerias;
• (por exemplo, sector privado ou investigação).

Fatores limitantes

Áreas a considerar (a serem discutidas com o MAEE)

Fatores de sucesso

PARCERIAS

17 | Parcerias para a  
realizaçâo dos objetivos
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OPERACIONALIZAÇÃO
LuxDev implementa os programas de cooperação acordados entre o Estado 
luxemburguês e/ou os outros mandantes e os seus parceiros:
• acordo entre o Estado e o LuxDev;
• temas prioritários :

 - melhorar o acesso a serviços sociais básicos de qualidade,
 - reforçar a integração socioeconómica das mulheres e dos jovens,
 - promover o crescimento sustentável e inclusivo,
 - promover a governação inclusiva;

• prioridades transversais:
 - direitos humanos,
 - a igualdade entre os sexos,
 - a sustentabilidade ambiental.

 Referências Estratégia geral
Uma abordagem multidimensional da erradicação da pobreza e do desenvolvimento sustentável. Com base na Agenda 
2030 e a fim de promover abordagens integradas entre sectores, parceiros e instrumentos, a nova estratégia geral de 
cooperação do Luxemburgo está a evoluir de uma priorização sectorial para uma abordagem mais inclusiva, agora 
baseada em temas prioritários.
Em particular, o Luxemburgo visa assegurar um nível mínimo de subsistência para todos, especialmente os mais vulneráveis 
e desfavorecidos, num ambiente baseado em direitos e oferecendo igualdade de oportunidades para que cada indivíduo 
possa determinar livremente o curso da sua vida.
Portanto, o princípio de «não deixar ninguém para trás» consagrado na Agenda 2030 e na Agenda de Acção de Adis 
Abeba para o Financiamento do Desenvolvimento estão no centro da nova estratégia global, que se constrói em torno de 
quatro temas prioritários interligados onde tem conhecimentos específicos e vantagens comparativas:
• melhorar o acesso a serviços sociais básicos de qualidade;
• reforço da integração socioeconómica das mulheres e dos jovens;
• promover o crescimento sustentável e inclusivo;
• promover a governação inclusiva.

Alterações e indicadores identificados

LuxDev está a afirmar-se e é reconhecido como uma agência de desenvolvimento, uma agência de execução e um 
conselheiro fiável do MAEE e está disponível para outros doadores, reportando os resultados obtidos, através de 
contratos de desempenho.
• a Agência está mais envolvida na identificação de intervenções e/ou programas de cooperação com o doador;
• a Agência apoiará as embaixadas na coordenação com as partes interessadas de um Programa Indicativo de Cooperação 

no âmbito de uma estratégia/abordagem de país;
• a carteira de atividades para doadores terceiros ainda está em conformidade com o programa bilateral.

Os parceiros estão ainda a operacionalizar os seus quadros jurídicos e políticos relacionados com os temas prioritários e 
as prioridades transversais dos programas.
• uma análise dos temas prioritários é realizada de três em três anos com base na documentação contida nos relatórios de 

avaliação e mostra uma evolução positiva;
• uma análise das prioridades transversais é realizada de três em três anos com base na documentação contida nos relatórios 

de avaliação e mostra uma evolução positiva;
• os instrumentos da delegação incluem as prioridades transversais refletidas no documento técnico e financeiro 

(diagnóstico, estudos de viabilidade, atividades operacionais relacionadas).

LuxDev é reconhecido pela sua capacidade de operacionalizar projetos de alterações climáticas (CC) e 
ambientais e/ou de recursos naturais.
• 80% das intervenções têm pelo menos um marcador DAC-RIO (ambiente, clima, biodiversidade, 

desertificação) de 1 ou 2;
• o envelope anual dedicado à CC e aos recursos ambientais/nacionais (número de intervenções e orçamento) 

do Ministério do Ambiente, Clima e Desenvolvimento Sustentável (MECDD), do Fundo para o Clima Verde 
ou de outros mecanismos de financiamento verde está a evoluir.

O género e os direitos humanos são sistematicamente analisados nos programas ao identificá-los ou ao formulá-los.1

• 80% das intervenções têm um marcador DAC de 1 ou 2 para o género e os direitos humanos e, portanto, dados desagregados;
• O Manual de Qualidade contém uma orientação operacional sobre género e direitos humanos;
• a proporção de projetos que incorporam a orçamentação baseada no género (GRB) é monitorizada.

NB: Serão identificadas outras alterações e indicadores sobre temas prioritários, finanças sustentáveis, etc.

1  Veja também os indicadores do atual Plano de Ação da UE sobre Género.

• falta de apropriação por parte dos parceiros 
e má integração das prioridades transversais 
(particularmente o género) nas políticas e 
estratégias dos países parceiros;

• falta de tempo e falta de cultura sensível às 
prioridades transversais.

• o processo de identificação deve ser 
suficientemente aberto aos parceiros operacionais;

• As mudanças comportamentais / contexto 
sociocultural são tidas em conta na formulação;

• desenvolvimento de parcerias multi-stakeholder ;
• Perícia reconhecida e instrumentos/abordagens da 

Cooperação Luxemburguesa ;
• finanças verdes e a situação macroeconómica 

internacional;
• Os orçamentos devem ser adaptados à integração 

de prioridades transversais.

Fatores limitantes Fatores de sucesso

OPERACIONALIZAÇÃO
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MELHORIA CONTÍNUA
LuxDev está continuamente a reforçar a sua eficiência operacional:
• sistemas de informação ;
• gestão do conhecimento ;
• sistemas de comunicação ;
• desenvolvimento de competências ;
• responsabilidade ambiental e social ;
• gestão da qualidade.

 Referências Estratégia geral
A fim de consolidar os seus pontos fortes e maximizar o seu impacto, o Luxemburgo está a assumir os seguintes 
compromissos: 
• promover os princípios da eficácia do desenvolvimento. Este compromisso está de acordo com a «Parceria Global 

para uma Cooperação para o Desenvolvimento Eficaz» e os seus quatro princípios: apropriação das prioridades de 
desenvolvimento pelos países em desenvolvimento; orientação para os resultados; parcerias de desenvolvimento 
inclusivas; e transparência e responsabilidade mútua;

• reforçar o planeamento estratégico e a medição do desempenho a todos os níveis. A identificação das prioridades do 
programa será realizada em conjunto com os países parceiros com base em quadros de resultados e indicadores de 
desempenho nacionais. A disponibilidade e o acesso a dados estatísticos de qualidade para medir o desempenho das 
ações de desenvolvimento serão sistematicamente promovidos;

(…)
• manter a flexibilidade e a capacidade de resposta. A cooperação do Luxemburgo permanecerá operacionalmente 

flexível a fim de poder fazer ajustamentos de acordo com as necessidades e manter um compromisso contínuo, 
especialmente em tempos de crise.

Alterações e indicadores identificados

LuxDev tem um sistema de informação eficiente que é adaptado aos seus parceiros e empregados.
• em todos os processos da Agência foi observada uma tendência para «papel zero» até 2030;
• os dados em conformidade com as normas da IATI são acessíveis através de um portal.

Para além de contribuir para os esforços de visibilidade e comunicação do governo,  LuxDev aumenta a sua reputação. 
A sua capacidade de ação, as suas realizações e o seu know-how são amplamente reconhecidos pelos atores nacionais e 
internacionais na cooperação para o desenvolvimento.
• a Agência e o seu pessoal são mais frequentemente convidados a participar em conferências e outros eventos relacionados 

com o sector de atividade da Agência do que nos anos anteriores ao lançamento do Visão 2030
• uma análise semestral do tráfego no website da Agência mostra que :

 - o número de visitantes únicos ao website LuxDev é consistentemente mais elevado do que no ano de referência 2020,
 - o website tem visitantes de cada um dos países onde a Agência opera,
 - o website tem visitantes de mais países do que antes do lançamento da Visão 2030;

• uma análise semestral do tráfego nas redes sociais da Agência mostra que :
 - o número de seguidores de LuxDev nas redes sociais é sistematicamente mais elevado do que no ano de referência 

2020,
 - o número médio de opiniões de publicações é mais elevado do que no ano de referência 2020 ;

• indicador: a sede implementa um plano de comunicação anual baseado em planos de comunicação desenvolvidos pelo 
terreno.

Os empregados de LuxDev têm as competências e os conhecimentos necessários para implementar o Visão 2030.
• as competências adquiridas e as competências a desenvolver são documentadas nas folhas de avaliação do pessoal (folha 

de formação e avaliação pessoal);
• 80% dos pedidos de formação relacionados com as competências exigidas são satisfeitos;
• os objectivos e planos de acção individuais incorporam actividades que contribuem para a Visão 2030;
• as competências de assistência técnica no desenvolvimento de capacidades e abordagens orientadas para a mudança são 

avaliadas durante o recrutamento.

LuxDev reforça o seu compromisso com um elevado nível de responsabilidade social e ambiental.
• a Responsabilidade Social Empresarial (CSR) está alinhada com a norma ISO 26000 e inclui um guia LuxDev 

específico para um plano de ação CSR com indicadores SMART1 ;
• a sede e todos os escritórios nacionais têm um plano de ação de RSE com indicadores SMART em vigor e 

monitorizados anualmente;
• a transição para a energia limpa e eficiência energética está a ser conseguida de várias formas.

1  SMART = Específico, Mensurável, Aceitável (e Ambicioso), Realista, Temporalista.

• insegurança nos países de intervenção ;
• falta de recursos dedicados à comunicação ;
• indisponibilidade e inacessibilidade de energia 

limpa nos países de intervenção ;
• as possíveis limitações dos regulamentos gerais de 

proteção de dados.

• Ariane IT site;
• experiência e know-how da Agência;
• existência de políticas de transição energética e/ou 

de crescimento verde nos países de intervenção;
• clarificação das responsabilidades e do papel da 

comunicação;
• a pirâmide etária é controlada pelo departamento 

de recursos humanos.

Fatores limitantes Fatores de sucesso
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