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INTRODUÇÃO 

 

Com o presente Relatório apresenta-se uma visão da execução dos trabalhos realizados pela Equipa de Gestão do 

Projecto, no período de 5 de Dezembro de 2013 a 31 de Março de 2016. 

O PAT teve como data de início da sua implementação, o dia 26 de Setembro de 2013, mas tornou-se efectivo a 16 de 

Junho de 2014. A data prevista para a conclusão de todas as actividades é o dia 30 de Abril de 2018.  

Para medir o grau de execução física do Projecto estão definidos indicadores e foram desenvolvidas acções possíveis, 

das que estavam planificadas para o 1º ano. Nesta conformidade, no arranque da implementação do Projecto, 

desenvolveram-se actividades para atingir as Províncias assinaladas para a 1ª, 2ª e 3ª fases de implementação, tendo 

sido feita cobertura do País, no que concerne a realização de seminários de apresentação do PAT e trabalhos de 

consolidação e expansão do modelo ZIP, proposto no Projecto. 

O Propósito da Avaliação  de médio termo é de fortalecer a gestão adaptativa e o monitoramento do Projecto. Visa 

identificar potenciais problemas de planeamento, avaliar o progresso rumo ao alcance dos objectivos e recomendar 

acções específicas que possam melhorar o Projecto, identificando sinais de sucesso ou fracasso e indicando os ajustes 

necessários. Visa também promover a responsabilização pelo alcance do objectivo do Crédito consedido ao Banco 

Mundial. Mediante a identificação e documentação de lições aprendidas (inclusive para melhorar o planeamento e a 

implementação de outros projectos), a avaliação também deverá promover a aprendizagem organizacional e seu 

desenvolvimento.  

Questões Chaves :  

Geral: Como Melhorar as Competências dos Professores e a Gestão Escolar das Escolas Primárias nas Áreas Designadas 

do Projecto e estabelecer um Sistema de Avaliação das aprendizagens dos Alunos? O Projeto está a trabalhar com base 

no objectivo real?  

2. Relevância: a concepção e os planos do Projecto atendem aos anseios da comunidade educativa, do povo 

angolano e suas instituições, e das comunidades tradicionais?  

3. Efectividade: o Projecto está atingir os Resultados e Produtos previstos, promovendo o desenvolvimento de 

capacidades? Ou, “Em que medida os resultados esperados e objectivos do Projecto foram ou serão alcançados?”.  
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4. Eficiência: o Projecto está  a desembolsar os recursos oferecidos com o mínimo de desperdício, para atingir os 

Resultados e Produtos previstos? Ou, “O Projecto foi implementado eficientemente, de acordo com as normas do Banco 

Mundial e  e nacionais?”  

5. Sustentabilidade: O Projecto oferece condições financeiras e institucionais e de governança para prosseguir nos seus 

esforços durante o período de sua execução?  

6. Impacto: “Resultados: Quais são os resultados actuais e potencias, em longo prazo, das actividades apoiadas pelo 

Projecto?” 

Seguindo as linhas de base do PAT, o trabalho desenvolvido até ao presente momento, permitiu que em 90 Municípios e 

mais 5 Distritos de Luanda, dos 164 Municípios previstos, na perspectiva de uma cobertura nacional, se identificasse 1 ZIP 

para posterior apetrechamento. Foi feita a contratação e realizada a formação de 19 facilitadores do PAT. Entre outras, 

as acções realizadas pela EGP permitiram que os Órgãos locais da gestão da educação indicassem os Coordenadores 

das ZIP, Provincial e Municipal. Nesse sentido a EGP submeteu-se também a algumas acções formativas importantes 

para melhor desenvolver o seu trabalho. 

A todo  esse trabalho estão associados a processos de contratações já concluídos e outros em curso, levados a cabo 

pela EGP. 

Este relatório apresenta uma avaliação do desempenho do PAT  de um ponto de vista geral e a partir de cada um de 

seus componentes bem como uma avaliação do alcance dos resultados constantes nos mapas de indicadores de 

desenvolvimento do Projecto, como parte da Aide-Memoire da missão do Banco Mundial para proceder com a 

Avaliação de Médio Termo. A avaliação do PAT aborda os resultados físicos e financeiros bem como uma análise das 

razões destes resultados, tanto em termos operacionais e gerenciais, quanto institucionais. Por fim, o relatório cumpre o 

objectivo de subsidiar, durante a missão do Banco, o debate sobre a necessidade de ajustes nos objectivos e actividades 

do projecto para que o mesmo alcance com efetividade estes objectivos. 
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I - PLANO DE FUNDO 

a) Visão geral 

A República de angola vive um quadro de Paz efectiva desde 2002, após a assinatura dos acordos de Paz, no dia 4 de 

Abril. É um Estado Democrático e de Direito, com um Sistema de Governo Presidencialista, que assenta na separação 

de poderes. O Executivo, Legislativo e Judicial. 

Segundo o Relatório Definitivo do censo de 2014, a população em Angola, à data do momento censitário, 16 de Maio 

de 2014, é de 25 789 024 pessoas. Deste número, 13 289 983 (52%) corresponde ao total de Mulheres, enquanto a 

população masculina corresponde a 12 499 041, (48%). 

A Divisão Política e Administrativa de Angola está constituída por 162 municípios 5 distritos e 559 comunas.  

Ainda com base nos dados do censo, a Taxa Líquida de Frequência no Ensino Primário corresponde a um total de 

4.181.105 alunos com idades dos 5 aos 11 anos, sendo 83,3% da zona urbana e 63,4% da rural.  
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Tabela 1. Dados Socio Demográficos 

População Urbana 63 % 

Taxa Média de Crescimento 2.7 

Esperança de Vida ao nascer 60.2 

Percentagem da População analfabeta 65.6 % 

Taxa Líquida no Ensino Primário 76.0 % 

Taxa Líquida  no Ensino Secundario 15.4 % 

Fonte: INE – censo 2014 

O índice de desenvolvimento humano mantém-se estável, porém estão criadas as condições para que o País transite 

de menos avançado a País de rendimento médio. A Assembleia-Geral das Nações Unidas já adoptou uma resolução 

sobre a graduação de Angola após um período de transição de cinco anos. 

 

b) Contexto de avaliação 

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 
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do Banco que proporciona apoio mais intensivo à implementação, assegurando em simultâneo a viabilidade técnica e 

financeira dos investimentos no sector.  

Com as intervenções do PAT que terão lugar nas escolas primárias organizadas em Zonas de Influência Pedagógica (ZIP), 

é esperado um impacto na melhoria da qualidade de ensino e consequentemente, na aprendizagem dos alunos.  

O Projecto previu abranger 980 Escolas Primárias, frequentadas por cerca de 500 000 alunos e formar 24 300 Professores 

que lecionam nessas Escolas, selecionadas nas 18 Províncias e para tal contempla 3 áreas de intervenção: 

 Competências dos Professores e Gestão Escolar  

 Avaliação das aprendizagens dos Alunos 

 Gestão do Projecto 

Para possibilitar a implementação, o PAT estrutura-se em 3 Componentes: 

Componente 1 - que visa Melhorar as Competências dos Professores e a Gestão Escolar das Escolas Primárias nas Áreas 

Designadas do Projecto.  

Nesta componente, serão desenvolvidas acções com o objectivo de (i) preparar, testar e implementar um programa de 

formação contínua de professores com vista a actuar sobre os conhecimentos académicos e as competências 

pedagógicas dos professores, a fim de melhorar os processos de ensino na sala de aula; (ii) reforçar e expandir o modelo 

das Zonas de Influência Pedagógica (ZIP) a todas as Províncias de Angola, testando simultaneamente a capacidade /o 

potencial do modelo para a oferta de programas de formação de professores; (iii) contribuir para a melhoria da 
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qualidade de gestão das escolas com o reforço da participação da comunidade, com a introdução de subsídios 

escolares associados a elaboração de projectos educativos escolares.  

Componente 2 - objectiva estabelecer um Sistema de Avaliação das aprendizagens dos Alunos e se prevê que apoie o 

Ministério da Educação nos esforços que desenvolve para a melhoria do Sistema de Avaliação das aprendizagens dos 

alunos, através: (i) do desenvolvimento de uma estratégia quinquenal de avaliação; (ii) da implementação de 

avaliações por amostragem das aprendizagens dos alunos da 4ª e 6ªclasses nas disciplinas de Português e Matemática; 

(iii) do desenvolvimento e implementação de uma segunda avaliação da capacidade de leitura nas classes iniciais 

(EGRA); (iv) do desenvolvimento de um estudo sobre a qualidade da prestação de serviços; (v) da 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 componente 1 do projecto.  

Componente 3 - afecta a Gestão do Projecto, apoiará a implementação do Projecto reforçando a capacidade de 

gestão a nível local e fornecendo recursos para apoiar a Equipa de Gestão do PAT. Esta componente centrar-se-á 

também no desenvolvimento da capacidade de gestão dos Quadros Municipais, e das escolas de formação de 

professores envolvidos na gestão do Projecto, através de formação em gestão, monitorização e prestação de contas. 

Para sua implementação se projectou uma estrutura de custo por componenye onde foram definidos os montantes 

financiados pelo Banco Mundial e a contraparte do mutuário, como se observa na tabela abaixo: 
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Tabela 2. Financiamento por Componentes do Projecto (US$ milhões) 

Componente do Projecto Objectivo Custo 

US$ 

% da Contraparte do 

Estado Angolano 

Componente 1 Melhorar as Competências dos Professores e 

a Gestão Escolar das Escolas Primárias nas 

Áreas Designadas do Projecto 

64 000 000 2% 

Subcomponente 1.1 Consolidação das ZIP 3 000 000 - 

Subcomponente 1.2 Programa de Formação Contínua de 

Professores 

59 000 000 2% 

Subcomponente 1.3 Estratégia de Melhoria da Gestão Escolar 2 000 000 - 

Componente 2 Estabelecimento de um Sistema de 

Avaliação de Alunos  

9 000 000 - 

Componente 3 Gestão do Projecto 5 000 000 60% 

Contingências  2 000 000 50% 

Total  80 000 000 6% 

Fonte PAD-2013 



 
 

12 
 

O PAT conta com a supervisão do Secretário de Estado da Educação para Formação e Ensino Técnico Profissional, a 

quem respondem uma Comissão Executiva do Projecto (CEP), constituída pelos Directores de três órgãos centrais do 

Ministério da Educação (MED), o Instituto Nacional para a Investigação e Desenvolvimento da Educação (INIDE, o 

Instituto Nacional de Formação de Quadros da Educação (INFQE) e o Gabinete de Estudos Planeamento e Estatística 

(GEPE). Foi constituída uma Equipa de Gestão do Projecto (EGP), integrada por pessoal técnico dos órgãos centrais do 

MED referidos, incluindo o Instituto Nacional de Educação Especial e o Gabinete de Inspeção, que devem prestar serviço 

ao Projecto a tempo integral. 

A EGP também é composta por pessoal contratado, para além dos designados pelo MED, como se apresenta na tabela 

seguinte. 

 

 



 

 

Tabela 3. Composição da EGP/Fonte PAD 

Título  Nº Função Dpt.MED 

Gestor do Projecto 

Irene de Figueiredo 

 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 ptojecto 

: Monitoriza a assistência técnica prestada 

: É responsável pela comunicação formal com a AID relativa à 

implementação do Projecto 

MED 

Especialista em Aquisições 

Paulo Chauque 

 1 : Apoua os técnicos de Aquisições no desempenho das 

actividades de aquisições a nível central 

: Supervisiona todas as actividades relacionadas com as 

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 

 Contratado 

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-EFP sobre questões 

relacionadas com as aquisições 

 

Por Contratar 

Técnico de Aquisições 

Sara Manuel 

 1 Sob a supervisão técnica do Especialista em Aquisições 

: Leva a cabo todas as actividades de aquisições a nível central 

GEPE 
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: 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-EFP sobre questões 

relacionadas com as aquisições 

Gestor Financeiro 

Carlos Santos 

 1 : Supervisiona todas as actividades de gestão financeira , 

relaccionadas ou não com aquisições, a nível central e local 

: Pretsa formação em exercício aos contabilistas 

: Monitoriza as actividades financeira a nível municipal das EFP 

: Responsabiliza-se pelo controlo técnico e de qualidade das 

actividades de gestão financeira 

: Responsabiliza-se por assegurar a conformidade com as 

directrizes do Banco Mundial 

 

 Contratado 

Contabilista 

Dário Luís 

 1 Sob cabo a supervisão técnica do Gestor Financeiro 

: Leva a cabo as actividades de gestão financeira a nível central  

: Presta apoio aos municípios e EFP sobre questões relacionadas 

com a gestão financeira 

Contratado 

Contabilista 

Mbunga Mbunga 

 1 Sob cabo a supervisão técnica do Gestor Financeiro 

: Leva a cabo as actividades de gestão financeira a nível central  

: Presta apoio aos municípios e EFP sobre questões relacionadas 

com a gestão financeira 

GEPE 

Especialista Sénior em M&A  1 O Especialista 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 

prestação dos TdR 

Por contratar 
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Técnico de AI 

Teixeira Cabenda 

 1 Responsável pelas actividades relacionadas acom 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 

Ivone Augusto 

 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 

INFQE 

Quadros da Componente 1 

Fortuna de Matos 

Igor Núncio 

Andrade Sebastião 

 3 Um funcionário por subcomponente que trabalha para a sua 

implementação, coadjuvando o Gestor da Componente 1, 

perante quem responde 

INFQE 

Gestor da Componente 2 

Gulihermina Sousa 

 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 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 2 

 

INIDE 

Quadros da Componente 2 

Benvinda Ndahala 

Liliana Quizela 

 

 3 Três funcionários para a implementação da componente 2, que 

coadjuvam o seu Gestor e perante quem respondem 

INIDE 
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De salientar que, após a aprovação do Projecto, os técnicos da EGP, designados pelo MED, desenvolveram com os seus 

conceptores do Banco Mundial nas suas instalações em Washington, durante uma semana, várias actividades que 

tinham por objectivo dar a conhecer ao grupo os processos de implementação com base no estrito respeito do acordo 

de financiamento e das regras do Banco.  

A EGP foi desde o início das actividades até Novembro de 2015, apoiada presencialmente por uma Especialista Sénior 

do Banco Mundial, que articulava e facilitava os processos de comunicação entre a EGP, Coordenação do Projecto e 

o Banco.   

A supervião geral do Projecto é da Responsabilidade do Secretário de Estado da Educação. Os três Departamentos 

Chaves (GEPE-INIDE-INFQE) constituem a Comissão executiva do Projecto. 

II - AVALIAÇÃO DAS COMPONENTES DO PROJECTO 

 

As actividades da Missão incidiram na auscultação dos membros da EGP, Coordenação, Membros da Comissão 

Executiva do Projecto, facilitadores, bem como de parceiros do MED, com vista a redefinição dos indicadores do PAT e 

a adequação do cronograma de actividades com o seu respectivo orçamento, bem como o Plano de Aquisições para 

1 ano, em função da depreciação do valor financiado.  

 

Fizeram parte da Equipa do Banco Mundial que procedeu a avaliação, a Senhora Emily Gardner, TTL do Projecto, os 

Senhores João Tinga, especialista em Gestão Financeira, António Chamuço, Especialista em Aquisições e Carlos Rojas, 

Especialista de Educação. Fez igualmente parte, a Srª Emanuele, Responsáveis pelos Projectos Sociais do mesmo 

organismo. 
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2.1. COMPONENTE 1 

A componente 1 integra técnicos do INFQE e do GINED, nomeadamente os Senhores Andrade Sebastião, Fortuna 

Caingona, Igor Núncio e Ivone Augusto.  

6.1.1. Objectivo 

A Componente 1 tem como objectivo Melhorar os Conhecimentos e Competências dos Professores e a Gestão Escolar 

em Escolas Primárias das Áreas Designadas do Projecto e tem traçados como objectivos específicos os seguintes: 

a. Reforçar e expandir o modelo das ZIP a todas as províncias de Angola, testando simultaneamente a capacidade 

e o potencial do modelo para a oferta de programas de formação de professores;  

b. Preparar, implementar e testar um programa de formação contínua de professores com vista a actuar sobre os 

conhecimentos académicos e as competências pedagógicas dos professores, a fim de melhorar os processos de 

ensino na sala de aula;  

c. Contribuir para a melhoria da qualidade da gestão da escola e da participação da comunidade, com a 

introdução de Projectos Educativos de Escola (PEE); 

 

Para se materializarem esses objectivos foi definida na componente 1, uma subcomponente para cada objectivo 

específico. 

 

 



 

 

6.1.2. Actividades previstas e resultados alcançados por subcomponente 

Tabela 4. Descrição das Actividades Previstas  e Resultados Alcançados  (Componente 1) 

SUBCOMPONENTE 1.1. CONSOLIDAÇÃO DAS ZONAS DE INFLUÊNCIA PEDAGÓGICA-ZIP 

Nº ACTIVIDADES PREVISTAS RESULTADO ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES RESPONSÁVEL 

01  Apoio e acompanhamento no Recrutamento de Consultoria 

para formação de Facilitadores 
 R1. Consultora para formação 

de Facilitadores recrutada 
Actividade 

conluída 

Igor 

02  Colaboração na elaboração dos Módulos para formação dos 

facilitadores  
R2. 6 Módulos (M) para a 

formação dos facilitadores 

elaborado,  

Actividade 

conluída 

 

03 Recrutamento dos facilitadores R3.  19 facilitadores recrutados   

04 

Formação dos Coordenadores provinciais das ZIP, Facilitadores e 

técnicos do MED 
R4. Formados 19 facilitadores, 

18 Coordenadores Provinciais 

das ZIP e 10 Técnicos do MED  

  

05 

 Elaboração, Impressão e distribuição do Manual da ZIP R5. Elaborado o Manual da ZIP 

e entregue as 

aquisições/Processo em curso 

  

06  Produção e Distribuição dos boletins informativos da ZIP R6. 980  Fichas de 

caracterização das ZIP 

distribuídas às  980 escolas 

primárias do PAT 
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07 Seminários provinciais Workshops Provinciais para 

apresentação do PAT 

Identificação de ZIP  

Constituição de Conselhos 

Pedagógico 

Capacitação dos Conselhos 

Pedagógicos  

Caracterização das escolas que 

compoem a ZIP 

 

 
 

08 Constituição de Conselhos de Escolas da ZIP-CEZ R.8.  Facilitadores formados em 

estratégias de participação 

comunitária, em análise os planos 

de acção das províncias 

 

  

09 Capacitação dos CEZ e das Assembleias de Escola sobre os 

papéis e responsabilidades que lhes cabem 
R.9.  Facilitadores formados em 

estratégias de participação 

comunitária, em análise os planos 

de acção das províncias 

 

  

10 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 

R10. 1º Boletim elaborado e 

distribuído  às  980 escolas primárias 

do PAT 
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SUBCOMPONENTE 1.2. FORMAÇÃO CONTÍNUA DOS PROFESSORES 

Nº ACTIVIDADES PREVISTAS RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES   RESPONSÁVEL 

01 a) Apoio e acompanhamento no recrutamento da 

instituição para preparação e implementação do 

programa de formação de professores 

 Apoio e acompanhamento na Tarefa 1- elaboração do 

Plano de Acção para a Provisão da Formação Contínua 

 Apoio e acompanhamento na Tarefa 2: Desenvolver 5 

módulos de formação contínua de professores do ensino 

primário 

 Retiro inicial para a Revisão (diagnóstico) dos Módulos da 

Formação Contínua de Professores existente no MED/ 

INFQE 

 Produção   dos Módulos 

 Testagem dos Módulos 

 Retiro final para apresentação e aprovação dos Módulos 

 Apoio e acompanhamento a Tarefa 3: Desenvolver um KIT 

básico de ensino para professores 

Relatório da Lista curta conluída e 

aprovado 

 

O RFP (Solicitação de Proposta 

enviado ao Banco para 

aprovação) 

 Ivone 

02  Apoio e acompanhamento na Aquisição e distribuição de 

1000 kites (pequena biblioteca) para as Classes iniciais  
Processo em curso   

03 

Apoio e acompanhamento na Aquisição e distribuição de 

equipamentos para as 164 Sedes das ZIP/Centro de 

Recurso 

Aprovada a lista de materiais a 

adquirir para apetrechar as ZIP 

  

04 

 Apoio e acompanhamento na Aquisição e distribuição de 

equipamentos para as 18 EM 
Em curso a análise dos 

equipamentos existentes nas 18  

EFP seleccionadas 

  

05 

Apoio e acompanhamento na Impressão dos Módulos 

para formação (140 formadores, 900 Multiplicadores e 

24305 professores) 
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06 Apoio e acompanhamento na Impressão dos Programas, 

Guias Metodológicos do Ensino Primário para 164 ZIP 
   

07  Apoio e acompanhamento a formação de 140 professores 

da Bolsa de Formadores 
Em curso o processo de inscrição 

dos candidatos para a constituição 

da bolsa de formadores 

  

08  Apoio e acompanhamento a formação de 900 

Coordenadores de Classe (Multiplicadores) 
Em curso o processo de inscrição 

dos candidatos para a constituição 

da bolsa de Multiplicadores 

  

09 Apoio e acompanhamento a formação de 24305 

professores 

 

 

Actividade a iniciar em 2017   

SUBCOMPONENTE 1.3. ESTRATÉGIAS DE GESTÃO ESCOLAR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 

Nº ACTIVIDADE PREVISTAS RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES   RESPONSÁVEL 

01 Contratação de  serviços de consultoria para elaborar o Guião 

do PEE Em curso a elaboração do TDR 

para contratação da consultora  

 Fortuna 

02 Submeter o Guião do PEE a aprovação das autoridades do MED 

para aprovação e validação  
  

03 

Impressão e distribuição do Guião do PEE sobre atribuição do 

Subsídeo Escolar em forma de materiais de apoio a 

implementação do PEE 

   

04 

Apoio e acompanhamento as acções de formação sobre a 

implementação dos PEE á Técnicos do MED, facilitadores, , 

Coordenadores Provinciais das ZIP, Inspectores, Directores de 

Escola e outros Agentes Educativos 
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05 

Apoio a elaboração dos processos das despesas das listas das 

despesas elegíveis para implementação do PEE 

Definida as condições para os 

desembolsos e elaborado o guia 

prático para o efeito 

  

06 Coordenação do apoio às DPE no que tange ao processo de 

aquisições com os técnicos das DPE e distribuição dos materiais 

associados aos subsídeos escolares 

Actividade para 2017    

07 Realizar acções de apoio a e acompanhamento às províncias no 

desenvolvimento dos PEE 

Actividade para 2017   

08 Elaboração dos relatórios de segmento e remetê-los as instâncias 

compotentes 

   



 

 

 2.2.3. Análise dos indicadores de resultados e avaliação-componente 1/nonte pad 2013 
Tabela. 5. Análise dos indicadores de resultados e avaliação- Componente 1/Fonte PAD 2013 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

INTERMÉDIOS 

VALORES ACUMULADOS FREQUÊNC

IA 

FONTE DE 

VERIFICAÇÃO  

ALTERAÇÕES PROPOSTAS 

DURANTE A MISSÃO DE 

AVALIAÇÃO 

SUBCOMPONENENTE 

1.1. 

ANO1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 META 

FINAL 

   

ZIPs constituídas e 

em funcionamento 

15 46 101 164 164 

 

167 

Anual Relatório 

Trimestral do 

Projecto 

Revisto o Plano para a 

constituição das restantes ZIP 

a serem apoiadas pelo PAT, 

tendo sido acrescentados 

mais 3 do previsto 

totalizando 167 

Facilitadores das ZIP 

recrutados e 

formados 

8 13 18 18 18 

30 

Anual  Relatório 

Trimestral do 

Projecto 

Foi decidida a contratação 

de mais 11 Facilitadores 

totalizando 30 

Conjuto de boletins 

informativos 

escolares 

produzidos e 

disseminados 

0 90 276 604 984 Anual Relatório 

Trimestral do 

Projecto 

Durante a missão decidiu-se 

a elaboração dos BIE em 

todas as Escolas do PAT e foi 

definido o orçamento para o 

efeito.  
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INDICADORES DE 

RESULTADOS 

INTERMÉDIOS 

VALORES ACUMULADOS FRECUÊNC

IA 

FONTE DE 

VERIFICAÇÃO  

ALTERAÇÕES PROPOSTAS 

DURANTE A MISSÃO DE 

AVALIAÇÃO 

SUBCOMPONENTE 

1.2 

ANO1 ANO 2 ANO 3 ANO 4   Relatório 

Trimestral do 

Projecto 

 

Módulos  de 

formação contínua 

de professores 

alinhados com os 

objectivos de 

aprendizagem (seis 

Módulos) 

SIM SIM SIM SIM SIM Anual Relatório 

Trimestral do 

Projecto 

Módulos de Mat/ L.Port 

Módulos de Avaliação e 

sobre o Ensino Especial 

Módulos para Aceleração e 

para Turmas Multiclasse 

 

Número adicionais 

de professores 

primários 

qualificados em 

resultados das 

intervenções do 

projecto 

0 6817 14968 24305 24305 

 

 

18000 

Anual Relatório 

Trimestral do 

Projecto 

Foi redefinido o nº de 

Professores de 24305 antes 

estabelecido para 18000 

beneficiários das formações 

a serem ministradas no 

âmbito do PAT 

Escolas de 

Formação de 

Professores -EFP 

equipadas 

8 13 18 18 18 Anual Relatório 

Trimestral do 

Projecto 

Durante a missão 

determinou-se que será feito 

um novo diagnóstico para 

avaliar as reais necessidades 

para os equipamentos 

destinados às Escolas de 

Formação de Professores 
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 Escolas Sede das 

ZIP Equipadas 

15 46 101 164 164 

167 

Anual Relatório 

Trimestral do 

Projecto 

Actualizado o nº de ZIP a ser 

apetrechadas =167 

 Número de KITs 

escolares 

produzidos e 

distribuidos 

 

0 

 

299 654 1066 14000 Anual Relatório 

Trimestral do 

Projecto 

Actualizado o nº de kits em 

função do nº de Professores 

beneficiários das formações 

nas ZIP  

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

INTERMÉDIOS 

VALORES ACUMULADOS FRECUÊNC

IA 

FONTE DE 

VERIFICAÇÃO  

ALTERAÇÕES PROPOSTAS 

DURANTE A MISSÃO DE 

AVALIAÇÃO 

SUBCOMPONENTE 

1.3 

ANO1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 META 

FINAL 

 Relatório 

Trimestral do 

Projecto 

 

Número de 

Projectos Educativos 

Desembolsados 

0 9 27 59 96 Anual Relatório 

Trimestral do 

Projecto 

Actualizado o nº de PEE a 

aprovar em função do nº de 

Escolas das ZIP do PAT  

 

Contratar Serviços de 

Consultoria para elaborar o 

Guião dos PEE. 

Número de 

Subsídeos 

desembolsados 

0 48 146 320 520 Anual Relatório 

Trimestral do 

Projecto 

Definido o nº de 

desembolsos em função do 

nº de PEE a aprovar 



 

 

2.1.4. Observações sobre a componente 1 e medidas tomadas 

A EGP e os representantes da Missão do Banco Mundial revisaram o quadro de TDR para a contratação da Instituição 

que vai desenvolver a formação Contínua dos Professores, Especialista para o apoio ao desenvolvimento dos PEE, 

recrutamento de novos facilitadores, cronograma de actividades e respectivo orçamento acordados durante a missão 

realizada em Novembro de 2015. A situação actual de preparação e de avanços no processo de cada um dos TDR, 

cronograma de actividades e respectivo orçamento foi discutida e actualizada. A tabela 5 sintetiza os avanços 

alcançados, a situação actual e medidas tomadas. 

Pesou igualmente a falta de experiência nessa matéria (aquisições) por ser uma equipa nova constituída 

maioritariamente por técnicos cuja experiência laboral, não estava relacionada com projectos financiados pelo Banco 

Mundial.  

Este e outros factos levaram a que a EGP se orientasse num plano que visou levar avante as actividades que eram 

possíveis de ser realizadas sem dependência ou concurso do Especialista de aquisições ou outro relevante cuja ausência 

impediria a realização destas actividades, sendo que se reelaborou um plano estratégico de constituição das ZIP em 

todas as Províncias pondo de parte o plano anterior, cumprindo com o cronograma da tabela de indicadores 

intermédios até aquela altura. (Vide PAD, Pag 22). 

De salientar que toda a EGP foi envolvida no processo de elaboração dos Termos de Referencia, especificações técnicas 

e cadernos de encargos para contratar consultores, serviços ou adquirir bens.  
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2.2. COMPONENTE 2 

Esta Componente é assegurada por Técnicas do INIDE e INEE, nomeadamente as Senhoras Guilhermina de Sousa, Maria 

Liliana e Benvida Ndahala. Todas com formação em Ciencias da Educação. Também contam com o suporte dos 

Técnicos do Departamento de Avaliação, afecto ao INIDE.  

2.2.1. Objectivo 

 Estabelecimento de um Sistema de Avaliação das Aprendizagens dos alunos, a concretitizar por via dos seguintes 

objectivos específicos:  

a. Desenvolver uma estratégia quinquenal de avaliação; 

b. Implementar avaliações por amostragem das aprendizagens dos alunos da 4ª e 6ª classe nas disciplinas de 

Português e Matemática; 

c. Desenvolver e implementar de uma segunda avaliação da capacidade de leitura nas classes iniciais (EGRA); 

d. Desenvolvimento de um estudo sobre a qualidade da prestação de serviços; 

e. Realizar o Piloto de exames nacionais de Português e Matemática na 6ª classe; 

f. Elaborar o Desenho, a análise de dados, a implementação e a disseminação de um estudo de avaliação de 

impacto da componente 1. 

Para o efeito foi definida no PAD uma calendarização anual e as correspondentes actividades para o período de 

implementação do Projecto. (Vide Tabela 5, PAD, pag. 44) 
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Os produtos desta componente incluem, (i) Dados de base para Português e Matemática na 4ª e 6ª classe, (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 Matemática para a 6ª classe, (v) Um relatório de avaliação do impacto do programa 

de formação de professores, (vi) Um relatório sobre a qualidade da prestação de serviços educativos, e (vii) Uma 

estratégia quinquenal de avaliação.  

2.2.2. Actividades Planificadas e Resultados Alcançados na Componente 2 

Nessa perspectiva, até ao momento foram realizadas as seguintes actividades e obtidos os seguintes resultados: 
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Tabela 6. Descrição das actividades previstas e  resultados alcançados na Componente 2 

Nº ACTIVIDADES PREVISTAS RESULTADO ALCANÇADO OBSERVAÇÕES   RESPONSÁVEL 

01 
Recrutamento do especialista para avaliação de impacto Especialista recrutado em 2015 

  

02 
Workshop SIEF (formação em avaliação de impacto para 

os chefes de Dpto do MED, EGP, GTSNAA) 

Workshop SIEF realizado em 

Janeiro de 2016 

  

03 Desenho e plano de avaliação de impacto e Selecção da 

amostra das ZIP  

Plano e desenho elaborados em 

Março de 2016 

  

04 Actualização dos instrumentos para o EGRA e SDI Actualização concluída em 2015  
  

05 Recrutamento do especialista para o EGRA e SDI   Realizado em Fevereiro de 2016 
  

06 
Formação dos aplicadores do EGRA e SDI  Aplicadores formados em Março 

de 2015 

  

07 
Impressão dos instrumentos do EGRA e SDI  Instrumentos Impressos em Março 

de 2015 

  

8 Implementação de avaliações por amostragem da aprendizagem dos alunos da 4ª e 6ª classe nas disciplinas de Português e 

Matemática 

 

Levantamento da cadeia de distribuição dos testes 

provinciais  

Levantamento da cadeia de 

distribuição dos testes provinciais 

realizado em 2015 
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Lançamento do concurso (SMI) Para recrutamento de uma 

instituição para o exercício de avaliação em LP e Mat da 

4ª e 6ª classe  

Lançamento do concurso feito 
  

 
Envio da lista curta ao Banco Mundial das empresas 

concorrentes para a implementação dos exercícios de 

avaliação em Língua Portuguesa e Matemática 

 

Enviada a Lista curta ao Banco 

Processo de contratação por 

concluir 

  

 Estudo sobre a logística dos Exames Nacionais para a sua implementação 

 
Elaboração do TDR para Firma que vai fazer o Manual de 

Implementação dos Exames Nacionais 

TDR em elaboração 
  

 Recolha das Equipas das Bolsas de Formadores das províncias e de Exemplares de provas 

 

Formação da bolsa fixa de formadores para auxiliar a 

componente 2 na elaboração dos testes  

Bolsa de formadores constituída 

para apoiar na elaboração dos 

testes 

  

 Seminário para disseminação da Cartilha para Professores 

das Escolas de Formação de professores de Língua 

Portuguesa e para os professores coordenadores da 3ª 

classe 

Realizado o workshop para a 

disseminação da cartilha onde 

participaram 48 professores das 18 

províncias 

  

 
Elaboração dos TdR da formação, programa e orçamento 

da Formação  

 

Concluída 

Janeiro de 2016 
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Elaboração da lista dos materiais didácticos, necessários 

para a constituição do KIT da formação e Aquisição dos 

materiais  

Concluída 

Janeiro a Fevereiro de 2016 

 

  

 
Seminário/Formação   

 

 Realizado em Fevereiro a Março 

de 2016 

  



 

 

2.2.3. Análise dos indicadores e avaliação dos resultados alcançados na Componente 2 

Tabela. 7. Análise dos indicadores de resultados e avaliação dos resultados  alcançados na  

Componente 2/Fonte PAD 2013 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

INTERMÉDIOS 

VALORES ACUMULADOS FRECUÊNCIA FONTE DE 

VERIFICAÇÃO  

 ANO1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 META FINAL   

Referencial de 

avaliação revisto 

Não Não Não Sim  Anual Relatórios 

Trimestrais do 

Projecto 

Metas mínimas 

definidas, assim como 

bancos de itens e 

testes estandarizados 

construídos 

Sim  Sim Sim Sim  Anual Relatórios 

Trimestrais do 

Projecto 

Fases completas da 

avaliação de impacto 

Amostragem e 

Distribuição 

Aleatória 

Baseline Análise e 

Relatórios 

da 

Baseline 

Monitorização 

da Análise de 

Dados 

 

Follw-up da 

Análise de 

Dados e 

Relatório da AI 

Anual Relatórios 

Trimestrais do 

Projecto 

Sistema de avaliação 

da aprendizagem no 

ensino primário 

Sim Sim Sim Sim Sim Anual Resultados das 

avaliações 
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Utilidade do Sistema 

de avaliação da 

aprendizagem 

1 1 2 2 3 Anual Resultados das 

avaliações 

2.2.2.Observações sobre a Componente 2 e Medidas Tomadas 

A componente 2 aprimorou os TDR do EGRA e SDI e com a contratação do Especialista em Avaliação e redefiniram-se os planos 

para a realização destes dois estudos, tendo sido incluído o técnico de Avaliação de Impacto, pertencente a componente 3, nos 

trabalhos que a componente 2 está a desenvolver. 

O foco na avaliação de impacto  teve uma importância notável, no último trimestre com a participaram de todos os integrantes 

da EGP e Técnicos de outras Estruturas Centrais do Ministério da Educação, nomeadamente, do Instituto Nacional de Formação de 

Quadros da Educação (INFQE), do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento da Educação (INIDE) e do Gabinete de 

Inspecção Nacional de Educação (GINED). O seminário foi promovido pelo Banco Mundial (SIEF) e permitiu trabalhar-se na 

redefinição dos critérios para elegibilidade das ZIP a serem apoiadas pelo PAT e a elaboração do desenho de Avaliação de 

Impacto.  

Foi também realizado o workshop para a disseminação da cartilha onde participaram 48 professores das escolas de formação de 

professores e professores coordenadores da 3ª classe provenientes das 18 províncias de Angola.  

Estão previstas a conclusão do processo da Contratação da firma para a avaliação em larga escala da 4ª e 6ª classes, a 

realização de uma visita de estudos à República da Zâmbia para troca de experiência referente a implementação dos Exames 

Nacionais. 
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2.3. COMPONENTE 3 

 

A componente 3 é assumida pelo GEPE e integra técnicos deste órgão do Ministérios da Educação, Mbunga Bunga (Contabilista), 

Sara Manuel (Técnica em Aquisições), Teixeira Cabenda (Técnico em Avaliação de Impacto), e pessoal contratado, Paulo 

Chauque (Especialista em Aquisições), Carlos Santos (Gestor Financeiro) e Dário Luís (Contabilista), bem como Nataniel, (o 

Motorista)  

2.3.1. Objetivo 

A Componente 3 se propõe apoiar a implementação do Projecto, através do reforço das competências de gestão do pessoal a 

nível central e local dos técnicos das escolas de formação de professores (EFP) que participam no Projecto, dando assistência 

técnica, formação e operacionalizando o financiamento de custos operacionais. Nesta componente desenvolvem-se actividades 

de formação em gestão, monitorização, avaliação e prestação de contas associadas às actividades do Projecto. Desenvolve as 

actividades da área financeira e de aquisições, e assumem os processos de contratação de serviços de consultoria e aquisição de 

bens, numa dinâmica característica de Projectos na fase de arranque. 

Esta componente contempla a formação de quadros municipais numa perspectiva para apoiar os municípios no contexto da 

descentralização dos serviços educativos, reforçando a sua capacidade e as relações com as escolas e outros intervenientes.  

 

2.3.2 Actividades previstas e resultados alcançados na Componente 3 

 

As actividades apresentadas no quadro abaixo estão inscritas no Plano de Aquisições elaborado no arranque do Projecto. 

 



 

 

Tabela 8: Descrição das Actividades  Previstas e Resultados alcançados 

Nº ACTIVIDADE PREVISTAS RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES  RESPONSÁVEL 

 BENS E SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA  

CONCURSOS EM CURSO 

 Aquisição de equipamento eletrónico 

para a EGP incluindo 3 computadores 

para se instalar neles o software de 

contabilidade (Shopping)  

Relatório de avaliação enviado ao 

Banco 

 

 Paulo 

 

Aquisição de 1000 Kits para constituição 

de pequenas Bibliotecas 

 

  A espera da Missão para rever a 

questão das quantidades (proposta 

recebida da INIC faltando a 

Justificação e NO para a Plural 

editores) 

 Sara 

 

Aquisição e instalação de equipamentos 

informáticos e electrónicos para  ZIPs & 

EFP( 4 Lots) 

Documento do concurso elaborado 

e em tradução 

 

 Paulo 

 

Impressão do Manual (ZIP) Assinado o contrato com a Gráfica 

para impressão do Manual, Março 

de 2016 

 Fortuna 

 Criação e Manuntenção de uma Página 

Web do PAT no Portal do INFQE/MOE 

website 

 

Aguardando a resposta da TTL (fora 

do procys) para negociar com a 

empresa 

 

  Sara 
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 BENS E SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA  

CONCURSOS POR REALIZAR (Não iniciados) 

 Impressão, reprodução e disseminação 

de materiais de promoção e 

comunicação das actividades do 

Projecto  

   Andrade 

 Contratação de Rádio    Fortuna 

 Contratação de Newspaper    Fortuna 

 Contratação de TV    Fortuna 

 Impressão de materiais do EGRA    Sara 

 Impressão de Materiais do SDI     Sara 

 CONSULTORIAS 

CONCURSOS REALIZADOS COM CONTRATOS ASSINADOS 

 Contratação do Gestor Financeiro  

 

a) 1º Contrato de 1 ano cumprido e 

rescindido. 

b)2º Contrato assinado com outro GF 

a 15 de Março de 2016. Realiza 

trabalhos a distância enquanto 

espera pelo visto de trabalho com 

previsão de trabalhos presenciais, em 

Abril de 2016. 

  Sara 

 Contratação do Especialista em 

Aquisições, de curta duração  

 

Contrato assinado em Setembro de 

2015, tendo já concluído 2 missões. 
  Sara 
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 Contratação do Especialista em 

Aquisições, de longa duração  

Contrato assinado com o Especialista 

em 22 de Outubro de 2015. Início de 

funções em 16 de Novembro de 2015 

  Sara 

 Contratação de um Especialista para 

Apoio e Consolidação do Modelo das ZIP  

Contrato assinado a 28 de Julho de 

2015-Adenda ao contrato feita em 

Novembro de 2015. Fim do vínculo 

contratual 

  Igor 

 Contratação do Assistente de 

Contabilidade  

Contrato assinado com o assistente  

em 23 de Outubro de 2015.Início de 

Funções a 9 de Novembro de 2015 

  Sara 

 Contratação de 18 Facilitadores  19 facilitadores recrutados em 

2015.Início de Funções em Janeiro de 

2016 

  Igor 



 

 

2.2.3. Análise dos indicadores de resultados e avaliação-Componente 3 

Tabela. 9. Análise dos indicadores de resultados e avaliação  Componente 3/Fonte PAD 2013 

INDICADORES DE 

RESULTADOS INTERMÉDIOS 

VALORES ACUMULADOS FRECUÊNCIA FONTE DE 

VERIFICAÇÃO  

 ANO1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 META FINAL   

Número de quadros 

provinciais, municipais e 

das EFP formados em 

gestão relativa ao projecto 

65 111 191 254 254 Anual Relatório Trimestral 

do Projecto 



 

 

 

III - AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS FINANCEIROS 

O presente relatório financeiro tem por objectivo informar, sobre as movimentações financeiras realizadas pelo PAT no 

ano de 2014/ a Março de 2016 (receitas e despesas realizadas na execução das actividades) e complementa o relatório 

técnico pedagógico do mesmo período. 

Para serem asseguradas todas essas operações, o Banco Mundial procedeu a um adiantamento de 5.000.000,00 USD (Cinco Milhões 

de Dólares dos Estados Unidos da América) no início da implementação, a 1 de Dezembro de 2014, que foram alocados na Conta 

Designada domiciliada no Banco Privado do Atlântico em Luanda.  

Os gráficos abaixo ilustram o nível de desembolso por componente até ao momento, sendo que as Despesas Total equivale 

1.476.654,58 em Dólares Norte Americanos com fundos do Banco Mundial o que representa uma percentagem de 2%. 

Em relação aos fundos do Governo houve uma contribuição de KZ 32.026.860,00, que já começou a ser desembolsado no II trimestre 

do corrente ano. 
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Gráfico 1. Despesas realizadas pela Componente 1

Componente 1
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Gráfico 3. Despesas realizadas pela Componente 3
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IV - RESULTADO DAS MISSÕES DE AVALIAÇÕES ANTERIORES 

 

1. As últimas missões do Banco, realizadas em 2015, tendo identificado os atrasos de implementação, elegeram actividades 

fundamentais que deviam ser aceleradas, o que permitiria colocar o projecto noutro estádio de implementação e ter uma 

avaliação satisfatória. Desta feita foram definidos os milestones cujo nível de implementação, desde a data da definição, em 

Setembro de 2015, redefinição em Dezembro de 2015, até Março de 2016, corresponde a 59%.  

 

2. Das 17 actividades redefinidas em Dezembro de 2015, chegados ao mês de Março 2016, 10 tinham sido efectivadas. Por concluir, 

ficou a assinatura do contrato com a firma para a formação contínua de professores (Componente 1), que deveria ser assinado 

até 30 de Março de 2016, o envio do Relatório de Avaliação das Propostas Técnicas e Financeiras para Avaliação Nacional da 

4ª e 6ª Classe, que devia ser enviado igualmente no dia 30 de Março de 2016 (Componente 2). Outros contratos cujos processos 

precisam de ser efectivados são os de Monitoria e Avaliação, dos Agentes de Verificação Independentes, da Firma para a 

Formação em Contabilidade, do Especialista em Comunicação e a conclusão do Manual de Implementação do Projecto. 

 

3. Fruto de uma visita de trabalho às Províncias de Benguela e do Kuanza Sul, realizada em Novembro de 2015, a Missão do Banco 

também obteve informação sobre a alocação de fundos do Projecto aos Municípios, para suportar as despesas do Projecto e 

com os esclarecimentos feitos, decidiu que as contas do Projecto ao nível local se circunscrevessem apenas ao nível da Província 

e seriam geridas pelas Direcções Provincias da Educação. Por imperativo do paradigma de gestão do Orçamento do Estado, 

“SIGFE” que não permite canais paralelos de gestão de fundos, do OGE ou de financiamento externo, a sua concretização 

depende da autorização do Ministro das Finanças, tendo sido já feita a referida solicitação. 

 

4. Dada a natureza das actividades da componente 2, o Técnico de Avaliação de Impacto pertencente a Componente 3, passou 

a integrar a equipa da Componente 2, para apoiar nos trabalhos sobre o SDI e o EGRA. 

 

5. A promoção de formações para a EGP em áreas chaves do Projecto particularmente em aquisições, gestão financeira, 

monitoria e avaliação, na perspectiva de mitigação dos riscos de implementação identificados no PAD, foram realizadas, para-

além das formações On-job, ministradas pelos integrantes das missões do Banco, em matéria de orçamento, elaboração de 
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TDRs e foi realizada uma formação em aquisições envolvendo também técnicos do MED que respondem pela área de 

aquisições, no MED.  

 

V - RESULTADOS E ALTERAÇÕES SUGERIDAS DURANTE A MISSÃO DE AVALIAÇÃO DE MEIO-TERMO  

 

1. De uma forma geral os resultados da avaliação de meio-termo do Projecto permitiram redefinir os indicadores do seu 

desenvolvimento, na perspectiva de em cada componente se terem tomado decisões em função do tempo e do nível baixo de 

desembolso (as alterações propostas observam-se na tabela 7).  

2. Nota importante a realçar, na Componente 1, é que durante a missão também, foram analisados os constrangimentos e 

avançados contactos com parceiros do MED, com destaque para o UNICEF, Fundação Calouste Gulbenkian e a ADPP, que 

desenvolvem acções de formação e nesse prisma foram partilhadas informações sobre os objectivos do PAT com a intenção de 

minimizar o risco  de duplicação de actividades com o mesmo fim a incidir sobre os mesmos beneficiários. Por outra, obter 

informações uteis que poderiam orientar os implementadores do Projecto tendo como base as suas boas práticas. Este exercício 

permitiu que se tomassem decisões muito importantes sobre a contratação da firma para elaborar e implementar o programa de 

formação contínua de professores. 

3. No que se refere a componente 2,  foi solicitada a elaboração dos TDR para o Estudo de Qualidade sobre os Exames Nacionais 

e igualmente para a Avaliação Nacional. Realce recai na orientação para elaborar uma estratégia de 5 anos para o EGRA, na 3ª 

Classe, Avaliação Nacional, na 4ª e 6ª classes, para os Exames Nacionais e para Avaliação de Impacto. Apresentou-se a 

possibilidade de se trabalhar na capacidade institucional promovendo a formação em pós graduação de técnicos do MED. 

4. Relativamente a componente 3, foi apresentada a necessidade de um Gestor do Projecto a ser indicado pelo Ministério da 

Educação para integrar a EGP, apresentada a necessidade de se contratar um assistente, já previsto na composição da EGP, foi 

definido que todos os integrantes da EGP se orientassem no cumprimento das suas tarefas, na base do TDR e por fim, foram 

redefinidas prioridades quanto a conclusão dos processos de contratação da firma para formação em contabilidade aos 
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contabilistas das DPE, para contratação dos Agentes de Verificação Independentes, por se constituírem elementos para garantia 

dos desembolsos e do Processo de contratação do Especialista em Monitoria e Avaliação. 

 

VI - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Apesar dos desafios enfrentados durante a implementação do projecto, este não conseguiu atingir a maior parte dos 

marcos programados,  pelo que a sua classificação ainda se mantem moderadamente não satisfatória. Com um nível 

de desembolsos de 2% até Março de 2016. 

 

Por este facto, as actividades da missão permitiram fazer uma análise sobre os objectivos, indicadores de 

desenvolvimento do Projecto, orçamento e cronograma de actividades definidos no seu desenho inicial. 

 

A missão partilhou toda a informação e preocupação sobre o desenvolvimento do Projecto com Sua Excelência Senhor 

Ministro da Educação, Dr. Pinda Simão e Sua Excelência Secretário de Estado para a Formação e Ensino Técnico 

Profissional, Dr. Narciso dos Santos Benedito, bem como com os Membros da comissão Executiva do Projecto o que 

indica que há vontade política e apoio institucional para se reverter o quadro.  

 

À luz desta avaliação,  RECOMENDOU-SE que, no período de Abril a Dezembro de 2016, se actue no sentido de: 

1. Melhorar a eficiência e eficácia  do Projecto e da EGP, aumentando a responsabilização de todas as partes e 

fornecendo meios adequados para a realização das actividades do Projecto; 

2. Recrutar mais um (1) facilitador nas províncias com mais de cinco municípios; 

3. Desenvolver canais ou mecanismos de comunicação entre os vários intervenientes a nível central e local, no 

âmbito das acções circunscritas ao Projecto. 
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