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I. CONTEXTO ESTRATÉGICO 

 

A. Contexto do País 

 

1. Angola fez progressos económicos consideráveis desde o termo do conflito civil em 

2002. Depois da independência de Portugal em 1975, eclodiu uma intensa guerra civil entre o 

Movimento Popular para a Libertação de Angola (MPLA) e a Unidade Nacional para a 

Independência Total de Angola (UNITA), a qual se prolongou por cerca de três décadas, até 

2002. Na década passada, estabilidade política, riqueza em recursos naturais, produção crescente 

de petróleo e preços de petróleo globalmente elevados fizeram de Angola uma das economias de 

mais rápido crescimento do mundo. Entre 2002 e 2011, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu a 

uma média de 11 por cento, liderado por exportações significativas de petróleo. Angola 

conseguiu recuperar rapidamente depois das crises globais de 2008-2009, com a economia a 

recuperar em 2012 e o PIB a crescer a um valor estimado de 8,1 por cento. Angola é hoje 

classificada como um país de rendimento médio com um perfil económico muito positivo, 

prevendo-se que o PIB cresça 7,2 por cento em 2013 e 7,5 por cento em 2014. O forte 

crescimento do PIB permitiu-lhe expandir o sector público e incrementar o investimento em 

infra-estruturas e serviços básicos. A recuperação económica é vista como tendo tido um impacto 

positivo sobre o emprego, a reintegração de deslocados na força de trabalho e a recuperação do 

sector agrícola. Também se registaram reformas no sector público e Angola melhorou em 

indicadores de boa governança, especialmente nas áreas de segurança, estado de direito e 

desenvolvimento humano
1
. O Governo de Angola considera cruciais os próximos três a cinco 

anos para a conclusão da transição da situação de pós-conflito para a de crescimento sustentável. 

A Estratégia de Redução da Pobreza ‘Crescimento e Estabilização Económica 2010-2015’, a 

Visão 2015 e o Plano de Desenvolvimento Nacional 2013-2017 estabelecem o quadro de 

referência para esse processo de transição. 

 

2. Os indicadores de desenvolvimento humano são em geral baixos, mas estão a 

melhorar. O forte desempenho económico de Angola da década passada foi acompanhado de 

uma lenta mas consistente melhoria dos indicadores de desenvolvimento humano, o que levou 

Angola a ocupar a posição 148 de 186 no Índice de Desenvolvimento Humano de 2012 (um 

índice que abrange rendimento, saúde e educação). No entanto, os indicadores sociais denotam 

pobreza generalizada e baixos níveis de desenvolvimento humano; 37 por cento da população 

ainda vivia em condições abaixo do limiar de pobreza em 2007-09, apresentando Angola taxas 

elevadas de mortalidade infantil abaixo dos 5 anos (194/1000, em 2007-09) e materna (450 per 

100 000 nascimentos), em comparação com a média dos países de África Subsariana. A 

esperança de vida dos Angolanos cresceu para 51,1 anos, embora abaixo da média da região 

(56,2 anos), apesar de uma taxa razoavelmente moderada de prevalência de VHI/SIDA (1,7 por 

cento na população entre 15 e 25 anos, em 2007-09). O coeficiente de Gini (55 por cento) indica 

desigualdades significativas na distribuição de recursos e oportunidades. Uma percentagem 

relativamente grande da população reside em instalações informais periurbanas, muitas vezes em 

condições de musseque. 

 

                                                 

 
1
De acordo com o Índice Ibrahim da Governança Africana, Angola atingiu agora uma pontuação de 42 em 100 

países, revelando um aumento superior a 5 pontos percentuais de 2006 a 2010.  
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3. Angola está a orientar-se para uma maior desconcentração e descentralização 

administrativa. Administrativamente, o território Angolano divide-se em 18 províncias e 164 

municípios. Angola está em processo de delegação gradual de mais responsabilidades e recursos 

financeiros para as províncias e municípios. Presentemente, no sector da educação, as províncias 

são responsáveis por dirigir as escolas primárias públicas e gerir cerca de 80 por cento de toda a 

despesa pública com a educação. Por lei, as atribuições dos municípios dependem da sua 

inserção geográfica em zona urbana ou rural. Os municípios urbanos são responsáveis pela 

construção de escolas, o equipamento, a conservação, os programas sociais, o desporto, etc. As 

atribuições dos rurais não contemplam a construção de escolas, mas incluem o fornecimento de 

refeições e transporte escolar, além das obras de conservação. As atribuições das comunas
2
 

inserem-se no domínio social e cultural e incluem, por exemplo, oferta da educação cívica. 

 

4. População e força de trabalho instruídas são vistas como a chave para um 

crescimento económico sustentado. Quando a guerra acabou, o Governo Angolano começou 

por dedicar-se à consolidação do acordo de paz, assistir os muitos refugiados e deslocados do 

interior, melhorar a segurança alimentar, desenvolver áreas rurais e melhorar os transportes por 

todo o território Angolano. A partir de 2005, aproximadamente, o Governo passou a centrar-se 

no desenvolvimento de infra-estruturas, investimento social e consolidação da reforma política e 

institucional. Comparando com outros países de África, Angola não tem recebido muita ajuda 

externa, mas tem beneficiado de linhas de crédito da China, sobretudo para o desenvolvimento 

de infra-estruturas. Depois de uma década de reconstrução do pós-guerra e rápida revitalização 

económica, Angola está a entrar numa segunda fase mais estável de desenvolvimento. Sendo já 

uma economia de rendimento médio, Angola está agora empenhada em diversificar a economia, 

acreditando que uma força de trabalho qualificada é a chave do desenvolvimento humano e de 

um crescimento duradouro e sustentável. Em discursos recentes, o Presidente expressou o seu 

empenho na reforma educativa em curso e em três prioridades para o sector da educação para os 

próximos anos: (i) expandir a rede de escolas, (ii) melhorar a qualidade da educação, e (iii) 

reforçar a eficiência e a equidade do sistema educativo a todos níveis. A educação é uma das 

áreas prioritárias de intervenção na Estratégia de Redução da Pobreza do país. 

 

B. Contexto Sectorial e Institucional 

 

5. Na década passada, o Governo concentrou-se na expansão do acesso à escolarização. 

Durante a longa guerra civil de Angola, a maior parte das crianças não frequentou a escola. A Lei 

de Bases do Sistema de Educação de 2001 impulsionou uma reforma abrangente do sistema 

educativo, que se tem vindo a desenrolar gradualmente entre 2004 e 2015. De acordo com a 

orientação estratégica do Governo para o sector, a primeira fase da reforma constituiu o período 

de emergência (2003-2005); a segunda fase constituiu o período de estabilização (2006-2010); e 

a terceira e última fase da reforma constitui o período de desenvolvimento (2011-2015). As 

opções políticas e investimentos têm sido feitos de acordo com estas três fases. 

 
 

                                                 

 
2
 A organização administrativa de Angola inclui: províncias, municípios, comunas e aldeias. Aldeias são os 

agrupamentos populacionais mais pequenos que em geral são geridos por chefes tradicionais chamados Sobas. 



 

3 

 

6. Em termos curriculares, a reforma alargou o ensino primário de 4 anos de 

escolaridade obrigatória para 6 anos de escolaridade obrigatória e gratuita. Durante os 

períodos de emergência e estabilização, a expansão física do sistema educativo foi uma das 

principais prioridades do Governo — tarefa dantesca tornada ainda mais desafiadora pelo 

elevado número de retornados do pós-guerra e pelas elevadas taxas de crescimento demográfico. 

A inscrição na escola primária cresceu de 1,8 milhões, em 2002, para cerca de 4,2 milhões, hoje 

em dia. A Taxa Bruta de Escolarização (TBE) cresceu de um valor estimado de 67 por cento, em 

2002, para um valor bastante superior a 100 por cento, nos dias que correm (cerca de 103 por 

cento em 2007). Mesmo com esta grande expansão, muitas crianças em idade escolar continuam 

fora das escolas, enquanto muitas das que as frequentam têm uma idade superior à idade modal. 

As crianças do sexo feminino continuam em desvantagem em termos de acesso à escola 

primária, embora a diferença esteja a diminuir (o rácio de raparigas para rapazes na primária era 

de 0,98 em 2007-09). A taxa de conclusão do ensino primário era de aproximadamente 35 por 

cento, em 2007, e 47 por cento, em 2010.
3
 A infra-estrutura continua a ser um constrangimento, 

com cerca de 70 por cento das escolas primárias a terem de funcionar em dois ou mais turnos. O 

Banco Mundial já financiou construção escolar no âmbito do programa Fundo de Acção Social. 

O Governo continua a expandir a rede escolar através de um grande programa de construção de 

escolas financiado pelo próprio Governo. Porém, à medida que o período de desenvolvimento 

evolui, a atenção passou a centrar-se nas questões de eficiência interna e externa do sistema. 

 

7. A despesa pública com a educação tem crescido consideravelmente nos últimos anos, 

em grande medida devido ao recrutamento massivo de professores. Em percentagem do PIB, 

a despesa pública com a educação cresceu de 2,1 por cento, em 2005, para 3,1 por cento, em 

2007, e para um valor estimado de 3,9 por cento no orçamento de 2011. Dado o real aumento do 

PIB, este crescimento absorve um aumento substancial de recursos, ao mesmo tempo que põe em 

evidência o empenho crescente do Governo. De facto, o Governo Angolano tenciona continuar a 

investir na educação parte do superavit fiscal esperado para os próximos 2 a 3 anos. A proporção 

da despesa do Governo com a educação cresceu de 6,5 por cento, em 2005, para 9,5 por cento, 

em 2009, e estabilizou nuns mais moderados 8,5 por cento no orçamento de 2012. A maior parte 

da despesa com a educação é transferida para as províncias. O ensino primário absorve 67 por 

cento do orçamento da educação, o que está em concordância com a prioridade de oferta 

universal do ensino primário da Estratégia de Redução da Pobreza. 

 

8. Mas a aprendizagem não é para todos os alunos; muitos não sabem ler. Em 2011, 

realizou-se a primeira avaliação da capacidade de leitura nas classes iniciais, abrangendo uma 

amostra de escolas representativa do todo nacional; esta avaliação confirmou que muitos alunos 

da 3ª classe não conseguiam ler uma única palavra no teste de avaliação de fluência de leitura, 

administrado em Português. Os resultados são bastante inferiores aos de outros países (excepto 

Moçambique, com 57 por cento) que aplicaram o mesmo tipo de avaliação (1 por cento na 

Libéria, 18-20 por cento no Senegal, 22 por cento no Gana, 36 por cento na Etiópia). Os défices 

na qualidade da educação, tal como percepcionados pelos beneficiários, foram explorados na 

ampla avaliação de beneficiários que se realizou para a preparação deste Projecto — sumarizada 

no Anexo 6. Além do impacto traumático da guerra civil e do défice de infra-estruturas 

                                                 

 
3
 Todos os indicadores que fazem uso de dados de população são estimados, pois Angola não tem censos 

populacionais há cerca de 30 anos. 
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escolares, os beneficiários relacionam a baixa qualidade da educação com uma combinação dos 

seguintes factores: 

 

(a) Muitos professores têm poucos conhecimentos académicos e competências 

pedagógicas, e têm muitas vezes de ensinar turmas grandes, sem qualquer 

programa de formação contínua. Desde 2002, o corpo docente cresceu de 83 600 

professores primários e secundários para mais de 200 000. Muitos dos novos docentes 

têm pouca ou nenhuma formação profissional e alguns apenas completaram 8 anos de 

escolaridade. Uma em cada cinco das escolas envolvidas no estudo de avaliação da 

capacidade de leitura nas classes iniciais, que se realizou em 2011, não tinha um único 

professor com formação profissional. Os professores não estão preparados para ensinar 

em turmas com muitos alunos com mais idade que a modal ou com crianças de diferentes 

origens linguísticas. O tempo de instrução é muitas vezes reduzido, em parte devido ao 

funcionamento das escolas em turnos múltiplos. Além disso, algumas das escolas 

incluídas no estudo de avaliação da capacidade de leitura nas classes iniciais tinham 

turmas com mais de 140 alunos na 3ª classe. Embora se tenham expandido as escolas de 

formação de professores, não há nenhum programa compreensivo de formação contínua 

em funcionamento. Um factor chave para a melhoria da aprendizagem é, por isso, a 

construção de um programa de formação contínua de professores. 

 

(b) Falta de envolvimento da comunidade local na gestão da escola causa fragilidades 

na gestão escolar. É encorajada a constituição de conselhos de escola, mas não estão 

estabelecidos por lei. Há a percepção de que não existem na maioria das escolas e, 

naquelas em que existem, o papel que desempenham é muito limitado. Nem as escolas 

nem os conselhos respectivos recebem recursos financeiros do Governo. No entanto, o 

Ministério da Educação (MED) desenvolve uma experiência particularmente bem-

sucedida na Província austral de Namibe de desenvolvimento de um conceito de 

agrupamento de escolas, as chamadas Zonas de Influência Pedagógica (ZIP). O conceito 

de ZIP é uma combinação entre a constituição de conselhos de escola e o agrupamento 

das escolas em ZIP, compostas de escolas-sede que apoiam uma série de escolas-satélite, 

localizadas em área relativamente próxima das primeiras. O MED vê as ZIP como uma 

base para o reforço da capacidade institucional da escola e como centro do 

desenvolvimento profissional dos professores. Outro dos objectivos do modelo das ZIP é 

a criação de redes escolares de partilha e colaboração recíproca no trabalho do dia-a-dia, 

de forma a prestar um serviço educativo de qualidade. A experiência internacional, em 

particular de países saídos da guerra como El Salvador e Nepal, mostra que o 

envolvimento da comunidade nas escolas tem melhorado significativamente a gestão 

escolar e os resultados de aprendizagem. O desafio é a implementação do plano do 

Governo de Angola de estabelecimento de ZIP nas 18 províncias do país. 

 

(c) Ausência de avaliações sistemáticas da aprendizagem dos alunos, apesar dos 

progressos encorajadores mais recentes. Angola não tem exames nacionais no final de 

cada nível de ensino. Esta falta de informação credível sobre a aprendizagem dos alunos 

inibe uma forte exigência de melhoria da qualidade do ensino, e reduz a capacidade de 

compreensão sobre como melhorar a qualidade do serviço educativo e a aprendizagem 

dos alunos. A recente avaliação da capacidade de leitura nas classes iniciais é a primeira 
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avaliação representativa e de larga escala dos resultados de aprendizagem em Angola. 

Esta e outras actividades apoiadas pelo Banco Mundial, que administra o Programa de 

Ajuda Russa à Educação para o Desenvolvimento (READ), desenvolveram competências 

no domínio da avaliação dos alunos. A avaliação da capacidade de leitura nas classes 

iniciais constitui uma base de referência para a medição dos resultados e diagnóstico de 

necessidades de aprendizagem, a serem seguidos com outras avaliações nacionais 

periódicas de alunos, tal como previsto na política do Governo. A formação recebida 

precisa de ser sistematizada e disseminada junto de um grupo mais alargado, que inclua 

províncias e escolas de formação de professores, directores de escola e professores. 

 

(d) Ausência generalizada de comunicação dos resultados escolares, em particular ao 

nível da escola. Angola ainda não tem um sistema funcional de Gestão da Informação de 

Educação (SIGE); como resultado, as estatísticas de educação são pobres e demoram 

muito a ser disponibilizadas. Estão em curso esforços de desenvolvimento da gestão da 

informação e estatísticas de educação. Com o apoio da Comissão Europeia, da UNICEF e 

da UNESCO, o Governo está a desenvolver um Sistema Provincial de Gestão da 

Informação de Educação e Formação e a investir na constituição de capacidade 

institucional de planeamento em 8 das 18 províncias, com a perspectiva de, mais tarde, 

abranger as restantes 10. Este esforço carece de ser complementado com maior prestação 

de informação a nível de escola e comunitário. Por exemplo, na província de Namibe, as 

escolas-sede desempenham um papel de coordenação e liderança na melhoria da gestão 

das escolas das ZIP, tornando-as mais eficazes através de uma melhor monitorização das 

estatísticas escolares. Produzem muitas vezes um boletim informativo sobre resultados 

escolares, afixado em cartazes nas escolas, estimulando a participação dos pais e da 

comunidade e a partilha de experiências (como o sistema de mentoria de professores, 

encontros de gestão de directores, etc.). Os boletins informativos das escolas elevariam os 

níveis de exigência relativamente a uma melhor gestão escolar e qualidade da educação e 

melhores resultados dos alunos.  

 

 

C. Objectivos de Nível Superior para os quais o Projecto Contribui 

 

9. Relação com a Estratégia de Parceria com o País (EPP) FY14-16, Transição para 

Crescimento Partilhado. O Projecto proposto faz parte da futura EPP FY14-16, cuja discussão 

no Conselho de Directores Executivos está prevista para 26 de Setembro de 2013. A Estratégia 

tem em vista apoiar Angola nos seus esforços de desenvolvimento de uma diversificação 

económica mais integrada, melhoria da prestação de serviços básicos, e desenvolvimento de 

capacidade humana e institucional de mais longo prazo. Este Projecto está incluído no Pilar 2 da 

Estratégia: Melhorar a Qualidade da Prestação de Serviços e Aprofundar a Protecção Social. Ao 

investir na qualidade do ensino, da gestão escolar e da prestação de contas, e no uso da avaliação 

para a melhoria da qualidade e reforço da capacidade institucional do Ministério da Educação a 

nível central e local, espera-se que o Projecto constitua um importante contributo para a melhoria 

da qualidade da prestação de serviços educativos em Angola. 

 

10. Forte relação com a Estratégia para a África e a Estratégia para a Educação do 

Banco. O Projecto está directamente alinhado com a Estratégia para a Região de África de 2011, 
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“O Futuro de África e o Apoio do Banco”, contribuindo para o Pilar 1 sobre Competitividade e 

Emprego. Além disso, está completamente alinhado com a Estratégia do Banco Mundial para a 

Educação, de 2011, “Aprendizagem para Todos – Investir nos Conhecimentos e Competências 

das Pessoas para Promover o Desenvolvimento”, a qual apela a uma focalização renovada na 

melhoria dos resultados de aprendizagem e na prestação de contas e resultados — todas elas 

áreas nucleares do Projecto ora proposto. 
 

11. Relação com outras actividades. O Projecto proposto constitui parte de um programa 

mais abrangente de investimento na qualidade da educação em Angola. O interesse das 

autoridades Angolanas neste Projecto resulta da colaboração recente do Banco Mundial com o 

país, com idêntica agenda, traduzida nas actividades relativas ao programa READ, e antes disso, 

na preparação de uma nota de política educativa para Angola. No quadro do READ, o Banco 

forneceu apoio para a referida avaliação da capacidade de leitura nas classes iniciais; para 

formação e desenvolvimento profissional dos recursos humanos do MED; e para a realização de 

uma visita de estudo Sul-Sul ao Brasil para apresentação do sistema de avaliação de alunos e 

melhoria da aprendizagem no Brasil aos quadros superiores e gestores do MED. 
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II. OBJECTIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO 

 

A. ODP 

 

12. Os Objectivos de Desenvolvimento do Projecto são melhorar os conhecimentos e as 

competências dos professores, assim como a gestão das escolas nas áreas designadas do Projecto; 

e desenvolver um sistema de avaliação sistemática de alunos. 

 

1. Beneficiários do Projecto 

 

13. Os beneficiários últimos do Projecto são os alunos, que beneficiarão de ser 

ensinados por professores com mais conhecimento e competências pedagógicas e estudarão 

em escolas melhor geridas. Espera-se que o Projecto venha a abranger 980 escolas primárias, 

frequentadas por cerca de 500 000 alunos durante o período de vigência do Projecto. As 

actividades a desenvolver terão impacto directo nos professores, mentores, directores, técnicos 

centrais e municipais, abrangendo um total aproximado de 30 000 elementos do pessoal do 

sector de educação e do governo local. Estes são os beneficiários directos do Projecto. 

 

14. O Projecto começará por ter impacto sobre os professores do ensino primário que 

participam na formação contínua. Espera-se que o Projecto forme cerca de 24 300 professores 

em 980 escolas. Outros beneficiários são os membros dos conselhos de escola, os mentores das 

escolas sede das ZIP e as Escolas de Formação de Professores (EFP) que participam no Projecto 

(3-4 formadores por cada uma das 18 EFP integradas), que desenvolverão competências 

profissionais como formadores em novas metodologias de ensino e como agentes de mudança na 

educação. Ter-se-á o cuidado de promover a participação de professoras e formadoras nas 

actividades do Projecto em todas as províncias e ZIP. Também são beneficiários os quadros 

municipais, os técnicos superiores do Ministério da Educação e os técnicos provinciais 

envolvidos na gestão e avaliação do Projecto. 
 

2. Indicadores de Resultados ao Nível do ODP 

 

15. Os Resultados do Projecto são: 

Tabela 1. Resultados do Projecto 

Objectivo Indicador 

Melhoria dos 

conhecimentos e 

competências dos 

professores 

Demonstração de melhoria nos conhecimentos e competências dos 

professores formados, medida pelos resultados de testes de avaliação 

de conhecimentos e observação de aulas 

Melhoria da gestão das 

escolas 

Percentagem de conselhos de escola em funcionamento (apenas nas 

escolas visadas pelo Projecto) 

Sistema de Avaliação 

de Alunos 
Número de avaliações por amostragem concretizadas 
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III. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

 

A. Componentes do Projecto 

 

16. O projecto estrutura-se em três componentes, a saber: 

 

Componente 1. Melhorar os Conhecimentos e Competências dos Professores e a Gestão 

Escolar em Escolas Primárias das Áreas Designadas do Projecto (US$63 milhões) 

 

17. Esta componente tem os seguintes objectivos: (i) consolidar e expandir o modelo das 

Zonas de Influência Pedagógica a todas as províncias de Angola; (ii) preparar, implementar e 

testar um programa de formação contínua de professores, visando melhorar os conhecimentos 

académicos e competências pedagógicas dos professores e o uso que fazem do tempo na sala de 

aula; e (iii) contribuir para melhorar a gestão das escolas e a sua prestação de contas perante a 

comunidade local, através da introdução de projectos escolares subsidiados, centrados em 

actividades promotoras de qualidade. Uma avaliação cuidada (incluindo avaliação do impacto) 

de conjuntos de intervenções nas diferentes subcomponentes permitirá identificar as abordagens 

de melhor relação custo-benefício e a sua redefinição em tempo útil no decurso do Projecto, até 

ficarem prontas para generalização nacional. 

 

Subcomponente 1.1. Consolidação das Zonas de Influência Pedagógica (US$3 milhões) 

 

18. Reforço do modelo das Zonas de Influência Pedagógica (ZIP) nas nove províncias do 

Mutuário onde se encontram implantadas, e estabelecimento de novas ZIP nas restantes nove 

províncias do país, através de: (i) campanhas de comunicação para informar as escolas sobre a 

estrutura ZIP em que foram integradas, assim como o papel que lhes cabe como escolas-sede ou 

escolas-satélite; (ii) constituição de um conselho de ZIP, e um outro de escola por cada uma das 

escolas das ZIP; (iii) capacitação dos conselhos de ZIP e de escola sobre os papéis e 

responsabilidades que lhes cabem; e (iv) desenvolvimento e implementação de um sistema de 

produção, distribuição e utilização de boletins escolares, com vista a melhorar a gestão e 

prestação de contas das escolas. 

 

19. Esta subcomponente financiará (i) reprodução do manual da ZIP, (ii) honorários de 

consultores para o desenvolvimento e implementação de formação para os facilitadores 

provinciais das ZIP e para o próprio trabalho dos facilitadores, e (iii) custos operacionais e ajudas 

de custo para o desenvolvimento e implementação da formação dos facilitadores das ZIP, para a 

condução de seminários e actividades de capacitação com as ZIP, e para a produção e 

distribuição de boletins informativos das escolas. 

 

Subcomponente 1.2. Programa de Formação Contínua de Professores (US$58 milhões) 

 

20. Melhoria dos conhecimentos académicos e competências pedagógicas dos 

professores e a gestão do tempo na sala de aula, através da preparação e execução de um 

programa de formação contínua de professores.  
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21. Esta subcomponente financiará: (i) assistência técnica internacional e nacional para 

desenvolver o programa e materiais da formação de professores, formação de formadores, 

monitorização da formação, e fornecimento de apoio contínuo às Escolas de Formação de 

Professores; (ii) equipamentos e materiais de formação para as Escolas de Formação de 

Professores e escolas-sede das ZIP; (iii) reprodução de materiais de ensino e aprendizagem para 

formandos; (iv) bicicletas para mentores das ZIP; (v) custos operacionais associados às 

actividades dos formandos e formadores das ZIP, supervisores e recursos humanos dos 

municípios. 

 

Subcomponente 1.3. Melhorar as Estratégias de Gestão Escolar para a Melhoria da 

Qualidade (US$2 milhões) 

 

22. Devolução de autonomia e responsabilidades aos conselhos de escola e comunidades 

numa subamostra das ZIP apoiadas, através de: (i) desenho de Projectos Educativos (PE); e 

(ii) atribuição de subsídios aos conselhos de ZIP na forma de materiais e outros recursos para a 

implementação dos respectivos Projectos Educativos. 

 

23. Esta subcomponente financiará: (i) subsídios para as escolas; (ii) impressão do guião 

do PE e outros materiais; (iii) formação de facilitadores das ZIP sobre os subsídios e o 

processamento dos PE; e (iv) honorários de consultores e custos operacionais relativos ao apoio e 

monitorização da elaboração e execução dos PE. 

 

Componente 2. Estabelecer um Sistema de Avaliação de Alunos (US$9 milhões) 

 

24. Apoio ao MED nos seus esforços de melhoria do sistema de avaliação, através de: (i) 

desenvolvimento de uma estratégia quinquenal de avaliação; (ii) implementação de avaliações 

por amostragem da aprendizagem dos alunos da 4ª e 6ª classes nas disciplinas de Português e 

Matemática; (iii) desenvolvimento e implementação de uma segunda avaliação da capacidade de 

leitura nas classes iniciais (EGRA); (iv) desenvolvimento de um estudo sobre a qualidade da 

prestação de serviços; (v) pilotagem de exames nacionais de Português e Matemática na 6ª 

classe, e (vi) desenho, análise de dados, implementação e disseminação de um estudo de 

avaliação do impacto da Parte A
4
 do Projecto. 

 

25. Esta componente financiará: (i) assistência técnica internacional e nacional para a 

preparação da formação em avaliação, estudo sobre a qualidade da prestação dos serviços 

educativos e avaliação do impacto; (ii) recursos e formação para o desenvolvimento dos 

instrumentos (testes e medidas para a prestação dos serviços), protocolos de recolha de dados, 

análise e disseminação; (iii) serviços de consultadoria para estudos e avaliações; e (iv) materiais 

e despesas com programas de formação e recolha de dados, assim como a pilotagem dos exames 

nacionais de Português e Matemática na 6ª classe. 

 

                                                 

 
4
 O texto da descrição das componentes é o mesmo do Acordo Financeiro. A Parte A corresponde à Componente 1. 
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Componente 3. Gestão do Projecto (US$2 milhões) 

 

26. Apoio à implementação do Projecto pelo reforço das competências de gestão dos 

quadros do MED, dos administradores da educação a nível provincial e municipal, e dos quadros 

das escolas de formação de professores (EFP) que participam no Projecto, através da 

disponibilização de assistência técnica e formação e assegurando os custos operacionais. 

 

27. Esta componente financiará: (i) assistência técnica para a preparação dos módulos de 

formação de quadros das escolas de formação de professores e para os de nível central, 

provincial e municipal; (ii) serviço de consultadoria para apoio às actividades de capacitação; 

(iii) materiais de formação e despesas relacionadas com a elaboração de programas de formação; 

e (iv) custos operacionais de gestão do Projecto, monitorização e programas de formação. 

 

B. Financiamento do Projecto 

 

1. Instrumento de Empréstimo 

 

28. O Projecto Aprendizagem para Todos é um Financiamento a um Projecto de 

Investimento (FPI) de US$75 milhões, complementado com uma comparticipação do 

Governo de Angola no montante de US$5 milhões. O FPI é o instrumento do Banco que 

proporciona mais flexibilidade e um apoio mais intensivo à implementação, assegurando em 

simultâneo a viabilidade técnica e financeira dos investimentos no sector. Este foi o instrumento 

preferido, em detrimento de outros como Empréstimo para Políticas de Desenvolvimento (DPL), 

e Desempenho para Resultados. 
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2. Custos e Financiamento do Projecto 

Tabela 2. Custos e Financiamento do Projecto 

Componentes do Projecto Custo do 

Projecto (US$ 

milhões) 

Financiamento 

BIRD ou AID 

% 

Financia

mento 
    

Componente 1: Melhorar os Conhecimentos e Competências dos 

Professores e a Gestão Escolar em Escolas Primárias das Áreas 

Designadas do Projecto 

64 63 98% 

1.1 Consolidação das Zonas de Influência Pedagógica 3 3 100% 

1.2 Programa de Formação Contínua de Professores 59 58 98% 

1.3 Melhorar as Estratégias de Gestão Escolar para a Melhoria 

da Qualidade 
2 2 100% 

    

Componente 2: Estabelecer um Sistema de Avaliação de Alunos  9 9 100% 

    

Componente 3: Gestão do Projecto 5 2 40% 

    

Total de Custos de Base    

Contingências 2 1 50% 

    

Total Financing 80 75 94% 

*Parte do financiamento AID deste Projecto constitui reafectação de cancelamentos de 8,7 milhões de SDR da II 

Fase do Projecto de Recuperação Multisectorial de Emergência de Angola (Projecto ID 095229) e de 5,5 milhões de 

SDR do Projecto de Pequena Agricultura Orientada para o Mercado (Projecto ID 093699). 
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C. Lições Aprendidas e Reflectidas no Desenho do Projecto 

 

29. Implementação das ZIP. O modelo ZIP foi introduzido em nove províncias, com 

particular sucesso na província austral do Namibe. O Projecto proposto foi concebido com base 

nos resultados das ZIP, particularmente no Namibe, cujo modelo se alicerçou nas lições retiradas 

da experiência de Moçambique. As práticas de supervisão têem sido fragmentadas e centradas na 

verificação da conformidade com as normas e regulamentos e não nas actividades de ensino-

aprendizagem, nem no apoio pedagógico a professores e escolas. As ZIP colocam a supervisão 

no centro do apoio pedagógico a professores, sobretudo por causa da insuficiente preparação do 

corpo docente para lidar com crianças de origens sociais diferentes ou desfavorecidas. As lições 

retiradas da implementação das ZIP serão incorporadas na implementação do Projecto. 

 

30. Avaliação adequada dos alunos e adequado sistema de avaliação. São incorporadas 

no Projecto as experiências internacionais positivas de avaliação, incluindo as da avaliação do 

desempenho dos alunos, levadas a cabo por agências educativas apoiadas pelo Banco Mundial, 

como elemento essencial para a contínua aferição da qualidade da educação num país. Um grupo 

de 21 elementos dos quadros do MED participou numa visita de estudo ao Brasil, em Março de 

2011, e tomou contacto em primeira mão com a multiplicidade de iniciativas coordenadas que se 

estão a testar no Brasil. A visita de estudo contribuiu para uma mudança de atenção para a 

avaliação do sistema e para o uso da evidência como recurso para a procura de caminhos para a 

melhoria da qualidade da educação e, em última instância, da aprendizagem dos alunos. Com 

base nas lições retiradas da visita de estudo e da experiência de outros países, o Governo decidiu 

implementar avaliações e utilizar os resultados para melhorar os processos de ensino e 

aprendizagem. Como resultado, os responsáveis Angolanos terão adquirido informação e 

competências necessárias à escolha das políticas a desenvolver para melhorar os resultados da 

aprendizagem e a qualidade dos serviços educativos. 

 

31. O desenho do Projecto tem em conta as lições aprendidas com operações anteriores 

em Angola. Embora as actividades de implementação do Projecto se desenvolvam aos níveis 

central e local, há apenas uma única agência de implementação do Projecto, que é o MED. Para 

reforçar os mecanismos de comunicação entre o nível central e o local, assegurar um fluxo 

suficiente de informação sobre as actividades do Projecto, e apoiar a comunicação interna à 

Equipa de Gestão do Projecto (EGP), esta última integra um técnico de comunicação. Serão 

concebidas e implementadas estratégias de monitorização que assegurem uma assistência técnica 

internacional bem-sucedida. Além disso, o pagamento da assistência técnica e serviços de 

consultadoria dependerá da qualidade do desempenho e dos produtos fornecidos. O Projecto 

resulta de um pedido concreto das autoridades de Angola, sendo que o Ministério da Educação 

esteve plenamente envolvido na sua preparação, desde as discussões preliminares sobre as 

actividades a incluir. Estas foram também discutidas com quadros provinciais e membros de 

Escolas de Formação de Professores. Foi feita uma avaliação de beneficiários do Projecto. O 

desenho do Projecto está completamente incorporado num processo de capacitação que toma em 

consideração as necessidades específicas dos vários intervenientes. O Projecto também inclui um 

plano de governança (Anexo 8). Avança-se no Anexo 5 com uma proposta de recrutamento de 

um consultor em regime de contrato de longa duração para acompanhar as actividades no terreno 

e com um conjunto de apoios extra de supervisão. 
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IV. IMPLEMENTAÇÃO 

 

A. Procedimentos Institucionais e de Implementação 

 

32. O Ministério da Educação tem a responsabilidade global pela implementação do 

Projecto, que será realizada pelos corpos centrais e locais que têm a cargo a provisão 

educativa. Há capacidade substancial instalada que será complementada sempre que necessário, 

particularmente em áreas fiduciárias. Por essa razão, a implementação do Projecto potenciará a 

capacidade instalada nacional. A assistência técnica para o desenvolvimento da capacidade 

instalada será nacional, ou internacional se Angola não dispuser da necessária competência 

especializada. 

 

33. A implementação é dirigida a nível central pelo Secretário de Estado da Educação, 

através de uma Comissão Executiva do Projecto (CEP) assistida por uma Equipa de Gestão 

do Projecto (EGP). A supervisão global do Projecto será da responsabilidade do Secretário de 

Estado da Educação e três departamentos-chave do Ministério estarão directamente envolvidos 

na implementação do Projecto a nível central; são eles: o GEPE – Gabinete de Estudos, 

Planeamento e Estatística; o INIDE – Instituto Nacional para a Investigação e Desenvolvimento 

da Educação; e INFQ – Instituto Nacional de Formação de Quadros. Juntamente com o 

Secretário de Estado, os directores destes departamentos constituem a CEP. O principal papel da 

CEP é a supervisão do Projecto, identificação e resolução de problemas e ligação com 

autoridades provinciais. A Equipa de Gestão do Projecto (EGP), dirigida por um Gestor de 

Projecto (GP), reporta mensalmente perante a CEP. A EGP é composta por técnicos (educação), 

membros fiduciários e de monitorização e avaliação (M&A) dos três departamentos, incluindo 

um especialista de avaliação do impacto. Na fase inicial, e se necessário a longo termo, três 

especialistas externos prestarão assistência e formação à EGP, nos domínios de aquisições, 

gestão financeira, e monitorização e avaliação. Estes especialistas apoiarão a EGP o tempo que 

for necessário para o desenvolvimento de capacidade considerada suficiente. Os termos de 

referência da EGP e respectivos membros estão sumarizados no Anexo 3. 

 

34. A nível local, a implementação da Componente 1 incluirá:  

 

 Na Subcomponente 1.1. Os directores provinciais da educação estabelecerão as ZIP, 

em coordenação com o Instituto Nacional de Formação de Quadros (INQF) e a EGP. 

Os facilitadores das ZIP darão formação às ZIP com base em orientações nacionais, 

enquanto que as escolas se responsabilizam pela informação a constar dos boletins 

informativos, com a supervisão do facilitador e do conselho da ZIP. 
 

 Na Subcomponente 1.2. A formação de professores e posterior acompanhamento 

serão realizados pela Escola de Formação de Professores que vier a ser designada 

pelo INQF (EGP). A escola-sede de cada ZIP acolherá as sessões de formação e fará 

o acompanhamento posterior dos formandos. A formação que se realiza fora das ZIP 

terá lugar nas escolas de formação de professores. 
 

 Na Subcomponente 1.3. Cada conselho de ZIP desenvolverá, submeterá a aprovação 

e implementará o Projecto Educativo da ZIP, em coordenação com os directores das 

escolas e respectivos conselhos, e prestará igualmente contas sobre resultados. Os 
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facilitadores das ZIP apoiarão os conselhos respectivos. Os municípios analisarão e 

aprovarão os planos, farão a gestão dos subsídios, procederão à aquisição dos bens e 

serviços necessários à implementação dos planos e farão a revisão dos relatórios de 

resultados. A EGP agregará e avaliará os resultados nacionais. 

 

35. Relativamente a todos os aspectos da Componente 1, manter-se-ão informados os 

Governadores Provinciais e os Directores Provinciais de Educação, de forma a assegurar o total 

apoio e empenho das autoridades provinciais. O Anexo 3 contém uma descrição mais 

pormenorizada do processo de implementação. 

 

B. Monitorização e Avaliação de Resultados 
 

36. No sector da educação é insuficiente a capacidade instalada em termos de 

monitorização e avaliação. Isto é válido para os níveis central, provincial e municipal. Para 

assegurar uma correcta monitorização do Projecto e ao mesmo tempo reforçar as competências 

de monitorização, avaliação e prestação de contas, são propostos os seguintes mecanismos: 
 

37. O Grupo Técnico do Sistema Nacional de Avaliação (GTSNA) criará uma base de 

dados através de um simples censo de todas as escolas primárias do país. Esta fornecerá os 

dados necessários ao cálculo dos indicadores de base para o Projecto e apoiará a selecção das 

localidades e escolas a participar no Projecto. Este grupo revelou ser capaz de recolher dados das 

províncias, municípios e escolas. 
 

38. Para monitorizar o progresso em relação aos indicadores do Projecto, o GTSNA 

promoverá actualizações anuais da base de dados de ensino primário para as áreas 

designadas do Projecto e calculará os valores anuais dos indicadores. Além disso, os membros do 

GTSNA realizarão visitas aos municípios, de seis em seis meses, para elaborar um relatório 

sobre o estado da implementação, e, ao mesmo tempo, prestarão apoio ao desenvolvimento das 

intervenções a nível local. 
 

39. Será fornecida formação sobre monitorização e avaliação a todos os intervenientes, 

conforme as necessidades. Além disso, o GTSNA também receberá formação específica em 

avaliação do impacto. Os quadros municipais também serão formados em recolha de dados, 

análise e divulgação no que respeita às actividades do Projecto.  
 

40. Foi concebida uma avaliação rigorosa do impacto das intervenções da Componente 

1. Esta avaliação permitirá identificar o impacto relativo e a relação custo-benefício das 

diferentes intervenções, de forma a informar as fases posteriores do Projecto e as intervenções 

futuras do Governo com vista a elevar os DAPrões de qualidade dos serviços educativos.  
 

41. São reservados fundos para elaborar estudos que possam ajudar o MED a tomar 

decisões mais informadas sobre a qualidade e a equidade do desenvolvimento da educação. Estão 

planeados estudos sobre os seguintes temas (indicativo): (i) Crianças fora da escola, (ii) Estudo 

longitudinal sobre a escolarização das crianças do sexo feminino, acompanhando um grupo 

seleccionado de meninas por um período de 6 anos; (iii) Questões sociais, incluindo VIH, e 

educação; e (iv) Reforma da formação inicial de professores. 
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C. Sustentabilidade 

 

42. A sustentabilidade das intervenções do Projecto assenta: (i) num empenho muito forte 

do Governo em melhorar os resultados de aprendizagem dos alunos das escolas primárias; (ii) no 

alinhamento do Projecto com a política nacional de estabelecimento das ZIP como centros de 

apoio a escolas e professores; e (iii) na concepção de mecanismos de preparação para a 

implementação do Projecto, de forma a assegurar que se efective através das instituições 

existentes, a partir das suas presentes actividades e capacidades, e garantindo um sentimento 

partilhado de pertença. 

 

43. A componente de reforço do sistema nacional de avaliação tem probabilidades de 

ser altamente sustentável. A existência de um sistema nacional de avaliação funcional e 

tecnicamente desenvolvido, que monitorize os resultados da aprendizagem a nível nacional, é um 

alicerce imprescindível para um sistema educativo que visa a qualidade. Além disso, o GTSNA é 

uma unidade já estabelecida no MED com um orçamento dedicado. 

 

44. A componente de formação contínua de professores será conduzida pelo MED e 

pelas escolas de formação de professores existentes e não por instituições novas ou 

paralelas. Prevê-se que seja um programa replicável, que venha a expandir-se se se revelar 

eficaz. O Projecto será acompanhado de intensa monitorização e avaliação, incluindo de 

impacto, esperando-se que, depois de disponibilizados dados sobre os benefícios da formação, o 

Governo de Angola assegure a sua continuidade enquanto for necessária. O que não será 

irrealista se tivermos em conta a prioridade já atribuída pelo Governo ao ensino primário, aliada 

a um forte crescimento económico. Procurar-se-á conceber e implementar a formação de 

professores de forma económica e flexível, por exemplo em formação intensiva, em períodos em 

que as escolas de formação de professores não estejam em funcionamento. 
 

V. RISCOS PRINCIPAIS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 
 

A. Tabela Sumária de Classificação de Riscos 

Tabela 3. Sumário da Classificação de Riscos 

Risco Classificação 

Risco Associado a Intervenientes Moderado 

Risco associado à Agência de Implementação  

- Capacidade Elevado 

- Governança Elevado 

Risco associado ao Projecto  

- Desenho Moderado 

- Social e Ambiental Baixo 

- Programa e Doadors Baixo 

- Monitorização e Sustentabilidade Elevado 

Risco Global de Implementação Elevado 
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B. Explicação da Classificação Global de Riscos 

 

45. O principal risco associado ao Projecto é a fraca capacidade instalada. Por isso, será 

proporcionada, a todos os membros da Equipa de Gestão do Projecto, formação e assistência 

técnica em áreas-chave do Projecto, particulamente aquisições, gestão financeira, monitorização 

e avaliação, durante o período que se revele necessário a uma transferência suave da 

implementação do Projecto para o pessoal do MED. Será aplicada uma abordagem de formação 

em contexto, a qual permitirá aprender em exercício. Esta abordagem permitirá que se mantenha 

no MED o capital humano investido depois de concluído o Projecto. 

 

46. A classificação global de risco para esta operação é Elevado na preparação e na 

implementação. O factor essencial que determina estas classificações é a fraca capacidade dos 

quadros a nível central, provincial, municipal e institucional. A fraca capacidade leva a 

classificações de risco de Elevado em governança e em implementação, monitorização e 

sustentabilidade. Os riscos serão minimizados com actividades de capacitação e assistência 

técnica durante a implementação. No decurso do processo de preparação, vários intervenientes 

também foram envolvidos no desenho das intervenções. As questões da sustentabilidade também 

são importantes. Contudo, a alocação orçamental de recursos para o ensino primário tem vindo a 

aumentar e a focalização na qualidade tem sido uma prioridade do Governo, o que é evidenciado 

no contínuo empenho na qualidade que transparece do envolvimento nas actividades do READ. 

Os quadros do MED participaram numa visita de estudo que tinha por objectivo adquirir 

conhecimento sobre experiência internacional relacionada com a implementação de intervenções 

para a qualidade. A partilha de saberes entre quadros nacionais e municipais que se processou 

durante a visita também contribuiu para o alargamento de perspectivas. O Projecto inclui o 

desenvolvimento e a introdução de um sistema de participação das escolas-sede das ZIP e uma 

componente de gestão escolar que assegura a participação da escola e da comunidade e que 

permitirá mitigar alguns dos problemas associados à implementação e sustentabilidade das 

intervenções. Os processos de monitorização e avaliação também incluirão mecanismos de 

mitigação que assegurem a prestação de contas. Foi formulado um plano de governança, que se 

incluiu no Anexo 8. Este plano será revisto anualmente para incorporar as lições aprendidas em 

cada ano de implementação das actividades do Projecto. 

 

 

VI.  SUMÁRIO DA AVALIAÇÃO 

 

A. Análise Económica e Financeira 

 

47. Do ponto de vista económico, é facilmente justificado o investimento na educação 

primária, dadas as baixas taxas de conclusão deste nível de ensino e os fracos resultados de 

aprendizagem dos que o frequentam. Os investimentos na educação, particularmente na 

primária, produzem geralmente elevados retornos económicos. Os indivíduos pobres podem 

não investir o suficiente na educação por falta de recursos, pelo que se justifica o investimento 

público. Contudo, a qualidade da educação não é de desprezar. A investigação internacional 

mostra que a aprendizagem dos alunos está mais estreitamente associada a maior produtividade 

no mercado de trabalho e a honorários mais elevados do que a mera frequência da escola. Este 

Projecto centra-se por isso no que acontece na sala de aula. Paralelamente, o Governo tem vindo 
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a financiar investimentos substanciais em infra-estruturas (com investimentos em infra-estruturas 

escolares na ordem dos US$83 milhões previstos para 2012). 

 

48. A melhoria dos resultados de aprendizagem não está incluída na quadro de 

resultados e monitorização em virtude do tempo que demoram estes processos a produzir 

efeitos. Igualmente se não fez uma análise custo-benefício. O Projecto será acompanhado de 

uma avaliação do impacto e de outros estudos que produzirão informação sobre os resultados dos 

investimentos do Projecto, documentando igualmente os custos das diferentes intervenções. 

 

49. A despesa pública de Angola com a educação tem vindo a aumentar de cerca de 2,5 

por cento do PIB entre 1998 e 2006, para 3,7 por cento do PIB em 2011. Em proporção do 

total da despesa pública, o orçamento aprovado correspondia a 8,18 por cento em 2011 e 8,52 

por cento em 2012, sendo que 67 por cento do orçamento da educação está alocado ao ensino 

primário: esta percentagem evidencia bem um empenho substantivo no desenvolvimento deste 

nível educativo. O Projecto investirá uma média de US$16 milhões por ano, durante cinco anos, 

o que equivale, anualmente, a apenas 0,4 por cento do orçamento do Governo para a educação ou 

a 0,6 por cento do orçamento do ensino primário. A despesa total com a educação neste projecto 

é assim muito pequena se comparada com os gastos do Governo com o ensino primário. 

 

50. O impacto do Projecto no orçamento do Governo será bastante pequeno durante o 

seu período de duração e estará principalmente associado à necessidade de alocar os 

quadros do Governo à sua implementação. Não se prevê que os professores formados no 

âmbito do Projecto fiquem automaticamente qualificados para aceder a patamares salariais 

superiores. Contudo, depois de concluído o Projecto, o impacto orçamental será mais substancial 

se o programa de formação de professores e os subsídios às escolas se mantiverem com 

financiamento do Governo. Contrariamente a muitos outros países da região, Angola ainda não 

tem um programa de financiamento das escolas, pelo que, para lá do que possam angariar junto 

dos pais, pouco ou nada recebem para custear despesas que não se relacionem com salários. O 

Projecto prevê um montante médio de US$500 por escola e por ano, embora a sua atribuição 

concreta dependa do tamanho da escola (pequena, média, ou grande). A uma média de US$ 500 

por escola, o impacto no orçamento do Governo do alargamento do mecanismo de financiamento 

a todas as escolas primárias seria de cerca de US$5 milhões por ano. Dado que o orçamento para 

o ensino primário em 2012 foi de US$2,67 biliões, isto corresponderia a apenas 0,2 por cento da 

despesa total com este nível educativo. 

 

B. Técnica 

 

51. O desenho técnico do Projecto baseia-se na informação recolhida durante a 

elaboração da Nota de Política Educativa de Angola (2010) e da avaliação da capacidade de 

leitura nas classes iniciais (pilotagem em 2010 e avaliação em larga escala em 2011), além da 

experiência de implementação do programa READ com o GTSNA. Também influenciaram o 

desenho do Projecto os resultados da aplicação em Angola da ferramenta de avaliação SABER, 

Abordagem Sistémica para Melhores Resultados da Educação (cuja sigla decorre da designação 

em língua inglesa, Systems Approach for Better Education Results). 
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52. O Projecto proposto também se baseia em evidências globais sobre a importância de 

agir sobre atrasos na aprendizagem nas classes iniciais. A visita de estudo ao Brasil e a 

experiência de um programa bem-sucedido de desenvolvimento profissional de professores no 

Vietname sublinharam a necessidade de focalizar o desenvolvimento profissional dos professores 

como forma de melhorar a aprendizagem. A visita de estudo também demonstrou a importância 

de medir sistemáticamente, e traçar níveis de referência (‘benchmarking’) para a aprendizagem 

dos alunos, e de usar os dados da avaliação para informar e adaptar programas de 

desenvolvimento da qualidade. 

 

53. Considerando o âmbito geográfico do Projecto, a primeira componente sobre 

formação de professores/mentoria/financiamento das escolas intervirá em todas as 

províncias de Angola, mas em apenas um número limitado de ZIP/escolas em cada uma 

delas. Este âmbito geográfico alargado pretende dar satisfação ao empenho manifestado pelo 

Governo em fazer chegar as actividades de desenvolvimento a todas as regiões e províncias; esta 

opção permitirá ao Projecto a pilotagem das intervenções numa ampla variedade de contextos 

geográficos de Angola. A segunda componente sobre avaliação foi planeada para um âmbito 

nacional mais amplo. Embora o Projecto envolva muitos actores e uma considerável 

implementação a nível local, as actividades são simples e baseiam-se em práticas locais 

correntes. Os dispositivos de implementação têm em conta as lições aprendidas nas operações 

precedentes do Banco em Angola e a capacidade limitada dos intervenientes, e como tal, foram-

lhes incorporadas actividades de capacitação. Foi realizada uma avaliação de beneficiários que 

evidenciou o alinhamento das intervenções do Projecto com as suas necessidades e exigências. 

 

C. Gestão Financeira 

 

54. Foi feita uma Avaliação da Gestão Financeira de acordo com o Manual de Gestão 

Financeira para Operações de Investimento financiadas pelo Banco Mundial, editado pelo 

Conselho Sectorial de Gestão Financeira em 1 de Março de 2010. O objectivo da avaliação 

foi determinar se a agência de implementação, o Ministério da Educação, possui condições 

aceitáveis de gestão financeira que assegurem: (i) que os fundos sejam usados apenas para os 

fins a que se destinam de forma eficiente e económica, (ii) a elaboração de relatórios financeiros 

rigorosos, fiáveis e oportunos, e (iii) que os activos da agência sejam salvaguardados. 

 

55. A conclusão global da Avaliação da Gestão Financeira é a de que os mecanismos de 

gestão financeira do projecto satisfazem os requisitos mínimos da AID constantes da OP/BP 

10.02, com a excepção das questões mencionadas no Plano de Acção incluído no Anexo 3. O 

processo de gestão financeira do Projecto apresenta um risco global residual classificado como 

Substancial, sendo que, para mitigar os riscos identificados, é necessário que um conjunto de 

acções acordadas seja posto em prática no prazo estabelecido no Plano de Acção de Gestão 

Financeira, acima referido. 

 

D. Aquisições 

 

56. As aquisições para o Projecto proposto serão feitas de acordo com as orientações do 

Banco Mundial: “Aquisição de Bens, Obras e Serviços de Não Consultadoria por Empréstimos 

do BIRD e Créditos e Subsídios da AID por parte dos Mutuários do Banco Mundial” 
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(Guidelines: Procurement of Goods, Works, and Non-Consulting Services under IBRD Loans 

and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers), com data de Janeiro de 2011; “Seleção e 

Contratação de Consultores por Empréstimos do BIRD e Créditos e Subsídios da AID por parte 

dos Mutuários do Banco Mundial” (Guidelines: Selection and Employment of Consultants under 

IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers), com data de Janeiro de 

2011; disposições estipuladas no Acordo Financeiro; e Directrizes Anticorrupção do Banco 

Mundial. As actividades relativas a aquisições para o Projecto proposto serão geridas pelo 

Ministério da Educação, através do GEPE (EGP). Durante a preparação, foi feita uma avaliação 

da capacidade instalada do GEPE e da unidade de aquisições da Província de Namibe e ambas 

foram consideradas fracas. Será contratado um consultor qualificado, Especialista de Aquisições 

(EA), com conhecimento e experiência em procedimentos de aquisição do Banco Mundial e /ou 

do BMD, para apoiar a EGP e formar, supervisionar e fornecer apoio em exercício ao pessoal 

designado a nível central e provincial, assegurando que o MED se torne menos dependente de 

assistência técnica para levar a cabo futuros procedimentos de aquisição. 

 

57. O risco do Projecto associado a aquisições é Elevado. As questões essenciais e os riscos 

relacionados com as aquisições integradas na implementação do Projecto incluem: (i) 

insuficiente experiência com os procedimentos de aquisições do Banco; (ii) falta de consolidação 

de práticas adequadas de aquisições; (iii) atrasos devidos a incorrecta aplicação de processos de 

aquisição; (iv) atrasos na validação das propostas, avaliação e adjudicação dos contratos; (v) 

documentos de aquisições sistemáticamente preenchidos de forma não adequada; (vi) fraca 

capacidade interna para preparar os Termos de Referência (TDR) e especificações técnicas; (vii) 

pessoal de aquisições não envolvido em todas as fases das mesmas; (viii) atrasos devidos a falta 

de planeamento adequado e a gestão deficitária de contratos; (ix) atrasos e fragilidades na 

implementação do Projecto devidos a dificuldade em gerir os Documentos Padronizados de 

Contratação Pública do Banco Mundial; e (x) atraso na efectivação dos contratos devido a 

excessiva burocracia interna. 

 

58. As principais medidas de mitigação de riscos são: (i) a contratação a tempo inteiro de 

um consultor experiente especializado em procedimentos de aquisição do Banco Mundial e /ou 

BMD e de um técnico de aquisições; (ii) a secção de aquisições do Manual de Implementação do 

Projecto (MIP) e a sua disponibilização e conhecimento pelo pessoal relevante; (iii) formação do 

pessoal das aquisições em procedimentos de aquisição do Banco e de gestão de contratos (a nível 

central e provincial); (iv) a matriz de contabilização de aquisições, abrangendo todos os passos 

do processo de aquisição, definida e inserida no MIP; (v) definição e inserção no MIP de um 

sistema adequado de arquivo e registo; (vi) definição e inserção no MIP de um fluxograma de 

aquisições incluindo pessoal específico rotinado no processo de certificação de pagamento de 

facturas; (vii) estabelecimento de um sistema de gestão de contratos, através da adopção ou 

aquisição de uma ferramenta poderosa capaz de melhor os gerir; (viii) formação de pessoal para 

a preparação e monitorização de planos de aquisição; (ix) preparação, para revisão pelo Banco, 

de um exemplar de um processo de concurso público nacional (NCB), baseado na lista de 

excepções de NCB preparada pelo Banco e reflectida no Anexo 3. Acresce que o Banco 

procederá a supervisões trimestrais nos primeiros dois anos do Projecto e semestrais nos anos 

seguintes, além de efectuar revisões anuais pós-aquisições. Foi analisado um esboço do plano de 

aquisições e considerado satisfatório em 30 de Abril de 2012. Mais pormenores sobre avaliação 

de capacidade e procedimentos de aquisições para o Projecto encontram-se no Anexo 3. 
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E. Social (incluindo salvaguardas) 

 

59. O Banco procedeu a uma avaliação pormenorizada de beneficiários para o Projecto. 

O objectivo global da avaliação foi contribuir para a compreensão da exequibilidade social das 

intervenções do Projecto, focalizando o modo como o desenho satisfaz os interesses, valores e 

expectativas dos grupos que prevê beneficiar. A metodologia usada foi a Avaliação Rápida. 

Durante o trabalho de campo foram consultados cerca de 350 beneficiários, individualmente ou 

em grupo, incluindo alunos, famílias e professores. O trabalho de campo teve lugar em quatro 

municípios nas Províncias de Luanda (Luanda e Belas) e Kwanza Sul (Sumbe e Porto Amboim). 

 

60. Os resultados da Avaliação de Beneficiários indicam que os objectivos do Projecto 

estão conformes com o diagnóstico das questões principais e dificuldades sentidas pelos 

intervenientes e beneficiários da educação. A educação é valorizada por todos os 

intervenientes – Governo, professores, pais, alunos e media – mas emprego e fontes previsíveis 

de rendimento são-no ainda mais. A capacidade de avaliação é sentida como um requisito nodal 

para a implementação da reforma da educação, para o processo de descentralização e para a 

melhoria da qualidade do desempenho a todos os níveis. O objectivo de melhorar os 

conhecimentos e competências dos professores é validado por todos, mas também fortemente 

recomendado pelos próprios. O Projecto de Aprendizagem para Todos responde a esta exigência, 

ao apoiar o reforço da função de avaliação do Ministério da Educação e testar um programa de 

formação contínua de professores. 

 

61. No contexto de disparidades geográficas extremas, o reforço da capacidade local é 

sentido como o desafio mais crucial para chegar à população em idade escolar, qualquer 

que seja a sua localização e a condição de pobreza em que se encontre. O Governo, os 

professores e as famílias gostariam que houvesse uma maior participação destas úlitmas e das 

comunidades nas actividades da escola, mas para isso é necessário formação e desenvolvimento 

de capacidade para os membros da comunidade. Os professores são fortes entusiastas do valor da 

educação e do papel que pode desempenhar para uma vida melhor. Apesar do sentimento de que 

há ainda muito a fazer e de que são muitos os desafios que o Governo tem de enfrentar para 

melhorar o sector da educação, também há um sentimento de alívio pelo fim do conflito, sendo 

que tanto o Governo como a sociedade Angolana estão a envidar esforços para ultrapassar os 

obstáculos. Extraíram-se várias recomendações das entrevistas aos beneficiários e aos quadros do 

Governo, que se encontram em pormenor no Anexo 6. O Projecto Aprendizagem para Todos 

incorpora algumas das questões identificadas no relatório, implementando uma série de 

intervenções para melhorar a qualidade do ensino e a participação da comunidade nas escolas, 

prevendo actividades de capacitação para quadros técnicos, professores e conselhos escolares, e 

estabelecendo avaliações nacionais. Finalmente, considerando que a população discente 

Angolana é extremamente diversa e tem um passado traumático e famílias desestruturadas, o 

relatório recomenda que se faça uma avaliação cuidada das crianças e estudantes durante a 

execução do Projecto, que alicerce a sua implementação e subsequente melhoria da prestação de 

serviços educativos.  
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F. Ambiental (incluindo salvaguardas) 

 

62. Questões sociais e ambientais: O Projecto não inclui obras públicas, pelo que se não 

esperam questões ambientais. Os Projectos de Escola limitam-se a projectos pedagógicos que 

não incluem infra-estrutura. Espera-se que o Projecto tenha um impacto social muito positivo 

dado o envolvimento de escolas, pais e comunidades, a presença de escolas-sede que reforçam o 

sistema de apoio a escolas-satélite e a criação de centros de recursos nas escolas-sede que servem 

toda a comunidade. Também se espera um impacto positivo da abordagem de desenvolvimento 

de capacidade que está incorporada nas componentes do Projecto pelo seu contributo para uma 

melhor gestão local e melhor utilização de recursos e prestação de contas. 

 

63. Não são desencadeadas Políticas de Salvaguarda, sendo o Projecto da Categoria C.  
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Anexo 1: Quadro de Resultados e Monitorização 

ANGOLA: Projecto de Aprendizagem para Todos 

Objectivos de Desenvolvimento do Projecto 
. 

Definição do ODP 

Os Objectivos de Desenvolvimento do Projecto são melhorar os conhecimentos e as competências dos professores, assim como a gestão das escolas nas áreas 

designadas do Projecto; e desenvolver um sistema de avaliação sistemática de alunos. 

Estes resultados são ao Nível do Projecto 
. 

Indicadores dos Objectivos de Desenvolvimento do Projecto 

    Valores-alvo Acumulados  
Fonte de Dados/ 

Responsabilidade 

pela 

Designação do 

Indicador 
Nuclear 

Unidade de 

Medida 
Baseline ANO1 ANO2 ANO3 ANO4 Meta final Frequência 

Metodologia Recolha de Dados 

Melhoria demonstrada 

nos conhecimentos e 

competências dos 
professores formados, 

em resultado da 

formação 

 

Percentagem 0,00 0,00 50,00 60,00 70,00 80,00 Anual 

Testes a 

professores e 

observação de aula 

EFP, MED  

Percentagem de 

conselhos de escola 

em funcionamento 
(apenas escolas 

visadas pelo Projecto) 

 

Percentagem 0,00 0,00 9,00 28,00 62,00 100,00 Anual 

Relatório de 
actividades dos 

conselhos de 

escola 

Facilitadores, EFP, 

MED 

Número de exercícios 

de avaliação por 

amostragem 
realizados 

 

Número 1 1 2 3 3 3 Anual 
Relatórios 

Trimestrais do 

Projecto 

MED 

. 

Indicadores de Resultados Intermédios 

    Valores-alvo Acumulados  
Fonte de Dados/ 

Responsabilidade 

pela 

Designação do 

Indicador 
Nuclear 

Unidade de 

Medida 
Baseline ANO1 ANO2 ANO3 ANO4 Meta final Frequência Metodologia Recolha de Dados 

Beneficiários directos 
do Projecto  

Número 0 680 8 845 19 242 30 973 30 973 Anual 

Relatórios 

Trimestrais do 

Projecto 

MED 
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Beneficiários do sexo 

feminino  

Percentagem 

Subtipo 
Suplementar 

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Anual 

Relatórios 

Trimestrais do 
Projecto 

MED 

ZIP constituídas e em 

funcionamento  

Número 0 15 46 101 164 164 Anual 
Relatórios 

Trimestrais do 

Projecto 

INFQ, EFP, MED 

Facilitadores das ZIP 

recrutados e formados  

Número 0 8 13 18 18 18 Anual 
Relatórios 

Trimestrais do 

Projecto 

INFQ, EFP, MED 

Conjuntos de boletins 

informativos escolares 

produzidos e 
disseminados 

 Número 0 0 90 276 606 984 Anual 
Relatórios 

Trimestrais do 

Projecto 

Facilitadores, 

MUNI, EFP, MED 

Módulos de formação 

contínua de 
professores alinhados 

com os objectivos de 

aprendizagem (seis 
módulos) 

 

Texto Não Sim Sim Sim Sim Sim Anual 

Relatórios 

Trimestrais do 
Projecto 

EFP, MED 

Número adicional de 
professores primários 

qualificados em 

resultado das 
intervenções do 

Projecto 

 

Número 0 0 6 817 14 968 24 305 24 305 Anual 
Relatórios 

Trimestrais do 

Projecto 

EFP, MED 

Escolas de formação 
de professores 

equipadas 
 

Número 0 8 13 18 18 18 Anual 
Relatórios 

Trimestrais do 

Projecto 

EFP, MED 

Escolas-sede das ZIP 
equipadas  

Número 0 15 46 101 164 164 Anual 

Relatórios 

Trimestrais do 

Projecto 

EFP, MED 

Número de kits 

escolares produzidos 
e distribuídos 

 

Número 0 0 299 656 1 066 14 000 Anual 

Relatórios 

Trimestrais do 
Projecto 

EFP, MED 

Número de Projectos 

Educativos aprovados  

Número 0 0 9 27 59 96 Anual 

Relatórios 

Trimestrais do 

Projecto 

Municípios, MED 

Número de subsídios 

desembolsados  

Número 0 0 48 146 320 520 Anual 
Relatórios 

Trimestrais do 

Projecto 

Municípios, MED 

Referencial de 

Avaliação revisto  

Sim/Não Não Não Não Não Sim Sim Anual 
Relatórios 

Trimestrais do 

Projecto 

MED 



 

24 

 

Metas mínimas 

definidas, assim como 
bancos de itens e 

testes estandardizados 

construídos 

 

Sim/Não Não Sim Sim Sim Sim Sim Anual 
Relatórios 

Trimestrais do 

Projecto 

MED 

Fases completas da 

Avaliação do Impacto 

 

Texto Desenho 

Amostragem 

e 

Distribuição 
Aleatória 

Baseline 
Análise e 

Relatório da 

Baseline 

Monitorização 
da Análise de 

Dados 

Follow-up 

da Análise 
de Dados e 

Relatório da 

AI 

Anual 
Relatórios 

Trimestrais do 

Projecto 

MED 

Sistema de avaliação 

da aprendizagem no 

ensino primário 
 

Sim/Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Anual 
Resultados das 

Avaliações 
MED 

Utilidade do sistema 

de avaliação da 
aprendizagem 

 

Número 

Subtipo 
Suplementar 

1 1 1 2 2 3 Anual 
Resultados das 

Avaliações 
MED 

Número de quadros 

provinciais, 
municipais e das 

escolas de formação 

de professores 
formados em gestão 

relativa ao Projecto 

 

Número 0,00 65 111 191 254 254 Anual 

Relatórios 

Trimestrais do 

Projecto 

INFQ, EFP, 
Municípios, MED 

. 

\ 

 
. 
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Anexo 2: Descrição Pormenorizada do Projecto 

ANGOLA: Projecto de Aprendizagem para Todos 
 

1. Os Objectivos de Desenvolvimento do Projecto são melhorar os conhecimentos e as 

competências dos professores, assim como a gestão das escolas nas áreas designadas do Projecto; 

e desenvolver um sistema de avaliação sistemática de alunos. 
 

2. O Projecto proposto visa testar uma série de intervenções que serão expandidas se os 

resultados forem positivos. Ao mesmo tempo que se introduzem e testam as intervenções com 

vista a posterior expansão, o Projecto está a criar as condições e a desenvolver as competências 

que permitirão ao Governo de Angola usá-lo como evidência para alicerçar a tomada de decisão 

política, e lançar um programa nacional de melhoria da prestação do serviço educativo e da 

qualidade dos resultados de aprendizagem. 
 

3. As três intervenções principais a serem testadas estão identificadas nas três 

subcomponentes da Componente 1. Para permitir a realização de uma avaliação do impacto das 

intervenções, em primeiro lugar, as escolas de uma amostra de ZIP definida pelo MED receberão 

apoio para se constituírem em agrupamentos escolares activos e efectivos. Segundo, será testada 

a formação contínua de professores, intensiva e focalizada, numa amostra de escolas incluídas 

nas ZIP e outras não incluídas. Terceiro, uma subamostra das escolas das ZIP receberá, através 

dos municípios, materiais/equipamento sob a forma de subsídio para apoiar Projectos Educativos 

que visem a melhoria da qualidade. O Projecto fará uma identificação cuidada das 

condicionantes, recursos, produtos e resultados numa amostra nacional de escolas, que incluirão 

escolas ZIP, escolas que não fazem parte das ZIP apoiadas pelo Projecto, mas onde decorrerá 

formação contínua de professores, e escolas que não recebem apoio do Projecto. A comparação 

entre os diferentes conjuntos de escolas, em períodos diferentes ao longo da implementação do 

Projecto, permitirá avaliar o valor acrescentado da estrutura ZIP, do programa de formação 

contínua de professores, dentro e fora da estrutura ZIP, e dos Projectos Educativos (PE) 

financiados. Esta monitorização e avaliação contínuas permitirão introduzir aperfeiçoamentos 

nas ZIP, na formação contínua e no modelo de financiamento, durante o período de execução do 

Projecto, e informar a sua futura expansão nacional através da documentação cuidada dos 

processos, impactos e custos das diferentes intervenções. 

 

Componentes do Projecto 
 

4. O Projecto contempla as seguintes três componentes:  
 

Componente 1. Melhorar os Conhecimentos e Competências dos Professores e a Gestão 

Escolar em Escolas Primárias das Áreas Designadas do Projecto (US$63 milhões) 
 

5. Esta componente tem os seguintes objectivos: (i) consolidar e expandir o modelo das 

Zonas de Influência Pedagógica a todas as províncias de Angola; (ii) preparar, implementar e 

testar um programa de formação contínua de professores, que visa melhorar os conhecimentos 

académicos e competências pedagógicas dos professores e o uso que fazem do tempo na sala de 

aula; e (iii) contribuir para melhorar a gestão das escolas e a sua prestação de contas perante a 

comunidade local, com a introdução de projectos escolares subsidiados, centrados em 

actividades promotoras de qualidade. Estas actividades serão faseadas pelo período de cinco anos 

da implementação do Projecto, tal como se descreve nas suas subcomponentes.  
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Subcomponente 1.1. Consolidação das Zonas de Influência Pedagógica (US$3 milhões) 

 

6. Reforço do modelo das Zonas de Influência Pedagógica (ZIP) nas nove províncias do 

Mutuário onde se encontram implantadas, e estabelecimento de novas ZIP nas restantes nove 

províncias do país, através de: (i) campanhas de comunicação para informar as escolas sobre a 

estrutura ZIP em que foram integradas, assim como o papel que lhes cabe como escolas-sede ou 

escolas-satélite; (ii) constituição de um conselho de ZIP e um outro de escola por cada uma das 

escolas das ZIP; (iii) formação aos conselhos de ZIP e de escola sobre os papéis e 

responsabilidades que lhes cabem; e (iv) desenvolvimento e implementação de um sistema de 

produção, distribuição e utilização de boletins escolares, com vista a melhorar a gestão e 

prestação de contas das escolas. As Zonas de Influência Pedagógica (ZIP) são tipicamente 

compostas por uma escola-sede com várias escolas-satélite associadas. O modelo ZIP foi 

introduzido em nove províncias, sendo particularmente bem-sucedido na província austral do 

Namibe. O modelo inspira-se num outro idêntico em Moçambique e resulta das lições deduzidas 

da sua implementação neste país. O objectivo do modelo ZIP é a criação de uma rede em que as 

escolas podem partilhar experiências e colaborar entre si no trabalho do dia-a-dia, a fim de 

poderem prestar um serviço educativo de melhor qualidade. Tal como no Namibe, o objectivo é 

que a escola-sede desempenhe um papel de coordenação e liderança na melhoria da gestão das 

escolas incluídas na ZIP, torná-las mais eficazes através de uma melhor monitorização das 

estatísticas escolares (muitas vezes produzindo uma espécie de boletim informativo que afixam 

em cartazes nas escolas), estimulando a participação dos pais e da comunidade (através de 

contributos monetários ou de tempo), e partilhando experiências (como a do sistema de mentoria 

dos professores, encontros de gestão entre directores, troca de experiências entre professores da 

ZIP, etc.). O Projecto apoiará a consolidação do modelo nas nove províncias onde estão a 

funcionar e a introdução do modelo nas restantes nove províncias do país. 

Figura 1: Estrutura ZIP 
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Actividades e Estratégias de Implementação 

 

7. A consolidação e instalação das ZIP serão levadas a cabo de acordo com as seguintes 

actividades: (i) informar as escolas sobre a ZIP em que foram incluídas, assim como o papel que 

lhes cabe como escola-sede ou escola-satélite; (ii) constituir um conselho de ZIP e um outro de 

escola em cada uma das escolas da ZIP; (iii) formar os conselhos de ZIP e de escola sobre os 

papéis e responsabilidades que lhes cabem; (iv) estabelecer um sistema de produção, distribuição 

e utilização de boletins informativos com vista a melhorar a gestão e prestação de contas das 

escolas. 

 

8. Em cada Província, informação sobre o modo como uma ZIP funciona será 

disseminada num seminário introdutório (2-3 dias), com todos os professores e directores das 

escolas-sede e satélite. A constituição de cada ZIP é feita pelo Director Provincial de Educação, 

em conjunto com o INFQ no MED, de acordo com critérios já definidos pelo MED
5
. Durante 

este seminário introdutório serão descritos os papéis e responsabilidades das escolas-sede e 

satélite e acordado um plano de acção para a constituição dos conselhos de ZIP e de escola (caso 

ainda não existam). Espera-se que também participem neste seminário representantes dos 

governos provincial e municipal e do MED, e que este seja dirigido por um facilitador provincial 

das ZIP, contratado para apoiar as ZIP da respectiva província na concretização das suas 

actividades. 

 

9. Os facilitadores serão contratados como consultores locais pelo MED, podendo os 

contratos ser renovados mediante desempenho satisfatório. Devem possuir uma certificação de 

nível secundário (ou superior) e receberão formação prévia ao início de funções, em (i) papel e 

responsibilidades; (ii) técnicas de desenvolvimento comunitário, e.g., planeamento, formação de 

grupos, identificação de populações em risco e incentivo à sua participação; (iii) orçamentação, 

contabilidade e procedimentos de aquisições; (iv) formas de utilização de dados para identificar 

problemáticas associadas a admissão de alunos, repetência, abandono, frequência e dados de 

testes de avaliação; (v) factores ou causas comummente associados a problemas de 

escolarização, repetência, abandono, e fraco desempenho. Os municípios prestarão apoio na 

organização de seminários e encontros a todas as ZIP do seu município. A formação dos 

facilitadores será feita pelo INFQ com o apoio de representantes das ZIP do Namibe que 

funcionam bem, e de 2-3 consultores (internacionais ou locais) com experiência relevante na 

formação de recursos humanos e desenvolvimento de programas de participação comunitária. 

 

10. O conselho de ZIP será composto por um representante de cada uma das escolas-satélite 

da ZIP, um representante do município, e 2 representantes da escola-sede, um dos quais 

desempenhará o papel de coordenador da ZIP
6
 e será o elemento de contacto para os assuntos 

que lhe correspondem. 

 

                                                 

 
5
 Os critérios incluem distância entre escolas, número de alunos e recursos humanos, assim como características 

físicas e pedagógicas das escolas. 
6
 Os papéis e competências dos coordenadores das ZIP estão claramente definidos nas orientações do INFQ. Estão a 

desempenhar uma função muito activa na coordenação das actividades das ZIP que funcionam bem em Namibe. 



 

28 

 

11. Os conselhos de escola são encorajados em Angola, mas não estão estabelecidos por lei.
7
 

O Projecto apoiará a institutionalização de conselhos de escola como um importante instrumento 

de melhoria da gestão escolar e da qualidade da educação. O facilitador da ZIP responsabilizar-

se-á pelos contactos com o MED, províncias, municípios e outros intervenientes locais relevantes 

para a constituição e reforço dos conselhos de escola. Os conselhos de escola podem estreitar as 

relações entre escolas e pais, o que foi identificado como lacuna em muitas escolas do país na 

Avaliação de Beneficiários (Anexo 6) realizada no âmbito do Projecto. O conselho de escola 

pode ajudar a que as escolas garantam que as necessidades dos pais são satisfeitas, que são 

ouvidas e tratadas de forma justa. Poderão também facilitar um diálogo mais frequente e fluido 

entre as escolas e a administração educacional e entre aquelas e as famílias, o que elevará o valor 

atribuído à educação
8
, e os níveis de participação dos pais no processo de tomada de decisão na 

escola. Os conselhos serão compostos pelo director da escola, professores, representantes dos 

pais e o Soba. 

 

12. A formação para os conselhos de ZIP e de escola será desenvolvida pelo INFQ, em 

colaboração com consultores locais e internacionais de experiência relevante e com 

representantes de alguns conselhos de escola activos em Angola, e ficará a cargo do facilitador 

de ZIP. Em muitas experiências, o sucesso das escolas abrangidas por programas de constituição 

de conselhos de escola depende significativamente da qualidade da formação oferecida aos pais e 

membros da comunidade. A formação centrar-se-á nos seguintes conteúdos: (i) como gerir um 

conselho (reuniões, eleições, etc.) e o papel e responsabilidades dos diferentes membros; (ii) o 

que é uma escola eficaz e quais são as causas prováveis de alguns problemas que enfrentam, tais 

como elevadas taxas de retenção e abandono, baixos níveis de aprendizagem, etc.; (iii) como 

compilar estatísticas escolares e como produzir e disseminar boletins informativos escolares; e 

(iv) como monitorizar o uso dos recursos materiais e de outros recursos da escola. Como se 

espera que muitos pais sejam analfabetos,
9
 o programa de formação e as actividades de 

desenvolvimento de capacidade dos conselhos de escola devem prever o uso de ferramentas não 

escritas, como jogos, ilustrações, áudios e vídeos, etc., a fim de melhorar a sua capacidade de 

compreensão e participação. 

 

13. As ZIP e a melhoria da recolha de dados a nível de escola. As estatísticas escolares a 

serem compiladas por cada escola da ZIP, e sumarizadas na forma de um boletim informativo, 

escolar focalizarão os recursos escolares (físicos, humanos, financeiros), as actividades 

realizadas e respectivas despesas, além dos resultados escolares (taxas de escolarização, 

repetência, abandono e conclusão, absentismo e resultados de aprendizagem, se estiverem 

disponíveis). No desenho e implementação dos boletins informativos escolares, o Projecto terá 

por base a experiência das ZIP do Namibe, onde já estão em uso estatísticas básicas e boletins 

informativos. 

 

                                                 

 
7
 Já há conselhos de escola em algumas escolas em Angola. No entanto, persiste a percepção de que a maior parte 

das escolas não os tem e, naquelas onde os há, eles têm um papel muito limitado. Por isso, em certo sentido, o 

Projecto cria os conselhos de escola em Angola, quer porque os instala, quer porque reforça o seu papel na vida da 

escola. Por economia de texto, o documento apenas refere a criação dos conselhos de escola, o que deve ser 

entendido no sentido acima explicitado. 
8
 Avaliação de Benefíciários do Projecto, Fevereiro de 2012.  

9
 ibid. 
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14. A justificação do uso dos boletins informativos é o aumento da capacidade de prestação 

de contas através do acesso a informação comparada
10

 sobre indicadores-chave do desempenho 

das escolas. Os boletins informativos são desenhados para informar os decisores políticos aos 

níveis da comunidade, da escola e da ZIP sobre alocação de recursos, desempenho e uso 

eficiente de recursos. O boletim informativo escolar pretende, em primeiro lugar, apoiar os 

professores, directores e conselhos de escola, pais e comunidade na observação e monitorização 

dos pontos fortes e fracos da sua escola, tanto em termos absolutos como relativos em relação à 

ZIP a que a escola pertence. 

 

15. Serão elaborados três boletins informativos escolares. Haverá dois boletins destinados 

a fornecer informação para os gestores: um por cada escola da ZIP que apresenta as estatísticas 

da escola; outro que, combinando as estatísticas das várias escolas da ZIP, as apresenta ao nível 

da ZIP. Os indicadores de nível escolar serão os dados reais, ao passo que os da ZIP serão 

apresentados em termos de rácio e média. O terceiro boletim destina-se aos pais e membros da 

comunidade e combinará a informação do nível escola com a do nível ZIP, a fim de aumentar a 

capacidade de prestação de contas de ambos os níveis. O boletim que se destina aos pais e 

comunidade será complementado com elementos gráficos e visuais para tornar a sua leitura mais 

fácil para todos, incluindo aqueles que têm pouca ou nenhuma instrução. Dependendo do 

contexto de cada escola, a produção de boletins de escola e ZIP, ora será feita à mão, ora com 

base num formulário simples de excel com cálculo automático dos indicadores.
11

 

 

16. Com base nos indicadores da Tabela 4, os indicadores específicos e as metodologias de 

medição a reportar nos boletins serão finalizados em colaboração com um painel de directores de 

escola, associações de pais, quadros e representantes do MED, e serão posteriormente incluídos 

no manual da ZIP que faz parte do Manual de Implementação do Projecto. 

 

Tabela 4. Indicadores a incluir nos Boletins Informativos da Escola 

Item Indicadores Definição/cálculo 

1 Número de alunos Número total de alunos na escola durante o ano lectivo em causa 

2 Turno Duplo e Triplo Se a escola funciona em regime de turno duplo/triplo (manhã e 

tarde/noite) ou não (‘sim’ para duplo/triplo turno e ‘não’ para um só 

turno)  

3 Multi-classe  Se a escola fornece ensino a mais do que uma classe num mesmo 

espaço de aula, (‘sim’ para mais do que uma classe no mesmo 

espaço de aula e ‘não’ para ensino de uma só classe por espaço de 

aula) 

4 Electricidade Se a escola beneficia ou não de electricidade (‘sim’ tem electricidade 

e ‘não’ para ausência de electricidade)  

5 Número de lugares Número total de lugares sentados disponíveis na escola 

                                                 

 
10

 A comparação restringir-se-á às escolas das ZIP por causa da cobertura não-universal do projecto aos níveis 

municipal e provincial. Dado que as escolas envolvidas nas ZIP não serão muito provavelmente escolhidas 

aleatoriamente, as médias a nível municipal/provincial podem não ser representativas, não servindo assim como 

critérios válidos de comparação. 
11

 O protótipo do Boletim Escolar de Angola será desenvolvido com base em exemplos de outros países (e.g., 

Gâmbia, Camarões, Cabo Verde, etc.). 
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sentados 

6 Número de carteiras Número total de carteiras disponíveis na escola 

7 Número de salas de 

aula 

Número total de salas de aula disponíveis na escola 

8 Das quais são 

permanentes 

Número total de salas de aula permanentes na escola 

9 Número de professores Número total de professores na escola 

10 Dos quais são 

qualificados 

Professores com pelo menos algum nível de formação para a 

docência ou certificação. 

11 Número de manuais de 

Matemática 

Número total de manuais de Matemática 

12 Número de manuais de 

Português 

Número total de manuais de Português  

13 Número de alunos por 

lugar sentado  

Número total de alunos dividido pelo número total de lugares 

sentados disponíveis na escola 

14 Número de alunos por 

carteira 

Número total de alunos dividido pelo número total de carteiras 

disponíveis na escola 

15 % de salas de aula 

permanentes 

Proporção de salas de aula permanentes em relação ao número total 

de salas de aula da escola 

16 Rácio alunos-professor Número total de alunos dividido pelo número total de professores 

17 % de professores 

qualificados 

Número total de professores qualificados dividido pelo número total 

de professores da escola 

18 Número de alunos por 

manual de Matemática 

Número total de alunos dividido pelo número total de manuais de 

Matemática disponíveis na escola 

19 Número de alunos por 

manual de Português 

Número total de alunos dividido pelo número total de manuais de 

Português disponíveis na escola 

20 Taxa de abandono 

 

A taxa de abandono é calculada como 1 menos taxa de sobrevivência 

da classe 1 para a 6. A taxa de sobrevivência é calculada com base 

na taxa de transição de uma classe para a de nível imediatamente 

superior. 

21 Pontuações em testes 

estandardizados 

(baseados no EGRA 

ou no curriculum) 

Quando disponíveis, da responsabilidade do nível central. 

 

17. Todos os boletins incluirão uma avaliação do desempenho da escola com base nos 

indicadores tratados. Esta avaliação de desempenho traduz-se numa escala de 5 níveis - 

excelente, bom, médio, fraco, e muito fraco. Também serão usados elementos gráficos na 

apresentação dos resultados de avaliação de desempenho da escola, nestes 5 níveis, nos boletins 

destinados aos pais e comunidade. Serão definidos os parâmetros que determinam cada um dos 

níveis de avaliação de desempenho. 

 

18. As actividades de disseminação do boletim informativo escolar compreenderão 

actividades de baixa intensidade (cartazes, panfletos, etc.) e de elevada intensidade (reuniões 

com a comunidade, teatro, rádio, etc.). 
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Custos e Financiamento 

 

19. O custo desta subcomponente é estimado em US$3 milhões. A subcomponente 

financiará: 

 

a) Custos de reprodução do manual da ZIP; 

b) Honorários de consultores para trabalharem com o INFQ no desenvolvimento e 

implementação da formação para os facilitadores das ZIP;  

c) Custos operacionais e ajudas de custo para desenvolver e implementar a formação dos 

facilitadores das ZIP; 

d) Honorários de consultores para os facilitadores das ZIP;  

e) Custos de formação associados a seminários e actividades de desenvolvimento de 

capacidade no âmbito das ZIP; 

f) Custos de impressão do material de apoio a ser usado durante a formação dos 

facilitadores das ZIP e nos seminários e actividades de desenvolvimento de capacidade 

no âmbito das ZIP; 

g) Custos operacionais relativos à produção e disseminação dos boletins informativos 

escolares; 

h) Custos operacionais e ajudas de custo relativos à participação dos municípios na 

monitorização do planeamento e execução das actividades das ZIP. 

 

Subcomponente 1.2. Programa de Formação Contínua de Professores (US$58 milhões) 

 

20. Melhoria dos conhecimentos e competências dos professores primários e do uso que 

fazem do tempo na sala de aula, através da preparação, execução e avaliação do impacto de um 

programa de formação contínua de professores. Mais especificamente, o desenho do programa 

tem por base (i) o conhecimento sobre as características dos alunos, professores e escolas em 

Angola, e (ii) os contributos da investigação internacional sobre o que resulta em matéria de 

programas e metodologias de formação de professores. Procura, além disso, fornecer informação 

que fundamente a sua futura expansão a nível nacional. O programa beneficiará professores e 

alunos das áreas designadas do Projecto, dentro e fora de estruturas ZIP. Uma avaliação cuidada 

deste programa permitirá apurar o modelo ainda no tempo de vigência do Projecto até ficar 

pronto para generalização. 

 

21. A carreira docente em Angola compreende quatro categorias: (i) Professor do Ensino 

Primário Auxiliar, (ii) Professor do Ensino Primário Diplomado, (iii) Professor do I Ciclo do 

Ensino Secundário Diplomado, e (iv) Professor do II Ciclo do Ensino Secundário Diplomado. 

Cerca de três quartos dos professores que estão a dar aulas no ensino primário em Angola são da 

categoria de professores auxiliares, o que significa que concluíram a 8ª classe, mas não o ensino 

médio técnico (um dos três ramos de ensino secundário) que constitui requisito mínimo para 

aceder à designação de Diplomado. Partindo do perfil dos professores Angolanos, esta 

subcomponente terá por objectivo melhorar os conhecimentos e competências pedagógicas dos 

professores do ensino primário. 

 

22. A literatura internacional indica que melhorar a qualidade da educação implica um 

investimento intensivo no corpo docente e nos materiais de ensino. A investigação aponta, em 
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geral, para a importância de elevado nível de conhecimentos e competências cognitivas no corpo 

docente num ensino eficaz. Porém, de acordo com vários estudos é desencorajador o registo de 

casos de desenvolvimento profissional contínuo que não conduzem a melhorias mensuráveis na 

eficácia dos professores. No entanto, exemplos internacionais mostram que programas de 

formação contínua de professores bem-sucedidos são os que evitam abordagens teóricas e 

seguem o modelo adoptado pelos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE), em que o programa de formação contínua está cada vez mais centrado na 

transmissão de estratégias concretas e práticas, e técnicas deduzidas da observação de 

professores altamente eficazes em acção. Além disso, vários investigadores indicam que os 

programas mais bem sucedidos tendem a focalizar-se nas seguintes temáticas: (i) a importância 

crucial da gestão do tempo na sala de aula para maximizar a instrução; (ii) como desenhar planos 

de aula e ritmar actividades para manter os alunos empenhados, e como avaliar o progresso dos 

alunos continuamente e definir apoios para os que estão a ficar para trás.
12

 O programa de 

formação contínua adoptado pretende tratar estes temas relevantes para a melhoria dos processos 

de ensino. O enfoque desta subcomponente é o desenvolvimento de um programa de formação 

(curriculum, material, mecanismos de execução), que dê provas de melhorar o processo de 

ensino. O conteúdo do programa e a natureza do material pedagógico e de aprendizagem a 

transferir para os professores formados incorporará os dados da investigação international e 

Angolana, acima considerados. A formação será aplicada dentro e fora da estrutura ZIP. O valor 

acrescentado da sua aplicação nas ZIP é o potencial do funcionamento em rede que se espera que 

constitua um sistema sustentado de apoio ao professor, através de mentoria e cursos de 

actualização oferecidos pela escola-sede. Ambas as abordagens serão descritas abaixo. A 

comparação entre ambas as abordagens permitirá ao Projecto fornecer dados que melhor 

fundamentem a sua futura generalização nacional, em termos de vantagens, desvantagens e 

relação custo-benefício de ambas as modalidades. 

 

Actividades e Estratégias de Implementação 

 

23. Desenvolvimento do programa de formação contínua. Tendo em conta o perfil da 

população discente Angolana e as características do corpo docente, a formação de professores 

não terá uma natureza generalista; focalizar-se-á em metodologias específicas que ajudem os 

professores a responder às necessidades de aprendizagem de turmas características de sistemas 

em expansão. Além disso, inspirar-se-á em programas de formação de professores de outros 

países que provaram ter impacto positivo nos resultados de literacia, como o Método Sistemático 

para Sucesso na Leitura (SMRS), na África do Sul (USAID, 2009), o EGRA plus, na Libéria 

(USAID, 2011), e Abordagem de Leitura de Pratham na Índia (JPAL, no prelo). 

 

24. O conteúdo do programa de formação contínua de professores incluirá vários módulos: 

um módulo académico (Português e Matemática) e quatro módulos pedagógicos. Também serão 

produzidos materiais de ensino adequados a professores com poucos ou nenhuns recursos de 

ensino no decorrer da formação em exercício. Todo o curriculum será especificamente 

construído ou adaptado para Angola e todo o material (escrito ou outro) destinado a formadores e 

formandos será especificamente desenhado para Angola e de fácil reprodução no país. 

 

                                                 

 
12 Bruns, Barbara et al. (2011), Achieving World Class Education in Brazil: the Next Agenda. 
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25. O módulo académico está centrado na actualização de conhecimentos dos professores em 

Português e Matemática. Este módulo académico é de Nivelamento
13

, tendo por principal 

objectivo elevar ao mesmo nível os conhecimentos de todos os professores em Português e 

Matemática. O módulo de Nivelamento aprofundará os manuais que já foram produzidos pelo 

Projecto de Apoio ao Ensino Primário (PAEP)
 14

. Este módulo também incluirá materiais que os 

professores podem levar para casa, sendo que alguns deles também poderão ser usados nas suas 

práticas de sala de aula. 

 

26. O programa de formação incluirá pré-testes e pós-testes escritos em Matemática e 

Português para os professores participantes, prosseguindo três objectivos: (i) para os professores 

(formandos), o pré-teste servirá de autodiagnóstico que lhes permitirá tomar melhor consciência 

dos seus pontos fortes e fracos, enquanto o pós-teste lhes fornecerá informação sobre os 

conhecimentos que adquiriram durante a formacção e as áreas aonde ainda é preciso melhorar; 

(ii) para os formadores, o pré-teste fornecerá orientação quanto aos tópicos que precisam de mais 

ou menos tempo de trabalho (os planos de aula devem ser explicados aos formandos no contexto 

destes resultados), enquanto o pós-teste indicará o grau de consecução dos objectivos e as áreas 

em que é preciso investir; e (iii) para a monitorização e avaliação da subcomponente, os testes 

constituirão a base da informação sobre os conhecimentos e as competências dos professores à 

entrada no programa, o que, relacionado com os resultados do pós-teste de todas as escolas 

participantes, permitirá avaliar o impacto global do módulo. 

 

27. Os módulos pedagógicos terão como foco o aumento do tempo de instrução (gestão da 

sala de aula) e como maximizar o processo de aprendizagem tendo em conta diferentes tipos de 

alunos. Este programa de formação compreenderá vários módulos: (i) Módulo 1: Como ensinar 

alunos de idades diferentes (abordagem de aceleração); (ii) Módulo 2: Como ensinar em grupos 

multi-classe; (iii) Módulo 3: Avaliação de sala de aula especialmente dirigida à numeracia e 

literacia nas classes iniciais e com algum enfoque nas classes mais elevadas; mais 

especificamente, os professores serão formados na aplicação de testes orais do tipo EGRA 

(Avaliação da Capacidade de Leitura nas Classes Iniciais)/EGMA (Avaliação de Matemática nas 

Classes Iniciais) no final da 2ª classe; e (iv) Módulo 4: Ensino especial. 

 

28. Tal como para o módulo académico e com o mesmo propósito, haverá pré- e pós-testes 

de avaliação das competências dos professores. No entanto, em vez de serem testes escritos, esta 

avaliação será realizada através de observação de aulas, incluindo avaliação do tempo na tarefa e 

interacções professor-alunos. Dada a sua importância fundamental, as questões transversais sobre 

saúde preventiva, direitos humanos e protecção ambiental serão, sempre que possível, incluídas 

no conteúdo dos módulos. 

 

29. Material para professores e escolas. Muitos professores em Angola não possuem 

materiais de ensino e aprendizagem duráveis e de fácil utilização. Para responder a esta 

necessidade, será concebido e reproduzido um kit de material didáctico, além de outros materiais 

preparados para o programa de formação. O kit será constituído por materiais plastificados (em 

vez de papel), dirigidos às 6 classes do ensino primário, e essencialmente centrados sobre leitura 

                                                 

 
13

 Nivelamento, i.e. assegurar que todos os professores atinjam o mesmo nível. 
14

 O PAEP foi desenvolvido e financeiramente apoiado pela Comissão Europeia. 
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e numeracia; instrumentos para avaliação global de desempenho; instrumentos de identificação 

de dificuldades de leitura dos alunos; planos de aula; kits de literacia e numeracia; e cartazes 

serão entregues aos professores numa mochila. Os materiais serão desenhados de forma a 

ajustar-se à formação dos professores e, dependendo dos custos, poderão ser distribuídos a 

escolas não abrangidas nas ZIP incluídas no Projecto. O kit será preparado durante o primeiro 

ano de implementação do Projecto e será distribuído antes do início do ano lectivo seguinte. Será 

contratada assistência técnica para a concepção e execução do kit. Também será preparado um 

kit constituído por livros de leitura para crianças das classes iniciais, a ser distribuído a todas as 

escolas integradas no Projecto. 

 

30. Os curricula e materiais de formação serão preparados durante os primeiros seis meses de 

implementação do Projecto. Procurar-se-á contratar assistência técnica internacional para 

conceber os curricula e materiais. A reprodução dos materiais será feita, se possível, na gráfica 

do MED, pertencendo-lhe os direitos de reprodução (copyrights) do programa. 

 

31. A formação dos professores ficará a cargo das várias escolas de formação de professores 

de Angola com apoio permanente da universidade ou da instituição que preste a assistência 

técnica internacional. Em Janeiro de 2012, havia 59 Escolas de Formação de Professores (EFP) 

públicas em Angola. Em geral, as EFP para o ensino primário e secundário têm 

aproximadamente 50 000 inscritos, dos quais se graduam 10 000 por ano. Há pelo menos uma 

EFP por província, tendo Benguela o número mais elevado de 7 Escolas. A maior parte das 

Escolas estão localizadas na capital de província ou perto dela. A maioria destas Escolas oferece 

cursos de certificação em Matemática, Estudos Sociais, Ciências, e Ensino Primário; só cinco 

províncias têm Escolas a oferecer cursos de certificação em línguas, como Português, Inglês, e 

Francês, e apenas metade, localizadas em todas as províncias excepto três, oferecem cursos de 

certificação de professor primário. 

 

32. A assistência técnica às EFP tomará a forma de formação de formadores e de 

monitorização e supervisão da formação contínua nas Escolas beneficiárias. Durante os 

primeiros seis meses de implementação do Projecto, será levada a cabo uma avaliação da 

capacidade de cada uma das Escolas de Formação de Professores, para que a assistência técnica 

internacional, que apoia a execução do programa de formação, se adeque às necessidades de cada 

Escola de Formação de Professores. Isto significa que a formação de formadores e a 

monitorização da execução dos programas de formação de professores pelas Escolas de 

Formação pode exigir a definição de planos específicos de trabalho para cada província.  

 

33. Durante os últimos seis meses do primeiro ano de implementação do Projecto, serão 

reproduzidos os materiais e preparadas as Escolas de Formação de Professores, para possibilitar 

o lançamento do programa de formação contínua dos professores no início do segundo ano do 

Projecto. 

 

34. O programa de formação estender-se-á por 2-3 anos e será faseado nas áreas designadas 

do Projecto que venham a ser selecionadas. Todos os professores das áreas designadas do 

Projecto participarão na formação. Os professores serão formados durante as férias nos seguintes 

períodos: (i) Maio – 2 semanas; Agosto - 2 semanas; e Janeiro - 1 semana (200 horas de 

formação presencial que será complementada com mais 64 horas de formação no posto de 
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trabalho a cargo de mentores e supervisores como abaixo se descreve). A formação terá lugar nas 

escolas-sede das ZIP (para as escolas que fazem parte de uma ZIP aquando da realização da 

formação), ou em local a determinar no município, ou na Escola de Formação de Professores. A 

formação será dada por uma a duas pessoas da Escola de Formação de Professores da província. 

 

35. Calendarização da implementação. A implementação das actividades de formação 

contínua será faseada ao longo dos cinco anos de implementação. As Províncias serão incluídas 

no programa de formação contínua segundo a ordem de inclusão nas actividades das ZIP. 

 

36. Os professores (formandos) serão apoiados por um supervisor da Escola de Formação de 

Professores, que visitará os professores em formação 3 vezes por ano. O objectivo dessas visitas 

será observar os professores em contexto de aula e fornecer feedback e sugestões de melhoria, 

conforme o grau de correcção com que aplica as competências desenvolvidas durante a 

formação. Ser-lhes-ão fornecidos os meios necessários para as visitas (ajudas de custo, 

transporte, etc.). 

 

37. O sistema de mentoria das ZIP e os centros de recursos de aprendizagem. Como 

acima se considerou, nalgumas escolas, a formação só se realizará depois da respectiva estrutura 

ZIP estar a funcionar. Nestes casos, a formação terá lugar nas escolas-sede, que, em conjunto 

com o conselho de ZIP, se responsabilizará por fornecer mentoria permanente aos professores e 

cursos de actualização (formação contínua). Esta mentoria acresce ao apoio prestado pelos 

supervisors da Escola de Formação de Professores. 

 

38. O resultado esperado da concentração dos programas de formação nas escolas-sede é o de 

que estas escolas se transformem gradualmente em escolas exemplares, e funcionem como 

centros de recursos de aprendizagem para todos os professores da ZIP. Assim se promoverá a 

criação de um sistema permanente de apoio e assistência aos professores e de troca de 

experiências entre si. Para o efeito, as escolas-sede das ZIP receberão materiais que lhes 

permitam desempenhar este papel no contexto da formação contínua. Os recursos materiais 

incluem: (i) equipamento de formação (quadros brancos, computador, etc.), material didáctico 

(vídeos, livros, etc.), e material de escritório (papel, esferográficas, marcadores, etc.) para o local 

de formação de professores; (ii) bicicleta como meio de transporte (e incentivo) para mentores. 

As ajudas de custo para as visitas dos mentores às escolas e custos operacionais para formação 

adicional e para as actividades de apoio aos professores, fora do mandato das EFP, serão 

controlados pela EFP da província envolvida no programa de formação. 

 

39. As responsabilidades de mentoria recairão em dois ou três dos melhores professores da 

escola-sede da ZIP, identificados a partir dos pré-testes e pós-testes e das observações integradas 

nos módulos académicos e pedagógicos. Logo que identificados, receberão formação específica 

em mentoria a cargo do supervisor da EFP. Além de acompanhar o supervisor da EFT na sua 

visita tri-anual, os mentores visitarão os professores das respectivas ZIP 15 dias por ano. A maior 

parte das visitas terá lugar aos sábados e envolverá análises, planeamento de aulas, etc. Também 

haverá visitas à sexta (de 2 em 2 meses) para observar os formandos em contexto de aula. A 

coordenação das sessões de mentoria será feita a nível de ZIP. 
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Custo e Financiamento 

 

40. O custo desta subcomponente é estimado em US$58 milhões. A subcomponente 

financiará: 

 

a) Um contrato de assistência técnica internacional para avaliação da capacidade de cada 

EFP em Angola, para desenvolver curricula e material para a formação contínua e para os 

kits para os formandos, formação de formadores, monitorização da formação e apoio 

contínuo às EFP; 

b) Custos de impressão para a reprodução de material de formação (plano, guiões, manual, 

etc.); kits de material didáctico dos formandos; e kits escolares de livros de leitura para 

classes iniciais; 

c) Equipamento de formação (quadros brancos, computador, etc.), material didáctico 

(vídeos, livros, etc.), e material de escritório (papel, esferográficas, marcadores, etc.) para 

o local de formação de professores, que será adquirido e distribuído pelo nível central às 

EFP ou às escolas-sede das ZIP; 

d) Ajudas de custo para formandos que frequentam as sessões de formação organizadas 

pelas EFP; 

e) Bicicleta como meio de transporte (e incentivo) para os mentores das ZIP (quando a 

formação contínua é feita no âmbito da ZIP); 

f) Despesas de deslocação, ajudas de custo e custos operacionais para supervisores das EFP; 

g) Custos operacionais associados à implementação global do programa de formação de 

professores. 

 

 

Subcomponente 1.3. Melhorar as Estratégias de Gestão Escolar para a Melhoria da 

Qualidade (US$2 milhões) 

 

41. Desenvolvimento da autonomia e responsabilidades dos conselhos de escola e 

comunidades numa subamostra das ZIP apoiadas, através de: (i) desenho de Projectos 

Educativos (PE); e (ii) atribuição de subsídios aos conselhos de ZIP na forma de materiais e 

outros recursos para a implementação dos respectivos Projectos Educativos. 

 

42. A nível de escola, quando os processos de gestão não estão alinhados com a 

aprendizagem dos alunos, os resultados da mesma reflectem essa situação. A concessão de 

autonomia, ainda que limitada aos recursos, tem mostrado introduzir alterações na dinâmica da 

escola, podendo assumir diferentes manifestações: pais mais envolvidos, melhorias no 

comportamento dos professores e nas práticas de gestão escolar, redução das taxas de repetência 

e de insucesso e de abandono e, em alguns casos, melhoria da aprendizagem.
15

  

 

43. Esta subcomponente procura aumentar a eficiência e a prestação de contas, concedendo 

às comunidades das ZIP maior autonomia e responsabilidade na gestão das respectivas ZIP. Esta 

                                                 

 
15

 Bruns, Filmer, Patrinos (2011) apresenta várias avaliações rigorosas que apontam estes efeitos. Isto também é 

corroborado nos resultados de duas recentes Avaliações de Impacto do Banco Mundial, na Nigéria (no prelo) e na 

Gâmbia (resultados preliminares). 
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subcomponente também procura avaliar o potencial da atribuição de autonomia e 

responsabilidades às comunidades para as actividades escolares, através da elaboração de 

Projectos Educativos de ZIP (PE) financiados pelos respectivos subsídios. A melhoria das 

estratégias de gestão escolar alcançar-se-ia através de: (i) apoio à elaboração do PE de ZIP, em 

que as escolas identificam os seus principais problemas e são delineadas as estratégias para os 

resolver; (ii) transferência de fundos (subsídios das ZIP) para os municípios para adquirir e 

distribuir materiais/equipamento directamente para a ZIP ou conselho da escola-sede, a fim de 

apoiar as actividades inscritas no PE. Os subsídios, na forma de materiais 

didácticos/equipamentos ou outros recursos, constituirão um incentivo para as ZIP apoiarem os 

projectos de promoção da qualidade da educação, com vista a aumentar a eficiência das escolas e 

a sua relevância em relação às necessidades dos alunos. 

 

44. O conceito de projecto educativo foi recentemente introduzido no sistema educativo 

Angolano pelo PAEP. Também é incentivado pela nova reforma da inspecção escolar que requer 

que os inspectores trabalhem em relação de proximidade com as escolas na identificação dos 

seus problemas e preparação dos projectos para a sua resolução. Contudo, não há presentemente 

nenhum programa de financiamento de escolas primárias ou ZIP em Angola. A totalidade do 

orçamento escolar financiado pelo Governo é gerido a nível provincial e em alguns casos a nível 

municipal. As escolas ficam assim privadas de recursos para o exercício do poder discricionário, 

excepto no que respeita a fundos recolhidos pelos pais ou comunidades ou a outras actividades 

geradoras de rendimento. Consequentemente, por um mero efeito de incentivo, fornecer recursos 

ao nível de escola pode influenciar positivamente a sua capacidade de prestação de serviços 

educativos de qualidade apenas pela possibilidade de implementar as suas próprias actividades. 

 

45. Esta subcomponente tem dois objectivos essenciais: (i) aumentar a autonomia da escola e 

da ZIP fornecendo recursos a gerir a estes níveis, destinados a melhorar a qualidade do ensino e 

aprendizagem; e (ii) aumentar a prestação de contas aos pais e comunidades. Enquanto 

impulsionadora da melhoria dos processos de ensino, esta subcomponente de gestão escolar 

torna-se complementar das actividades da subcomponente 1.2. 

 

46. Uma vez que ainda é preciso demonstrar com rigor no contexto de Angola, a eficiência 

do Projecto Educativo das ZIP e dos subsídios associados no desenvolvimento de competências 

em planeamento de actividades escolares e gestão, esta subcomponente será testada numa 

pequena subamostra das ZIP apoiadas pelo Projecto (ver Subcomponente 1.1).  

 

Actividades e Estratégias de Implementação 

 

47. As ZIP selecionadas elaborarão e executarão um Projecto Educativo de ZIP financiado 

por um subsídio, em que as escolas da ZIP usam a informação compilada nos boletins 

informativos escolares para diagnosticar os seus problemas e delinear estratégias que permitam 

fazer-lhes face. O montante do subsídio será predeterminado e anunciado antes da elaboração do 

PE para garantir que este respeita esse enquadramento orçamental. O financiamento anual será 

em média de US$500 por escola e por ano, dependendo o montante concreto a atribuir da 
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dimensão da escola.
16

 Os montantes a transferir para os municípios - responsáveis pela gestão 

dos subsídios e pela aquisição dos recursos definidos pelas ZIP selecionadas para a 

implementação das actividades constantes do PE - dependerão assim do número e características 

das escolas integradas. Depois de aprovados os subsídios dos PE, os fundos serão transferidos 

para a conta bancária dos municípios para apoiar os PE das ZIP selecionadas sob a sua 

jurisdição. 

 

48. O processo de financiamento iniciar-se-á com a definição de uma lista de actividades 

elegíveis, baseadas em contributos de uma série de peritos do MED e de outros actore-chave, e 

com a elaboração de um guião para o Projecto Educativo que define as etapas de preparação e as 

actividades a incluir. Um grupo de facilitadores de ZIP
17

 passará então a trabalhar com as 

comunidades e os coordenadores de ZIP para os envolver numa discussão sobre escolas eficazes, 

identificar problemas e soluções para as escolas das ZIP, com base nos boletins informativos das 

escolas integradas, e desenvolver os PEs das ZIP. Os quadros municipais farão uma análise dos 

PEs para garantir que estão alinhados com os critérios acordados e procederão à sua aprovação 

ou pedirão alterações. Quando os PE forem aprovados, os conselhos de ZIP serão notificados da 

decisão. Os facilitadores, inspectores e quadros municipais regressarão, então, para ajudar as ZIP 

a implementar os seus programas e apoiar na monitorização e avaliação das actividades 

financiadas. As lições resultantes da prática serão sistematicamente reinvestidas quer no 

apuramento do guião do PE desenvolvido no âmbito do MIP, quer na melhoria do processo de 

facilitação. 

 

49. Elaboração de um Projecto Educativo de ZIP e desembolso de subsídio. Os 

facilitadores das ZIP, juntamente com os quadros municipais e os inspectores, organizarão e 

conduzirão uma reunião introdutória com os membros dos conselhos de escola e ZIP, professores 

e elementos da comunidade, para apresentar o programa de preparação de PE e atribuição de 

subsídios. Explicarão como funciona o programa de financiamento, incluindo o modo como o 

montante é determinado, os critérios a respeitar para que os PEs sejam aprovados, despesas 

elegíveis, mecanismos de controlo e sanções em caso de prestação incorrecta de contas, etc. 

Nesta ocasião, os facilitadores das ZIP também distribuirão o guião dos PEs aos conselhos de 

escola e de ZIP. 

 

50. Em seguida, os facilitadores, os quadros municipais e os inspectores apoiarão os 

conselhos de escola e de ZIP nas suas sessões de planeamento, que terão em vista (i) identificar 

problemas (usando os dados dos boletins informativos) das escolas integradas na ZIP; (ii) 

discutir, identificar e priorizar soluções; (iii) discutir como implementar soluções 

(responsibilidades, calendarização, custos, monitorização); (iv) discutir o plano provisório em 

reuniões mais alargadas com a comunidade e revê-lo se necessário; (v) redigir o Projecto 

Educativo (PE) sumarizando o acordado em (i) – (iv) e (vi) usando um formulário simples 

fornecido juntamente com o guião do PE. 

 

                                                 

 
16

 Os critérios de medição da dimensão da escola estão no guião do PE inserido no MIP e incluem o número de 

inscritos e/ou número de classes (por oposição a salas de aula, o que subestimaria o peso de uma dada escola se uma 

ou mais classes funcionassem fora do edifício (e.g., à sombra de uma árvore)). 
17

 Já definido em subcomponentes anteriores. 
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51. Processo de revisão dos subsídios. Anualmente, os municípios receberão os PE das ZIP 

da sua área de jurisdição. Depois de reunir com o facilitador e os inspectores escolares para 

discutir os resultados dos financiamentos do ano anterior (quando aplicável, i.e., no segundo ano 

de implementação), analisam os PE de acordo com a lista das actividades aprovadas.
18

 

 

52. Em caso de aprovação, os conselhos de ZIP serão notificados da atribuição do subsídio, 

sendo os recursos adquiridos pelos municípios com os fundos transferidos para as contas 

bancárias respectivas. Os fundos serão transferidos para as contas bancárias dos municípios, 

mediante assinatura de um acordo de financiamento entre municípios e MED, cujo formato está 

incluído no MIP. Se o PE não for aprovado, será enviada uma notificação a recomendar a revisão 

do mesmo e a submetê-lo de novo a aprovação. Quando notificadas do financiamento, as ZIP 

devem afixar a carta de notificação da atribuição de financiamento, juntamente com os planos de 

acção calendarizados e orçamentados, e fazer reuniões públicas com a comunidade para 

comunicar oralmente a informação. Os municípios também deverão afixar a informação sobre os 

recursos adquiridos e distribuídos às ZIP (que correspondem ao subsídio). 

 

53. Execução do Projecto Educativo aprovado usando os fundos dos subsídios. Para a 

execução financeira, as ZIP e os conselhos de escola trabalham com os facilitadores e os 

inspectores escolares. Em conjunto, identificarão recursos (formadores, materiais, etc.) e farão o 

registo das actividades e produtos. 

 

54. Monitorização. Fará parte do PE o plano de monitorização. Os facilitadores e os 

inspectores escolares trabalham com os coordenadores das ZIP para monitorizar a utilização dos 

recursos e os resultados obtidos – o que a ZIP disse que alcançaria (e.g., aumento de inscrições, 

redução da repetência, melhoria da motivação e melhoria dos métodos de ensino) – no contexto 

do acompanhamento dos conselhos de ZIP e escola que lhes cabe no processo de compilação dos 

dados anuais para os boletins informativos escolares. No final do ano lectivo, sumarizam os 

recursos obtidos com os subsídios e avaliam os resultados (e.g., crescimento da escolarização, 

mudanças percepcionadas na motivação, decréscimo das taxas de repetência e abandono e 

melhores resultados de aprendizagem). 

 

55. Feedback loop. Para aprender com as práticas, os facilitadores e os inspectores reunirão 

no final do ano para reflectir sobre elas com vista a melhorar a visão e o processo de 

desenvolvimento educacional e o próprio processo de facilitação. Dever-se-á prestar atenção 

especial à avaliação da capacidade do município para o apoio às ZIP na compra e distribuição, 

em tempo oportuno, dos recursos didácticos destinados às escolas para a realização das 

actividades previstas nos PE. As lições aprendidas serão transmitidas para o nível da EGP e 

usadas na monitorização e avaliação do Projecto. As campanhas de informação também farão 

parte da estratégia de disseminação das melhores práticas relativas ao trabalho desenvolvido 
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 Outros critérios para aprovação dos PE – descritos no manual do PE – podem incluir: (i) ser baseado numa 

cuidadosa avaliação de necessidades, a começar com os boletins informativos das ZIP e das escolas; (ii) haver uma 

relação clara entre objectivos, necessidades, actividades, produtos (como medida das actividades) e resultados 

(como medida dos objectivos); (iii) ser aprovado por todos os directores de escola e pelos representantes da 

comunidade; (iv) as actividades propostas reduzem diferenças entre escolas das ZIP respondendo a necessidades das 

mais fracas no interior da ZIP; (v) realismo do plano (organização, calendarização, evidência de capacidade de 

implementação) e orçamento; e (vi) registo de implementação no ano precedente (quando aplicável). 
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pelas ZIP, assim como uma abordagem mais estratégica de comunicação que inclui a auscultação 

prévia de professores, directores de escola e famílias. 

 

 

Custo e Financiamento  

 

56. O custo desta subcomponente é estimado em US$2 milhões e financiará: 

 

a) Impressão do guião do PE e de outros materiais; 

b) Honorários de consultor para trabalhar com o INFQ no desenvolvimento e 

implementação da formação de facilitadores de ZIP e dos inspectores sobre o EP e o 

processo de financiamento; 

c) Despesas de deslocação para as visitas às ZIP, destinadas a apoiar o desenvolvimento do 

PE e os processos de financiamento (além dos relativos à subcomponente 1.1); 

d) Custos operacionais relativos à coordenação do desenvolvimento do PE pela escola-sede; 

e) Custos operacionais relativos à implementação do PE nas escolas-sede e nas satélite;  

f) Custos operacionais para os municípios, para o processo de revisão dos PE e aquisição e 

distribuição de materiais para a sua implementação; 

g) Ajudas de custo e despesas de deslocação para os municípios e inspectores escolares; 

h) Campanhas de informação para disseminar as actividades do PE e incentivar a 

participação dos actores escolares e das comunidades; 

i) Formação e Custos Operacionais relativos aos subsídios escolares. 

 

 

Componente 2. Estabelecer um Sistema de Avaliação de Alunos (US$9 milhões) 

 

57. Apoio ao MED nos seus esforços de melhoria do sistema de avaliação, através de: (i) 

desenvolvimento de uma estratégia quinquenal de avaliação; (ii) implementação de avaliações 

por amostragem da aprendizagem dos alunos da 4ª e 6ª classes nas disciplinas de Português e 

Matemática; (iii) desenvolvimento e implementação de uma segunda avaliação da capacidade de 

leitura nas classes iniciais (EGRA); (iv) desenvolvimento de um estudo sobre a qualidade da 

prestação de serviços; (v) pilotagem de exames nacionais de Português e Matemática na 6ª 

classe; e (vi) desenho, análise de dados, implementação e disseminação de um estudo de 

avaliação do impacto da Parte A do Projecto. 

 

58. Para melhorar a sua capacidade de avaliação, as autoridades Angolanas pretendem 

desenvolver competências no domínio da utilização de instrumentos de avaliação. Além disso, 

tencionam também estabelecer um sistema de avaliação nacional sustentável. Globalmente, isto 

significa que, a médio prazo, o MED tenciona implementar exames nacionais de fim de ciclo, 

previstos na lei, mas que não chegaram a ser implementados. E, a curto prazo, tenciona realizar 

avaliações regulares por amostragem, cujos resultados serão reinvestidos na formulação de 

intervenções visando a melhoria dos resultados de aprendizagem. Finalmente, propõe-se usar a 

metodologia da avaliação do impacto para avaliar com rigor o impacto de intervenções 

específicas. 
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59. Para o fazer de forma sustentável, o MED não só carece de fundos, mas também de uma 

equipa tecnicamente qualificada que possa conduzir o processo de avaliação, assim como de 

parcerias consistentes que assegurem a concepção e implementação de dispositivos de avaliação, 

em regime de contratação externa. Apesar de as autoridades Angolanas estarem empenhadas em 

assegurar os fundos necessários para que a função de avaliação se desenvolva de forma 

sustentável, dispõem de muito pouca capacidade técnica neste domínio e muito pouco 

conhecimento dos procedimentos necessários ao desenvolvimento e gestão de parcerias-chave 

que possam revelar-se fundamentais a longo prazo. Esta componente responde a estes desafios e 

espera-se que venha a constituir um sólido alicerce para o sistema nacional de avaliação de 

Angola. 

 

60. Em 2004, foi introduzida uma política de exames nacionais como parte da reforma 

educativa e com o objectivo de controlo do fluxo de alunos. De acordo com esta política, no 

ensino primário, as crianças são avaliadas no final da 6ª classe. Este exame conduz a uma 

certificação de conclusão do ensino primário.
19

 Os testes a usar seriam de nível nacional. 

Contudo, em grande parte devido a dificuldades logísticas, os exames nacionais nunca chegaram 

a ser administrados, tendo-se optado pelos de nível provincial. Todos os anos, cada província 

prepara e distribui exames de fim de ciclo que consequentemente são usados para medir o 

desempenho dos alunos, apenas no contexto de cada província. Embora os exames sejam 

preparados com base nos curricula, não há critérios comuns para o seu desenvolvimento, pelo 

que também não há metas mínimas de desempenho a atingir a nível nacional. Em face desta 

situação, as autoridades Angolanas estão interessadas em trabalhar na estandardização dos 

exames de fim de ciclo e na introdução de exames nacionais. 
 

61. O MED considera a introdução de exames nacionais como o meio adequado para a 

uniformização de metas mínimas em Português e Matemática, a serem atingidas por todos os 

alunos Angolanos que completam o ensino primário, qualquer que seja a sua localização 

geográfica. O MED também está ciente de que a introdução de exames nacionais será um 

processo longo e complexo e de que não são o único tipo de avaliação que pretende implementar 

como parte da sua agenda de qualidade. Além disso, dada a rápida expansão do ensino primário e 

a falta de conhecimento sobre o que realmente acontece na sala de aula, o MED gostaria de 

começar a reunir dados de referência sobre resultados de aprendizagem, em conjugação com 

informação básica sobre a prestação de serviços educativos, em paralelo com o trabalho de 

estandardização de requisitos mínimos de fim de ciclo. Esta componente apoiará os esforços do 

MED neste domínio, desenvolvendo competências e assistência técnica junto da administração 

educacional, em matéria de preparação e implementação de vários exercícios de avaliação para o 

ensino primário, incluindo os exames nacionais de Português e Matemática no final da 6ª classe, 

e um inquérito sobre a qualidade da prestação de serviços educativos. Estas avaliações e 

inquéritos serão plenamente integrados na avaliação do impacto que vai ser realizada. 
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 Utiliza-se uma abordagem similar nos exames e certificações de nível secundário, mas, como o Projecto focaliza 

exclusivamente o ensino primário, os anteriores não serão tratados neste DAP. Será, no entanto, de registar que o 

trabalho desenvolvido com a avaliação e os exames nacionais no ensino primário permitirão ao MED desenvolver 

actividades de avaliação em outros níveis educativos. 
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62. A avaliação do impacto (AI) terá como objectivo avaliar a eficácia das actividades da 

Componente 1. Mais especificamente, avaliará o impacto do program de formação contínua de 

professores sobre os seus conhecimentos e as competências, o seu desempenho na sala de aula e, 

sobretudo, os resultados de aprendizagem dos alunos. O desenho da AI permitirá avaliar o 

impacto da implementação da formação de professores ao longo das subcomponentes 1.1. e 1.3. 

e assim aferir o valor acrescentado das ZIP e Projectos Educativos. Os resultados da AI servirão 

de base às decisões do MED relativas à possibilidade de generalizar o programa de formação de 

professores a nível nacional. 

 

Actividades e estratégias de implementação 

 

63. Em 2010, o MED constituiu um grupo multi-disciplinar de 14 técnicos de vários 

departamentos do Ministério, cujo mandato é o de instituir e desenvolver o sistema nacional de 

avaliação. Este grupo dispõe de uma equipa nuclear de 5 elementos do INIDE, que se 

responsabiliza por todas as actividades de avaliação do Ministério e orienta o trabalho do grupo. 

O Grupo de Trabalho do Sistema Nacional de Avaliação (GTSNA) conduziu a preparação e 

implementou a versão Angolana do exercício de avaliação da capacidade de leitura nas classes 

iniciais e, durante esse processo, beneficiou de várias tipos de formação em contexto ao longo 

dos três anos da sua existência. O GTSNA, e em particular a sua equipa nuclear (que fará parte 

da equipa de gestão global do projecto), assumirão a responsabilidade global pela implementação 

das actividades desta componente. 

 

64. Espera-se que as actividades desta componente sejam apoiadas por assistência técnica 

internacional a trabalhar com o GTSNA e outros actores, podendo estes incluir elementos da 

administração educativa provincial e das escolas de formação de professores das 18 províncias 

de Angola. A abordagem a adoptar é a da formação em contexto que permite aprender fazendo, 

sendo as seguintes as actividades a realizar:
20

 (i) definição de metas essenciais; (ii) construção de 

bancos de itens; (iii) elaboração e aperfeiçoamento de testes; (iv) desenho e implementação dos 

inquéritos sobre a qualidade da prestação de serviços educativos e exercícios de avaliação dos 

alunos; (v) desenho e implementação da avaliação do impacto; (vi) preparação de amostras; (vii) 

análise de dados e disseminação de resultados; e (vii) preparação de uma estratégia quinquenal 

de avaliação e respectiva orçamentação. Serão adquiridos a uma ou mais empresas serviços de 

recolha de dados. 

 

65. Dado que as crianças Angolanas deverão ser avaliadas no final da 4ª classe (através de 

exame de escola) e da 6ª classe (através de exame nacional), serão estabelecidos referenciais de 

base por amostragem para as disciplinas de Português e Matemática em ambos os níveis. Isto 

significa que serão desenvolvidas metas essenciais para as duas disciplinas, concebidos itens 

com base nessas metas, os quais por sua vez servirão de base à preparação de quatro testes 

(Português para a 4ª e 6ª classes; e Matemática para a 4ª e 6ª classes). Estes testes serão aplicados 

a uma amostra representativa a nível nacional e os dados coligidos darão uma visão global sobre 

a qualidade da educação em Angola e ao mesmo tempo permitirão o aperfeiçoamento das metas 

                                                 

 
20

 Foi identificado um conjunto de potenciais instituições capazes de fornecer este tipo de assistência técnica. O 

pagamento de serviços prestados pelas instituições só se realizará mediante entrega dos produtos requisitados, sendo 

que haverá mecanismos de monitorização como se explica no Anexo 3. 
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essenciais de aprendizagem, dos itens e testes. Particularmente no que se relaciona com a 6ª 

classe, as metas e itens serão usados para a preparação dos primeiros exames nacionais nesta 

classe, os quais serão aplicados no final do período de duração do Projecto. 

 

66. O MED já realizou um primeiro exercício de avaliação da capacidade de leitura nas 

classes iniciais (EGRA) que permitiu criar uma base de referência. Durante a duração do 

Projecto será preparado e implementado um segundo EGRA, que constituirá a primeira avaliação 

de seguimento levada a cabo pelo Ministério, procurando-se que venha a ser usada a mesma 

amostra que foi criada para o exercício de 2011. Esta opção, a ser possível, permitirá em 

simultâneo fornecer informação sobre o impacto nas aprendizagens das intervenções 

implementadas no âmbito da Componente 1. A duração do Projecto é relativamente curta para 

mostrar mudanças visíveis nos resultados de aprendizagem; no entanto, o EGRA poderá fornecer 

pistas sobre se haverá ou não impacto. 

 

67. A informação decorrente das avaliações será complementada com uma pesquisa sobre a 

qualidade da prestação dos serviços educativos, que muito possivelmente será aplicada em 

conjunto com uma das avaliações por amostragem. Também neste caso se recorrerá a assistência 

técnica, e a empresa a contratar para a recolha de dados de base também se encarregará de 

recolher os relativos ao inquérito sobre os serviços educativos. 

 

68. Todas as fases da avaliação do impacto do programa de formação de professores, desde o 

desenho até à análise de dados e disseminação de resultados, serão conduzidas pelo GTSNA com 

o apoio de consultores locais e internacionais. O GTSNA já participou num seminário sobre 

Avaliação do Impacto para se familiarizar com a metodologia e trabalhar no desenho do estudo. 

O Anexo 9 dá uma panorâmica global sobre um esboço do desenho que permite comparar o 

custo-benefício de variantes de implementação do programa de formação de professores, 

designadamente dentro ou fora da estrutura ZIP e em contexto ou não de Projecto Educativo 

financiado. Os dados a usar para avaliar o impacto serão: (i) os dados recolhidos no âmbito da 

implementação da componente (e.g., pré- e pós-teste de formação e observações de aula), (ii) as 

avaliações por amostragem de Português e Matemática da 4ª e da 6ª classe para a obtenção de 

dados de base, (iii) o segundo exercício EGRA e (iv) um inquérito detalhado sobre a prestação 

de serviços, aplicado no decurso das avaliações. 

 

69. A preparação da estratégia quinquenal de avaliação permitirá ao MED continuar a 

desenvolver o sistema de avaliação. Esta estratégia definirá as actividades a levar a cabo depois 

do termo do Projecto, de forma a continuar o desenvolvimento do sistema nacional de avaliação 

e a consolidação da função de avaliação. Nesta altura, o MED decidirá sobre os tipos de 

avaliação a aplicar, eventual extensão dos exames nacionais a outras disciplinas, novas 

avaliações do impacto a levar a cabo, entre outros. 

 

70. Os produtos desta componente incluem: (i) dados de base para Português e Matemática 

na 4ª e 6ª classes; (ii) informação sobre resultados de aprendizagem de Português na 3ª classe 

(leitura nas classes iniciais); (iii) metas essenciais de Português e Matemática na 4ª e 6ª classe e 

bancos de itens alinhados com elas; (iv) exames nacionais estandardizados em Português e 

Matematica para a 6ª classe; (v) um relatório de avaliação do impacto do programa de formação 
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de professores; (vi) um relatório sobre a qualidade da prestação de serviços educativos, e (vii) 

uma estratégia quinquenal de avaliação. 

 

71. Calendarização. É a seguinte a calendarização das actividades desta componente: 

Tabela 5. Calendarização da Implementação 

Calendarização Actividades 

Ano 1 – Preparação dos exercícios de avaliação 

por amostragem de Português e Matemática nas 4ª 

e 6ª classes; preparação do inquérito sobre a 

prestação de serviços educativos 

 Actividades de formação 

 Criação de itens 

 Construção de testes (incluindo os relativos à prestação 

do serviço educativo) 

 Definição de metas de aprendizagem 

 Construção da amostra 

 Pilotagem: Português e Matemática nas 4ª e 6ª classes e 

prestação de serviços 

Ano 2 – Exercícios de avaliação por amostragem 

de Português e Matemática nas 4ª e 6ª classes; 

inquérito sobre a prestação de serviços educativos 

 Análise das avaliações-piloto 

 Revisão de testes 

 Aplicação dos testes para a obtenção de dados de base 

de Português e Matemática nas 4ª e 6ª classes e 

inquérito sobre a prestação de serviços 

Ano 3 – Estabelecimento de referenciais de base, 

EGRA e preparação da pilotagem dos exames 

nacionais 

 Análise de dados de referência  

 Preparação e implementação do EGRA (Português, 3ª 

classe) 

 Preparação da pilotagem dos exames nacionais de 6ª 

classe de Português e Matemática 

Ano 4 – Consolidação das metas de aprendizagem 

e bancos de itens para a 4ª classe (Português e 

Matemática); Pilotagem de exames nacionais de 6ª 

classe de Português e Matemática; preparação da 

Estratégia de Avaliação 

 Aperfeiçoamento das metas e itens para Português e 

Matemática da 4ª classe 

 Pilotagem e finalização da preparação dos exames 

nacionais de Português e Matemática da 6ª classe 

 Trabalho preparatório para a Estratégia de Avaliação 

Ano 5 – Implementação dos exames nacionais de 

6ª classe de Português e Matemática; e Finalização 

da Estratégia de Avaliação 

 Implementação dos exames nacionais de 6ª classe 

(Português e Matemática) 

 Finalização da Estratégia Quinquenal de Avaliação 

 

 

Custo e Financiamento 

 

72. O custo desta subcomponente é estimado em US$9 milhões. Serão financiados: 

 

a) Assistência técnica, de acordo com o que se descreve acima; 

b) Actividades de formação; 

c) Materiais e custos respectivos, como impressão de testes, entre outros; 

d) Custos operacionais associados com a implementação das actividades da componente. 
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Componente 3. Gestão do Projecto (US$2 milhões) 

 

73. Esta componente apoiará a implementação do Projecto, através do reforço das 

competências de gestão do pessoal do MED, dos administradores educacionais a nível provincial 

e municipal e dos técnicos das escolas de formação de professores (EFP) que participam no 

Projecto, através de assistência técnica, formação, e financiamento de custos operacionais. 

 

74. Esta componente centrar-se-á no desenvolvimento da capacidade de gestão dos quadros 

provinciais, municipais e das escolas de formação de professores para a implementação do 

Projecto, proporcionando formação em gestão, monitorização, avaliação e prestação de contas 

associadas às actividades do Projecto. A formação e o envolvimento na implementação do 

Projecto dos quadros municipais contribuirão para preparar os municípios para assumir mais 

responsabilidades na educação, no contexto da descentralização, reforçando a sua capacidade e 

as relações com as escolas e outros intervenientes. O Projecto fornecerá formação em gestão 

para: (i) reforçar as competências de prestação de serviços educativos de qualidade, e (ii) 

melhorar a capacidade de gestão, financeira, de monitorização e administrativa para apoiar as 

actividades do Projecto desenvolvidas e executadas pelas escolas de formação de professores, 

escolas e ZIP. 

 

75. A estratégia principal para o alcançar será: aquisição de serviços de assistência técnica a 

uma instituição de gestão em Angola, para o desenvolvimento de um programa de formação para 

os elementos da administração educativa municipal, quadros provinciais e quadros das escolas de 

formação de professores que participam no Projecto. O programa de formação deverá centrar-se 

em: (i) tarefas simples de gestão relacionadas com a gestão de recursos para as ZIP e respectivos 

subsídios; (ii) monitorização e avaliação da utilização de recursos e prestação de contas perante 

os níveis provincial e central. A assistência técnica também incluirá formação em estruturas 

organizacionais para que os municípios possam melhor definir as funções exigidas para a 

sustentação da estrutura ZIP e para a implementação do Projecto. Será dada formação a todas as 

províncias, municípios e escolas de formação de professores envolvidas no Projecto. 

 

76. A componente também disponibilizará os recursos necessários ao funcionamento da 

Equipa de Gestão do Projecto. Esta equipa terá a seu cargo a gestão diária das actividades do 

Projecto, tanto em termos técnicos como administrativos. Será fornecida assistência técnica para 

apoiar a equipa a desenvolver com sucesso as actividades de implementação do Projecto. 

 

Custo e Financiamento 

 

77. O custo desta componente está estimado em US$2 milhões. Serão financiados: 

 

a) Assistência técnica para preparação do programa de formação dos quadros aos níveis 

central, provincial, municipal e das escolas de formação de professores; 

b) Serviços de consultadoria para apoio a actividades de capacitação; 

c) Materiais de formação e custos relacionados com a execução do programa de formação; 

d) Custos operacionais para o programa de gestão e formação. 
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Anexo 3: Procedimentos de Implementação 

ANGOLA: Projecto de Aprendizagem para Todos 

 

 

Entidade responsável pela implementação 

 

1. O Ministério da Educação tem a responsabilidade global pela implementação do Projecto, 

inclusive pela contabilização dos fundos respectivos, despesas, recursos, aquisições e 

monitorização e avaliação. Embora este seja o primeiro projecto financiado pela AID a 

implementar pelo MED desde finais da década de 1990, alguns dos elementos envolvidos neste 

Projecto adquiriram experiência com o último projecto financiado pela AID no mesmo sector. 

Por isso, mesmo que não extensiva, há alguma memória institutional de implementação de 

projectos AID. 

 

2. Não será criada nenhuma unidade externa de implementação do Projecto. Será 

constituída uma equipa interna que beneficiará de apoio especializado adicional. Esta assistência 

adicional terá como mandato não só o apoio às actividades de implementação do Projecto, mas 

também o de formação em contexto da equipa interna. Espera-se que a concepção global de 

implementação, monitorização e avaliação do Projecto reforce a capacidade do MED em vários 

domínios no desenrolar do processo. Tanto a implementação, como a monitorização e a 

avaliação, serão levadas a cabo quer a nível central, quer local. 

 

Processo de implementação a nível central 

 

3. A supervisão global do Projecto é da responsabilidade do Secretário de Estado da 

Educação, sendo que três departamentos-chave do Ministério estarão directamente envolvidos na 

sua implementação, a nível central: o GEPE – Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística, o 

INIDE – Instituto Nacional para a Investigação e Desenvolvimento da Educação, e o INFQ – 

Instituto Nacional de Formação de Quadros, cada um dos quais sob a orientação do respectivo 

director. Os três directores constituem a Comissão Executiva do Projecto (CEP) que é dirigida 

pelo Secretário de Estado da Educação. O papel da CEP é sobretudo de supervisão global do 

Projecto, desbloqueio de questões mais complexas, e ligação, se necessário, com governadores 

provinciais e directores de educação, assegurando o fluxo de informação relativo ao Projecto em 

todos os níveis da cadeia hierárquica da administração educacional. 
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Figura 2: Organigrama do Ministério da Educação 

 
4. O Gestor do Projecto (GP) será nomeado pelo MED, e será também nomeado o pessoal 

dos três departamentos que ficará adstrito ao projecto, em regime de exclusividade. Estas pessoas 

constituirão a Equipa de Gestão do Projecto (EGP) e trabalharão sob a coordenação do Gestor do 

Projecto. O GP reunirá regularmente com a CEP, pelo menos uma vez por mês, e, com a EGP, 

todas as semanas. O GP é também o responsável pelas comunicações formais com o Banco 

relativas ao Projecto. Como acima se referiu, cinco peritos pagos pelos fundos do Projecto 

prestarão apoio à EGP. Espera-se que este decorra por um período de dois anos, embora possa 

prolongar-se se o desenvolvimento da exigida capacidade institucional do MED assim o 

aconselhar. Estes cinco peritos terão perfis de especialização em aquisições, gestão financeira e 

monitorização e avaliação com um enfoque específico em educação. As Componentes 1 e 2 terão 

um Gestor de Componente que supervisionará todas as questões de implementação associadas às 

respectivas componentes. A EGP será também composta por quadros técnicos relacionados com 

as aquisições, gestão financeira, e monitorização e avaliação. Dada a importância no Projecto da 

avaliação do impacto (AI), um dos membros da EGP dedicar-se-á plenamente às actividades que 

lhe são inerentes. Abaixo se encontra um sumário da composição da EGP. 

  

Ministro da Educação 

Secretário de Estado da 
Educação 

Instituto Nacional para a 
Investigação e Desenvolvimento da 

Educação 

INIDE 

responsável pela avaliação da 
aprendizagem  

Componente 2 

Instituto Nacional de Formação 
de Quadros 

INFQ 

responsável pelas  instituições 
/programas de formação de 

professores  

Componente 1 

Gabinete de Estudos, Planeamento 
e Estatística 

GEPE 

responsável pela orçamentação, 
planeamento,  aquisições & 

monitorização 
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Tabela 6. Composição da EGP 

Título Nº Função Dept. MED 

Gestor do 

Projecto 
1 

 Supervisiona todas as actividades do Projecto 

 Coordena a implementação 

 Assegura a comunicação entre os membros da EGP e os peritos 

 Faz a ligação com a administração de topo do MED, em matéria relacionada 

com o Projecto 

 Monitoriza a assistência técnica prestada 

 É responsável pela comunicação formal com a AID relativa à implementação 

do Projecto 

MED 

Especialista em 

Aquisições 
1 

 Apoia os Técnicos de Aquisições no desempenho das actividades de 

aquisições a nível central 

 Supervisiona todas as actividades relacionadas com aquisições a nível central 

e as aquisições de menor dimensão a nível provincial e municipal 

 Presta formação em exercício aos Técnicos de Aquisições 

 Responsabiliza-se pelo controlo técnico e de qualidade dos documentos de 

aquisições 

 Responsabiliza-se por assegurar a conformidade com as Directrizes do 

Banco Mundial em todos os processos de aquisições 

A recrutar 

pelo Projecto 

 

(Condição de 

Efectividade) 

Técnico de 

Aquisições 
1 

Sob a supervisão técnica do Especialista em Aquisições 

 Leva a cabo todas as actividades de aquisições a nível central 

 Supervisiona a actividade relativa a aquisições a nível provincial e municipal 

 Presta apoio, se necessário, aos quadros municipais e aos das escolas de 

formação de professores sobre questões relacionadas com as aquisições 

A recrutar 

pelo Projecto 

 

(até três meses 

depois da 

Efectividade) 

Técnico de 

Aquisições 
1 

Sob a supervisão técnica do Especialista de Aquisições 

 Leva a cabo todas as actividades de aquisições a nível central 

 Supervisiona a actividade relativa a aquisições a nível provincial e municipal 

 Presta apoio, se necessário, aos quadros municipais e aos das escolas de 

formação de professores sobre questões relacionadas com as aquisições 

GEPE 

 

(até três meses 

depois da 

Efectividade) 

Gestor 

Financeiro 
1 

 Supervisiona todas as actividades de gestão financeira, relacionadas ou não 

com aquisições, a nível central e local 

 Presta formação em exercício aos Contabilistas 

 Monitoriza as actividades financeiras a nível municipal e de escola de 

formação de professores 

 Responsabiliza-se pelo controlo técnico e de qualidade das actividades de 

gestão financeira 

 Responsibiliza-se por assegurar a conformidade com as directrizes do Banco 

Mundial 

A recrutar 

pelo Projecto 

 

(Condição de 

Efectividade) 

Contabilista 1 

Sob a supervisão técnica do Gestor Financeiro 

 Leva a cabo as actividades de gestão financeira a nível central 

 Presta de apoio aos municípios e EFP sobre questões relacionadas com a 

gestão financeira 

A recrutar 

pelo Projecto 

 

(até três meses 

depois da 

Efectividade) 

Contabilista 1 
Sob a supervisão técnica do Gestor Financeiro 

 Leva a cabo as actividades de gestão financeira a nível central 

 Presta de apoio aos municípios e EFP sobre questões relacionadas com a 

GEPE 

(até três meses 

depois da 

Efectividade) 
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gestão financeira. 

Especialista 

Sénior em 

M&A 

1 

O Especialista Sénior em M&A deve 

 Ter um sólido conhecimento na área da educação e de M&A, de modo a 

poder apoiar o GTSNA na monitorização do Projecto, enquanto contribui 

directamente para a recolha e análise de dados sobre os indicadores do 

Projecto e para o apoio técnico a actores locais sobre questões relativas a 

M&A 

 Ser capaz de prestar apoio técnico a todas as EGP sobre matérias 

relacionadas com a educação, por exemplo na preparação dos TdR 

A recrutar 

pelo Projecto 

 

(até três meses 

depois da 

Efectividade) 

Técnico de AI 1 
Responsável pelas actividades relacionadas com a AI; trabalha em estreita 

colaboração com o Gestor da Componente 1 
GEPE/INIDE 

Técnico de 

Informação / 

Comunicação 

1 

Responsável pela comunicação de todos os assuntos relacionados com o 

Projecto junto das províncias, municípios e EFP; pelo desenvolvimento de 

campanhas, se necessário; e por assegurar o fluxo de informação entre o nível 

central e local 

MED 

Gestor da 

Componente 1 
1 

 Supervisiona a implementação de todas as actividades da Componente 1 e 

assegura a colaboração e comunicação entre os quadros envolvidos na 

Componente 1 e os que se dedicam às aquisições, gestão financeira (GF), 

M&A e AI 

 Relaciona-se directamente com o Gestor do Projecto em todas as matérias 

relacionadas com a Componente 1 

 Supervisiona as actividades de desenvolvimento de capacidade incluídas na 

Componente 3 

INFQ 

Quadros da 

Componente 1 
3 

Um funcionário por subcomponente que trabalha para a sua implementação, 

coadjuvando o Gestor da Componente 1, perante quem responde 
INFQ+INIDE 

Gestor da 

Componente 2 
1 

 Supervisiona a implementação de todas as actividades da Componente 2 e 

assegura a colaboração e comunicação entre os quadros envolvidos na 

componente e os que se dedicam a aquisições, GF, M&A e AI 

 Relaciona-se directamente com o Gestor do Projecto em todas as matérias 

relacionadas com a Componente 2 

INIDE 

Quadros da 

Componente 2 
3 

Três funcionários para a implementação da Componente 2, que coadjuvam o 

seu Gestor e perante quem respondem 
INIDE 

 

 

Procedimentos de implementação a nível local 

 

5. Os Governadores Provinciais e os Directores de Educação serão envolvidos no Projecto, 

em articulação com a Comissão Executiva do Projecto, para assegurar total apoio e empenho das 

autoridades provinciais. Embora as actividades de implementação do Projecto se processem 

sobretudo a nível local e municipal, será muito importante o envolvimento dos Directores 

Provinciais para o desenvolvimento do modelo ZIP. Os quadros municipais de educação também 

participarão nas actividades do Projecto, assim como os coordenadores das ZIP, os directores das 

escolas primárias, os Sobas, os directores das escolas de formação de professores, quadros 

administrativos das EFP, formadores e professores primários. As funções e competências dos 
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vários intervenientes estão explicitadas em pormenor no manual de ZIP e nas secções mais 

específicas relacionadas com as ZIP e os Projectos Educativos, esperando-se o seguinte: 

 

6. Quadros municipais responsáveis pela educação. Em cada município, o técnico 

responsável pela educação supervisionará a implementação do Projecto no município. Será 

responsável por (i) garantir as aquisições e a distribuição de equipamento e materiais para a 

implementação dos PEs elaborados pelas ZIP e escolas; (ii) monitorizar a constituição dos 

conselhos de ZIP e de escolas, a distribuição de equipamento e materiais para as escolas-sede das 

ZIP no município, o trabalho do facilitador de ZIP; (iii) apreciar os Projectos Educativos; e (iv) 

compilar os dados fornecidos pelas ZIP para monitorização e avaliação. Serão fornecidas 

ferramentas simples para apoiar as actividades de monitorização a levar a cabo pelos quadros 

municipais. Estes também beneficiarão de formação em gestão relacionada com a 

implementação do Projecto, tal como se refere na Componente 3. Os dados compilados serão 

enviados à EGP com uma frequência trimestral, com cópia ao Director Provincial de Educação. 

Este técnico prestará contas pelos fundos desembolsados relativos a subsídios escolares. 

 

7. Coordenador de ZIP e Conselho de ZIP. O coordenador da ZIP coordena todas as 

actividades do Projecto que tenham lugar na sua ZIP (incluindo formação, boletins informativos 

escolares, Projecto Educativo, etc.); é responsável pelo equipamento e material fornecido à ZIP; 

monitoriza o progresso na ZIP e fornece informação sobre indicadores básicos de M&A ao 

técnico municipal responsável pela educação. 

 

8. O Soba representará a comunidade na ZIP e será um participante nuclear no conselho de 

escola e na salvaguarda do equipamento e materiais atribuídos às escolas. Juntamente com o 

coordenador da ZIP e o director da escola, o Soba também será responsável pelo sucesso da 

implementação do Projecto Educativo na escola. 

 

9. O Director de Escola será responsável por todas as actividades do Projecto que têm lugar 

na escola e prestará informações ao coordenador da ZIP sobre progressos e indicadores básicos 

de M&A (estatísticas escolares). 

 

10. Professores. A sua responsabilidade é para com a implementação do PE e comunicação 

ao director dos resultados de progresso dos seus alunos. Também receberão formação, podendo 

alguns deles (a seleccionar nas escolas-sede da ZIP) desempenhar o papel de mentores junto dos 

seus colegas, trabalhando para o efeito em estreita colaboração com a EFP da província. 

 

 

Atribuições específicas no processo de implementação da Componente 1: Melhorar os 

Conhecimentos e Competências dos Professores e a Gestão Escolar em Escolas Primárias 

das Áreas Designadas do Projecto 

 

11. A nível central, o INFQ será responsável pela Componente 1. Abaixo se encontra uma 

descrição pormenorizada das responsabilidades dos actores a nível central e local por 

subcomponente. 
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Atribuições específicas relativas à Subcomponente 1.1. Consolidação das Zonas de 

Influência Pedagógica 

 

12. O INFQ é responsável por recrutar e trabalhar com consultores internacionais para o 

desenvolvimento e implementação da formação dos facilitadores de ZIP. 

 

13. São atribuições dos municípios, seguindo orientações provinciais e do MED: (i) 

participar no planeamento e execução das actividades da ZIP; (ii) monitorizar o trabalho de 

capacitação do facilitador da ZIP relativamente à implementação das actividades que nela se 

desenvolvem; e (iii) fornecer informação regular às estruturas provinciais e centrais do MED 

sobre progressos feitos pelas escolas, que incluem transmissão das estatísticas compiladas 

resultantes dos boletins informativos escolares. 

 

14. São atribuições das escolas integradas em ZIP: (i) constituir um conselho de escola; (ii) 

recolher dados estatísticos; (iii) organizar e executar actividades de disseminação dos boletins 

informativos escolares na comunidade respectiva; (iv) assegurar que os conselhos de escola se 

envolvam activamente na gestão da escola; (v) encorajar os pais e as comunidades a participar na 

vida da escola; e (vi) desenvolver actividades para a melhoria do processo de ensino-

aprendizagem. 

 

15. São atribuições das escolas-sede: (i) coordenar as actividades da ZIP, o que inclui 

assegurar que os conselhos de ZIP e de escola são constituídos, as estatísticas escolares 

compiladas e boletins informativos produzidos, disseminados e usados para efeitos de gestão; e 

(ii) apoiar as escolas-satélite na implementação das actividades descritas ou outras iniciativas que 

tenham em vista a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem nas suas escolas. 

 

 

Atribuições específicas relativas à Subcomponente 1.2 – Programa de Formação Contínua 

de Professores 
 
16. O INFQ será responsável por recrutar e trabalhar com consultores locais e internacionais 

para o desenvolvimento do programa de formação contínua de professores. 

 

17. São atribuições dos municípios: (i) supervisionar a implementação do programa de 

formação de professores; e (ii) facilitar o trabalho da equipa da instituição de formação de 

professores. 

 

18. As Escolas de Formação de Professores são responsáveis por executar e monitorizar o 

programa de formação contínua de professores. Mais especificamente, são atribuições das EFP: 

(i) contribuir para o desenho e adaptação dos programas de formação, fornecendo elementos à 

assistência técnica internacional responsável pelo desenho do currículo e materiais; (ii) preparar 

os formadores para a implementação das actividades de formação; (iii) monitorizar a qualidade 

da formação contínua realizada; e (iv) preparar os supervisores para prestarem às escolas 

assistência técnica de continuidade in situ. As Escolas de Formação de Professores também serão 

responsáveis por gerir as ajudas de custo e outras despesas operacionais, além dos recursos 

associados à formação e às visitas às escolas e às ZIP. Elas próprias usufruirão de assistência 
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técnica internacional que lhes proporcionará actividades de capacitação e as apoiará na 

preparação dos formadores e em outras actividades que levem a cabo. 

 

19. Aos Directores de Escolas de Formação de Professores compete a supervisão da 

participação da sua instituição no Projecto, sendo responsáveis pelos fundos não relacionados 

com aquisições que são atribuídos às EFP e pelo equipamento adquirido pelo Projecto (nível 

central). Também serão responsáveis pela monitorização do pessoal envolvido nas actividades de 

formação. Também lhes compete prestar informação ao técnico municipal, com frequência 

trimestral, sobre as actividades de formação. Esta informação será posteriormente enviada à EGP 

pelo técnico municipal. Em conjunto com os quadros municipais, serão também responsáveis por 

disponibilizar o espaço para a formação dos professores que beneficiam do programa fora da 

estrutura ZIP. 

 

20. São atribuições das escolas-sede: (i) disponibilizar espaço(s) para a formação a realizar 

pela equipa das escolas de formação de professores; (ii) participar na execução do programa de 

formação conduzido pelas instituições de formação de professores, para saberem repetir a 

experiência, se necessário; (iii) fornecer informação para melhorar os programa de formação; 

(iv) definir e implementar actividades de apoio aos seus professores e aos das escolas-satélite e 

fazer formação de actualização de acordo com as necessidades; e (v) identificar, apoiar, e gerir 

mentores que procederão a visitas regulares aos professores formandos das escolas-satélite, o que 

ocorrerá quando a formação for implementada nas estruturas ZIP. As escolas-satelite apenas 

serão responsáveis por participar nas actividades de formação que forem realizadas nas escolas-

sede. 

 

21. Os Consultores serão contratados para desenvolver currículos e materiais para a 

formação contínua e formação de formadores, além de apoiarem regularmente as escolas de 

formação de professores. Já foram identificadas Universidades e outras instituições em países de 

expressão Portuguesa como potenciais fornecedores da mencionada assistência técnica. Espera-

se que os documentos de contratação pública sejam preparados antes de o Projecto entrar em 

efectividade. 

 

 

Atribuições específicas para a Subcomponente 1.3. - Melhorar as Estratégias de Gestão 

Escolar para a Melhoria da Qualidade  

 

22. O INFQ será responsável por recrutar e trabalhar com consultores locais ou 

internacionais para o desenvolvimento e implementação de formação para facilitadores de ZIP, 

tal como na subcomponente 1.1. 

 

23. Os municípios serão responsáveis por (i) apreciar os PEs e aprová-los ou recomendar 

alterações; (ii) monitorizar os facilitadores das ZIP; e (iii) adequirir e distribuir o equipamento e 

materiais associados aos subsídios das escolas. 

 

24. Aos facilitadores das ZIP compete: (i) organizar e conduzir os seminários ao nível de 

ZIP para apresentar o programa de subsídios; (ii) apoiar os conselhos de ZIP e de escola na 

preparação e submissão dos seus PEs; (iii) apoiar os conselhos de ZIP e de escola na 
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implementação dos respectivos PEs; (iv) monitorizar e avaliar os produtos e resultados do PE; e 

(v) compilar e transmitir anualmente as lições aprendidas ao nível central. 

 

25. Aos conselhos de ZIP e de escola compete: (i) trabalhar com o facilitador de ZIP e com 

o inspector escolar no desenvolvimento, submissão a aprovação e implementação dos seus PEs 

subsidiados; (ii) afixar a carta de notificação do financiamento e realizar reuniões públicas para 

comunicação oral dessa informação; (iii) preparar um relatório anual sumário dos resultados das 

actividades do PE; e (iv) monitorizar a implementação das actividades do PE na sua ZIP ou 

escola. 

 

26. Aos inspectores escolares compete trabalhar com os facilitadores e com o pessoal das 

ZIP e das escolas na preparação, implementação e monitorização dos Projectos Educativos. 

 

 

Atribuições específicas do processo de implementação da Componente 2: Estabelecer um 

Sistema de Avaliação de Alunos  
 
27. O Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento da Educação (INIDE) 

encarregar-se-á da implementacão da Componente 2 através do Grupo de Trabalho do 

Sistema Nacional de Avaliação (GTSNA). O GTSNA, e em particular a sua equipa nuclear, 

será globalmente responsável pela implementação das actividades desta componente. O GTSNA 

foi criado pelo Governo em 2010, como um grupo multi-disciplinar de 14 peritos de vários 

departamentos do Ministério, com o mandato de estabelecer e desenvolver um sistema nacional 

de avaliação. Este grupo conduziu a preparação e implementação do exercício de avaliação da 

capacidade de leitura nas classes iniciais aplicado em Angola. Durante os três anos da sua 

existência, usufruiu de várias formas de capacitação em exercício. Além disso, haverá peritos 

internacionais em avaliação a trabalhar com o GTSNA e intervenientes relevantes, como quadros 

provinciais de educação e pessoal das escolas de formação de professores. 

 

Manual de Implementação do Projecto  

 

28. Foi elaborado um Manual de Implementação do Projecto (MIP), contendo informação 

detalhada sobre procedimentos de implementação do Projecto, incluindo os que se relacionam 

com: (i) execução diária do Projecto; (ii) desembolso e gestão financeira; (iii) aquisições; (iv) 

monitorização, avaliação e reporte; (v) o guião do PE, que inclui inter alia: (a) um exemplar do 

Acordo de Financiamento do PE referido na Section I.D.1(d) do Capítulo 2 do Acordo 

Financeiro; e (b) os critérios de eligibilidade, elaboração de PE, mecanismos de fluxo de fundos, 

processos de implementação, avaliação e monitorização respeitantes à Parte A.3(ii) do Projecto; 

(vi) O Plano de Trabalho e Orçamento Anual para o primeiro ano de implementação do Projecto; 

(vii) o manual da ZIP; e (viii) outros procedimentos administrativos, financeiros, técnicos e 

organizacionais necessários ao Projecto. Este manual pode ser alterado pelo Mutuário com o 

acordo prévio da Associação
21

. 

  

                                                 

 
21

 O texto corresponde ao do Acordo Financeiro. 
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Actividades de Formação de Suporte à Implementação do Projecto 

 

29. A implementação do Projecto envolve muitos actores tanto a nível central como 

provincial. Ser-lhes-á fornecida formação para os capacitar para o desempenho da sua função de 

implementadores do Projecto. Embora a EGP venha a dispor de pessoal específico para as 

actividades relativas a aquisições (Especialista em Aquisições e Técnicos de Aquisições), é 

fundamental que todos os membros da EGP tenham noções básicas de aquisições, e em especial 

dos regulamentos do Banco Mundial sobre a matéria, que serão usadas pelo Projecto. Por isso, 

haverá formação por uma instituição como o Instituto de Gestão da África Austral e do Leste 

(IGMFAL) durante o primeiro quartel da implementação do Projecto. Uma vez que a nível 

provincial e municipal também haverá pequenas aquisições, serão organizadas sessões de 

formação com o apoio do Especialista em Aquisições para quadros provinciais e municipais e 

quadros das escolas de formação de professores. Estas sessões devem ser realizadas pela EGP. 

 

30. Quanto à gestão financeira, o Gestor Financeiro contará entre as tarefas que lhe cabem a 

de formação específica para os Contabilistas da EGP e sessões de informação para a totalidade 

da EGP. É fundamental que todos os membros da equipa possuam noções básicas de aquisições e 

gestão financeira relativas ao Projecto. Também será dada formação sobre gestão financeira aos 

directores das escolas de formação de professores e quadros municipais, a quem caberá a gestão 

de fundos do Projecto, relacionados ou não com aquisições (desembolsados para as EFP e 

municípios). 

 

31. Será organizado em Luanda um seminário de uma semana para o lançamento do Projecto 

onde participarão os membros da EGP. O seu conteúdo incluirá conhecimentos básicos de 

aquisições e conceitos de gestão financeira, monitorização e avaliação. Também será discutida a 

avaliação do impacto e haverá uma sessão dedicada a questões relacionadas com a comunicação. 

Será fundamental assegurar uma boa e regular comunicação entre a EGP e o nível local. Para 

isso contratar-se-á um consultor a curto prazo, perito em comunicações, para prestar apoio ao 

técnico de comunicação da EGP, para o habilitar a desenvolver e monitorizar mecanismos de 

comunicação entre a EGP e o nível local, e promover acções de comunicação e informação 

relativas ao Projecto e sua implementação. 

 

32. Também estão previstos seminários de lançamento do Projecto nas várias províncias à 

medida que se inicia a sua participação. Estes seminários serão organizados pelo Técnico de 

Comunicação e serão conduzidos pelos membros da EGP, com apoio de consultores externos, 

sempre que necessário. Serão usados materiais desenvolvidos para os seminário de lançamento 

para os membros da EGP e outros mais específicos de acordo com o contexto local. Estes 

materiais deverão ficar desenvolvidos na altura do seminário da EGP, sendo que a equipa do 

Banco Mundial preparará a maior parte deles. Além disso, a equipa do Banco apoiará a 

realização do primeiro seminário provincial que será usado como modelo para os restantes. A 

nível local, haverá sessões de informação levadas a cabo por membros da EGP, em particular 

pelo Técnico de Comunicação, com apoio dos restantes membros. 
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Gestão Financeira 

 

33. Introdução e Enquadramento. Foi feita uma Avaliação na área da Gestão Financeira, 

de acordo com o Manual de Operações de Investimento Financiadas pelo Banco Mundial 

(Financial Management Manual for World Bank-Financed Investment Operations), editado pelo 

Financial Management Sector Board em 1 de Março de 2010. O objectivo da avaliação foi 

determinar se a agência de implementação, o Ministério da Educação, tem condições aceitáveis 

de gestão financeira, que assegurem (i) que os fundos sejam usados apenas para os fins a que se 

destinam, de forma eficiente e económica; (ii) a elaboração de relatórios financeiros rigorosos, 

fiáveis e de acordo com as datas de submissão; e (iii) que os activos da agência sejam 

salvaguardados. 

 

34. A conclusão global da Avaliação na área da Gestão Financeira é a de que os 

procedimentos de gestão financeira do Projecto satisfazem os requisitos mínimos da AID 

definidos na OP/BP 10.02, com a excepção das questões mencionadas no Plano de Acção de 

Gestão Financeira incluído mais adiante no presente anexo. Os procedimentos de gestão 

financeira do Projecto apresentam uma classificação de risco de Substancial, sendo que para 

mitigar os riscos de gestão financeira identificados, será necessário que sejam postas em prática 

as acções acordadas no período estabelecido no referido Plano de Acção. 

 

35. Procedimentos de implementação do Projecto. O GEPE, no Ministério da Educação, 

terá a globalidade da responsabilidade fiduciária. A responsabilidade pela gestão financeira é do 

Gestor Financeiro (GF), que é um membro da EGP, que trabalha em estreita colaboração com a 

equipa e sob a direcção do Gestor do Projecto, mas que também reporta ao Director do GEPE 

(um dos membros da CEP). A componente de gestão financeira da EGP compreende o Gestor 

Financeiro e dois Contabilistas. É Condição de Efectividade o recrutamento do Gestor 

Financeiro do Projecto, devendo este, e um dos Contabilistas, ser financiado com fundos do 

Projecto. O GEPE tem dois contabilistas com experiência em matéria de gestão financeira de 

projectos financiados por doadores e um deles será destacado para a unidade de GF da EGP 

como Contabilista do Projecto. Estes dois contabilistas trabalharão nas questões de gestão 

financeira do Projecto sob a orientação e acompanhamento do Gestor Financeiro. Os dois 

Contabilistas do Projecto devem ser designados/assegurados até três meses após a data de 

Efectividade. 

 

36. Questões de GF do País. O último Estudo Económico e Sectorial (EES) para Angola 

relacionado com gestão financeira foi a Revisão da Gestão das Despesas Públicas e 

Responsabilização Financeira (PEMFAR), concluído em 2005. O relatório do PEMFAR 

sublinhou a existência de grandes fragilidades institucionais que têm agravado a já frágil situação 

fiscal do país, mas também apreciou os esforços do Governo em melhorar a gestão financeira 

pública. O Governo está a implementar um Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado 

(SIGFE), onde estão a ser feitos progressos notáveis. O SIGFE contribuiu para a gestão de 

activos e passivos não-financeiros, embora seja necessário melhorar ainda mais (especialmente 

no que respeita a propriedade antiga e activos não financeiros antes do sistema de 

computorização). Foi desenvolvido um módulo novo do SIGFE que abrange todos activos não 

financeiros. Foi aprovada uma lei que regula os activos não financeiros. Apesar das melhorias na 

gestão das finanças públicas, continuam a existir grandes fragilidades. No entanto, para 
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minimizar os riscos do Projecto associados às fragilidades do sistema de gestão financeira, foram 

incluídas no Plano de Acção de Gestão Financeira algumas medidas como o recrutamento de um 

Gestor Financeiro qualificado e experiente, o uso de um sistema de contabilidade convencional, 

orientações para serem usadas pelas administrações de nível provincial, municipal e pelas EFP e 

o envolvimento de agentes de verificação independente. 

 

37. Avaliação e Mitigação de Riscos na Gestão Financeira. A tabela seguinte mostra os 

resultados da avaliação de risco do Sumário da Classificação de Risco. Esta identifica os riscos 

essenciais que a gestão do Projecto pode enfrentar na prossecução dos seus objectivos e fornece 

uma base para determinar o modo como a gestão deve lidar com eles. 

 

Tabela 7. Sumário de Riscos e Medidas de Mitigação 

Factores de risco/ 

/Descrição de risco 

Classific

ação de 

risco 

Medidas de Mitigação de Risco incorporadas 

no Desenho do Projecto 

Condicões de 

Board, 

Efectividade, ou 

Desembolso 

(Sim ou Não) 

Classific

ação de 

Risco 

Residual 

Risco Inerente      

A Nível do País 

Existem grandes fragilidades no 

contexto da GF (recursos humanos, 

funcionamento, prestação de 

contas), resultantes sobretudo da 

pouca capacidade instalada, 

incluindo o controlo e a auditoria 

internos e os corpos de supervisão. 

 

E 

O Governo de Angola está a levar a cabo 

iniciativas e reformas para melhorar a gestão e 

transparência das finanças públicas do país. 

Estas incluem a implementação de um Sistema 

Integrado de Informação de Gestão Financeira 

(IFMIS - Integrated Financial Management 

Information System). 

Não E 

A Nível da Entidade 

Pouca capacidade de GF instalada 

no Ministério da Educação. 
S 

Será recrutado um Gestor Financeiro qualificado 

e experiente que se encarregará da vertente de 

gestão financeira do Projecto com o apoio de 

dois Contabilistas do Projecto. 

Sim. 

Contratação do 

Gestor Financeiro 

do Projecto – 

Condição de 

Efectividade. 

M 

A Nível do Projecto 

Não existe ambiente aceitável de 

controlo na ausência de pessoal de 

GF na EGP e baixa capacidade 

instalada a nível provincial e 

municipal. 
E 

Os assuntos financeiros do Projecto serão 

tratados por um Gestor Financeiro qualificado e 

experiente, com o apoio de dois Contabilistas. 

Serão emitidas directrizes para o fluxo dos 

fundos e para o seu uso a nível provincial e local. 

O pessoal de contabilidade envolvido nas 

questões de GF do Projecto a nível provincial, 

local e das EFP receberá formação para o efeito. 

Serão recrutados Agentes de Verificação 

Independente para a monitorização e apoio à 

implementação aos níveis provincial e local. O 

Projecto será auditado anualmente por auditores 

externos. 

Sim 

A formação de 

pessoal de 

contabilidade nas 

administrações 

municipais e EFP 

selecionadas é 

Condição de 

Desembolso para 

as Categorias 2 e 3 

da Tabela da 

Secção IV.2 do 

Capítulo 2 

(Schedule 2) do 

Acordo Financeiro 

S 

Risco de Controlo S 
 

 S 
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Orçamentação 

Risco de não elaboração de 

orçamento anual realista 

 

M 

O orçamento anual será preparado com base em 

orientações políticas e regulamentos do Governo, 

devendo a secção de Procedimentos Financeiros 

do MIP incluir um resumo dos regulamentos 

relevantes. 

Não M 

Contabilidade 

O MED pode não ter um sistema 

informático de contabilidade 

adequado para registo de fundos, 

despesas e recursos do Projecto. S 

O MED comprará e instalará um sistema 

adequado de contabilidade. Este sistema será 

instalado até ao prazo máximo de seis meses 

após a data de Efectividade do Projecto. Durante 

o período de transição o sistema de contabilidade 

do Projecto será baseado com em folhas de 

registo manual ou em excel. Os procedimentos 

de contabilidade do Projecto serão 

documentados na secção de Procedimentos 

Financeiros do MIP. 

Não 

Será implementado 

um sistema 

computorizado de 

contabilidade do 

Projecto no prazo 

de seis meses após 

Efectividade. 

S 

Controlo Interno  

Há o risco de que alguns 

procedimentos e regulamentos do 

Governo, incluindo boas práticas de 

control interno, possam não ser 

observados pela unidade de gestão 

financeira do Projecto incluída na 

EGP. 

E 

A Secção de Procedimentos Financeiros do MIP 

documenta os procedimentos de contabilidade do 

Projecto, incluindo boas práticas de controlo 

interno. Foram produzidas directrizes para apoiar 

as EFP e a Administração Municipal no uso, 

contabilização e registo dos fundos do Projecto 

que foram incluídas na Secção de Procedimentos 

Financeiros do MIP. 

Não S 

Fluxo dos Fundos 

Os fundos do Projecto serão 

transferidos da Conta Designada do 

Projecto para as EFP e a 

Administrações Municipais. Há o 

risco de os fundos do Projecto não 

serem utilizados para os fins para 

que foram previstos e de não 

chegarem aos seus beneficiários. 

E 

Os mecanismos de controlo interno da 

transferência de fundos para as EFP e as 

Administrações Municipais estão documentados 

na Secção de Procedimentos Financeiros do 

MIP, tendo igualmente sido produzidos guiões 

simplificados a distribuir pelas mesmas 

entidades. Os Agentes de Verificação 

Independente verificarão o uso dos fundos do 

Projecto e os sistemas de contabilização e registo 

junto das EFP e das administrações municipais.  

Sim. 

O recrutamento 

dos Agentes de 

Verificação 

Independente é 

condição de 

Desembolso para 

as Categorias 2 e 3 

da tabela da 

Secção IV.2 do 

Capítulo 2 

(Schedule 2) do 

Acordo Financeiro. 

S 

Reporte Financeiro 

A EGP pode não ser capaz de 

produzir relatórios financeiros 

periódicos para monitorizar e gerir 

o Projecto com eficácia. 

S 

Originalmente o Projecto fará desembolsos 

mediante Declarações de Despesas (SOEs) e os 

relatórios financeiros intercalares não-auditados 

(RFI) terão a finalidade de reporte. O seu 

conteúdo foi acordado durante as Negociações e 

consta da Secção de Procedimentos Financeiros 

do MIP. 

 M 

Auditoria 

Falta de pontualidade na submissão 

de relatórios de auditoria; requisitos 

de auditoria em falta, devido a 

atrasos no envolvimento de 

auditores externos para o Projecto. 

S 

Os auditores externos do Projecto serão 

recrutados em data não posterior a quatro meses 

após a data de Efectividade. Os termos de 

referência destes auditores foram incluídos na 

Secção de Procedimentos Financeiros do MIP.  

Não. 

O auditor externo 

do Projecto será 

recrutados no 

prazo máximo de 

quatro meses após 

a Efectividade do 

Projecto. 

M 
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Risco Global E 

Considerando as condições de gestão financeira 

do país e as específicas do Projecto, a 

classificação global de risco residual da gestão 

financeira é Substancial. 

 S 

 

 

38. Agentes de Verificação Independente (AVI). Como se verifica na tabela acima, serão 

contratados Agentes de Verificação Independente no âmbito do Projecto, de acordo com termos 

de referência, qualificações e experiência considerados satisfatórios pela AID. Poderá tratar-se 

de uma firma ou de um grupo de peritos com especialidades múltiplas, cujo principal objectivo é 

a monitorização, avaliação e reporte sobre as actividades do Projecto, assegurando que os 

recursos conduzem aos resultados desejados e da forma mais adequada. Mais especificamente, 

compete aos AVI (i) fazer verificações e auditoras independentes, nomeadamente para assegurar 

que as EFP e os Municípios selecionados utilizam sistemas adequados de contabilidade e registo 

de fundos do Projecto transferidos para entidades provinciais ou locais, incluindo os Municípios 

Seleccionados e as EFP Seleccionadas; (ii) realizar avaliações sumárias de beneficiários; e (iii) 

produzir recomendações e desenvolver estratégias que melhor apoiem a implementação do 

Projecto. A informação recolhida nos relatórios dos AVI complementará a dos Relatórios 

Trimestrais do Projecto e dos RFI. Os AVI não farão a revisão nem assinarão estes últimos. 

 

39. O orçamento anual será preparado com base nas orientações e regulações políticas do 

Governo. Os procedimentos para a preparação do orçamento anual e previsão de caixa (a incluir 

nos relatórios financeiros preliminares não auditados) estão documentados na Secção de 

Procedimentos Financeiros do MIP, assim como os formatos do orçamento anual que nela estão 

incluídos como apêndices. As actividades aprovadas no orçamento serão incluídas num plano de 

aquisições, que para o Banco Mundial constituirá o motor de implementação do Projecto. Foi 

elaborado um plano de custos, analisado e discutido durante a avaliação. 

 

40. O sistema de contabilidade do Projecto terá por base um software de contabilidade. 

Deverá ser adquirido, instalado e adaptado no prazo de seis meses após a entrada em 

Efectividade do Projecto um sistema informático de contabilidade. Entretanto e até que esteja 

concluída a sua instalação, o sistema de contabilidade do Projecto processar-se-á de forma 

manual/com base em folhas excel. Esta acção será incluída no Acordo Financeiro como uma 

obrigação datada. A equipa de GF do Projecto (incluída na EGP), com o apoio dos Agentes de 

Verificação Independente, assegurará que as EFP e as administrações municipais utilizem um 

sistema adequado de contabilidade e registo dos fundos do Projecto transferidos para os níveis 

provincial e local. 

 

41. A unidade de auditoria interna. A Inspecção Nacional de Finanças (INF), sedeada no 

Ministério das Finanças, é a responsável pelas funções de auditoria interna de todo o Goveno. 

Contudo, a INF tem baixa capacidade instalada, pelo que o Projecto pode não beneficiar da 

revisão das operações que lhe são inerentes. Será, por isso, fundamental assegurar que a 

formação prevista na Componente 3 para os quadros provinciais, municipais e das EFP tenha 

forte incidência em gestão financeira. Acresce que a EGP pode continuar a fazer formação 

através da sua unidade de gestão financeira, com base na informação prestada nos relatórios dos 

AVI. 
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42. Reporte Financeiro. O GEPE produzirá regularmente os relatórios financeiros exigidos 

para monitorizar e gerir com eficácia o Projecto. Serão produzidos trimestralmente relatórios 

financeiros preliminares não auditados (RFI) e apresentados ao Banco até 45 dias depois do 

último dia do trimestre a que se referem. O conteúdo destes relatórios deve conter informação 

financeira que inclua fontes e utilização dos fundos por categoria de desembolso, e 

demonstrações de utilização dos fundos por actividades e componentes do Projecto, comparando 

as despesas previstas com as realizadas. Os relatórios financeiros serão acompanhados de uma 

breve análise do progresso do Projecto, pois esta informação constitui uma das secções dos 

Relatórios Trimestrais de Progresso do Projecto. O formato dos RFIs foi acordado durante as 

Negociações. 

 

43. O GEPE também produzirá relatórios financeiros anuais, de acordo com as Normas 

Internacionais de Contabilidade do Sector Público (IPSAS – International Public Sector 

Accounting Standards) dos Relatórios Financeiros sob o Regime de Contabilidade de Base de 

Caixa, que incluirão, pelo menos: (i) uma demonstração de receitas e pagamentos que reconheça 

todas as receitas orçamentais, pagamentos e saldos do Projecto; (ii) comparação entre o 

orçamento e despesas efectivas do Projecto; (iii) as políticas contabilísticas adoptadas e notas 

explicativas. As notas explicativas deverão ser apresentadas de forma sistemática com itens 

sobre demonstração de receitas e pagamentos cruzados com toda a informação que se lhe 

relacione nas notas. Exemplos desta informação incluem um sumário do activo imobilizado por 

categoria de activos. Os detalhes da apresentação e os requesitos de implementação são descritos 

na Secção de Procedimentos Financeiros do MIP. 

 

44. Fluxo de Fundos e Procedimentos de Desembolso. Apresenta-se adiante o diagrama do 

fluxo de fundos que foi acordado, devendo ser considerado no contexto dos procedimentos do 

fluxo de fundos, mas também de desembolso como abaixo se descreve. 
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Figura 3: Fluxo dos Fundos 
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45. Para facilitar a implementação das actividades do Projecto, o Ministério da Educação 

abrirá num banco comercial, uma Conta Designada (CD) em dólares dos Estados Unidos, 

segundo termos e condições aceitáveis para a Associação Internacional de Desenvolvimento 

(AID). Os fundos da Conta Designada serão usados para financiar as actividades do Projecto, em 

concordância com o Acordo Financeiro e a Carta de Desembolsos. A partir da Conta Designada, 

o GEPE fará os pagamentos aos fornecedores e as transferências de fundos para as contas 

bancárias dedicadas das EFP e administrações municipais seleccionadas. 

 

46. Para financiar as actividades do Projecto a implementar pelas EFP selecionadas, serão 

transferidos fundos da Conta Designada para as Contas Dedicadas que as EFP participantes no 
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Projecto abrirão e manterão em bancos comerciais. O Governo seleccionará uma EFP em cada 

província de acordo com estabelecido na calendarização de actividades do Projecto. O pessoal da 

contabilidade das EFP que se encarregará das finanças do Projecto deve receber formação antes 

da transferência dos fundos da CD para as contas bancárias das EFP. Não haverá adiantamento 

de fundos destas contas bancárias para outras entidades. O GEPE/EGP não fará quaisquer 

transferências de fundos para EFP que não tenham submetido os relatórios de adiantamentos 

anteriores. Os fundos não utilizados pelas EFP devem ser devolvidos à conta do Projecto do 

GEPE/EGP para serem usados no financiamento de outras despesas elegíveis ou transferências. 

 

47. As EFP serão responsáveis pela gestão dos fundos relativos à implementação das 

actividades da Componente 1, particularmente no que concerne a desembolsos não relacionados 

com aquisições. A EGP transferirá, portanto, os fundos para a conta bancária dedicada gerida 

pela EFP. Para o efeito, as EFP apresentarão planos bimensais com base na informação recebida 

das ZIP e nas suas próprias actividades de formação. Estes planos serão aprovados pelo director 

provincial de educação e tornados públicos nas EFP. As EFP encarregar-se-ão de realizar as 

despesas necessárias e proceder aos correspondentes pagamentos. As escolas e as ZIP não 

receberão fundos. As despesas do Projecto pagas através das contas bancárias geridas pelas EFP 

serão incluídas no relatório acima referido nos mesmos termos e condições. 

 

48. As orientações simplificadas para o pessoal das EFP que se dedica às finanças do 

Projecto constituem um anexo da Secção de Procedimentos Financeiros do MIP. Entre outros 

aspectos, estas orientações descreverão os requisitos a observar para os pagamentos e a 

documentação de apoio para as ajudas de custo, lista indicativa do tipo de despesas a realizar 

pelas EFP e ZIP, formato e frequência dos relatórios a submeter ao GEPE/EGP e aspectos 

essenciais da gestão e registo das contas bancárias. 

 

49. Para os subsídios às ZIP, serão transferidos fundos da Conta Designada para as contas 

bancárias dedicadas do Projecto que deverão ser abertas e geridas pelas administrações 

municipais. As ZIP compilarão as necessidades das escolas primárias e submete-las-ão às 

administrações municipais, sob a forma de um Projecto Educativo (PE). Após aprovação do PE, 

estas farão as aquisições de bens e serviços necessários à implementação dos projectos e 

procederão aos respectivos pagamentos directamente aos fornecedores. Não serão feitos 

quaisquer adiantamentos para as ZIP ou escolas primárias a partir das contas dedicadas geridas 

pelas administrações municipais. O GEPE/EGP só transferirá fundos para as contas dedicadas 

dos municípios envolvidos no Projecto depois de o seu pessoal de contabilidade ter sido formado 

para a sua gestão. Estes quadros serão formados no âmbito do programa de formação incluído na 

Componente 3. Será também necessário que o município receba uma nota de instrução sobre os 

subsídios para as ZIP, acompanhada de orientações simplificadas, assinada por um técnico 

governamental sénior do MED. Os Agentes de Verificação Independente devem certificar-se da 

recepção destas instruções a nível de província e comunicar os resultados desta diligência ao 

GEPE/EGP. Entre outros aspectos, as orientações simplificadas devem descrever critérios de 

qualificação, tipos indicativos de despesas a realizar e formato e frequência dos relatórios a 

produzir pelas administrações municipais. 

 

50. O recrutamento de todos os Agentes de Verificação Independente e a formação do 

pessoal de contabilidade das EFP e administrações municipais que participam no Projecto 
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constituem Condições de Desembolso para os fundos alocados às actividades que as EFP e 

administrações municipais levarão a cabo no âmbito da Componente 1. O Banco Mundial 

disponibilizará estes fundos ao GEPE/EGP, que subsequentemente os transferirá para as EFP e 

administrações municipais, logo que o Banco receba as provas de que estas duas Condições de 

Desembolso foram satisfeitas. Os relatórios a produzir pelas administrações municipais e pelas 

EFP são revistos regularmente pelos AVI. 
 

51. Procedimentos de Desembolso. O desembolso dos fundos da AID será feito com base 

em transacções (Declarações de Despesa – SOE). O Projecto poderá – mediante a aprovação do 

departamento de empréstimos do Banco Mundial (LOA) - alterar o processo para desembolso 

com base em relatórios quando o risco associado for classificado de Moderado. Os documentos 

de despesa relativos às SOE ficarão na posse do GEPE/EGP, EFP e administrações municipais e 

serão disponibilizados para análise em missões de supervisão financeira intercalares. As 

reconciliações bancárias da Conta Designada e os extratos bancários devem ser anexados aos 

pedidos de desembolso. 

 

52. Também estará disponível a opção de desembolso de fundos por pagamento directo da 

AID no caso de montantes superiores ao limiar indicado na Carta de Desembolsos. Os pedidos 

de desembolso para estes pagamentos serão acompanhados de documentos de apoio relevantes, 

como cópias de contratos, facturas de fornecedores e certificações adequadas. Também haverá a 

possibilidade de optar por compromissos especiais e reembolsos. O Manual de Desembolsos 

para Clientes do Banco Mundial, editado em Maio de 2006, fornece orientação sobre 

procedimentos de desembolso para financiamentos atribuídos ou administrados pelo Banco.  

 

53. A Tabela 8 e a Tabela 9 mostram, respectivamente, a alocação dos fundos do crédito e a 

alocação dos fundos do crédito por Componente e categoria de despesa. 
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Tabela 8. Alocação dos Fundos do Crédito
22

 

 

 
Categoria 

Montante do 

Crédito 

Alocado 
(expresso em 

USD) 

Percentagem de 

Despesas a Financiar 
(incluindo taxas) 

(1) Bens, serviços de consultadoria, outros 

serviços que não de consultadoria previstos 

nas Partes A.1, A.2, A.3 (i), B e C do 

Projecto, e Formação e Custos Operacionais 

incluídos nas Partes A.1, A.3 (i), B e C do 

Projecto. 

33 830 000 
100% 

(2) Formação e Custos Operacionais da Parte A.2 

do Projecto.  
13 010 000 

100% 

(3) Bens, serviços de consultadoria, outros 

serviços, que não de consultadoria, Formação 

e Custos Operacionais relativos aos subsídios 

para os PEs no âmbito do Projecto. 

1 300 000 
100% 

(4) Não alocado 660 000 
 

 

Tabela 9. Alocação dos Fundos do Crédito por Componente e Categoria de Despesa 

 

Componente 

 

 

Montante 

(US$ milhões) 

Componente 1: Melhorar os Conhecimentos e Competências dos Professores e a 

Gestão Escolar em Escolas Primárias das Áreas Designadas do Projecto 

63 

Subcomponente 1.1 Consolidação das Zonas de Influência Pedagógica 3 

Categoria 1 3 

1.2 Programa de Formação Contínua de Professores 58 

Categoria 1 38 

Categoria 2 20 

1.3 Melhorar as Estratégias de Gestão Escolar para a Melhoria da 

Qualidade 

2 

Categoria 3 2 

Componente 2: Estabelecer um Sistema de Avaliação de Alunos 9 

Categoria 1 9 

Componente 3: Gestão do Projecto 2 

Categoria 1 2 

Contingências 1 

Total 75 

 

                                                 

 
22

 A Tabela 8 está conforme a Secção IV.A.2 do Acordo Financeiro. As Partes A.1, A.2, A.3(i), e A.3(ii) 

correspondem às Subcomponentes 1.1, 1.2, 1.3 (i), e 1.3 (ii) do DAP. As Partes B e C correspondem às 

Componentes 2 e 3 do DAP. 
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54. Fundos de contrapartida. O Governo de Angola colocará trimestralmente na Conta 

Designada do Projecto, aberta e gerida pelo Ministério da Educação, os montantes 

correspondentes ao contributo do Mutuário para o financiamento das despesas relativas às 

componentes do Projecto para o respectivo período. A EGP preparará e submeterá ao Ministério 

da Educação, para consolidação e submissão ao Ministro das Finanças, os orçamentos anuais do 

Projecto, incluindo a contribuição do Governo. A este propósito, o Acordo Financeiro reflecte 

como obrigação do Governo a alocação anual ao Projecto, através de inscrição orçamental e 

durante todo o período de implementação, de um montante total equivalente a US$ 5 000 000 

(cinco milhões de Dólares). 
 

55. Auditoria. O Projecto proposto será auditado anualmente por profissionais 

independentes aceites pela AID. As demonstrações financeiras do Projecto serão auditadas de 

acordo com Normas Internacionais de Auditoria, promulgadas pela Federação Internacional de 

Contabilistas (IFAC) e o relatório de auditoria, juntamente com a Carta de Gestão, serão 

apresentados à AID até seis meses depois de terminado o ano fiscal; isto é, 30 de Junho do ano 

seguinte. Os custos realizados para a auditoria serão financiados no âmbito do Projecto proposto. 

Os auditores terão de expressar uma opinião única sobre as demonstrações financeiras do 

Projecto. Além disso, será elaborada e apresentada à gestão do MED, para acções de follow-up, 

uma Carta de Gestão pormenorizada contendo a avaliação do auditor sobre controlos internos, 

sistema de contabilidade e conformidade com as obrigações financeiras do Acordo Financeiro, 

sugestões de melhoria, e resposta do MED à carta do auditor. Os procedimentos para o 

recrutamento dos auditores externos das demonstrações financeiras do Projecto foram 

comunicados à AID. Os termos de referência da auditoria estão incluídos como anexo na Secção 

de Procedimentos Financeiros do MIP. 
 

56. Plano de Acção de Gestão Financeira. Para estabelecer um ambiente aceitável de 

controlo e mitigar os riscos associado à gestão financeira, deverão ser tomadas as seguintes 

medidas, nas datas indicadas no plano de acção de gestão financeira, abaixo. Além disso, o 

Projecto será desenvolvido em conformidade com o estabelecido nas Directrizes Anticorrupção 

do Banco Mundial. 

Tabela 10. Plano de Acção de Gestão Financeira 

 Acção Responsabilidade Data de Conclusão 

1 
Recrutamento de um Gestor Financeiro do Projecto 
qualificado e experiente 

MED Efectividade 

2 
Designação/recrutamento de dois Contabilistas do 
Projecto MED 

No prazo de três meses 

após Efectividade 

3 
Recrutamento de Agentes de Verificação 
Independente 

MED Condição de Desembolso 

4 
Formação de todo o pessoal de contabilidade das 
EFP e Administrações Municipais envolvidas na 
implementação da Componente 1 do Projecto 

MED Condição de Desembolso 

5 
Estabelecimento do sistema informático de 
contabilidade do Projecto 

MED 
No prazo de seis meses 

após Efectividade 

6 Designação de auditores externos do Projecto MED 
Até quatro meses após 

Efectividade  
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57. Plano de Supervisão. A supervisão da gestão financeira será levada a cabo duas vezes 

por ano pelo Especialista de Gestão Financeira do Banco Mundial (EGF), em consonância com a 

classificação Substancial do risco. O EGF também fará a revisão (i) dos RFI trimestralmente; e 

(ii) dos relatórios e cartas de gestão dos auditores externos e  follow-up de questões de 

responsabilização material com a participação do Líder de Equipa para o Projecto, Cliente e 

Auditores. 

 

58. Durante a primeira missão de supervisão de GF, o Banco fará a revisão dos 

procedimentos de GF do Projecto para assegurar que estão garantidos conforme acordado 

durante a avaliação. Na segunda, o EGF fará a revisão do fluxo dos fundos e processos de 

desembolso descritos nos parágrafos acima, incluindo a validação da capacidade de GF nas EFP 

e administrações municipais. A equipa do Banco discutirá e acordará com o Mutuário as 

recomendações de melhoria ou mudança, sendo os acordos e plano de acção para a sua 

implementação documentados nas aide memoires. 

 

 

Processo de Aquisições 
 
59. Disposições relativas a Aquisições. As aquisições para o Projecto proposto serão feitas 

de acordo com as seguintes orientações do Banco Mundial: “Aquisição de Bens, Obras e 

Serviços de Não Consultadoria por Empréstimos do BIRD e Créditos e Subsídios da AID por 

parte dos Mutuários do Banco Mundial” (Guidelines: Procurement of Goods, Works, and Non-

Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers), 

com data de Janeiro de 2011; “Seleção e Contratação de Consultores por Empréstimos do BIRD 

e Créditos e Subsídios da AID por parte dos Mutuários do Banco Mundial” (Guidelines: 

Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by 

World Bank Borrowers), com data de Janeiro de 2011; além das disposições estipuladas no 

Acordo Financeiro. 

 

60. Para Concursos Públicos Nacionais (NCB) aplicar-se-ão os regulamentos de Angola. 

Todos os documentos de contratação terão de ser satisfatórios para o Banco e sujeitar-se aos 

procedimentos adicionais e alterações estipuladas abaixo, como reflectido na Secção III B 3. do 

Capítulo 2 (Schedule 2) do Acordo Financeiro. 

 

61. Geral. Os procedimentos a seguir para os Concursos Públicos Nacionais são os 

constantes da “Lei Nº. 20/10 da Contratação Pública” da República de Angola, de 7 de 

Setembro de 2010 (“a Lei”), com as alterações descritas nos seguintes parágrafos. 

 

62. Elegibilidade. A elegibilidade dos concorrentes seguirá as definições constantes da 

Secção I do Guia de Aquisições; consequentemente, nenhum concorrente ou potencial 

concorrente será declarado inelegível para concursos financiados pela Associação por outras 

razões que não as consideradas na Secção I do Guia de Aquisições. O concurso não se restringirá 

a concorrentes domésticos. Não se aplicará nenhuma restrição com base na nacionalidade dos 

concorrentes e /ou origem dos bens, além das impostas por boicotes primários como os 

constantes na Secção I do Guia de Aquisições. Os concorrentes estrangeiros poderão participar 

nos NCB sem restrição e não serão sujeitos a exigências injustificadas que afectem a sua 

capacidade de participar no processo do concurso, como designadamente a submissão de provas 
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de regularidade, em termos de taxas pagas ao Governo Angolano e contribuições para a 

segurança social feitas em Angola. 

 

63. Registo prévio e obtenção de licença ou autorização não constituirão requisito de 

participação no concurso. 

 

64. As empresas do Governo ou instituições da República de Angola apenas serão eligíveis 

para participar no concurso se comprovarem que são legalmente e financeiramente autónomas, 

operam segundo as normas do direito comercial e não são agências dependentes do Mutuário ou 

Sub-Mutuário. 
 
65. Documentos do concurso. Serão usados documentos padronizados de concurso que a 

Associação considere aceitáveis. 

 

66. Participação de Joint Ventures. Será permitida participação de joint ventures na 

condição de os intervenientes dessas joint ventures serem conjunta e severamente responsáveis 

pelas suas obrigações contratuais. 

 

67. Preferências. Não será dada qualquer preferência doméstica/regional ou qualquer outro 

tipo de tratamento preferencial a concorrentes domésticos/regionais e/ou a bens produzidos 

domesticamente/regionalmente e/ou serviços originados domesticamente/regionalmente. 

 

68. Método de Aquisição Aplicável. Sujeitas a estas disposições, as aquisições serão 

levadas a cabo em concordância com a metodologia do Concurso Público definido na Lei. 

 

69. Qualificação. Os critérios de qualificação estarão inteiramente relacionados com a 

capacidade e recursos do concorrente para executar o contrato tendo em atenção o objectivo e os 

factores mensuráveis. Os critérios de qualificação serão claramente especificados nos 

documentos do concurso e todos os critérios assim especificados, e apenas estes, serão usados 

para determinar se o concorrente é qualificado. Os critérios de qualificação serão avaliados numa 

base de “passa ou reprova”, não sendo usada pontuação de mérito. As qualificações dos 

concorrentes serão avaliadas por pós-qualificação, sendo esta avaliação conduzida à parte da 

avaliação técnica e comercial das propostas. 

 

70. Anúncio. Pode ser publicada num jornal nacional de grande circulação uma versão mais 

curta do texto do anúncio, incluindo a informação mínima relevante, desde que o texto completo 

seja simultaneamente publicado no jornal oficial (Diário da República) ou num website ou portal 

electrónico de acesso nacional e internacional livre. 
 
71. Prazo de elaboração da proposta. Os concorrentes terão pelo menos vinte e oito (28) 

dias para preparar e submeter as propostas, a partir da data do convite ao concurso ou da 

disponibilização dos documentos do concurso, contando para o efeito o que tenha data posterior.  
 
72. Submissão e Abertura das Propostas. As propostas podem ser submetidas por meio 

electrónico apenas se a Associação considerar o sistema adequado, incluindo, entre outros, que o 

sistema seja seguro, mantenha a integridade, confidencialidade e autenticidade das propostas 
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submetidas e use um sistema de assinatura electrónica ou equivalente que mantenha os 

concorrentes vinculados às suas propostas. 

 

73. As propostas serão abertas em público, imediatamente após o termo do prazo para a sua 

submissão, de acordo com os procedimentos especificados nos documentos do concurso. A 

abertura pública das propostas terá lugar em apenas uma única sessão. Na abertura pública das 

propostas e à medida que são abertas, serão lidos em voz alta e registados os nomes dos 

concorrentes e o montante total de cada proposta e de cada proposta alternativa, caso tenha sido 

solicitada ou permitida. As propostas não serão avaliadas no processo de abertura e nenhuma 

será rejeitada durante a sessão, excepto por entrada fora de prazo. Os concorrentes não poderão 

completar as suas propostas, depois de expirado o prazo de submissão. 

 

74. Validade da proposta. Não haverá extensão automática da validade da proposta. 

Quando justificada por circunstâncias excepcionais, a extensão da validade da proposta pode ser 

requerida por escrito por todos os concorrentes antes de expirado o prazo inicialmente previsto, 

podendo apenas cobrir o período mínimo necessário para completar a avaliação e a adjudicação 

do contrato. A extensão da validade da proposta exige a não objecção da Associação aos 

contratos sujeitos a revisão prévia. 

 

75. Avaliação da proposta. A avaliação das propostas será feita em estrita conformidade 

com os critérios de avaliação expressos nos documentos do concurso. Outros critérios de 

avaliação que não o do preço terão de ser quantificados em termos monetários, e o modo como 

serão aplicados para determinar a proposta de valor mais baixo terá de ser estabelecido nos 

documentos de concurso. Não será utilizado um sistema de pontuação/ponderação. 

 

76. Será adjudicado o contrato ao concorrente qualificado que ofereça a proposta 

substancialmente adequada de mais baixo valor. Não serão permitidas negociações. 

 

77. Os concorrentes não serão eliminados com base em desvios menores, não substanciais. 

Os pedidos de clarificação e as respostas do concorrente serão feitos por escrito, não sendo disso 

notificados os restantes concorrentes. 

 

78. Depois da abertura pública das propostas, a informção relativa à apreciação, clarificação 

e avaliação das propostas e recomendações relativas às adjudicações não será revelada a 

concorrentes ou outras pessoas que não estejam oficialmente relacionadas com o processo, até à 

publicitação da adjudicação do contrato. 

 

79. Rejeição de todas as propostas e novo concurso. Não serão rejeitadas todas as 

propostas, o processo de aquisição não será cancelado e não serão solicitadas novas propostas, 

sem a concordância prévia da Associação. 

 

80. Garantias. As garantias da proposta não ultrapassarão três (3) por cento do custo 

estimado do contrato; as garantias de execução contratual não devem exceder dez (10) por cento 

do preço contratual. O adjudicatário terá pelo menos quinze (15) dias a partir da recepção da 

notificação da adjudicação do contrato para entregar uma garantia de execução contratual. Não 

será feito pagamento adiantado sem uma adequada garantia para pagamento antecipado. 
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81. Publicitação da adjudicação do contrato. Será publicada informação sobre a 

adjudicação do contrato em pelo menos um jornal nacional de grande circulação, num prazo de 

duas (2) semanas da recepção de não objecção da Associação à proposta de recomendação para 

contratos sujeitos a revisão prévia, e de duas (2) semanas da decisão de adjudicação para 

contratos sujeitos a revisão posterior. A publicitação deverá incluir a seguinte informação: (i) o 

nome de cada concorrente que submeteu a proposta; (ii) preços contratuais, conforme lidos na 

sessão de abertura das propostas; (iii) preços avaliados de cada proposta examinada; (iv) nomes 

dos concorrentes cujas propostas foram rejeitadas e razões para a rejeição; e (v) nome do 

adjudicatário, preço contratual final, duração e âmbito do contrato. 

 

82. Reclamações dos concorrentes e tratamento de reclamações. O Mutuário deverá 

estabelecer um mecanismo de reclamações eficaz e independente que permita aos concorrentes 

reclamarem e terem as suas reclamações tratadas de forma oportuna. 

 

83. Contrato e alterações ao contrato. Os contratos devem ser escritos e a proposta do 

adjudicatário integrada nos documentos do contrato sem qualquer alteração introduzida pelo 

contratante. No caso dos contratos sujeitos a revisão prévia, a não objecção da Associação deverá 

ser obtida antes de acordar: (i) uma extensão material do tempo estipulado para a execução do 

contrato; (ii) qualquer alteração substancial do âmbito dos serviços ou outras alterações 

significativas aos termos e condições do contrato; (iii) qualquer ordem de alteração ou 

aditamento (excepto em casos de extrema urgência) que, individualmente ou em conjunto com 

todas as ordens de variação e aditamentos anteriormente emitidos, aumente o montante do 

contrato em mais de 15 por cento; ou (iv) a rescisão do contrato. Será fornecida à Associação 

para registo uma cópia de todos os aditamentos. 

 

84. Direito de Inspecção/Auditoria. De acordo com o Guia de Aquisições, cada documento 

do concurso e contrato financiado com os recursos do Financiamento estipulará que 

concorrentes, fornecedores, contratante e respectivos subcontratantes, agentes, recursos 

humanos, consultores, prestadores ou fornecedores de serviços, autorizam a Associação, a seu 

pedido, a inspecionar as suas contas, registos e outros documentos relacionados com a submissão 

de propostas e execução do contrato, e mandar auditá-los por auditores designados pela 

Associação. Os actos destinados a impedir materialmente o exercício de inspecção da 

Associação e direitos de auditoria constituem prática de obstrução, tal como define o Guia de 

Aquisições. 

 

85. Fraude e Corrupção. De acordo com os Procedimentos para Aquisições (do Banco 

Mundial), cada documento de concurso e contrato financiado com os recursos do Financiamento 

incluirá disposições sobre matérias relativas a fraude e corrupção. A Associação sancionará uma 

firma ou indivíduo, em qualquer altura, de acordo com os procedimentos sancionatórios em uso 

pela Associação, inclusive declarando publicamente inelegível a empresa ou o indivíduo, quer 

indefinidamente quer por um período determinado: (i) para a concessão de um contrato 

financiado pela Associação; e (ii) para a nomeação como subcontratante, consultor, fornecedor 

ou prestador de serviços de uma empresa elegível à qual tenha sido concedido um contrato 

financiado pela Associação. 
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86. Exclusão de acordo com o Sistema Nacional. A Associação pode reconhecer, a pedido 

do Mutuário, a exclusão de participação no concurso de um concorrente, em resultado de 

exclusão sob o sistema nacional, desde que ela tenha decorrido de ofensas relacionadas com 

fraude, corrupção ou delito similar, e que a Associação confirme que o processo de exclusão 

resulta de processo legal e que a decisão de exclusão é final. 

 

87. A implementação das actividades relativas a aquisições para o Projecto proposto será 

atribuída ao Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística – GEPE, que é o departamento do 

Ministério da Educação ao qual compete a aquisição de bens e serviços de consultadoria. A 

Equipa de Gestão do Projecto (EGP) contará com apoio e formação de assistência técnica para 

aquisições, que igualmente fará formação, supervisão e acompanhamento da actividade do 

pessoal designado para aquisições a nível central, provincial e municipal. 

 

88. As aquisições do MED serão realizadas centralmente pelo GEPE, sendo a gestão de 

contratos da incumbência da Secretaria-Geral. O GEPE implementou com sucesso o Primeiro 

Projecto Educação para Angola que terminou em 1999, o que demonstra alguma experiência 

com as exigências fiduciárias do Banco. Contudo, a análise levada a cabo duante a pré-avaliação 

concluiu que o GEPE – com os actuais recursos humanos (funcionários públicos) e apoiando 

todas as fontes de financiamento do Ministério da Educação – não possui experiência adequada e 

capacidade para levar a bom porto as aquisições para o Projecto. As questões essenciais e os 

riscos relativos a aquisições para a implementação do Projecto foram identificados, tendo sido 

discutidas e acordadas com GEPE/MED as medidas correctivas que permitem responder-lhes. 

 

89. Em vista da capacidade global e experiência do GEPE para levar a cabo as actividades 

relativas a aquisições no contexto do Projecto proposto, o risco das aquisições associadas ao 

Projecto é classificado como Elevado. 

 

90. Limiares para a Revisão das Aquisições. Os limiares da revisão prévia e metodologias 

de aquisição para o Projecto estão indicados na Tabela abaixo. 
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Tabela 11. Limiares para as Aquisições 

Categoria da 

Despesa 

Limiar do valor do 

contrato (US$) 

Método de 

Aquisição 

Contratos Sujeitos a Revisão 

Prévia 

1. Bens e Serviços 

(outros que não 

serviços de 

consultadoria) 

≥250 000 

≥75 000 > 250 000 

 

<75 000 

ICB 

NCB 

 

Shopping 

DC 

Todos 

Primeiros dois contratos  

 

Primeiros dois contratos  

Todos 

2. Serviços de 

Consultadoria 

 

Empresas 

 

 

 

Indivíduos 

 

 

 

≥100 000 

<100 000 

 

 

≥50 000 

<50 000 

 

 

 

QCBS 

QCBS, LCS e CQS 

SSS 

 

ICS 

ICS 

SSS 

 

 

 

Todos 

Primeiros dois contratos 

Todos 

 

Todos 

(Apenas o pessoal da unidade 

do Projecto) 

Todos 
Legenda: 

ICB – Concurso Público Internacional (International Competitite Bidding) 

NCB – Concurso Público Nacional (National Competitive Bidding) 

DC – Contratação Directa (Direct Contracting) 

QCBS - Seleção Baseada na Qualidade e no Custo (Quality and Cost-Based Selection) 

LCS - Seleção pelo Menor Custo (Least-Cost Selection) 

SSS - Seleção por Concorrente Único (Single-Source Selection) 

Shopping - Compras 

 
91. Plano e Processo de Aquisições. Foi adoptado em 30 de Abril de 2012 um plano de 

aquisições para os primeiros 18 meses de implementação do Projecto. Este plano será 

actualizado pelo menos anualmente ou quando as necessidades que decorrem da implementação 

do Projecto assim o determinarem. Não haverá aquisições referentes a obras públicas neste 

Projecto. A aquisição dos seguintes bens e serviços será feita a nível central: consultadoria, 

Assistência Técnica (AT) de apoio à preparação e aplicação de programas e materiais de 

formação, capacitação dos quadros do MED, transporte e impressão e reprodução de materiais 

didácticos, equipamento para as ZIP e escolas de formação de professores, e equipamento e 

materiais para apoio à implementação do Projecto. A nível provincial (municípios e escolas de 

formação de professores) espera-se que sejam asseguradas pequenas aquisições de equipamento / 

material e custos operacionais associados à formação. Os bens a adquirir integram, entre outros, 

bicicletas, tecnologias da informação, equipamento de escritório, livros para bibliotecas, 

materiais didácticos, material de formação de professores e equipamento escolar. Os serviços de 

consultadoria a adquirir incluem AT para apoiar a preparação e aplicação de programas e 

materiais de formação; AT para a recolha, preparação e análise de dados; AT para a capacitação 

dos quadros do MED; entre outros. Além disso, o Projecto financiará os custos associados a 

seminários, outro tipo de formação e visitas de intercâmbio entre países para melhorar a 

capacidade de gestão a nível central e provincial, além dos recursos humanos nucleares do GEPE 

e despesas incrementais. As despesas operacionais incrementais consistem de (i) equipamento e 

material de escritório; (ii) utilitários de escritório e despesas com comunicações, consideradas 

razoáveis; (iii) despesas de arrendamento de escritórios; (iv) custos de manutenção, gasolina e 

peças para veículos do Projecto e aluguer de viaturas necessárias para as actividades do Projecto; 
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(v) despesas de deslocação e ajudas de custo para os recursos humanos afectos ao Projecto 

(exclui salários dos funcionários públicos do Mutuário); (vi) encargos bancários; (vii) utilização 

e manutenção de equipamento de escritório; (viii) material de comunicações; (ix) comunicados à 

imprensa; e (x) administração e monitorização do Projecto. Além disso, o Banco Mundial 

realizará missões trimestrais de supervisão das aquisições nos primeiros dois anos e semestrais 

nos anos seguintes, além de Revisões de aquisições a Posteriori pelo menos uma vez por ano. 

 

92. Os contratos a formalizar seguirão as normas do Banco Mundial, e serão usados os 

Documentos Padrão para a Aquisição de Bens do Banco Mundial (The World Bank Standard 

Bidding Document for Goods) e o Convite Padrão à Apresentação de Propostas (Standard 

Request for Proposals), bem como os documentos de NCB que o Banco considere satisfatórios. 

Estes documentos são apresentados na secção de aquisições do Manual de Implementação do 

Projecto que será actualizado sempre que se justifique, em função de novas actividades e/ou 

actualização de procedimentos ou informação. 

 

 

Questões Ambientais e Sociais 

 

93. O Projecto não inclui obras públicas. Não são desencadeadas políticas de salvaguarda, 

sendo o Projecto de Categoria C no que respeita a questões ambientais. O DAP integra uma 

avaliação pormenorizada de beneficiários. Como demonstra o Anexo 6, as expectativas dos 

beneficiários em relação à melhoria da qualidade da educação estão em sintonia com as 

actividades propostas no Projecto. A maior parte das actividades será implementada a nível local. 

 

 

Monitorização e Avaliação 

 

94. A capacidade global do Ministério da Educação nas áreas de monitorização e 

avaliação é fraca, a todos os níveis do sistema educativo. Em contraste com a maior parte dos 

outros países africanos, Angola ainda não tem um Sistema de Informação de Gestão da Educação 

(SIGE/EMIS) em pleno funcionamento. Continuam a faltar dados críticos necessários à 

avaliação de informação pertinente como a taxa bruta de escolarização, rácios professor-aluno e 

e alunos por turma, ou taxas de conclusão e de repetência. A ausência de estatísticas da educação 

fiáveis e pontuais torna difícil monitorizar as tendências no sector ou proceder a análises de 

desempenho ou avaliação de necessidades, etc. Além disso, a ausência de um método organizado 

e sistemático de recolha de informação cria obstáculos à possibilidade de avaliar criticamente 

programas e seus progressos, agora ou no futuro. Em face da ausência de dados populacionais 

fiáveis num país que não tem censos há mais de 30 anos, os indicadores comummente usados, 

como a taxa bruta de escolarização e a taxa de conclusão do ensino primário, não garantem a 

necessária fiabilidade, além de serem disponibilizados com atraso. Além disso, as estatísticas e 

os indicadores disponíveis não são alicerçados numa base de dados centralizada que permita 

subsequentes desagregações, como por exemplo, por região ou província ou mesmo ao nível de 

escola. O Ministério da Educação também não dispõe de uma lista actualizada de todas as 

escolas. 
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95. Para compensar a ausência de uma base de dados centralizada, o Grupo de 

Trabalho do Sistema Nacional de Avaliação (GTSNA), em conjunto com o Banco Mundial, 

tem utilizado uma compilação de dados designada Cadastro para efeitos deste Projecto. O 

Cadastro é uma compilação de dados que utiliza a informação recolhida no Inquérito Rápido - 

um census de informação sobre o sistema escolar administrado em 2005 pelo Ministério da 

Educação, com o apoio da UNICEF - e num novo census realizado em 2011 pelo GTSNA. Os 

dados incluídos nesta base de dados incluem uma combinação de dados mais antigos detidos 

pelo MED e Directores Provinciais com os do census realizado pelo GTSNA. Entre os 

indicadores utilizados para cada escola, conta-se informação geográfica, população discente por 

escola, etc.  

 

96. No âmbito do projecto READ apoiado pelo Banco Mundial, o GTSNA levou a cabo, 

em 2011, uma avaliação da capacidade de leitura nas classes iniciais. Este exercício recolheu 

dados sobre competências de pré-leitura/leitura e indicadores socioeconómicos. O exercício dá 

uma perspectiva global sobre as competências de literacia dos alunos da 3ª classe em Angola, ao 

mesmo tempo que faz uma avaliação dos primeiros passos que se revelam críticos para a 

aprendizagem da leitura, como identificação de letras e consciência fonológica, entre outras. 

Usando o Cadastro e a base de dados da avaliação da capacidade de leitura nas classes iniciais, 

foi possível ter uma visão geral sobre as escolas, em termos de números de inscritos, recursos, 

qualificação dos professores, etc. Esta base de dados fornece informação suficiente para avaliar 

questões relacionadas com paridade de género, estatuto socioeconómico e condições de vida; 

todos eles com impacto na aprendizagem.  
 
97. O Projecto adopta uma abordagem de desenvolvimento de capacidade de 

monitorização e avaliação junto dos vários intervenientes envolvidos na sua 

implementação, de forma simultânea com o próprio processo de monitorização dos progressos 

do Projecto e do seu impacto. Deste modo, o Projecto também contribuirá para a criação de uma 

cultura de monitorização, avaliação e prestação de contas nas várias áreas visadas. 

 

98. A responsabilidade global pelas actividades de M&A, ao nível do MED, pertence à 

Equipa de Gestão do Projecto (EGP) e ao GTSNA. A EGP fornecerá informação ao Banco 

sobre o progresso e o impacto do Projecto. Contudo, todos os actores receberão formação e serão 

envolvidos nos processos de M&A. O GTSNA e a EGP deslocar-se-ão às províncias pelo menos 

uma vez por ano para assegurar que a base de dados do Projecto seja continuamente actualizada. 
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Tabela 12. Sumário dos procedimentos de M&A 

Intervenientes Responsabilidades Indicadores 

Director de Escola 

 Recolher informação sobre indicadores 

 Preencher os formulários fornecidos 

para elaborar os boletins informativos 

de escola 

 Enviar a informação às escola-sede da 

ZIP 

Indicadores a nível de escola: 

 Número de alunos (desagregados por 

género) 

 Número de professores e níveis de 

qualificação 

 Taxa de rotatividade dos professores 

 Taxa de conclusão e repetência 

(desagregados por género) 

 Número de turmas 

 Absentismo docente e discente 

 Número de kits distribuídos/recebidos 

 Equipamento distribuído/recebido 

Coordenador de ZIP 

 Receber informação de nível de escola 

 Compilar informação de nível de escola 

trimestralmente para efeitos de 

monitorização, e anualmente para os 

boletins informativos de ZIP. Enviar 

informação de nível de escola e de ZIP 

ao MED com conhecimento a todos os 

outros níveis (municipal e provincial) 

 

Indicadores a nível de ZIP: Além de 

indicadores médios de escolas: 

 Lista de frequência das sessões de 

formação 

 Lista de conclusões com sucesso em 

resultado de sessões de formação 

 Auto-avaliação de professores 

 Número de visitas de mentoria 

 Observações durante visitas de mentoria  

 Informação sobre formadores e 

supervisor (datas de presença nas ZIPs) 

Escola de Formação de 

Professores 
Responsável pela formação 

Indicadores de nível de EFP: 

 Quantos professores formandos? 

 Lista de frequência das sessões de 

formação 

 Pontuações dos testes Pré e Pós formação 

e dados da observação de sala de aula 

MED EGP 

 Compilar informação 

 Realizar avaliação do impacto 

 Realizar estudos
23

: 

o Crianças fora da escola 

o Seguir um grupo de meninas durante 

6 anos 

o Social – VIH 

 

                                                 

 
23

 Dada a informação limitada sobre educação em Angola, especialmente a nível de escola, considerou-se importante 

introduzir estudos que possam ajudar o MED a tomar decisões informadas sobre o desenvolvimento de educação 

com qualidade e equidade. Os tópicos destes estudos foram identificados para complementar os objectivos deste 

Projecto e assim fornecer uma base para o futuro desenvolvimento de programas para além do âmbito deste 

Projecto. 
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99. As opções e a abordagem utilizada na monitorização e avaliação do progresso e 

impacto do Projecto conferem-lhe um papel importante no reforço da capacidade de M&A 

do MED, ao mesmo tempo que lhe disponibilizam uma base de dados mais compreensiva sobre 

indicadores-chave de educação. Eis um sumário dos contributos do Projecto para a informação 

sobre o sistema educativo Angolano: (i) base de dados actualizada anualmente sobre indicadores-

chave; (ii) informação sobre a qualidade da prestação do serviço educativo; (iii) informação 

sobre o que resulta e o que não resulta na formação contínua de professores; e (iv) base de dados 

sobre resultados da aprendizagem a vários níveis do sistema. 

 

100. A implementação do Projecto envolve substancial assistência técnica internacional a 

ser prestada por consultores, empresas, universidades e outras instituições no domínio de 

M&A de forma a assegurar um sistema bem desenvolvido de M&A e a desenvolver 

capacidade neste campo. Torna-se necessário monitorizar esta assistência técnica para que 

produza os resultados esperados. Entre a equipa de consultores a contratar para apoiar a EGP 

conta-se um especialista em M&E com enfoque em educação. Este especialista terá como 

primeira tarefa a preparação de um plano de monitorização da assistência técnica internacional 

que é proporcionada para as actividades do Projecto, cujo desenvolvimento deverá acompanhar 

de perto em conjunto com a EGP que designará um dos seus elementos para o efeito. Além 

disso, o pagamento aos fornecedores de assistência técnica internacional só será feito mediante 

apreciação de desempenho e resultados apresentados. 

 

 

Actividades Essenciais do Primeiro Ano e Calendarização Provisória das Componentes 

 

101. Durante o primeiro ano de implementação do Projecto as atenções concentrar-se-ão no 

estabelecimento dos mecanismos necessários a uma implementação bem-sucedida das suas 

actividades, a saber: 

 

 Abertura de concursos e aquisição de equipamento e serviços de assistência técnica 

(espera-se que os documentos relativos a aquisições estejam prontos para apreciação e 

obtenção de um despacho de Não Objecção por ocasião da entrada em efectividade do 

Projecto) 

 Recrutamento de cinco consultores para apoiar a EGP 

 Seminários de lançamento do Projecto 

 Formação em Aquisições 

 Formação sobre gestão do Projecto particularmente a quadros municipais e de EFP para 

todas as províncias de Angola 

 Formação directamente relacionada com a implementação das actividades da componente 

respectiva, de acordo com as províncias envolvidas em cada fase. 

 

102. A implementação das actividades das Componentes 1 e 2 será faseada ao longo dos cinco 

anos do Projecto, conforme descrito nas respectivas subcomponentes. A tabela abaixo mostra o 

plano de implementação das ZIP nas províncias seleccionadas: 
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Tabela 13. Províncias Envolvidas no Modelo ZIP, em cada Fase 

Províncias 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

1. Moxico 1.Malange 1. Kuanza Norte 

2. Luanda 2. Zaire 2. Benguela 

3. Uíge 3. Bengo 3. Huambo 

4. Lunda Norte  4. Kuando Kubango 4. Huíla 

5.Lunda Sul  5. Kuanza Sul  5. Cunene 

6. Bié   

7. Namibe   

8. Cabinda   

 

103. Além disso, encontra-se abaixo um esboço de cronograma das actividades essenciais de 

cada componente: 

 

Tabela 14. Cronograma de Implementação 

Anos Ano1 Ano2 Ano3 Ano4 Ano5 

Fases (províncias) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Formação de quadros municipais e das 

EFP 

               Conselhos de ZIP e de Escola 

constituídos                               

Boletins informativos escolares                               

Formação de formadores (académica)                               

Distribuição de equipamento (EFP)                               

Distribuição de equipamento (ZIP)                               

Projectos Educativos financiados                               

Formação (académica)                               

Formação de formadores (pedagógica)                               

Formação (pedagógica)                               

Formação em avaliação e AI                               

Metas, itens, preparação de testes                               

Avaliação-Piloto P+M, 4ª e 6ª classes                               

Análise da Avaliação-Piloto                               

Revisão dos testes                               

Avaliação de Base P+M, 4ª e 6ª classes                               

Análise dos dados de base                               

Segundo EGRA 3ª classe                               

Aperfeiçoamento de metas, itens, testes                               

Exames Nacionais piloto P+M 6ª classe                               

Implementação dos Exames Nacionais 

               Análise de dados da AI e relatório                               
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Anexo 4: Referencial de Avaliação de Risco Operacional (ORAF) 

 

Angola: Projecto de Aprendizagem para Todos 

. 

 

Riscos Associados a Intervenientes no Projecto   

Risco Associado a Intervenientes Classificação  Moderado 

Descrição: 

 

Sentimento de incerteza da parte dos 

Intervenientes e falta de confiança na 

capacidade do MED para implementar 

intervenções de reforma na qualidade da 

prestação do serviço educativo, a nível local. 

 

Falta de capacidade dos Intervenientes para 

participar na reforma da educação.  

 

Descontentamento entre os Intervenientes sobre 

as escolhas feitas quanto às áreas visadas pelo 

Projecto e o faseamento. 

 

Gestão do Risco: 

A concepção das intervenções ocorreu de forma participada. As missões de preparação do Projecto incluiram 

trabalho a nível provincial e municipal para assegurar a participação das comunidades locais. 

 

Resp: Banco Fase: Prepar

ação 

Recorrente: 
 

Data: 30-Mar-2012 Frequência:   Estádio

: 

Completo 

Gestão do Risco: 

Os quadros do MED participaram numa visita de estudo para adquirir experiência internacional em implementação 

de intervenções relacionadas com a qualidade, incluindo a nível local. A partilha de conhecimentos que a visita de 

estudo proporcionou entre os actores da educação nacional e provincial alargou as perspectivas dos quadros da 

educação. 

 

Resp: Cliente Fase: Prepar

ação 

Recorrente: 
 

Data: 25-Mar-2011 Frequência:   Estádio

: 

Completo 

Gestão do Risco: 

As intervenções do Projecto incluem o desenvolvimento e introdução de um sistema de participativo escolas-ZIP e 

uma componente de gestão escolar que assegura a participação da escola e da comunidade. Além disso, serão 

desenvolvidos boletins informativos de escola e discutidos com a comunidade. Serão constituídos ou reforçados os 

conselhos de escola, que também assegurarão que as vozes de todos os Intervenientes se façam ouvir na educação 

(professores, pais e encarregados de educação, directores e comunidade em geral).  

Resp: Cliente Fase: Imple

menta

ção 

Recorrente: 

 

Data:  Frequência:   Estádio

: 

Em 

Progresso 

Gestão do Risco: 

Foi feita uma avaliação dos beneficiários do Projecto, a qual sublinhou o alinhamento das intervenções do Projecto 

com as necessidades e exigências dos vários beneficiários. 
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Resp: Banco Fase: Prepar

ação 

Recorrente: 
 

Data: 30-Jan-2012 Frequência:   Estádio

: 

Completo 

Gestão do Risco: 

As actividades de informação e comunicação serão realizadas a nível local pelo MED. A Equipa de Gestão do 

Projecto integrará um técnico de comunicação, que preparará uma estratégia de comunicação /informação e 

actividades que assegurem o fluxo da comunicação e a partilha de informação entre os níveis central e local. O 

Projecto tem uma forte componente de formação que simultaneamente promove a apropriação das intervenções do 

Projecto pelos vários Intervenientes. 

Resp: Cliente Fase: Implement

ação 

Recorr

ente:  
Data:  Frequência:   Estádio

: 

Em 

Progresso 

Gestão do Risco: 

Será introduzido um sistema de reclamações, permitindo que a comunidade monitorize a implementação do 

Projecto a nível local e assegure que as suas actividades sejam desenvolvidas de acordo com as necessidades 

locais. 

Resp: Cliente Fase: Imple

menta

ção 

Recorrente: 

 

Data:  Frequência:   Estádio

: 

Ainda 

não é 

requerido 

Riscos Associados à Agência de Implementação (incluindo Riscos Fiduciários) 

Capacidade Classificação  Elevado 

Descrição: 

 

O risco é o de que a implementação seja mais 

lenta e exija apoio extra do Banco. 

 

A Equipa de Gestão do Projecto indicada tem 

muito pouca experiência de implementação de 

projectos do Banco. 

 

Não há no Ministério pessoal de aquisições com 

experiência recente em aquisições de acordo 

com os critérios do Banco Mundial /BMD. 

 

Além disso, em vista dos preços médios 

elevados em Angola, um grande volume de 

aquisições exigirá ICB com utilização das 

Directrizes de Aquisições do Banco Mundial 

assim como proficiência em Inglês e Português, 

Gestão do Risco: 

Será dada formação sobre procedimentos do Banco a intervenientes-chave, de forma continuada. 

Resp: Ambos Fase: Imple

menta

ção 

Recorrente: 

 

Data:  Frequência:   Estádio

: 

Em 

Progresso 

Gestão do Risco: 

Serão definidas funções e tarefas claras para os intervenientes que preparam e implementam o Projecto, a nível 

central e local. 

Serão recrutados facilitadores para apoiar as actividades da Componente 1. 

Resp: Cliente Fase: Prep/I

mplem

entaçã

o 

Recorrente: 

 

Data:  Frequência:   Estádio

: 

Em 

Progresso 

Gestão do Risco: 

Será disponibilizado apoio de supervisão extra. 
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acrescendo complexidade e tempo. 

 

Uma grande parte da implementação do 

Projecto tem lugar a nível municipal, onde a 

capacidade também é fraca. 

Resp: Banco Fase: Imple

menta

ção 

Recorrente: 

 

Data:  Frequência:   Estádio

: 

Em 

Progresso 

Gestão do Risco: 

Serão contratados consultores para apoiar a implementação do Projecto em momentos-chave. 

Resp: Cliente Fase: Imple

menta

ção 

Recorrente: 

 

Data:  Frequência:   Estádio

: 

Em 

Progresso 

Gestão do Risco: 

O Ministério afectará ao Projecto quadros de aquisições oriundos do GEPE e o Projecto financiará um Especialista 

em Aquisições, um Técnico de Aquisições, um Gestor Financeiro, um Contabilista e um Especialista Sénior de 

M&A com sólidos conhecimentos de educação para apoiar a Equipa de Gestão do Projecto e para formar em 

exercício os actores envolvidos na implementação doProjecto. 

Resp: Cliente Fase: Imple

menta

ção 

Recorrente: 

 

Data:  Frequência:   Estádio

: 

Em 

Progresso 

Gestão do Risco: 

A Equipa de Gestão do Projecto fará sessões de informação e formação em todas as províncias relacionadas com o 

Projecto. Os intervenientes locais das províncias onde já existem ZIP participarão no apoio ao processo de 

instalação de novas ZIPs e na formação dos actores locais. O Projecto inclui um programa de formação sobre 

gestão relacionada com as actividades do Projecto para quadros municipais e outros actores-chave a nível local. 

Resp: Cliente Fase: Imple

menta

ção 

Recorrente: 

 

Data:  Frequência:   Estádio

: 

Em 

Progresso 

Gestão do Risco: 

Contratação de Agentes de Verificação Independente. A equipa incluirá competências de auditoria financeira e 

técnica. 

Resp: Cliente Fase: Imple

menta

ção 

Recorrente: 

 

Data:  Frequência:   Estádio

: 

Em 

Progresso  

Governança Classificação  Elevado 

Descrição: 

 

O Projecto resulta de um pedido do MED para 

apoiar a reforma para a qualidade da educação. 

Gestão do Risco: 

Prestar um forte apoio a todos os intervenientes para o cumprirmento dos objectivos do Projecto, em particular a 

nível municipal e das escolas-sede das ZIP para manter o momentum em torno do Projecto. 
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Há forte liderança no Ministério e os seus 

departamentos mais relevantes estão 

envolvidos. Foi criada uma equipa para 

trabalhar especificamente com a equipa do 

Banco Mundial nas intervenções para a 

qualidade da educação. Uma grande parte das 

actividades do Projecto terá lugar a nível 

provincial e haverá várias transacções do MED 

para os municípios e escolas de formação de 

professores. Gestão das aquisições não 

conforme com a Lei. Os mecanismos 

fiduciários ainda estão em desenvolvimento em 

Angola e a capacidade é fraca. 

Resp: Cliente Fase: Imple

menta

ção 

Recorrente: 

 

Data:  Frequência:   Estádio

: 

Em 

Progresso 

Gestão do Risco: 

Recrutamento de Agentes de Verificação Independente que podem realizar auditorias por amostragem sobre 

questões financeiras e técnicas a nível local e avaliação de beneficiários sobre a implementação das actividades do 

Projecto. 

Resp: Cliente Fase: Imple

menta

ção 

Recorrente: 

 

Data:  Frequência:   Estádio

: 

Em 

Progresso 

Gestão do Risco: 

Divulgar todos os documentos relativos a aquisições levadas a cabo a nível central e provincial, usando a imprensa 

de maior abrangência nacional a nível central e cartazes e outros meios mais simples de informação a nível 

provincial. 

Resp: Cliente Fase: Imple

menta

ção 

Recorrente: 

 

Data:  Frequência:   Estádio

: 

Ainda 

não é 

requerido 

Gestão do Risco: 

Constituir um sistema de reclamações, para assegurar a monitorização da implementação das actividades a nível 

local. 

Resp: Cliente Fase: Imple

menta

ção 

Recorrente: 

 

Data:  Frequência:   Estádio

: 

Em 

Progresso 

Riscos Associados ao Projecto 

Desenho Classificação  Moderado 

Descrição: 

 

Embora as actividades se desenvolvam em todo 

o país, o desenho do Projecto é simples e está 

envolvido numa abordagem de 

responsabilização das comunidades, de que se 

espera obter um grande sentido de pertença 

entre intervenientes-chave e beneficiários. Um 

risco importante é o de assegurar suficiente 

coordenação entre as intervenções das 

Gestão do Risco: 

As actividades de desenvolvimento de capacidade estão incorporadas no desenho do Projecto para facilitar a 

compreensão sobre intervenções de qualidade. Espera-se que o processo de decisão ocorra de forma participada, 

incluindo todos os intervenientes interessados. O Projecto será implementado por uma única agência de 

implementação, o MED. Todas as aquisições de maior envergadura são centralizadas, assim como a distribuição de 

bens, uma vez que serão directamente distribuídos do nível central para as ZIPs ou escolas de formação de 

professores. 

Resp: Ambos Fase: Imple

menta

ção 

Recorrente: 

 

Data:  Frequência:   Estádio

: 

Em 

progresso 
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Componentes. A falta de coordenação devida a 

demoras nas aquisições e distribuição, por 

exemplo, poderá poduzir menor impacto.  

Gestão do Risco: 

Embora o Projecto abranja as 18 províncias de Angola, ele desenvolve-se de forma faseada ao longo dos seus cinco 

anos de duração, o que permite também um aperfeiçoamento das intervenções, usando as lições aprendidas de fase 

para fase. 

Resp: Ambos Fase: Imple

mentat

ion 

Recorrente: 

 

Data:  Frequência:   Estádio

: 

Ainda 

não é 

requerido 

Social e Ambiental Classificação  Baixo 

Descrição: Gestão do Risco: 

O uso de línguas locais em algumas províncias 

pode introduzir dificuldades a um impacto mais 

forte de algumas das intervenções. 

Os professores beneficiarão de formação em Português e toda a formação e materiais de ensino serão produzidos 

tendo em conta as características da população escolar de Angola. 

Resp: Cliente Fase: Imple

menta

ção 

Recorrente: 

 

Data:  Frequência:   Estádio

: 

Ainda 

não é 

requerido 

Programa e Doadores Classificação  Baixo 

Descrição: Gestão do Risco: 

O Projecto é coerente com os objectivos gerais 

do sector, tal como definidos pelo Presidente de 

Angola e estabelecidos no programa de 

Educação. Os doadores foram consultados 

sobre as actividades do Projecto que mereceram 

a sua total aprovação. 

Haverá colaboração e diálogo com a comunidade de doadores durante a implementação do Projecto. 

Resp: Ambos Fase: Imple

menta

ção 

Recorrente: 

 

Data:  Frequência:   Estádio

: 

Em 

Progresso 

Monitorização da Execução e 

Sustentabilidade 
Classificação  Elevado 

Descrição: 

 

O risco é o de que o MED não satisfaça os 

compromissos orçamentais que assegurem a 

sustentabilidade financeira da reforma para a 

qualidade. 

 

Outro risco é o de que a capacidade dos quadros 

do MED, das províncias e dos municípios, seja 

tão baixa que dificulte uma excução adequada 

do Projecto. 

 

Gestão do Risco: 

O Projecto inclui uma avaliação do impacto e uma análise custo-benefício relativamente às actividades de 

implementação da Componente 1, para informar as possibilidades de generalização. A aplicação de exames e 

actividades de avaliação já faz parte do orçamento do MED, sendo que a sua implementação ainda não aconteceu 

por razões técnicas e logísticas. 

Resp: Cliente Fase: Imple

menta

ção 

Recorrente: 

 

Data:  Frequência:   Estádio

: 

Ainda 

não é 

requerido 

Gestão do Risco: 

Será contratado um especialista de M&A para trabalhar com a Equipa de Gestão do Projecto para apoiar as 

actividades de M&A, a nível central e local, e para desenvolver capacidade. 
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A fraca capacidade de monitorização também é 

um risco. 
Resp: Cliente Fase: Imple

menta

ção 

Recorrente: 

 

Data:  Frequência:   Estádio

: 

Em 

Progresso 

Gestão do Risco: 

A Componente 3 inclui um programa de formação para actores locais sobre gestão relacionada com as actividades 

do Projecto. Na Componente 1 o uso de boletins informativos também é um meio importante para apoiar a M&A 

global do Projecto. A Component 2 está desenhada de forma a reforçar a capacidade global do MED em 

monitorização e avaliação. 

Resp: Cliente Fase: Imple

menta

ção 

Recorrente: 

 

Data:  Frequência:   Estádio

: 

Ainda 

não é 

requerido 

Risco global 

Classificação de Risco da Implementação: Substancial   

Comentários 

São incluídas no Projecto várias medidas de mitigação de risco para atenuar fragilidades na capacidade de implementação, além de um plano de governança. 

Contudo, a capacidade leva tempo a desenvolver e, por isso, a classificação de risco associada à implementação do Projecto é Substancial. 
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Anexo 5: Plano de Apoio à Implementação 

ANGOLA: Projecto de Aprendizagem para Todos  

 

1. O Projecto proposto visa apoiar a consolidação de sectores de desenvolvimento humano e 

melhorar a qualidade da prestação de serviços educativos. Tem forte apoio das autoridades, 

doadores e actores como escolas de formação de professores e os próprios professores, além dos 

quadros provinciais. Foi desenhado em estreito diálogo com os vários actores. Foram integradas 

as lições aprendidas com a experiência de operacionalização das ZIP do Namibe, assim como 

toda a informação reunida na avaliação da capacidade de leitura nas classes iniciais, levada a 

cabo em 2011, e que incluiu um módulo relativo à prestação de serviços educativos. Contudo, o 

Projeto é ambicioso no seu âmbito, uma vez que cobre, embora de forma faseada, todas as 18 

províncias de Angola, num contexto de limitada capacidade de implementação, quer a nível 

central, quer local. Em consequência, será necessário um forte apoio que assegure um 

desenvolvimento apropriado do Projecto. O risco de uma implementação bem-sucedida é 

Elevado, sobretudo devido a limitações de capacidade. 

 

2. Foram apresentadas medidas de atenuação do risco nas várias secções do DAP. Neste 

anexo, estas serão apresentadas sob a forma de um plano de apoio à implementação e outras 

serão introduzidas. 

 

3. Duração da implementação e âmbito global do Projecto. O Projecto será 

implementado durante um período de cinco anos. Durante o primeiro ano, as ZIP existentes serão 

consolidadas e serão desenvolvidas actividades de instalação de ZIP nas restantes províncias. 

Serão contratados consultores técnicos para trabalhar com o INFQ do MED, em colaboração 

com a EGP, e recorrer-se-á a pessoal das actuais ZIP para assegurar a completa 

operacionalização do modelo ZIP em todas as províncias. O manual de ZIP foi revisto e constiui 

um anexo do MIP. Abaixo encontra-se uma calendarização da consolidação das ZIP durante o 

período de implementação do Projecto. 

 

4. Tratando-se de uma implementação faseada, haverá oportunidade para rever o processo 

de implementação e assegurar a sua melhoria nas fases subsequentes. Neste sentido, o desenho 

do Projecto deixa espaço suficiente para a revisão e a reformulação durante a implementação. 
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Tabela 15. Operacionalização das ZIP por Fase do Projecto 

 Actividade Data Responsável 

Fase 1: Moxico, 

Lunda Norte, Lunda 

Sul, Bié, Uige, 

Cabinda, Namibe, 

Luanda 

Seminário provincial com quadros municipais de 

educação e directores escolares: mapeamento das 

ZIP, instalação e monitorização. 

Ca. Jan 2014  

 

 

 

 

 

INFQ + EGP 

com apoio de 

consultor 

Visita às ZIP e sessões locais de apoio a professores Ca. Fev 2014 

ZIP operacionalizadas Ca. Março 

2014 

Fase 2: Malange, 

Zaire, Bengo, Kuando 

Kubango, Kuanza Sul 

Seminário provincial com quadros municipais de 

educação e directores escolares: mapeamento das 

ZIP, instalação e monitorização. 

 

Ca. Março 

2014 

Visita às ZIP e sessões locais de apoio a professores Ca. Julho 

2014 

ZIP operacionalizadas Ca. Out 2014 

Fase 3: Kuanza Norte, 

Benguela, Huambo, 

Huíla, Cunene 

Seminário provincial com quadros municipais de 

educação e directores escolares: mapeamento das 

ZIP, instalação e monitorização. 

Ca. Março 

2015 

Visita às ZIP e sessões locais de apoio a professores Ca. Julho 

2015 

ZIP operacionalizadas Ca. Out 2015 

 

5. A supervisão da gestão financeira será levada a cabo pelo Especialista de Gestão 

Financeira (EGF) do Banco Mundial, duas vezes por ano, em sintonia com a classificação de 

risco Substancial. No primeiro ano de implementação, a supervisão na área da gestão financeira 

incluirá visitas de terreno a municípios e escolas primárias. O EGF também fará a revisão dos 

RFIs trimestrais; a revisão dos relatórios de auditoria e cartas de gestão dos auditores externos; o 

acompanhamento das questões sobre prestação material de contas será feito em articulação com 

o Líder de Equipa para o Projecto, o Cliente, e/ou os auditores. 

 

6. As aquisições tanto envolverão contratos muito pequenos como grandes. Os últimos 

serão possivelmente realizados por Concurso Público Internacional (CBI) e Selecção Baseada na 

Qualidade e no Custo (QCBS). Para ajudar a acelerar o processo, antes da implementação e a 

expensas do MED, será contratado um consultor sénior de aquisições para apoiar o MED nos 

trabalhos preparatórios relacionados com: (i) a preparação dos primeiros documentos de 

concurso para grandes contratos; (ii) formulários de concurso NCB tendo em contas as 

excepções de NCB; e (iii) a contratação do Especialista em Aquisições do Projecto e do Gestor 

Financeiro. O Especialista em Aquisições do Projecto será responsável por apoiar a 

implementação do Projecto, fazer formação à EGP e preparar os técnicos de aquisições para 

fazerem formação sobre aquisições a nível provincial e municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 

 

Tabela 16. Actividades Principais de Apoio às Aquisições 

Actividade Data Responsável 

Recrutamento de Consultor para Aquisições 

para os trabalhos preparatórios 

Ca. Setembro 2013 MED 

Preparação dos documentos de concurso / 

Formulários NCB 

Ca. Outober 2013 Consultor + EGP 

Contratação do Especialista em Aquisições do 

Projecto 

Condição de efectividade Consultor + EGP 

Contratação e disponibilização de 2 técnicos 

de aquisições 

Até três meses após 

efectividade 

EGP + Especialista em 

Aquisições 

Formação da EGP Ca. Janeiro 2014 Especialista em 

Aquisições 

Formação dos quadros municipais Ca. Março 2014 EGP 

 

7. Embora, como referido nos Anexos 2 e 3 do DAP, os consultores sejam recrutados para 

apoiar a implementação do Projecto, será necessário apoio extra da equipa do Banco. O ideal 

será contratar um consultor a longo prazo para apoiar a implementação e supervisão do Projecto, 

a fixar-se em Angola. Outro apoio adicional a ser proporcionado através de supervisão deveria 

incluir pelo menos o seguinte: 

 

Tabela 17. Apoio Necessário por Ano 

Pessoal do BM 
Tempo 

(semanas) 

Líder de Equipa (TTL) 20 

Especialista GF 10 

Especialista em Aquisições** 10 

Especialista em AI 12 

Especialista em Avaliação 8 

    

Consultores   

Apoio Local por Especialista em Educação *** 30 

Especialista em Formação de Professores 8 
 

*As missões incluem viagens para as províncias 

**O Especialista em Aquisições para Angola está sedeado em Luanda. 

***Prevê-se que seja um consultor contratado por 150 dias para prestar apoio a todas as actividades do Projecto. 
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Anexo 6: Avaliação de Beneficiários 

ANGOLA: Projecto de Aprendizagem para Todos 

 

 

1. Como parte do desenho final do Projecto, foi feita, em Fevereiro de 2012, uma avaliação 

da complementaridade entre os objectivos e as componentes do Projecto e a origem social, 

características e perspectivas dos seus beneficiários e intervenientes. Os objectivos específicos 

desta avaliação incluiram: (i) descrever a origem cultural e histórica, bem com as características 

sociais e educacionais dos beneficiários mais directos do Projecto; (ii) compreender as 

percepções dos beneficiários directos e indirectos sobre o sistema de educação e os serviços 

educativos; (iii) compreender as percepções e valores de intervenientes e beneficiários-chave em 

relação ao seu país, a si próprios e ao futuro;
24

 (iv) determinar se a diferenciação de género e ou a 

segregação é uma questão a ser considerada no que respeita a educação; e (v) sugerir acções 

específicas. 

 

2. A metodologia para reunir informação foi a Avaliação Rápida (RA, a partir da 

designação em inglês Rapid Appraisal).
25

 Durante o trabalho de campo foram consultados 350 

beneficiários, individualmente ou em grupo, incluindo estudantes, famílias,
26

 e professores. Este 

trabalho de campo teve lugar em quatro municípios, nas Províncias de Luanda (Luanda e Belas) 

e Kuanza Sul (Sumbe e Porto Amboim), tendo a equipa viajado cerca de 800 quilómetros. A 

informação recolhida é persuasiva, como abordagem compreensiva às questões a considerar no 

Projecto. Os dados são coerentes e complementares da bibliografia sobre a matéria e outros 

relatórios; além disso, as percepções manifestadas pelos intervenientes, individualmente ou em 

grupo, foram frequentemente validados por outros indivíduos ou grupos consultados. 

 

3. Eis um sumário das conclusões:  

 Os resultados pretendidos com o Projecto são coerentes com o diagnóstico sobre as 

questões e desafios principais sentidos pelos intervenientes e beneficiários da educação. A 

capacidade de avaliação é sentida como um requisito nodal para a implementação da 

                                                 

 
24

 As percepções são entendidas como juízos e significados que os actores sociais atribuem à sua experiência e à dos 

outros. Vide Allport (1996). 
25

 Pode usar-se avaliação rápida para obter uma perspectiva breve sobre as questões que afectam uma determinada 

área e as prioridades de mudança. Também pode ser usada para examinar uma temática específica como a educação. 

O método permite um maior sentido de pertença e pode promover o envolvimento precoce nas acções, actividades 

ou programas propostos. A avaliação rápida implica, em primeiro lugar, a recolha de dados de fontes escritas 

existentes. Em segundo lugar, seleccionam-se 'informantes privilegiados' para obter as perspectivas das pessoas 

locais. Os informantes privilegiados são pessoas locais que possuem um bom conhecimento do meio. Procura-se 

obter as suas opiniões e informação sobre outros informantes e, se quiserem, podem associar-se à equipa de 

investigação para apoiar a realização de entrevistas aos locais. 

Em http://www.communitiesscotland.gov.uk/stellent/groups/public/documents/webpages/scrcs_006726.hcsp. 

Consultado em 12/08/2011.  
26

 Em Angola, em vez de pais, usa-se a designação encarregados de educação. Como é frequente que as crianças 

tenham perdido os pais biológicos durante a guerra, deslocando-se de lugar em lugar, encarregados de educação 

significa “os que se encarregam”. Apesar de os encarregados de educação não serem necessariamente da família 

biológica do aluno, neste documento a designação família é usada para compreender situações pouco definidas e 

diferentes: pais biológicos, membros da família e outros que são considerados responsáveis pela criança ou o aluno. 

http://www.communitiesscotland.gov.uk/stellent/groups/public/documents/webpages/scrcs_006726.hcsp
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reforma da educação, para o processo de descentralização e para a melhoria da qualidade 

do desempenho a todos os níveis; o objectivo de melhorar os conhecimentos e 

competências dos professores é validado por todos, mas sobretudo pelos próprios 

professores; no contexto de disparidades geográficas extremas, o reforço da capacidade 

local é sentido como o desafio mais crucial para chegar à população em idade escolar, 

qualquer que seja a distância e a condição de pobreza em que vivem as crianças. 

 Os impactos da guerra civil estão a diminuir, mas ainda persistem. Os impactos de três 

décadas de guerra ainda correspondem a um enorme peso financeiro, institucional e 

emocional sobre a prestação de serviços educativos e a sua qualidade. “Como pode uma 

criança ser emocionalmente saudável para responder ao que a escola lhe pede, quando 

viu matar o pai, perdeu a mãe e correu quase 100 quilómetros para se esconder, deixando 

para trás a avó já exausta?” (Investigador, Luanda). 

 Prioridade política do sector da educação. A educação é uma prioridade governamental, 

considerada um direito fundamental e um requisito para o desenvolvimento, manifesta na 

alocação de recursos humanos e financeiros. “Acordamos às três da manhã e regressamos 

a casa às oito, nove da noite. Tudo o que fazemos tem a ver com a reforma da educação. 

Por vezes, os responsáveis pela economia não compreendem para que é preciso tanto, mas 

acabamos por receber os recursos por que lutámos. Os nossos problemas são mais 

institucionais e humanos do que fiscais”. (Responsável pela Educação, Luanda). 

 Valor da educação. A educação é valorizada por todos os intervenientes – Governo, 

professores, pais, estudantes e media – mas o emprego e a previsibilidade de uma fonte de 

rendimento são-no ainda mais. “As crianças precisam de educação. Mas também precisam 

de ajudar as famílias. Não há tempo para ambas”. (Pai, Sumbe). Por todo o país, a 

probabilidade de literacia é baixa, assim como as possibilidades de uma criança ir para a 

escola, lá permanecer, e ficar completamente apta a ler e escrever. 

 Optimismo. Apesar da frustração com a dificuldade na obtenção de resultados rápidos, é 

patente uma sensação de optimismo nas escolas e nas ruas de Luanda. Os professores 

acreditam fortemente no valor da educação e no papel que desempenha para alcançar uma 

vida melhor. Apesar do sentimento de que há muito a fazer, também sentem alívio pelo 

conflito ter acabado e pela sociedade Angolana e o Governo estarem a esforçar-se por 

ultrapassar obstáculos. “É impossível não ser optimista. Veja este edifício. Há alguns anos 

seria impossível tê-lo. Este é o país que temos e estamos a dar o nosso melhor para fazer 

progressos”. (Estudante, Porto Amboim). 

 Obstáculos à reforma educativa. Os desafios à implementação da política educativa 

proposta pelo Governo são de três ordens: primeiro, há obstáculos-chave do lado da oferta, 

como a falta de escolas a funcionar e o número insuficiente de professores qualificados; 

segundo, há obstáculos essenciais do lado da procura, como a desnutrição, violência 

doméstica envolvendo crianças; desigualdade de género, problemas de saúde, falta de 

envolvimento dos pais, falta de compreensão das famílias quanto aos retornos da educação; 

e, terceiro, há obstáculos de infraestrutura, como localização inadequada das escolas e 

inexistência de transporte, falta de água e condições sanitárias de qualquer espécie, casas 

de banho ou caixotes de lixo. “Que escola? Não há escolas nesta área”. (Mãe, Sumbe). 

“As crianças não vão para a escola porque não as há”. (Professor e Aluno, Luanda). “As 
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crianças chegam com fome e com marcas de violência. Ninguém toma conta. Vivem onde 

podem, ninguém é responsável – perderam os pais durante a guerra”. (Professor, Luanda). 

“As escolas estão em ruas compridas e próximas do lixo. Não se poderia planear uma 

melhor localização?” (Professor, Sumbe). “Pergunta-me se participo na vida da escola. 

Que escola? O meu filho completou a 4ª classe, mas não encontrei uma escola onde 

pudesse frequentar a 5ª. Neste momento não vai à escola” (Pai, Sumbe).”As crianças não 

vão à escola porque elas não existem” (Professor, Porto Amboim). Contudo, o Governo 

está centrado na superação dos obstáculos relativos à oferta, prestando embora insuficiente 

atenção às questões de envolvimento e participação da comunidade e infraestrutura local. 

 Salas de aula sobrelotadas. Como o número de escolas não satisfaz a procura de 

escolarização, são frequentes as queixas de sobrelotação das salas de aula. “Tenho turmas 

de 50 alunos, uns com 6 anos e outro com mais de 40. Faz parte do currículo ensinar 

música e educação física, mas não há instrumentos e eu própria não as sei ensinar; como 

pode haver exercício a 40 graus (Celsius)?” (Professor, Sumbe). 

 Desigualdade de género. Há consideráveis desigualdades de género no acesso à educação e 

no sucesso: enquanto as taxas de conclusão são superiores nas mulheres, as de 

escolarização são mais baixas, particularmente nas zonas rurais; além disso, a iliteracia 

feminina é superior à dos homens. As meninas estão em desvantagem, pois os custos de 

oportunidade são mais elevados em função do papel que desempenham em casa. 

Consequentemente, a probabilidade de uma mulher ser analfabeta é mais elevada do que a 

do homem, e a probabilidade de uma menina ir à escola é mais baixa que a do rapaz. “Um 

problema sério é o de as mulheres serem prometidas em casamento muito cedo e por isso 

as famílias não vêem vantagem na sua ida para a escola”. (Responsável pela Educação, 

Luanda). 

 Comunicação com intervenientes. Explicar a reforma da educação à comunidade educativa 

é ainda um desafio maior. Muitos professores não têem consciência do que se espera deles, 

da organização curricular vigente, o que se conseguiu com a reforma da educação e o que 

podem esperar do Governo. A falta de comunicação pode criar desconfiança entre famílias, 

professores e Governo, gerando malentendidos e frustração. Porque os objectivos do 

Governo não são conhecidos, as mudanças conduzem a confusão e desconforto. “Fui um 

dos arquitectos da reforma. Limitámo-nos a expandir para seis anos o que antes era 

ensinado em quatro, sem adicionar qualquer conteúdo. O que se esperava era simplificar 

o sistema, não torná-lo complexo e complicado”. (Responsável Governamental, em 

resposta a um professor ansioso, Sumbe). 

 Participação e conselhos de escola. Em abstracto, Governo, professores e famílias aprovam 

e apreciariam que as famílias e as comunidades participassem mais convincentemente nas 

actividades da escola. Na prática, os conselhos de escola não estão regulamentados e não 

são obrigatórios. A sua existência é um atributo das escolas, que em geral não os criam. 

Foram referidos muitos desincentivos à participação ou à presença dos pais na escola: as 

famílias são demasiado pobres, trabalham durante muitas horas, vivem demasiado longe e 

muitas vezes nem sequer têm uma ligação biológica com os alunos. “Para ser sincero, as 

escolas estão de facto divorciadas das comunidades”. (Professor, Luanda). “As famílias 
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participam. De três em três meses recebem a avaliação dos filhos. Mas não reagem nem se 

mostram interessados” (Director de Escola, Luanda). 

 Avaliação das escolas existentes. O facto de a educação ser valorizada não se traduz 

necessariamente na apreciação que é feita sobre as escolas existentes, frequentemente 

consideradas inadequadas, mal e perigosamente localizadas, e com falta de mobiliário e 

materiais básicos para funcionar. “Foi construída uma nova escola, mas esqueceram-se da 

mobília. Os meus filhos têm de levar cadeiras para a escola por ruas perigosas. (Pai, 

Sumbe). “Falta tudo às escolas, até o telhado” (Aluno, Sumbe). 

 Disparidades regionais. Há muitas disparidades regionais no acesso e na qualidade das 

instalações, equipamento, professores e materiais. As escolas rurais têm consistentemente 

pior desempenho do que as urbanas. “Em Luanda é melhor. Os professores preferem 

sempre ficar lá. Fazemos formação para que eles vão para onde são mais necessários, 

mas de algum modo arranjam maneira de regressar”. (Responsável da Educação, 

Luanda). “Nas zonas rurais é muito duro: tornas-te mãe, pai e avó, ao mesmo tempo que 

és professor”. (Professor, Luanda). 

 Diferentes actores, diferentes perspectivas. Entre professores, alunos e famílias há um 

sentimento de que é preciso mais e melhor. “Não podemos continuar a ensinar debaixo de 

uma árvore”. (Responsável da Educação, Ramiro). Também há a noção de que as decisões 

não são transparentes. Hoje em dia, para se ser professor do ensino primário, não é 

obrigatório formar-se nas escolas que foram precisamente organizadas para o efeito. Como 

pode ser seleccionada qualquer pessoa que tenha completado dois anos do ciclo pós-

primário, a selecção final é considerada pessoal e não concordante com procedimentos 

estandardizados. “Para seres seleccionado, é preciso teres contactos”. (Professor, Sumbe). 

Por outro lado, da parte do Governo existe a sensação de que tudo o que é possível está a 

ser feito ou planeado. Muitas reformas estão em curso – como a descentralização de facto 

do primeiro ciclo e uma nova abordagem de qualificação de professores – mas os 

resultados por definição levam tempo pois muitos enfrentam desafios institucionais e 

legais. “Constituiu um esforço enorme finalizar o Plano Estratégico de Formação de 

Professores em Angola. Agora sabemos por onde começar. Mas há decisões que depois de 

tomadas levam anos a serem assinadas pelos responsáveis”. (Responsável de Educação, 

Luanda)”. 

4. As principais recomendações incluem: 

 Descentralização. O processo de descentralização em curso deveria ser acompanhado não 

só por descentralização normativa e financeira, mas também por uma monitorização 

sistemática das responsabilidades e acções que foram delegadas nas províncias, municípios 

e escolas. Muitas vezes as exigências ou comentários das famílias e professores têm uma 

resposta inadequada de desresponsabilização como “isto já não está sob a nossa alçada”. 

 Participação da comunidade. Alguma espécie de conselho de escola deveria ser 

institucionalizada pelas províncias, em vez de ser deixada ao critério da escola. Um 

diálogo mais frequente e fluido entre os responsáveis educacionais e as escolas e entre 

estas e as famílias melhorará o valor atribuído à educação. A participação só funciona 

quando há incentivos que mostram que vale a pena participar. Os conselhos de escola 
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poderiam responder às necessidades dos pais, auscultando-os, e tratando com justiça e 

dentro das regras estabelecidas as questões colocadas, demonstrando que seguir as regras 

está associado a resultados positivos. A proporção de escolas com conselhos de escola em 

funcionamento deve ser incluída como indicador no sistema de M&A. 

 Desenvolvimento de capacidade para as comunidades e monitorização pelas escolas. Usar 

as escolas como meio de promoção do desenvolvimento comunitário. O desenvolvimento 

das comunidades evita a dependência, encorajando a autoconfiança, criando benefícios de 

longo prazo que perdurem para além do apoio das escolas e dos professores; não iniciando 

actividades que não podem ser acabadas; reforçando as instituições e processos locais em 

vez de os substituir. Para incentivar a participação, deveria ser considerada formação e 

desenvolvimento de capacidade para os membros da comunidade, compensando o 

analfabetismo com o uso de métodos não escritos - jogos, ilustrações, cores e banda 

desenhada. 

 Abordagem holística. A implementação da reforma educativa deveria adoptar uma 

abordagem holística, incluindo a criação de conselhos de escola; um programa de 

alimentação escolar; atenção à violência doméstica; a promoção de um limite mínimo para 

o casamento das meninas; investindo na distribuição de água, saneamento e recolha de 

lixo, planeando a localização das escolas, transporte e ambiente circundante que deveria 

incluir limpeza, plantas e árvores. A governança deveria ser promovida como parte de uma 

abordagem holística e compreensiva à gestão escolar, através de procedimentos claros, 

previsíveis e equilibrados. 

 Comunicação. O Governo precisa de uma estratégia muito mais eficaz de comunicação 

com as famílias e professores, que ultrapasse a informação sobre as decisões já tomadas. 

Uma comunicação mais estratégica incluiria auscultação prévia dos professores, directores 

das escolas e famílias, e explicação posterior sobre as razões e consequências da decisão. 

 Incentivos à formação de professores. É importante rever as normas de selecção para a 

contratação de professores do ensino primário. Presentemente, não há incentivo à 

participação em escolas especializadas na formação de professores – os que o não fazem 

também podem ser seleccionados. Além disso, o processo de selecção deve ser 

transparente, com normas e resultados acessíveis por via electrónica. 

 Equidade de género. A igualdade de género deve ser um objectivo específico. As taxas de 

escolarização e conclusão das mulheres devem ser incluídas como indicadores no sistema 

de M&A. Deve haver incentivos à inscrição de meninas, além de formas de recompensa 

para as escolas que atinjam os objectivos definidos relativos à equidade de género. 

 Renovação de materiais. Não só devem ser produzidos materiais de ensino e de 

aprendizagem como estes também devem ser distribuídos antes do início do ano escolar, 

de acordo com critérios de equidade entre bairros e escolas rurais e urbanas. 

 Melhor conhecimento sobre os alunos. Como a população em idade escolar é 

extremamente diversa em Angola, com passado traumático e famílias desestruturadas, 

deveria fazer-se uma avaliação apurada sobre quem são os alunos que o sistema educativo 

quer beneficiar, quais são as suas condições de vida, o tipo de vida que têem e as suas 

necessidades específicas. Recomenda-se uma equipa multi-disciplinar para desempenhar 

esta tarefa.  
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Anexo 7: Análise Económica e Financeira 

ANGOLA: Projecto de Aprendizagem para Todos  

 

 

Componentes e Custos do Projecto 

 

1. Os Objectivos de Desenvolvimento do Projecto são: (i) melhorar os conhecimentos e as 

competências dos professores, assim como a gestão das escolas nas áreas designadas do Projecto; 

e (ii) e desenvolver um sistema de avaliação sistemática de alunos. Propõem-se as seguintes três 

componentes a um custo total de US$80 milhões, distribuídos como mostra a tabela.  

 

Tabela 18. Custos do Projecto 

Componente Custo (US$ milhões) 

Componente 1: Melhorar os Conhecimentos e 

Competências dos Professores e a Gestão Escolar em 

Escolas Primárias das Áreas Designadas do Projecto 

64,00 

Componente 2: Estabelecer um Sistema de Avaliação de 

Alunos  

9,00 

Componente 3: Gestão do Projecto 5,00 

Contingências 2,00 

Total 80,00 

 

Análise Económica 

 

2. De um ponto de vista económico, justifica-se o investimento no ensino primário, dada a 

baixa taxa de conclusão deste nível, a qual, em 2010, se situava nos 47 por cento
27

 e os fracos 

resultados da aprendizagem entre os que frequentam a escola. Em 2011, foi realizado um 

exercício de avaliação da capacidade de leitura nas classes iniciais que mostrou que muitos 

Angolanos que frequentam a 3ª classe não sabem ler um só palavra, enquanto outros não 

conseguem ler com fluência suficiente. Isto significa que o défice de aprendizagem das crianças 

Angolanas é muito maior do que sugerem os indicadores de participação escolar por si só. 

 

3. Os investimentos na educação, particularmente no ensino primário, produzem em geral 

retornos económicos muito elevados. Os indivíduos pobres podem não investir o suficiente na 

educação por falta de recursos, pelo que se justifica o investimento público. Além disso, a 

educação está associada a muitos benefícios não-monetários para o indivíduo e para a sociedade, 

incluindo melhor saúde e menor fertilidade. No entanto, a qualidade da educação também tem 

importância. A investigação internacional mostra que a aprendizagem dos alunos está mais 

                                                 

 
27

 Segundo o Instituto de Estatística da Unesco. A taxa de conclusão da educação primária é calculada com base na 

relação entre novas inscrições na 6ª classe (inscritos menos repetentes) e a população de 11 anos. Tem por base 

todas as escolas, públicas e privadas. 



 

91 

 

estreitamente associada a maior produtividade no mercado de trabalho e a honorários mais 

elevados do que a mera frequência da escola.
28

 No caso de Angola, melhorar o acesso a uma 

educação de qualidade para todos é um elemento essencial de uma estratégia mais global de 

redução da pobreza em tempos de crescimento económico sem precedentes. 

 

4. No subsector do ensino primário, o Governo Angolano centrou-se essencialmente na 

expansão do sistema durante a última década, tanto em termos de prolongamento da escolaridade 

primária de 4 para 6 anos, precedida de um ano de iniciação, como em termos de crescimento do 

número de escolas e de professores. A fase expansionista ainda está em curso e o Governo 

continua a financiar substancialmente infraestruturas escolares com investimentos de capital na 

ordem dos US$83 milhões orçamentados para 2012.
29

 

 

5. O objectivo do Projecto é aumentar a capacidade do sistema educativo para melhorar os 

resultados de aprendizagem nas escolas primárias, com o intuito de obter idênticas melhorias nos 

níveis subsequentes, ainda que provavelmente não durante o período de implementação do 

Projecto. O principal enfoque é a leitura nas classes iniciais, que, além de constituir uma base 

para a aprendizagem futura, igualmente potenciará a qualidade por toda a pirâmide da 

aprendizagem, pois os alunos com melhores competências básicas são mais facilmente 

ensináveis. O Projecto monitorizará os resultados de aprendizagem com um segundo exercício 

de avaliação da capacidade de leitura nas classes iniciais. 

 

6. A investigação recente sobre os resultados da aprendizagem no ensino primário sublinha 

a importância de os professores saberem ensinar a ler e fornecerem às crianças materiais de 

leitura adequados, além de melhorar a responsabilização das escolas (Gove e Cvelich 2011, 

Michaelowa e Wechtler 2006).
30

 Este Projecto dedicar-se-á à melhoria das competências dos 

professores e à responsabilização das escolas. Para evitar duplicação, não financia manuais 

escolares para as escolas, pois já são fornecidos pelo Governo. O Projecto financiará kits básicos 

para professores, que incluem cartazes que habilitam os professores a ensinar competências 

básicas. Além disso, os materiais de leitura figurarão nas listas de despesas elegíveis dos 

subsídios das escolas. 

 

7. Uma vez que o objectivo imediato do Projecto se centra sobretudo no desenvolvimento 

de capacidades e na instalação de sistemas (para formação contínua de professores, avaliação da 

aprendizagem, financiamento das escolas, maior prestação de contas, etc.), a melhoria dos 

resultados da aprendizagem dos alunos não é incluída na estrutura de resultados. Do mesmo 

modo não foi elaborada uma análise custo-benefício. 

 

                                                 

 
28

 Hanushek, E. and L. Wößmann (2007). The Role of Education Quality in Economic Growth. World Bank Policy 

Research Working Paper 4122. 
29

 Cf. “Resumo de P.I.P. do Órgão por Unidade Orçamental, 2012. Ministério das Finanças, 22/10//2011. 
30

 Gove and Cvelich (2011): Early Grade Reading: Igniting Education For All. A report by the Early Grade 

Learning Community of Practice. Revised Edition. Research Triangle, NC: Research triangle Institute; Michaelowa 

and Wechtler (2006): The Cost-Effectiveness of Inputs in Primary Education: Insights from the Literature and 

Recent Student Surveys for Sub-Saharan Africa. Produzidos para a Bienal de Educação em África. Associação para 

o Desenvolvimento da Educação em Africa.  
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8. O Projecto será acompanhado de uma avaliação do impacto e de outros estudos que 

produzirão informação sobre os resultados dos investimentos do Projecto e também registarão o 

modo como as intervenções piloto funcionaram e quanto custaram, tanto em conjunto como 

separadamente. Deste modo, o Governo e os intervenientes podem tomar decisões informadas 

sobre os passos seguintes e possível generalização dos vários modelos e intervenções. 

 

Impacto Fiscal 

 

9. A despesa pública de Angola com a educação tem vindo a crescer nos últimos anos de 

cerca de 2,5 por cento do PIB, entre 1998 e 2006, para 3,7 por cento em 2011. Em proporção do 

total da despesa pública, o orçamento aprovado correspondia a 8,18 por cento em 2011 e 8,52 

por cento em 2012. Como mostra a Figura 4, cerca 67 por cento do orçamento da educação está 

alocado ao ensino primário, 13 por cento ao ensino secundário e 10 por cento ao terciário, 

havendo 9 por cento não distribuídos por nível.
31

 A elevada proporção da despesa com a 

educação primária demonstra o significativo empenho no desenvolvimento deste nível educativo, 

que igualmente constitui o enfoque do Projecto. 

 

10. A maior parte do orçamento da educação é executada pelas províncias, que são as 

responsáveis pela oferta deste nível de educação. Como mostra a Figura 4, 80 por cento do total 

do orçamento com a educação é executado pelas 18 províncias, com o Ministério da Educação a 

responsabilizar-se por 5 por cento e o do Ensino Superior e Universidades por outros 10 por 

cento. Os restantes 5 por cento são executados por outros Ministérios, em particular o Ministério 

da Geologia e Minas e Indústria e o Ministério do Urbanismo e Construção. 

 

Figura 4: Orçamento da Educação, 2012 

 
  Distribuição por Sub-sector:  Distribuição por Unidade 

Organizacional: 

  Pré-primário 0%   

Total do 

Orçamento da 

Educação 

 Primário 67% (US$ 2,67 

biliões) 

 MED e instituições dependentes (5%) 

  Secundário 13%  Ministério do Ensino Superior e dep. 

Inst., incl. Universidades (10%) 

US$ 3,97 biliões   Terciário 10%  Outros ministérios (5%) 

18 províncias (80%) 

  Outro  9%   
Fonte: Orçamento do Governo para 2012 (versão de 22/10/2011), acedido no website MINFIN. 

 

11. O Projecto investirá em média US$16 milhões por ano durante cinco anos, o que 

equivale, anualmente, a apenas 0,4 por cento do orçamento do Governo para a educação, ou a 0,6 

por cento do orçamento do ensino primário (Figura 4). Outros intervenientes para o 

desenvolvimento activos no sector, incluindo a Comissão Europeia (CE), UNICEF e a 

                                                 

 
31

 Cf. “Resumo da Despesa por Função, 2012”. Ministério das Finanças, 22/10/2011.  



 

93 

 

Cooperação Espanhola, também gastam somas relativamente moderadas com a educação, em 

comparação com a despesa do Governo. De acordo com a Comissão de Assistência ao 

Desenvolvimento da OCDE (OECD-DAC), o total da despesa dos doadores com a educação foi 

de cerca de US$30 milhões por ano, entre 2006 e 2010.
32

 

 

12. A despesa total com a educação neste Projecto é assim muito pequena, se comparada com 

os gastos do Governo com o ensino primário. Além disso, o Projecto proposto não financia a 

expansão do sistema, apenas se focalizando na qualidade das escolas, muito dentro dos 

parâmetros da prestação de serviços que já existe. Por exemplo, o Projecto não prevê mudanças 

no rácio alunos-professor (RAP). Na secção seguinte é discutido o impacto fiscal durante e 

depois da implementação do Projecto. 

 

Impacto fiscal durante a implementação do Projecto 

 

13. Formação contínua de professores. Uma ZIP é um grupo de escolas, em que uma é 

designada como escola-sede, com um coordenador de ZIP. O coordenador necessita de passar a 

maior parte do seu tempo de trabalho na coordenação, pelo que precisa de ser dispensado da sua 

função lectiva de tempo inteiro ou compensado pelas responsabilidades acrescidas que 

desempenha. Em alguns locais de Angola, já foram estabelecidas ZIP, mas em outros, elas terão 

de ser constituídas e designados os coordenadores antes de se iniciar a implementação do 

Projecto nessas áreas. Dado o rácio bastante favorável de alunos por recursos humanos que se 

verifica no sistema educativo Angolano, com um RAP de cerca de 36 na média nacional,
33

 

algumas províncias poderão ser capazes de designar os coordenadores de ZIP de entre o pessoal 

existente. Contudo, algumas províncias têm RAP muito elevados, o que poderá determinar a 

necessidade de acrescentar novos elementos para a coordenação das actividades das ZIP, de 

modo a não retirar os professores das já sobrelotadas salas de aula. Como funcionários públicos, 

todos os coordenadores das ZIP serão pagos pelo Governo, enquanto que o Projecto financiará as 

deslocações, formação e outras despesas directas relacionadas com as actividades do Projecto. 

Espera-se que o Projecto apoie um mínimo de uma ZIP por município, i.e., cerca de 164 ZIP.  

 

14. As escolas de formação de professores também terão de alocar pessoal à formação 

contínua incluída no Projecto. No total, estarão envolvidos cerca de 250 quadros das ZIP, escolas 

de formação de professores e Ministério da Educação, os quais precisarão de gastar uma grande 

parte das suas horas de trabalho nas actividades do Projecto. Assim, o custo para o Governo 

durante a implementação da Componente 1 correponde aos salários de cerca de 150 funcionários 

públicos — assumindo que os 250 funcionários públicos envolvidos gastarão 60 por cento do seu 

tempo com as actividades do Projecto, o que representa cerca de US$3,87 milhões durante o 

período de vigência do Projecto, com base num salário médio de US$ 4 300 por ano.
34

 Não se 

                                                 

 
32

 A ODA para a educação correspondeu a cerca de 10 por cento da ODA total para Angola, que totalizou cerca de 

US$ 300 milhões por ano durante 2006-10 de acordo com a Comissão de Assistência ao Desenvolvimento da OCDE 

(OECD-DAC). Em 2010, a ODA total correspondeu a apenas 0,3 por cento do PIB de Angola.  
33

 De acordo com: Banco Mundial (2010). Nota de Política Educativa de Angola: Educação de Qualidade para 

Todos.  
34

 O salário médio do professor tem por base os números fornecidos em: MED (2008). Evolução da Educação e 

Ensino em Angola (2002-2008).  
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prevê que os professores formados no âmbito do Projecto fiquem automaticamente qualificados 

para progressão salarial. 

 

15. Financiamento das escolas. O Projecto também testará a atribuição de subsídios às 

escolas integradas nas ZIP seleccionadas. Contrariamente a muitos outros países da região, 

Angola ainda não tem um programa de financiamento das escolas, pelo que, para lá do que 

possam angariar junto dos pais, pouco ou nada recebem para custear despesas que não se 

relacionem com salários (um estudo de caso da província do Namibe indicava que as escolas 

estão a recolher uma quantia entre US$0,5 e US$3 em propinas). O Projecto prevê um montante 

médio de US$500 por escola, embora a sua atribuição concreta dependa do tamanho da escola 

(pequena, média, ou grande). Não haverá impacto fiscal do financiamento das escolas durante a 

implementação do Projecto, pois será executado no seu âmbito. 

 

16. Sistema de avaliação e exames nacionais. Espera-se que o impacto fiscal desta 

componente seja muito pequeno durante a implementação do Projecto e principalmente 

relacionado com salários de um grupo nuclear relativamente pequeno, a nível central e 

provincial. 

 

Impacto fiscal após a conclusão do Projecto 

 

17. Formação contínua de professores. Concluído o Projecto, o impacto orçamental da 

continuação e expansão do programa de formação de professores será mais substancial do que no 

período de vigência do Projecto. Não será necessário repetir o investimento inicial com o 

desenvolvimento do programa, mas o Governo terá de financiar os custos operacionais da 

formação de professores. Também poderá haver necessidade de recrutar e financiar os 

coordenadores das ZIP em locais onde ainda não tenham sido estabelecidas. No entanto, estes 

custos serão relativamente modestos em comparação com a fatia do orçamento dedicada ao 

ensino primário. Além disso, o Governo pode escolher expandir apenas as intervenções mais 

bem-sucedidas, o que implicará custos inferiores. 

 

18. Financiamento das escolas. A uma média de US$500 por escola, o impacto no 

orçamento do Governo do alargamento do mecanismo de financiamento a todas as escolas 

primárias seria de cerca de US$5 milhões por ano. Dado que o orçamento para o ensino primário 

em 2012 foi de US$2,67 biliões, isto corresponderia a apenas 0,2 por cento da despesa total com 

este nível educativo. 

 

Eficiência do Projecto 

 

19. Eficiência do Sector. Dado que as crianças do ensino primário não estão a conseguir 

níveis satisfatórios, não se pode dizer que este sub-sector seja eficiente. O Projecto visa criar as 

condições para melhorar a qualidade dos serviços sem aumentar significativamente as despesas 

com a educação primária. Neste sentido, o Projecto procura de facto aumentar a eficiência do 

sector da educação. 
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20. Eficiência do Projecto. Espera-se que a Componente 1 envolva cerca de 980 escolas, 24 

300 professores e mais de 500 000 alunos
35

 e custe US$64 milhões em cinco anos. Este montante 

equivale a US$2 630 por professor (ou cerca de US$128 por aluno). Atendendo aos custos 

presentemente elevados de doing business em Angola, os custos unitários no âmbito do Projecto 

podem ser bastante elevados. Duas opções de desenho permitem reduzir alguns destes custos 

comparativamente elevados: (i) a formação de professores usará os módulos do curso académico 

de ‘nivelamento’ para Matemática e Português, desenvolvidos no contexto do projecto PAEP, o 

que levará a redução de custos; (ii) todas as actividades de formação serão realizadas o mais 

localmente possível, para reduzir a necessidade de viagens de longa distância. Além disso, a 

formação de professores terá lugar durante as férias escolares para não retirar os professores das 

salas de aula, o que poderia causar um impacto negativo nas escolas do Projecto. A Componente 

2 é dirigida à constituição de sistemas a nível nacional (custo: US$9 milhões) e a Componente 3 

à gestão do Projecto (custo: US5 milhões). 

 

21. O aspecto final a considerar na eficiência do Projecto é o de saber se os mesmos 

resultados poderiam ser conseguidos a custo mais baixo. Em Angola, o trabalho nesta area é 

incipiente e não há estudos disponíveis que demonstrem o que funciona para melhorar a 

qualidade da educação nas escolas primárias e permitam comparar os custos de diferentes 

intervenções. Por isso, o Projecto baseou-se em investigação e boas práticas, em geral, como se 

indicou noutro lugar deste documento, a propósito da Análise Económica. Além disso, como 

acima se referiu, o Projecto financiará estudos que documentem não só os custos mas também o 

impacto das intervenções do Projecto que tenham em vista melhorar a qualidade da escolaridade, 

o que contribuirá para informar o Governo e os parceiros para o desenvolvimento sobre a 

eficácia e a generalização das intervenções financiadas no âmbito do Projecto. 

  

                                                 

 
35

 Estes apenas incluem os alunos que frequentam as escolas participantes no Projecto durante a sua implementação. 

Não são aqui incluídas as coortes de alunos que venham futuramente a frequentar estas escolas ou a ser ensinados 

por professores formados no âmbito do Projecto. 
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Anexo 8: Plano de Governança 

ANGOLA: Projecto de Aprendizagem para Todos  

 

 

Contexto 

 

1. Angola registou progressos no reforço do quadro legal, regulamentar e institucional da 

Governança e Prestação de Contas. O país aderiu a instrumentos regionais e internacionais 

promotores de boa governança e assinala princípios de governança e anti-corrupção em vários 

documentos legais. Angola não tem uma instituição anti-corrupção funcional e independente 

com mandato para investigar e processar casos de corrupção. A criação de uma Alta Autoridade 

Contra a Corrupção (AACC), em 1995, foi pensada como uma instituição pública independente, 

a funcionar em conjunto com a Assembleia Nacional, para prevenir a corrupção nas instituições 

públicas. Contudo, a AACC ainda não começou a funcionar, porque têm sido lentos os 

progressos relativos à sua institucionalização e não foi ainda formulada nenhuma estratégia anti-

corrupção. Há, no entanto, legislação e mecanismos vários para conferir transparência às 

actividades do Governo e auditoria ao uso de recursos públicos. 

 

2. A Lei da Alta Autoridade contra a Corrupção prevê que o Presidente proponha a criação 

de uma agência anti-corrupção, mas não se fizeram grandes progressos nesta matéria. O Código 

Penal 1886 trata indirectamente da corrupção perpetrada por funcionários públicos e criminaliza 

a tentaiva de corrupção, enquanto a Lei dos Crimes Contra a Economia criminaliza a extorsão e a 

corrupção activa e passiva. Em Março de 2010, o Parlamento aprovou a Lei da Probidade 

Pública, que obriga todos os funcionários do Governo a declarar a sua riqueza, incluindo 

receitas, obrigações e acções ou qualquer outro tipo de propriedade e valores, no país ou no 

estrangeiro. Esta legislação também regula o uso dos bens e fundos públicos em Angola e foi 

concebida para ajudar os responsáveis em questão a melhor combater a corrupção e gestão dos 

fundos públicos. 

 

3. No combate à corrupção o mecanismo mais importante existente é o Tribunal de Contas. 

O Tribunal de Contas é uma agência-chave para imprimir maior rigor e disciplina às finanças 

públicas, estando criadas as disposições legais para os sistemas de auditoria e controlo das 

finanças públicas. O Tribunal de Contas exerce controlo preventivo e posterior. Para efeitos de 

monitorização preventiva (a priori), têm de ser submetidos ao Tribunal de Contas: (i) contratos 

de qualquer espécie, quando envolvem entidades sob a sua jurisdição; e (ii) contratos cujo valor 

em moeda nacional é mais elevado que o equivalente a US$ 50 000. Na revisão posterior das 

contas, o tribunal audita todas as contas das entidades ou corpos sob a sua jurisdição, para avaliar 

a legalidade e regularidade dos recursos e despesas, e também os contratos para determinar se as 

condições eram as mais vantajosas na altura de os adjudicar ou assinar. O processo de revisão 

posterior também inclui a monitorização do modo como as cooperativas e as entidades do sector 

privado usam os fundos obtidos do sector público ou as subvenções, empréstimos, subsídios e 

garantias. A sede do Tribunal é em Luanda mas também tem agências provinciais para melhor 

cumprir as suas atribuições. 

 

4. O Tribunal de Contas, que é a agência suprema de auditoria, só recentemente começou a 

auditar as contas de alguns ministérios e governos provinciais. Apesar do difícil ambiente para 

http://www.issafrica.org/cdct/mainpages/pdf/Corruption/Legislation/Angola/Corruption%20Notes%20-%20ANGOLA.pdf
http://www.issafrica.org/cdct/mainpages/pdf/Corruption/Legislation/Angola/Corruption%20Notes%20-%20ANGOLA.pdf
http://www.business-anti-corruption.com/about-corruption/vocabulary/#Extortion
http://www.business-anti-corruption.com/about-corruption/vocabulary/#Extortion
http://www.business-anti-corruption.com/about-corruption/vocabulary/#Supply
http://www.business-anti-corruption.com/about-corruption/vocabulary/#Supply
http://www.tcontas.ao/
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exercer o seu mandato, o Tribunal tem agora estado mais activo e é apoiado tecnicamente pelo 

departamento de auditoria geral da África do Sul. 

5. A iniciativa de maior sucesso do Governo em matéria de Gestão Financeira Pública 

(GFP) e transparência fiscal foi o sistema de informação, que abrange todas as províncias e tem 

ajudado a reforçar a execução orçamental e reporte, e a partilha de informação sobre questões de 

GFP. O sistema será expandido para incluir alguns corpos autónomos. O Governo também 

estabeleceu, com o apoio do Banco Mundial, um programa que monitoriza a maior parte das 

despesas do Governo à medida que ocorrem. 

 

6. O Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado (SIGFE) é um sistema 

implementado pelo Governo, com assistência internacional, para seguir todas as despesas e 

receitas do Governo a nível nacional e local. O SIGFE tem sido assinalado como um grande 

passo para a prestação de contas do Governo e para a luta contra a corrupção. 

 

 

Desafios do Governo no Sector da Educação 

 

7. Considerada um direito e factor de desenvolvimento, a educação é uma das principais 

prioridades do Governo, expressa na alocação de recursos humanos e financeiros. Vários 

esforços têm sido desenvolvidos pelo sector para estabelecer princípios de boa governança e 

responsabilização na prestação dos serviços educativos. Desde a aprovação da Lei de Bases do 

Sistema de Educação, em finais de 2001, o Governo implementou uma reforma compreensiva do 

sistema educativo, enquanto simultaneamente investia fortemente na expansão do acesso à 

educação. Como estão muitas mais crianças na escola, as atenções voltam-se agora da mera 

expansão para a melhoria da aprendizagem dos alunos. O sistema educativo Angolano está agora 

a transitar de uma fase de recuperação de emergência e de reforma para um período mais estável. 

Neste processo, as questões de eficiência e de um uso mais adequado dos recursos assumem 

importância crescente. O envolvimento dos pais, das comunidades, dos níveis municipal e 

provincial no sector da educação são cada vez mais exigidos pelas políticas educativas e pelos 

intervenientes. 

 

8. O Projecto proposto, ao (i) contribuir para reforçar o sistema educativo a nível local; (ii) 

desenvolver capacidades aos níveis central e local; (iii) envolver os quadros municipais, as 

escolas e as comunidades no processo educativo; e (iv) promover a responsabilização a nível 

local e uma cultura de avaliação para obter melhores resultados de aprendizagem e escolas mais 

eficientes, desempenhará um papel muito importante no processo de desenvolvimento da 

educação de uma forma mais transparente e responsável. Este projecto é, todavia, a primeira 

operação no sector a dedicar-se a estas questões envolvendo tantos actores. Assim, muito 

importante se torna assegurar uma implementação sucedida de forma transparente e responsável. 

O Plano de Acção de Responsabilização pela Governança (GAAP) do Projecto visa estabelecer 

uma série de acções que conduzam a uma utilização mais transparente e responsável dos fundos 

do Projecto, promovendo simultaneamente uma cultura de transparência e responsabilização, em 

que por natureza se inclui a maior parte das acções do Projecto. 

 

9. O GAAP é coerente com os seguintes princípios: (i) os projectos de educação contribuem 

para o crescimento económico ao investir na formação de capital humano, desenvolvimento 
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sustentável e redução da pobreza, mas uma gestão indevida dos recursos educativos pode minar 

os seus potenciais benefícios sociais e económicos; (ii) é essencial a prestação de contas do 

Governo a todos os cidadãos relativamente às despesas públicas com projectos de educação e o 

empenho na promoção de elevados padrões de transparência e responsabilização em todos os 

domínios do sector da educação, pública ou privada; (iii) a disponibilização de informação básica 

sobre o Projecto durante a sua vigência é uma forma eficaz e eficiente de melhorar as auditorias 

técnicas dos projectos educativos ao longo do tempo, enquanto uma maior transparência durante 

a sua implementação deverá ser sustentada em processos de contratação abertos e transparentes, 

melhorando o ambiente para investimento directo doméstico ou estrangeiro; e (iv) um grupo de 

colaboração entre múltiplos intervenientes pode desempenhar um importante papel de 

fiscalização e interpretação no processo de assegurar maior transparência e compreensão pública 

da informação disponibilizada sobre os projectos. 

 

10. O objectivo do GAAP é trabalhar com o Governo de Angola na instalação de um 

ambiente favorável a um bom desempenho no sector da educação, reforçando capacidades 

organizacionais e técnicas, a responsabilização e transparência das instituições que prestam 

serviços educativos. Acompanhando indicadores-chave do Projecto e dos sistemas de M&A a 

usar para a monitorização da implementação do Projecto, o Plano de Acção de Governança e 

Responsabilização terá em consideração a cadeia da prestação de serviços e os actores e acções 

dessa cadeia, tal como se indica a Figura 5 abaixo. 

Figura 5: Cadeia de Prestação de Serviços e Governança 

Pontos-chave de pressão sobre a governaça ao longo da 

cadeia de serviços, a serem considerados pelo GAAP 

Articulações no 

Financiamento
Actores ao longo da 

cadeia Articulações na Governaça

Governo Nacional

MED

Províncias

Dept. Educação

Municípios

ONG
Prestadores

públicos

Sector 

privado

Prestadores de serviços

“Receptores dos serviços”

(e eleitores)

Recursos Financeiros

Orçamento do MED

Receitas próprias

Fundos

para agências

e prestadores

públicos

• Estrutura institucional
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• Serviço público / questões de RH

• Questões de regulação

• Financeiro

• Aquisicoes/ compras

• Responsabilização (M&A & Supervisão)
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O Plano de Acção de Governança e Responsabilização também terá em consideração a estrutura 

global de governança constante da Figura 6, para definir etapas e acções a desenvolver pelos 
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vários actores a fim de melhorar a capacidade de implementação do Projecto e aumentar a sua 

responsabilização.  

 

Figura 6: Estrutura Global de Governança 
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11. Tendo em atenção o exposto, é proposto o seguinte para o GAAP do Projecto de 

Apprendizagem para Todos em Angola, o qual será revisto anualmente de forma a assegurar que 

as lições retiradas na implementação do Projecto sejam incorporadas para o reforço do Plano: 
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Tabela 19. O plano de Acção de Governo e Responsabilização 

 
PLANO DE ACÇÃO DE GOVERNANÇA PARA REFORÇO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTROLO 

FINANCEIRO NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 
Actividade Medida de Desempenho Meio de Verificação Responsabilidade Verificação 

por auditor 

externo 

__________

_ 

Progresso em 

__________, 

1. Diálogo de Governança e Plano de Acção do Sector 
1.1. Governança do MED 
relativa ao Projecto 

(10 1.1.1. Distribuição clara e 
coerente de papéis e 

coordenação de 

intervenientes. 
 

1.1.2. Papéis dos 

intervenientes envolvidos no 
Projecto tornados públicos e 

sessões de comunicação 

realizadas sobre a 
implementação do Projecto, 

os papéis dos intervenientes e 

os mecanismos de 
responsabilização. 

 

(11 1.1.3. Mais ampla e 
obrigatória disseminação de 

informação. 
 

(12 1.1.4. Auditorias técnicas. 

 
(13 1.1.5. Desempenho de M&A. 

1.1.1. Avaliação rápida de 
beneficiários para verificar se os 

intervenientes se apropriaram dos 

seus papéis e responsabilidades 
na implementação do Projecto e 

compreendem plenamente a 

cadeia de gestão e coordenação, 
assim como os mecanismos de 

responsabilização. 

 
1.1.2. Adjudicação de contratos 

publicitada junto dos 

intervenientes. 
 

1.1.3. Pequenas aquisições 

publicitadas a nível local. 
 

1.1.4. Número de auditorias 
técnicas realizadas. 

 

1.1.5. Indicadores de M&A 
publicitados, juntamente com os 

progressos conseguidos no 

desempenho e nas melhorias 
acordadas. 

 

MED/Governo 
Provincial/Direcção de 

Educação/Muni cípios e 

Escolas/AVI 

  

1.2. Mecanismos 

estabelecidos para o diálogo 
entre o MED e o Banco 

Mundial no acordo alcançado 

sobre o reforço da 
governança e controlos 

financeiros no sector 

 
 

1.2.1 Comissão Executiva do 

Projecto (CEP) constituída e 
a reunir regularmente para 

supervisionar o reforço dos 

controlos internos e da gestão 
financeira no sector. 

Reuniões presididas pelo 

Secretário de Estado da 
Educação e com a presença 

dos directores do GEPE, 

INIDE e INFQ.  
 

1.2.1. TdR desenvolvidos para a 

Comissão Executiva do Projecto 
(CEP) e EGP. Actas das reuniões. 

 

MED/CEP/EGP 

BM 
 - 

                                                                                                                           

1.2.2. Equipa Técnica 
conjunta entre o MED e 

representantes dos 

Departamentos Provinciais 
de Educação para 

desenvolver um plano de 

acção e TdR para acrescida 
supervisão Provincial. 

                                                                                                 

1.2.2. Plano de Acção para 
reforçar a prestação de contas e 

os controlos financeiros no MED, 

desenvolvido pela Equipa e 
adoptado pela Comissão 

Executiva do Projecto. 

MED 

(Fornecimento de AT 
para desenvolvimento 

de capacidade neste 

domínio) 

  

1.3. Eficiência 

Organizacional 

1.3.1. Meios de recurso (i.e. 

mecanismos de 
processamento de 

reclamações) 

 MED designa um 
membro do seu pessoal 

para receber 

reclamações e submetê-

1.3.1.1. Publicação de 

reclamações e respostas no MED, 
sedes de municípios e escolas. 

 

1.3.1.2. Número de reclamações 
resolvidas. 

 

1.3.1.3. MED e municípios 

MED (todos os níveis)   
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las à Comissão 

Executiva do Projecto, 
que tem 30 dias para 

responder. 

 A nível local, as 
reclamações são 

submetidas ao quadro 

municipal, que tem 30 
dias para responder. 

1.3.2. Indicadores de 

performance sectorial para 
as agências de 

implementação. 

1.3.3. Sistemas de gestão de 
desempenho interno e 

prestação de contas. 

disponibilizam informação sobre 

questões de prestação de contas e 
actuação sobre comportamentos 

indevidos. 

 
1.3.2.1. MED e municípios 

publicam relatórios de progresso 

sobre a implementação do 
Projecto. 

 

1.3.2.2. MED, EFP e municípios 
disponibilizam relatórios 

financeiros do Projecto a todos os 

intervenientes. 
 

1.3.2.3. ZIP e escolas publicam 

relatórios de progresso (boletins 
escolares), assim como as 

actuações sobre comportamentos 

indevidos. 

2. Reforço da Gestão Financeira, Contabilização e Aquisições 
2.1. Reforço da Função de 

Aquisição. 

(14 2.1.1 Estabelecimento de 

medidas de atenuação de 
riscos de conluio e fraude. 

 

(15 2.1.2. Sistema de Bandeira 
Vermelha. 

2.1.1. Plano de acção para 

reforçar os princípios básicos da 
Função de Aquisição que 

governam as aquisições por 

concurso público nacional. 
2.1.2. Desenho de um sistema de 

Bandeira Vermelha 

MED   

2.2. Desenvolvimento de 
capacidade interna nas 

unidades de Contabilidade, 

Auditoria Interna e 
Aquisições. 

2.2.1. Actual capacidade 
comparada com o 

estabelecido para identificar 

necessidades (níveis de 
pessoal, competências e 

sistemas). 

2.2.1 Duas pesquisas preparadas e 
respectivas medidas adoptadas 

para reforçar as unidades de 

Contabilidade, Auditoria Interna 
e Aquisições. 

MED   

2.3. Termos de Referência 

desenvolvidos para uma 
Auditoria de Sistemas 

compreensiva que abranja as 

funções de contabilidade, 

auditoria e aquisições; mais 

uma completa Auditoria 

Financeira & de Aquisições. 
Os TdR definirão o âmbito da 

auditoria, as necessidades de 

recursos humanos e 
financeiros e a 

calendarização. 

2.3.1. Termos de Referência 

desenvolvidos e acordados 
pela CEP que incluam um 

breve plano de auditoria de 

sistemas definindo a 

coordenação, assistência 

técnica, custo e 

calendarização. 

2.3.1. Carta de compromisso, 

Termos de Referência acordados 
e plano de auditoria de sistemas 

enviados ao Banco.  

MED   

3. Reforço das Auditorias  

3.1. Reforço do papel da 

Auditoria Interna. 

3.1. Definição clara de 

responsabilidades em relação 

ao desenvolvimento de um 
sistema dinâmico de controlo 

interno. 

3.1. Investigação desenvolvida e 

acordada, definindo claramente 

medidas a tomar em relação às 
fragilidades identificadas. 

MED   

3.2 Constituição de uma 
Comissão de Auditoria no 

MED. 

3.2. Processo de constituição 
de uma Comissão de 

Auditoria no MED, acordado 

e iniciado.  

3.2. Actas da Comissão Executiva 
do Projecto registam o processo 

acordado. O MED escreve ao 

Secretário do Parlamento, 
requerendo a constituição da 

Commissão de Auditoria e a 
nomeação dos seus membros. 

MED  Carta do Tesouro 
em __________ 

aprovando a 

constituição de uma 
Comissão de 

Auditoria.  
 

Comissão nomeada 

em __________. T 

3.3. Participação dos 
intervenientes: reclamação 

pública, mecanismos e 

supervisão externa. 

3.3.1. Auditorias técnicas 
3.3.2. Infracções e sanções 

para os sectores público e 

privado. 

3.3.1.1. Sessões informativas 
realizadas. 

3.3.1.2. Número de auditorias 

técnicas. 

Ministério da 
Educação 

/Governo 

Provincial/Direcçã
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3.3.2.1. Infracções e sanções 

resolvidas e informação 
partilhada com os intervenientes. 

3.3.2.2. Opiniões dos 

intervenientes incluídas nos 
relatórios. 

o de 

Educação/Municí
pios /Escolas e 

Comunidades/AV

I 

4. Apoio a investigações necessárias 

4.1. Identificar quadros 
suspeitos de envolvimento em 

fraude. 

4.1. Quadros alegadamente 
envolvidos identificados e 

afastados com licença 

forçada. 

4.1. Quadros identificados e 
cartas de licença forçada 

emitidas. 

CEP/EGP  . 

4.2. Acusação dos quadros 

identificados. 
4.2. Acção judicial interposta 

contra os quadros 

identificados como estando 
envolvidos na aplicação 

indevida de fundos públicos. 

4.2. Carta de compromisso de que 

os quadros sob investigação serão 

processados se for caso disso. 

MED/ CEP/EGP   

4.3. Substituição do pessoal 
afastado em licença forçada, 

especialmente nos 

departamentos de Auditoria 
Interna, Contabilidade e 

Aquisições. 

4.3. Quadros identificados e 
preparados. 

4.3. Quadros substituídos. MED/províncias/
Direcção de 

Educação/Municí

pios  

  

4.4. Os resultados iniciais da 

Auditoria Forense do GAG 
serão comunicados ao Banco, 

assim como as actualizações 

sobre o progresso das 
investigações sobre alegadas 

apropriações abusivas de 

fundos. 

4.4.1. O MED e o Banco 

recebem a informação 
disponível sobre: (i) os 

montantes dos fundos 

alegadamente apropriados 
abusivamente ou usados 

indevidamente; (ii) Os anos 

em que os fundos foram 
indevidamente apropriados 

ou aplicados; (iii) A origem 

desses fundos (equipamento, 
materiais, subsidios 

escolares, formação, etc) e os 

números das contas de onde 
o dinheiro foi retirado; e (iv) 

Possível explicação sobre o 

modo como os fundos foram 
alegadamente e 

indevidamente apropriados, 

assinalando as eventuais 
fragilidades nos sistemas de 

gestão financeira do MED.  

4.4.1. Carta do Secretário do 

Parlamento para o MED expondo 
a informação requirida pela 

Auditoria Forense do GAG. 

MED   

4.4.2. O Banco será 
informado pela EGP sobre o 

progresso das investigações 

através de reuniões regulares 
e relatórios. 

Relatórios. MED   

4.5. Recuperação e 

pagamento de fundos 

alegadamente apropriados de 
forma indevida. 

4.5.1. Compromisso escrito 

de que os fundos 

alegadamente desviados 
sejam recuperados e 

restituídos ao Banco, em 

consonância com os acordos 
bilaterais e leis vigentes. 

4.5.1.1. Carta de compromisso do 

MED recebida pelo Banco. 
MED/CEP/EGP  

 

 

 

4.6. MED obtém acordo 

sobre o prazo para 
reassumpção de 

financiamento e informa o 

Banco. 

 

4.6.1. Banco e MED acordam 

sobre os triggers para a 
disponibilização de fundos. 

4.6.1.1. Plano de acção do GAAP 

adoptado em conjunto. 
MED/BM  

 

 

 

5. Decisões sobre a disponibilização de fundos pelo Banco para o MED de acordo com o calendário acordado em 4.6.1 acima. 
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5.1. MED reporta ao Banco 

sobre a implementação do 
Plano de Acção de 

Governança. O Banco 

informará o MED sobre as 
decisões tomadas em relação 

à disponibilização de fundos. 

5.1. Plano de Acção de 

Governança aprovado e 
implementação de Pontos de 

Acção imediata iniciada. 

5.1. O Banco disponibilizará os 

fundos em tranches específicas, 
com base nas prioridades 

definidas no Plano de Acção 

Anual, para viabilizar as 
actividades selecionadas. 

MED/BM   

6.1. Exercício de Inspecção 

Independente. 
6.1. Relatório da Inspecção 

Independente. 
6.1. Banco disponibiliza fundos 

com base em relatório 
satisfatório. 

MED/BM   

 

12. Apoio político e liderança. O apoio da liderança política é nuclear para que se produza 

mudança na governança do sector. É essencial que a prestação de contas de governança se torne 

prática corrente nas actividades políticas e demonstrações de todo o sector. O Governo lançou 

várias iniciativas importantes para a melhoria da educação em Angola, mas ainda não fez 

reformas estruturais significativas que teriam um impacto de longo prazo na prestação dos 

serviços do sector da educação. O desenho do Projecto subordina a agenda de reforma do Estado 

a necessidades operationais concretas para alcançar resultados sustentáveis com forte 

participação do sector. As actividades do Projecto foram discutidas a nível local. Em Dezembro 

de 2011, durante um seminário sobre a implementação de exames nacionais com mais de 200 

participantes das províncias e municípios, o Ministério da Educação discutiu vários aspectos do 

Projecto, nomeadamente os que se relacionam com a avaliação e em particular com a 

implementação dos exames nacionais. Além disso, foi levada a cabo uma Avaliação de 

Beneficiários (Anexo 6) em que se-lhes apresentou o Projecto e onde se incluem as suas 

concepções sobre o sector da educação e as suas expectativas em relação à implementação do 

Projecto. 

 

13. Distribuição de funções e competências na cadeia de prestação de serviços. O 

Ministério da Educação terá de conciencializar comunidades, governos provinciais e municipais, 

escolas e todas as agências propostas para o estabelecimento de uma política sectorial de boa 

governança e prestação de contas. Os Governadores Provinciais e Directores de Educação serão 

envolvidos no Projecto em ligação com a Comissão Executiva do Projecto, de forma a garantir 

pleno apoio e empenho das autoridades Provinciais. Embora a implementação das actividades do 

Projecto tenha lugar essencialmente a nível municipal e de escola, o envolvimento dos Directores 

Provinciais é muito importante para apoiar o desenvolvimento do modelo ZIP. Também 

participarão no Projecto os quadros municipais relacionados com a educação, além dos 

coordenadores das ZIP, directores das escolas primárias e Sobas. O papel da Comissão Executiva 

e dos quadros municipais no tratamento das reclamações reforçará o diálogo entre os vários 

intervenientes e estabelecerá mecanismos de prestação de contas que serão reforçados pelo 

público que reclama e pelas acções de acompanhamento propostas. 

 

14. Disseminação da informação sobre actividades planeadas, orçamentos e utilização 

de fundos. O Projecto está plenamente empenhado em fornecer informação às comunidades, 

pais e outros intervenientes. A EGP tem entre os seus membros um oficial de comunicações. Os 

intervenientes desempenharão um papel importante na implementação do Projecto e deverão ser 

informados sobre as actividades e benefícios das actividades do Projecto para prestarem apoio 

aos principais objectivos/programas sectoriais e assegurar o desembolso de despesas elegíveis. A 

falta de comunicação causará desconfiança às famílias, professores e Governo, gerando 

equívocos e frustração. Porque os objectivos do Governo nem sempre são conhecidos, as 
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mudanças verificadas provocaram confusão e falta de participação e apoio. Serão usadas 

campanhas de comunicação, boletins informativos e outras estratégias para divulgação do que 

vai sendo realizado e dos resultados das várias intervenções, incluindo os relativos ao 

desempenho dos alunos. Além disso, a Equipa de Gestão do Projecto, com o apoio da Comissão 

Executiva do Projecto, reforçará a comunicação regular e assistência técnica às províncias e 

municípios sobre recolha de dados, resultados de aprendizagem, registo de informação, e 

utilização de dados para efeitos de monitorização. O membro da EGP responsável pelas 

comunicações desempenhará um papel fundamental neste processo. 

 

15. M&A sectorial de desempenho. O Gestor do Projecto (GP) acompanhará de perto o 

desempenho das agências do sector envolvidas no Projecto e lembrá-los-á da sua quota de 

responsabilidade na prossecução das metas que lhes foram atribuídas. O GP, que é responsável 

pela coordenação da implementação do Projecto, centralizará todos os relatórios, auditorias e 

avaliações levadas a cabo. Esta unidade acompanhará também os desempenhos acordados e 

chamará a atenção para a realização de todas as tarefas de reporte nas datas devidas. A entrega 

regular de relatórios à CEP e ao Ministro é crucial para o sucesso da estratégia. Tanto a nível 

central como local, serão publicitados relatórios de progresso e financeiros e incluirão acções 

específicas com vista a melhorar o desempenho e alcançar o successo do Projecto. O recurso a 

AVIs também proporcionará informação adicional que inclui auditorias técnicas e sugestões para 

a melhoria dos mecanismos de GF. 

 

16. Eficiência organizacional. Os Conselhos de Escola estarão preparados para verificar se 

as actividades realizadas correspondem às exigências do Projecto. Além disso, a nível da 

comunidade, os Sobas também desempenharão um papel fundamental na compreensão das 

queixas da comunidade, na resolução de conflitos, e na proposta de formas de melhorar a 

eficiência. 

 

17. Reforço da função de aquisições. A capacidade de processamento de aquisições é fraca 

tanto a nível central como local. Esta função de processamento de aquisições beneficiará do 

apoio de um especialista em aquisições, a contratar pelo Projecto pelo tempo que se revelar 

necessário. O Banco trabalhará em estrita colaboração com o pessoal de aquisições para lhes 

prestar assistência técnica contínua e formação, a nível central e local. Os procedimentos 

relativos às aquisições garantirão a credibilidade e justiça em processos de concurso público, os 

quais, por seu turno, contribuirão para garantir a qualidade do trabalho previsto para todas as 

auditorias técnicas e financeiras. A nível local, as comunidades supervisionarão as várias 

pequenas aquisições e serão postos em prática mecanismos de divulgação da compra de bens e 

uso de fundos como acima se mencionou no DAP. 

 

18. Participação dos intervenientes e supervisão externa. Durante a preparação do 

Projecto foi feita uma Avaliação de Beneficiários para compreender a exequibilidade social das 

intervenções do Projecto, centrando-se no modo como o desenho corresponde aos interesses, 

valores e expectativas dos seus beneficiários e intervenientes. O Projecto apoiará a formação 

para directores de escola, respectivo pessoal e membros do conselho de escola para os equipar 

com as necessárias competências para participar no processo de tomada de decisão a nível de 

escola e monitorizar as actividades do Projecto. Intervenientes-chave prestarão supervisão 

externa sob a observação do Ministério da Educação. Igualmente se recorrerá aos AVIs. 
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19. Auditorias Técnicas. Recomenda-se a existência de auditorias técnicas e financeiras. As 

auditorias técnicas associadas às avaliações de beneficiários permitirão (i) determinar se a 

qualidade dos bens e serviços para a implementação do Projecto corresponde às especificações e 

padrões técnicos, e (ii) avaliar se as actividades e intervenções estão a realizar-se de acordo com 

o acordado. Os resultados das auditorias devem ser revistos pelo MED e pelo Banco e 

desencadeadas acções de remediação apropriadas. Os AVIs desempenharão um papel-chave 

neste processo. 

 

20. Processo de implementação do GAAP. Espera-se que através do GAAP a estrutura de 

governança do sector da educação, em geral, e o nível central, em particular, prestem atenção à 

implementação do Projecto de Aprendizagem para Todos em Angola, dado o volume de 

investimentos e o nível de risco avaliado durante a preparação do Projecto. Para ter sucesso, o 

GAAP deverá trabalhar em ambas as direcções da cadeia de comando, como se ilustra na Figura 

7 abaixo.  

Figura 7: Trabalhar em ambas as direcções da cadeia de governança 

Trabalhar em ambas as direcções

da cadeia de governaça
Articulações no 

financiamento
Actores ao longo da cadeia Para cima e para baixo na cadeia de governaça

Governo Central

Províncias

Municípios

ONG
Escolas

Públicas

Escolas

Privadas

Prestadores de serviços

“Receptores dos serviços”

Orçamento/fundos do 

Ministério da

Educação

Orçamento das Províncias

Orçamento Municipal

(Por Exemplo)

De cima para baixo:

Quais são os mecanismos

de supervisão para

a transferência de fundos

para apoio às

escolas?

Como asseguramos

que esses fundos

são usados com  eficiência?

De baixo para cima:

e.g., por que há

falta de materiais

na escola? 

Guardiões
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21. A prevista introdução de sistemas de M&A, em que todos os níveis têm funções e 

competências específicas (Anexo 3) no fornecimento de informação para a monitorização da 

implementação das actividades do Projecto, permitirá obter sinais de alerta em tempo oportuno à 

CEP e à gestão do GEPE, se a implementação se afastar do previsto. 

 

22. O Plano de Acção de Governança e Responsabilização será apoiado por avaliações de 

alunos e de sistema, a cargo do Grupo Técnico do Sistema Nacional de Avaliação (GTSNA). O 

GTSNA é uma equipa composta por elementos de vários departamentos que já desenvolveu uma 

cultura de monitorização e avaliação, pelo que o seu papel no processo de M&A do Projecto é 

uma forma de continuar o reforço da sua capacidade e de produzir informação sobre educação, 

também essencial à implementação do GAAP. O GTSNA demonstrou capacidade para reunir 

dados das províncias e municípios e para implementar inquéritos às escolas
36

. Semestralmente, 

os membros do GTSNA visitarão os municípios e elaborarão um relatório sobre o estado da 

implementação, seguindo um formato acordado com o Banco, ao mesmo tempo que estimularão 

o desenvolvimento das intervenções locais. O GTSNA fornecerá essa informação ao técnico de 

M&A. 

 

23. As opções e a abordagem usadas para monitorizar e avaliar o progresso e o impacto do 

Projecto, em conjunto com as actividades da Componente 2 sobre avaliação, estudo sobre a 

qualidade da prestação de serviços educativos e avaliação do impacto, permitem ao Projecto dar 

um contributo muito importante para o reforço da capacidade de M&A do MED e para o 

aumento da responsabilização de todos os envolvidos na prestação dos serviços. Ao mesmo 

tempo, o Projecto equipará o MED com uma base de dados mais compreensiva sobre 

indicadores-chave de educação. A nível local, a introdução de boletins informativos escolares é 

em si mesmo um meio fundamental para o reforço da prestação de contas e para a produção de 

informação não só a nível local como também a nível central. 

 

 

 

 

 

  

                                                 

 
36

 O GTSNA foi o responsável pela condução da Avaliação da Capacidade de Leitura nas Classes Iniciais, em 2011.  
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Anexo 9: Avaliação do impacto 

ANGOLA: Projecto de Aprendizagem para Todos 

 

 

1. Contexto. O uso de formação de professores com elevado grau de especificidade e 

prescrição, combinada com estratégias de apoio e responsabilização, tem dado provas de eficácia 

na melhoria da aprendizagem nas classes iniciais em contextos muito pequenos e muito 

controlados. Exemplos disso são a Experiência do Distrito de Malindi no Kenya (Crouch et al. 

2009), a Intervenção EGRA Plus na Libéria (Piper e Korda, 2009), o Método Sistemático para o 

Sucesso da Leitura (SMRS) na África do Sul (Piper, 2009) e Mali (Mitton, 2008), o programa de 

Pratham do Read Índia (JPAL, no prelo), etc. Há, no entanto, pouca investigação rigorosa sobre a 

eficácia destas abordagens em grande escala e geridas pelo Governo. 

 

2. Objectivos. O principal objectivo desta avaliação do impacto será aferir a eficácia da 

formação de professores na qualidade do ensino que lhes cabe (medida pelo conhecimento e 

competências dos professores e desempenho na sala de aula) e, em última instância, na melhoria 

dos resultados da aprendizagem dos alunos. Além disso, o desenho concebido permitirá 

comparar a relação custo-benefício de várias variantes do programa, nomeadamente quando 

aplicado fora ou dentro da estrutura ZIP e no âmbito de Projectos Educativos financiados ou não. 

Finalmente, dada a natureza faseada do programa, o calendário de participação de uma dada ZIP 

permite avaliar o impacto de idênticas intervenções à medida que se progride na intervenção. 

 

3. Estratégia de avaliação do impacto. Para estimar a relação causal entre um programa e 

os seus resultados, é preciso que a avaliação do impacto construa um contrafactual – isto é, o que 

teria acontecido na ausência do programa. Os contrafactuais são estimados através do uso de 

grupos de controlo que não recebem a intervenção e contam com outros factores que afectam a 

população. Para que um grupo de comparação seja um contrafactual adequado, i.e., para que o 

grupo de comparação seja idêntico (em média) ao grupo que participa no programa (excepto para 

o impacto do próprio programa), a melhor abordagem é a distribuição aleatória das unidades pelo 

grupo intervencionado e pelo do controlo. O impacto do programa é assim medido simplesmente 

pela diferença de resultados entre ambos os grupos.  

 

4. Neste contexto, a estratégia da avaliação do impacto será como segue: antes do início do 

programa, serão listadas todas as potenciais ZIP em cada província/município. Estas possíveis 

ZIP ou grupos de escolas serão aleatoriamente alocadas a um de 4 grupos:  

G1.  Formação dentro das ZIP, com PE. Estas ZIP participarão em todas as actividades 

da Componente 1. 

G2. Formação dentro das ZIP, sem PE. Estas ZIP participarão na subcomponente 1.1 

(consolidação das ZIP) e na subcomponente 1.2 (programa de formação de 

professores), mas não participarão em Projectos Educativos financiados 

(subcomponente 1.3). 

G3. Formação fora da ZIP. Os professores de algumas escolas das potenciais ZIP 

apenas participarão no programa de formação. Como referido no Anexo 2, a 

formação destes professores será feita em instalações das escolas de formação de 

professores. As potenciais ZIP não participarão na subcomponente 1.1 ou 1.3. 
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G4. Controlo. Estas potenciais ZIP não serão visadas pelo Projecto. 

 

5. A distribuição dos 4 grupos é ilustrada abaixo.  

 

Figura 8: Estrutura da Distribuição dos Grupos 

 

 
6. Amostra. Um subconjunto de ZIP e escolas visadas pelo Projecto será selecionado para 

monitorização próxima em contexto de avaliação do impacto, bem como um conjunto de escolas 

e ZIP de controlo. Espera-se que em cada grupo de AI haja um total de 49 ZIP (potenciais ou 

consolidadas), 200 escolas pertencentes a ZIP e aproximadamente 3 800 professores. Serão feitos 

cálculos mais detalhados para confirmar estes números. 

 

7. Dados. Os dados usados para esta avaliação do impacto são: (i) dados recolhidos no 

contexto da implementação da componente (e.g., teste anterior e posterior à formação e 

observação de aulas), (ii) as avaliações por amostragem de dados de base, de Português e 

Matemática da 4ª e 6ª classe, (iii) o seguimento do EGRA (no ano 3), e (iv) um inquérito 

pormenorizado sobre a prestação de serviços, juntamente com a avaliação dos anos 2 e 5. 

 

8. Indicadores de resultados. Os principais indicadores de resultados serão os relativos à 

avaliação dos alunos, conhecimentos e competências dos professores e desempenho dos 

professores, como o absentismo e tempo na tarefa. Os resultados intermédios incluirão a 

participação dos pais e comunidades nos assuntos da escola, o absentismo dos alunos e outros 

resultados escolares, como as taxas de abandono. Além disso, para avaliar a relação custo-

benefício das diferentes intervenções, será feita uma análise cuidada dos custos. 

 
 

Todas as ZIP 
elegíveis 

Controlo 

(G4) 
Formação 

Sem ZIP 

(G3) 
ZIP 

PE financiado 

 (G1) 

Sem financiamento, 
sem PE 

(G2) 


