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Ficha Técnica 

FICHA TÉCNICA 

Projecto: Projecto Aprendizagem para Todos (PAT) Implementador do Projecto:   Ministério da Educação de Angola (MED) 

ID Projeto: P122700  Crédito: IDA–52540 

Início do Projecto: 16 de Junho de 2014 Fim do Projecto: 28 de Fevereiro de 2020 

Componentes do Projecto: 

Componente 1: Melhorar os Conhecimentos 
e Competências dos Professores e a Gestão 
Escolar em Escolas Primárias das Áreas 
Designadas do Projecto. 
Componente 2: Estabelecer um Sistema de 
Avaliação de Alunos. 
Componente 3: Gestão do Projecto. 

Resultados esperados: 

Melhoria dos conhecimentos e competências 
dos professores. 
Melhoria da gestão das escolas. 
Sistema de avaliação dos alunos. 

Financiamento inicial: 
$ 75 milhões – IDA 
$ 5 Milhões – GOA 

Financiamento actual: 
$ 68,035 milhões – IDA 
$ 3,77 Milhões – GOA 

  Avaliação actual do Projecto: MS – Moderadamente Satisfatório 

COMPARATIVO AO TRIMESTRE ANTERIOR 

Desembolso do trimestre 
anterior - Banco Mundial: 

$ 46,04 milhões 
Referentes a 68,01% 

Desembolso do trimestre 
actual - Banco Mundial: 

$ 49,78 milhões 
Referentes a 74,78% 

Execução acumulada no 
trimestre anterior – IDA: 

$ 42,50 milhões 
Referentes a 62,46% 

Execução financeira do 
trimestre actual – IDA: 

$ 46,59 milhões 
Referentes a 68,47% 

Execução acumulada no 
trimestre anterior – GOA: 

$ 1,28 milhões 
Referentes a 33,87% (para os 3,77 millões) 

Execução financeira do 
trimestre actual – GOA: 

$ 1,33 milhões 
Referentes a 35,20%  (para os 3,77 millões) 
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 Acrónimos e abreviaturas 

AVI    Agente de Verificação Independente 

BM    Banco Mundial 

CEZ    Conselho das Escolas da ZIP 

DPE   Direcção Provincial de Educação 

EGRA   Early Grade Reading Assessment 

EGP   Equipa de Gestão do Projecto 

EM    Escola Magistério 

ESE    Escola Superior de Educação de Setúbal 

FCG   Fundação Calouste Gulbenkian 

GEPE   Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística 

GTSNA  Grupo Técnico para o Sistema Nacional de Avaliação 

IDA    International Development Association 

IE     Impact Evaluation 

INFQE  Instituto Nacional de Formação de Quadros em Educação 

INIDE  Instituto Nacional para a Investigação e Desenvolvimento da 

Educação 

M&A   Monitoria e Avaliação 

MED   Ministério da Educação 

MIP   Manual de Implementação do Projecto 

PAT   Projecto Aprendizagem para Todos 

PAD   Project Assestment Document 

PDO   Objectivos de Desenvolvimento do Projecto 

PDT   Plano Detalhado de Tarefas 

PEE    Projecto Educativo da Escola 

SDI    Service Delivery Indicator Survey  

SIGE   Sistema de Informação e Gestão da Educação 

TDR   Termo de Referência 

TTL    Task Team Leader 

ZIP    Zona da Influencia Pedagógica 
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 Quanto ao âmbito 

Componentes do Projecto 
O Projecto Aprendizagem para Todos (PAT) foi aprovado pelo Conselho de 

Administração do Banco Mundial (BM) no dia 26 de Setembro de 2013 e 

tornou-se efectivo em 16/Junho de 2014. O Projecto foi inicialmente 

estimado em 80.000.000,00 USD (Oitenta Milhões de Dólares dos Estados 

Unidos da América), sendo 75.000.000,00 USD financiado pelo Banco 

Mundial e 5.000.000,00 USD financiado pelo Governo de Angola. O 

Projecto é de âmbito nacional e estrutura-se da seguinte forma: 

Componente 1: Melhorar os Conhecimentos e Competências dos 

Professores e a Gestão Escolar em Escolas Primárias das Áreas Designadas 

do Projecto. Esta componente tem os seguintes objetivos: (i) consolidar 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; (ii) 

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; (iii) contribuir para a melhoria da qualidade da 

gestão da escola e da participação da comunidade, com a introdução de 

subsídios escolares associados a projectos educativos escolares e 

processos de aprendizagem. 

Componente 2: Estabelecer um Sistema de Avaliação de Alunos. Esta 

componente tem os seguintes objetivos: (i) desenvolvimento de uma 

estratégia quinquenal de avaliação; (ii) implementação de avaliações por 

amostragem da aprendizagem dos alunos da 4ª e 6ªclasses 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 do projecto. 

Componente 3: Gestão do Projecto. Esta componente apoia a 

implementação do Projecto com reforço de capacidade de gestão da 

Equipa de Gestão do PAT e dos quadros provinciais, municipais e das 

escolas de formação de professores envolvidos na gestão do Projecto, 

através de formação em gestão, monitorização, auditoria e prestação de 

contas. 
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Objectivos do Projecto 
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. 

A formação e o envolvimento na implementação do Projecto contribuirão 

para preparar os Municípios para a assunção de mais responsabilidades no 

domínio da educação, em contexto de descentralização, reforçando a sua 

capacidade instalada e as relações com as escolas e outros intervenientes. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Beneficiários do Projecto 

 

15.000 Professores; 669 Formadores ZIP; 60 Formadores EM; 43 

Supervisores EM; 228 Quadros provinciais e municipais; 36 

contabilistas; 30 facilitadores; 18 inspectores; 842 directores de escola; 

1684 membros dos Conselhos de Escola; 167 coordenadores 

municipais das ZIP; 19 quadros do PAT; 26 quadros do GTSNA e 24 

técnicos do MED. 

 

500.000 alunos do ensino primário beneficiados com um ensino de 

maior qualidade nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática e 

ministrados por professores melhor preparados do ponto de vista 

didáctico. 
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 Subcomponente 1.1 – Acções e Indicadores

Acompanhamento dos Facilitadores e dos 
Centros de Recursos 

• Foi renovado os contratos de 4 (quatro) facilitadores: Bié, Cuanza 
Norte, Cuanza Sul e Cunene; 

• Dos 167 Centros de Recursos estão gradeados 158; 

• Foram instalados 167 painéis solares nos 167 Centros de Recursos das 
ZIP do PAT; 

• Foram superadas as avarias nos painéis solares dos municípios do 
Chitato e Cuango (Província da Lunda Norte), Bundas e Moxico 
(Província do Moxico), Kiwaba Nzogi, Cambundi Catembo e Quirima 
(Província de Malanje); 

• Foram adquiridas 167 Colunas amplificadas para serem distribuídas 
aos 167 Centros de Recursos do PAT que estão armazenadas nas 
instalações do INFQE; 

• Recebemos informações sobre assaltos (furtos) aos Centros de 
Recursos dos municípios de: Malanje (Província de Malanje), Auto 
Cauale (Província do Uíge), Ganda (Província de Benguela) e Tchicala 
Tcholoanga (Província do Huambo);  

• Foram distribuídos Mobiliários Escolares (armário, mesa e cadeira) 
em 675 escolas do PAT anexas aos Centros de Recursos. 

 

 

• O bom desempenho dos facilitadores das províncias do Cunene, 
Cuanzas Norte e Sul e Bié; 

• A empresa TSE que instalou os painéis solares tem estado a responder 
positivamente ao nosso apelo, mandando técnicos aos distintos 
municípios para a reparação dos painéis que têm apresentado 
avarias; 

• A instalação de painéis solares tem colmatado a falta de energia em 
algumas ZIP cujos municípios não têm energia da rede pública. 

 

• Problemas burocráticos no Gabinete Provincial da Educação da 
província do Cuanza Norte têm provocado atrasos no envio dos 
relatórios mensais do facilitador da referida província; 

• Alguns painéis solares têm apresentado alguns problemas técnicos, e 
a subcomponente tem feito a devida reclamação à empresa 
fornecedora (TSE); 

• Atraso por parte da empresa Casa Nova, na aquisição das Colunas 
Amplificadoras e na aquisição e distribuição dos tinteiros para as 
impressoras dos 167 Centros de Recursos do PAT; 

• O número reduzido de inspectores que enviam os relatórios mensais 
das suas actividades realizadas tem dificultado preencher a planilha 
sobre as viagens realizadas pelos mesmos. 
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• Superar as avarias dos painéis solares em todos os Centros de 
Recursos que nos fizeram chegar as suas preocupações; 

• As vias de acesso em alguns municípios constituem ainda 
constrangimento sobretudo nas das províncias do Moxico, Cuando 
Cubango, Lunda Sul, Lunda Norte, Cuanza Norte, Malanje e Uíge; 

• Fazer a distribuição das 167 Colunas Amplificadas. 

 

• Fazer um protocolo e uma planilha codificada para enviar às 
províncias para colher evidências do preenchimento dos boletins 
escolar e activação dos CEZ com anexos das fotografias dos boletins 
preenchidos e das actas de activação dos CEZ; 

• Supervisionar a implementação dos boletins escolares nas 842 
escolas do PAT; 

• Monitorar a distribuição das Colunas Amplificadas aos 167 Centros de 
Recursos das ZIP; 

• Monitorar a distribuição dos tinteiros para as impressoras dos 167 
Centros de Recursos dos PAT. 

Boletim Escolar 

 

• Contratada a gráfica para impressão do boletim escolar para as 842 
escolas do PAT; 

• Produzido e distribuído 8.430 boletins escolares às 842 escolas do 
PAT (10 boletins por escola + 10 boletins ao PAT); 

• Foram supervisionadas algumas escolas na qual se detetou que nem 
todas as escolas fazem o preenchimento do boletim escolar. 

 

• Monitoramento pelos 4 Facilitadores e 31 Inspectores, no 
preenchimento do boletim escolar pelas Direcções das 842 escolas 
seleccionadas pelo PAT; 

• Preenchimento do mapa de controlo dos CR, CEZ, PEE e Subsídios 
Escolares; 

• Com os recursos remanescentes da produção e impressão dos 
Boletins Escolares, programar acção de formação com os 
inspectores/facilitadores no sentido de melhorar as técnicas de 
mobilização comunitária e recursos, dotá-los de competências que 
lhes permita apoiar Círculo de Directores e os Centros Recursos; 

• Realizar visitas de supervisão às ZIP para constatar a implementação 
dos Projectos Educativos de Escola, o preenchimento do Boletim 
Escolar e o funcionamento dos painéis solares nos Centros de 
Recursos. 

 

Segurança dos Centros de Recurso das ZIP  
• Dos 167 Centros de Recurso das ZIP faltam gradear 9 centros, o que 

significa que 95% dos CR estão gradeados. 

 

• Realizar visitas de supervisão para constatar o grau de cumprimento 
das actividades programadas na subcomponente. 
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 Subcomponente 1.2 – Acções e Indicadores

Equipamentos e materiais pedagógicos para 
ZIP  

• Foram distribuídos os tinteiros para as 334 impressoras (2 em cada 
uma das 167 ZIP) 

Materiais pedagógicos para os professores e 
para as escolas 

 

• Avaliação de novos materiais pedagógicos para a formação de 
professores. 

 

• Distribuição de mais manuais, nomeadamente Língua Portuguesa, 
Matemática, Avaliação em Sala de Aulas, Educação Especial, 
Diferenciação Pedagógica I e II para 30.000 professores. 

Formação de 127 Formadores em  
Outubro/Novembro de 2019 

 

• De 21 de Outubro a 01 de Novembro do corrente ano participaram 
na formação sobre os Módulos de Língua Portuguesa, Matemática e 
Dinamização da ZIP como Pólo de Formação Contínua, 127 
formandos, 1 técnico do PAT e 6 professores da FCG/ESSE. 

 

 Grupos – turma segundo os perfis de participantes 

Grupos-
Turma 

Perfil dos participantes Natureza da s/intervenção em 2020 

Turma A= 36  Formadores EM de Português  
Formadores do PAT/INFQE 

(e técnicos do INIDE) 
Turma B=31 Formadores EM de Matemática 

Turma C=13 Formadores EM de Matemática  

Turma D=20 “Supervisores” PAT (formadores 
EM) (4) 

Dinamização das ZIP (formação 
contínua,  micro-projectos e 
maquetas de comunidade)  Turma E=27 Coordenadores provinciais ZIP  

Total=127   
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• Identificar 172 Formadores ZIP para reforço do grupo de Formadores 
ZIP; 

• Preparação da logística da formação dos cerca de 937 participantes 
em 5 Pólos nomeadamente Huíla, Huambo, Luanda, Lunda-Sul e 
Zaire; 

• Actualização com a FCG/ESE dos novos materiais de apoio aos 
Formadores EM, que irão assegurar a Formação de Formadores ZIP 
em Janeiro de 2020, nomeadamente:  

- Novas planificações para os dias de formação previstos, ajustes 
do calendário/ horário local e número de professores a formar 
em Maio e Agosto de 2020.  

- Novos materiais de formação (PowerPoint e outros materiais) 
que possam ser utilizados pelos Formadores EM de acordo com 
essas planificações. 

• Supervisão da formação de 27 de Janeiro a 7 de Fevereiro 2020 aos 
840 Formadores ZIP, efectuada pelos professores da FCG/ESE que 
inicia dia 27 de Janeiro a 7 de Fevereiro de 2020. 

 

Formação de 922 Formadores ZIP  Janeiro de 
2020 

 

• Analisada lista dos melhores resultados e dos resultados mais baixo, 
nas áreas de língua portuguesa e matemática em 2019, recebido da 
FCG/ESSE, para selecionar os 922 formadores ZIP. 

 

Formação de 30.000 Professores em 167 ZIP 
Maio e Agosto de 2020 

 

• Foi enviado aos Gabinetes Provinciais da Educação um dossier para 
cadastramento de professores para o novo ciclo formativo (Ofício nº 
3738/5ª/5.35/RE/2019, fichas de compromisso e inscrição); 

• Recebido até ao momento dados de novos professores das Províncias 
da Huíla (faltando o Município de Chicomba) Lunda-Sul e Namibe, ver 
tabela abaixo: 

 Fichas de inscrição recebidas para formação 2020 

Nº Província Observação 

01 Bengo Processo em curso na Província 

02 Benguela Processo em curso no PAT 

03 Bié Processo em curso na Província 

04 Cabinda Processo em curso na Província 

05 Cuando Cubango Processo em curso na Província 

06 Cuanza Norte Processo em curso na Província 

07 Cuanza Sul Processo em curso na Província 

08 Cunene Processo em curso na Província 

09 Huambo Processo em curso na Província 

10 Huíla Processo em curso no PAT 

11 Luanda Processo em curso no PAT 

12 Lunda Norte Processo em curso na Província 

13 Lunda Sul Processo em curso na Província 

14 Malanje Processo em curso na Província 

15 Moxico Processo em curso na Província 

16 Namibe Processo em curso na Província 

17 Uíge Processo em curso no PAT 

18 Zaire Processo em curso na Província 

 Obs: As Províncias que já entregaram os dossiers continuam a trabalhar na identificação de 
mais professores para totalizar a quota distribuída para cada. 
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• Inserção dos dados na base; 

• Gerar Lista de Professores por Província e Municípios; 
 

Workshop de formação à distância 
• Realizou-se o primeiro workshop internacional de formação à 

distância em Angola 

 

Teach 

 

• O treinamento, anteriormente agendado para Setembro, foi adiado 
para Outubro, em virtude de indisponibilidade da formadora. 
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 Subcomponente 1.3 – Acções e Indicadores 

Elaboração e Impressão do Guia de Elaboração 
de PEE  

• Mapa da distribuição de 40 Mil Guias de Elaboração do PEE para 
13.025 Escolas e em 835 DME 

• Processo concluído para a contratação dos serviços de impressão de 
novos Guias do PEE, 40 Mil Exemplares. Há toda necessidade da 
distribuição destes Guias às restantes Escolas Primárias e não só, 
tendo em conta a sustentabilidade do Projecto e as respostas sobre a 
eficácia do sistema manifestas nos documentos orientadores do 
MED. 

Formação em elaboração e implementação de 
Projectos Educativos de Escola 

• Foi elaborado um Plano de Formação para Formadores a nível 
provincial que desenvolverão acções formativas para elaboração e 
implementação dos PEE: 

 

 

 

  Plano formação formadores PEE 

Participantes/fases Quant. Observação 

Formadores identificados 
pela Província 

36 Participam como Formadores 

Técnicos dos Órgãos da 
Estrutura Central (1 cada) 

14 Monitoria e Apoio (INFQE-
INIDE-INEE-DNEG-DNETP-
DNPE-DNASE, etc.) 

TOTAL 50  

 

• O custo da formação (47052 $US) deriva do montante orçado para a 
impressão do Guia do PEE, cujo remanescente permitirá desenvolver 
a formação.  

Atribuição de subsídios em forma de material 

 

• Monitoria do processo de aquisição e distribuição dos materiais 
didácticos elegidos pelas Escolas para responder às actividades 
constantes do Plano de Acção do PEE. Aguarda-se o envio dos 
comprovativos ao PAT. 
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Avaliação dos PEE e impacto dos Materiais  

 

• Elaboração tdr’s para a contratação de um consultor individual que 
efectue a avaliação dos PEE, considerando a sua qualidade e impacto. 
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 Componente 2 – Acções e metas
 

EGRA/SDI 2016/DISSEMINAÇÃO DOS 
RESULTADOS  

• Discussão para a conclusão dos memorandos de entendimento entre 
o MED/PAT e a TPA/RNA, para a celebração de acordo de 

entendimento.  

 

• Conclusão do relatório final do Egra/SDI. 

• Impressão das Brochuras com os resultados por província com a 
Média Nacional para a disseminação dos resultados do egra. 

• Preparação das acções presenciais de disseminação nas províncias. 

• Disseminação dos resultados do Egra por meio das brochuras 

elaboradas. 

• Conclusão das contratações e memorandos. 

 

• Produção dos vídeos de 2-3 minutos da Sra. Ministra sobre a 
importância da leitura. 

• Disseminação dos resultados do Egra por meio das brochuras 

elaboradas. 

• Conclusão das contratações e memorandos. 

EGRA III 2019  

 

• Contratação da firma para a realização do EGRA III/2019.  

• Ajuste do Plano e Cronograma de actividades; 

• Realização do Workshop sobre o ajuste/contextualização dos 
instrumentos do Egra;  

 

• Aplicação do Egra no período acordado. 

 

• Selecção da amostra, para a aplicação do Egra;  

• Formação dos aplicadores para o Piloto; 

• Aplicação do Piloto; 

• Ajuste dos instrumentos; 

• Aplicação do Egra no período acordado. 
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AVALIAÇÃO NACIONAL 4ª E  6ª CLASSES 
/ESTRATÉGIA QUINQUENAL DE 
AVALIAÇÃO/ESPCIALIZAÇÃO EM AVALIAÇÃO 
EDUCACIONAL   

 

• Actualização dos Termos de Referência para a contratação directa do 
CAED, para o apoio técnico à DNAA e para Avaliação Nacional.  

• Visita técnica ao CAED para discussão do TdR para o apoio técnico à 
DNAA e para Avaliação Nacional. 

• Finalização da carta de justificação para a contratação directa do 
CAED. 

• Elaboração da Memória de Cálculo para a contratação do CAED. 

 

• Contratação atempada da firma para o apoio técnico à DNAA/MED e 
para a Avaliação Nacional. 

• Selecção dos técnicos do MED para o curso de especialização 
educacional. 

 

• Preparação do processo de selecção dos 50 técnicos do MED, para o 
curso de especialização. 

• Início do curso de especialização em avaliação educacional, 
administrado pelo CAED. 

• Lançamento de um novo concurso para aplicação da Avaliação 
Nacional. 

• Apoio na elaboração do plano quinquenal. 

ESTUDO DE VIABILIDADE PARA EXAMES 
NACIONAIS/PILOTO e relatório 

 

• Início do estudo de viabilidade; 

• Visita técnica feita a 6 províncias (Bengo, Bié, Moxico, Namibe, C.Sul 
e Luanda); 

• Realizado o Workshop sobre os exames nacionais e apresentação 
parcial do relatório de diagnóstico, sobre a situação actual dos 
exames em Angola; 

 

• Finalização do estudo com resultados esperados. 

• Apresentação do Manual da viabilidade técnica e operacional; 

 

• Acompanhamento dos trabalhos da empresa contratada até a 
conclusão do processo. 

• Visita de técnica ao IAVE para a consolidação do estudo de viabilidade 
financeira, operacional e técnica para os exames nacionais; 

• Realizar o Workshop de apresentação do Manual Operacional; 

• Elaboração do TdR para o piloto dos exames nacionais. 

 



 

Ministério da Educação - Projecto Aprendizagem para Todos - PAT 
Relatório 4º Trimestre 2019 

01 Outubro a 31 Dezembro 

 

 
18 

 

APOIO TÉCNICO AO INSTITUTO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO ESPECIAL (INEE) 

 

• Avaliação preliminar das propostas técnica e financeira apresentados 
pelo Instituto Rodrigo Mendes. 

 

• Contratação directa atempada da Instituição para o Apoio Técnico ao 
INEE. 

 

 

• Elaboração dos relatórios síntese da avaliação das propostas técnica 
e financeira. 

• Assinatura do contrato. 

• Analise do Plano de trabalho e Cronograma de implementação das 
tarefas, para o Apoio técnico ao INEE. 
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 Monitoria & Avaliação

Acompanhamento dos Indicadores do Projecto 

• Missão Luanda e Bengo 

• Planificação e execução da formação dos seguintes técnicos da EGP 
até 12/2019: 

  Formação dos técnicos da EGP 

NOME DO TÉCNICO CURSO  LOCAL DA 

FORMAÇÃO  

Maria Julieta Octávio Gestão Projectos  Portugal 

Igor Núncio Gestion de Proyetos  OIT - Turim 

Andrade Sebastião Gestion de Proyetos  OIT - Turim 

Teixeira Cabenda Gestion de Proyetos  OIT - Turim 

Ivone Augusto Gestion de Proyetos  OIT - Turim 

Fortuna de Matos Gestion de Proyetos OIT - Turim 

Maria Irene Figueiredo Gestion de Proyetos OIT - Turim 

 

• Avaliação das observações em sala de aula (1 e 2 etapas) – Anexo 6 

• Execução das observações em sala de aula (3 e 4 etapas) 

• Scanner de todos os pré e pós testes de Agosto de 2019, limpeza de 
dados e verificação dos BI em falta. 

• Scanner, limpeza de dados a verificação do BI – testes dos 669 
formadores ZIP 

• Scanner de todas as fichas de avaliação da Formação de Agosto de 
2019, limpeza de dados e verificação de documentos. 

• Tratamento de dados – carregamento das fichas dos professores que 
não constam na lista. 

• Actualização dos indicadores. 

• Elaboração de histogramas sobre a idade, agregação pedagógica e 
habilitações literárias dos professores em formação – Anexo 7 

• Análise comparativa dos resultados dos pré e pós – teste de Maio e 
Agosto de 2019 – Anexo 8 

• Avaliação da formação de Maio vv Agosto de 2019 – Anexo 9 

 

• Atraso na entrega da informação das componentes para 

elaboração do relatório trimestral 

• Atraso na entrega das fichas de inscrição e dos BI dos novos 

professores que irão estar em formação em 2020. 

 

• Processamento e tratamento dos dados para a Formação 

de Janeiro de 2020. 

• Processamento e tratamento de evidências recolhidas 

pelos técnicos durante as missões efectuadas no IV 

trimestre de 2019. 

• Planificar a formação dos fundos GOA. 
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 Comunicação do PAT

INFORMATIVO PAT 

 

• Finalização da aprovação do Layout, produção de conteúdo, edição e 
finalização do mesmo; 

 

• Falta de celeridade da EGP na definição e entrega de 
tópicos\informações para produção de textos informativos-
jornalísticos para o Boletim Informativo; 

• Demora na aprovação do Layout e dos conteúdos informativos; 

 

• Impressão e distribuição do I Informativo; 

• Definição dos tópicos para o II Boletim Informativo com as diferentes 
Componentes da EGP; 

• Produção de conteúdo; 

• Aprovação dos conteúdos e respectiva edição; 

• Finalização da edição; 

• Impressão e Distribuição; 

WEB SITE 

 

• Inserção de conteúdos sobre as formações e outras actividades 

realizadas pelas diferentes componentes do da Equipa de Gestão do 

Projecto; 

 

• No últimos 3 (três) meses um dos maiores constrangimentos tem sido 
o facto do website estar com inúmeras quebras, colocando-o muitas 
vezes fora do ar, por razões que não se consegue apurar; 

• Na mesma senda, muitas falhas se registam ao carregar conteúdos 
visuais (vídeos ou imagens); 

• Inserção de conteúdos em alguns blogs, dada a sua complexidade na 
configuração; 

• Foi solicitada a empresa responsável pela construção do Website (Sic 
Noc) uma intervenção para melhoria; 

 

• Inserção de conteúdos referentes as diversas actividades do projecto; 
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APOIO ÀS COMPONENTES  

 

• Comunicação e animação da 1ª Etapa da Formação Contínua: de 21 
de Outubro a 2 de Novembro 

• Elaboração e distribuição do Kit-press, mediação do contacto entre a 
EGP e a imprensa, nas situações de prestação de entrevistas; 

• Contacto com os diferentes órgãos de informação e fornecer 
informações sobre a formação e sua importância; 

• Disseminação das informações relativas a actividade nas redes sociais 

• Animação\ Cerimonial da abertura da formação presidida pelo 
Secretário de Estado para o Ensino Técnico Profissional, Jesus 
Joaquim Baptista; 

• Apoio ao protocolo do MED na organização da abertura da formação; 

• Organização, intermediação e esclarecimentos sobre o evento aos 
órgãos de informação antes, durante e depois da abertura da 
formação. 

• Apoio ao Seminário Internacional sobre Educação Itinerante e à 
Distância realizada pelo INFQE de 21 a 22 de Novembro de 2019 cuja 
abertura foi presidida pelo Secretário de Estado para o Ensino Pré-
escolar e Geral, Pacheco Francisco e contou com a participação da 
Fundação Calouste Gulbenkian. 

• Gestão da transmissão online (em Streaming) da formação através 
das diversas plataformas digitais do PAT; 

•  Acompanhamento e orientação técnica da empresa de Streaming; 

• Contactar os diferentes órgãos de informação e fornecer informações 
sobre a formação e sua importância; 

• Disseminação das informações relativas a actividade nas redes sociais 

• Organização, intermediação e esclarecimentos sobre o evento aos 
órgãos de informação antes, durante e depois da abertura da 
formação. 

• Animação, Cerimonial e Moderação do Workshop sobre os Exames 
Nacionais realizado a 3 de Dezembro de 2019, sob a presidência do 
Secretário de Estado para o Ensino Técnico Profissional, Jesus 
Joaquim Baptista em representação da senhora Ministra da 
Educação, Ana Paula Tuavanje Elias. 

• Disseminação da Campanha de Literacia nas Plataformas Digitais; 

• Elaboração de Notas de Imprensa, Comunicados, Pedidos de 
Cobertura Jornalística e Press Release para imprensa.  

• Gestão da Comunicação electrónica (website, facebook e WhatsApp); 

• Disseminação da informação sobre as actividades nos diversos meios 
de comunicação; 

• Intermediação do contacto entre a imprensa e a EGP, agendando 
entrevistas e prestando apoio aos diversos órgãos de informação; 

• Organização do cerimonial e protocolo das acções formativas e 
diversos eventos realizados pelo PAT. 

• Gestão de contratos das firmas de Comunicação NC, da Sic Nock (a 
construtora do website do PAT) e do Design Gráfico; 

 

 

• Acompanhar as actividades de cada componente, bem como propor 
acções de comunicação para cada evento realizado pela EGP; 

• Produção de conteúdo Informativo para as plataformas digitais do 
PAT; 

• Disseminação da Campanha de Literacia nas Plataformas Digitais 
(Quinzenalmente disponibilizar um áudio e um vídeo); 
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 Acompanhamento do Plano Detalhado de Tarefas

 
  Tarefas até dez/2019 

20%

12%

14%

54%

Status: Concluída Status: No Prazo

Status: Atrasada Status: Tarefa futura
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 Acompanhamento das contratações 

A partir deste trimestre foi incorporado o Plano de Acompanhamento das 

Contratações, como mais uma ferramenta para gestão pontual das datas 

de conclusão dos TDR, aprovação de concurso e entrega de produtos. Este 

plano NÃO REPRESENTA O PLANO DE PROCUREMENT. 

 Plano de acompanhamento das contratações 
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 Acompanhamento dos Riscos 
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 Acompanhamento do Plano de Aquisições 

 

• Intercâmbio/Formação entre Procurement e Finanças decorreu em 
Novembro 

• Contratação de uma Consultoria chave- EGRA III- a nível técnico 
(Componente 2) e desembolso (+US$ 1 milhão) 

• Lançamento de concursos  80% dos concursos dos fundos do  GOA 

 

• Demora na elaboração de TDRs, principalmente dos QCBS que são 
contratações que requerem entre 4-6 meses para contratar, 
incluindo tempo de tradução de documentos concursais 

• Fase transitória de mudança do TTL , com algumas actividades de 
contratação aprovadas pelo TTL atual e outras com o TTL anterior 

 

• Formação para membros todos do PAT e outros funcionários do MED, 
responsáveis por contratações para Janeiro 2020 tocando nos 
seguintes temas chaves: 

- Gestão de Contratos de Bens e Não Consultorias 

- Gestão de Contratos de Consultoria- Empresas e Individuais (time-based 

v lumpsum) 

- Avaliação de Consultores 

 Plano Procurement 
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 Finanças 
Orçamento e Execução Financeira Global 
O orçamento actual do Projecto Aprendizagem para Todos (PAT) para o ano 

de 2019 foi de 71.499.384,00 USD, sendo 68.035.984,00 USD 

correspondente a fundos do Banco Mundial, a partir de agora designado 

por IDA e 3.463.400,00 USD referentes a fundos do Governo de Angola 

(GOA). 

O orçamento aprovado no início do PAT foi de 80.000.000,00 USD, sendo 

75.000.000,00 USD respeitantes ao financiamento do IDA e 5.000.000,00 

USD do financiamento do GOA. 

A diferença entre o orçamento inicialmente aprovado e o orçamento 

actual, resulta de: (i) no caso dos fundos do IDA, da desvalorização cambial 

do SDR, moeda do Banco Mundial utilizada no Acordo de Crédito e (ii) no 

caso dos fundos do GOA, da desvalorização cambial do Kwanza e também 

da insuficiente disponibilização de fundos. 

A execução financeira com fundos do IDA, desde 2015 até ao 3º trimestre 

do exercício de 2019, atingiu um montante de 46.587.298,12 USD, 

correspondente a uma execução financeira de 68,47% do orçamento 

previsto no início do exercício de 2019.  

Comparando com os fundos em USD actualmente disponíveis no Client 

Connection (em 30/09/2019 eram de 66.575.400,00 USD) essa 

percentagem de execução corresponde a uma execução financeira de 

69,97%. 

Os vários níveis de execução financeira mencionados estão expressos nos 

gráficos seguintes: 

 Exc. Fin. Acumulada 2015/2019 IDA-GOA (3ª Trim) 

 

No que diz respeito aos fundos de contrapartida do Governo de Angola 

(GOA), a execução financeira foi no montante equivalente a 1.326.770,44 

USD, correspondente a 35,20% em relação ao total previsto, no valor de 

3.768.784,00 USD  

A execução financeira do IDA no 3º trimestre foi ligeiramente igual em 

relação ao trimestre anterior em termos percentuais, e não ultrapassou a 

meta prevista para o trimestre, conforme gráfico abaixo, houve uma 

execução de 4.091.067,71 USD que representa 77,66% no trimestre. 

Quanto ao GOA, atingiu uma execução de 50.217,12 USD que representa 

apenas 20,81% do que o previsto no referido trimestre.    

 Exc. Fin. / trimestre 2019 IDA-GOA (3º Trimestre) 
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Até a data de fecho do relatório financeiro (30/09/2019) o Projecto tinha 

um valor de 66 575 400,00 USD, em função da variação do SDR, conforme 

o gráfico abaixo: 

 Valor Projecto USD / SDR (3ª trimestre) 

  

Gestão dos Fundos Descentralizados 

Para o 2º trimestre houve o envio de fundos para as todas as províncias de 

forma a fazer face as despesas referentes a Formação Continua de 

Professores num total de 3.747.645,59 USD. E referente ao mesmo período 

foram realizadas despesas a nível de todas províncias perfazendo um total 

de 3.446.570,08 USD tendo em conta a existência de um saldo anterior no 

valor total de 407.075,50 USD. 

Para o 3º trimestre houve o envio de fundos para as todas as províncias de 

forma a fazer face as despesas referentes a Formação Continua de 

Professores e os Subsídios as Escolas em forma de material, totalizando 

5.005.628,55 USD. E no mesmo período foram realizadas despesas a nível 

de todas províncias perfazendo um total de 3.259.132,29 USD tendo em 

conta a existência de um saldo anterior no valor total de 708.151,01 USD. 

Ao final do 3º trimestre existe um saldo remanescente a nível das 18 

províncias no valor total de 2.454.647,27 USD.  

Têm surgido algumas dificuldades quanto ao cumprimento da normas de 

gestão e execução financeira dos fundos disponibilizados, tais como; a falta 

de proactividade e criatividade de alguns contabilistas face a realidade da 

sua província, a fraca capacidade de resposta por parte do BPC na execução 

das ordens de pagamento e duplicação de algumas ordens de pagamento, 

as mudanças repentinas dos contabilistas, a falta de rigor no cumprimento 

do guia de gestão dos fundos descentralizados, atrasos na prestação de 

contas e alguns atrasos nos pagamentos de subsidio de transporte. 
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 Envio de Fundos/Despesas por Província – 2º Trim 

 

 

 Envio de Fundos/Despesas por Província – 3º Trim 
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Supervisão Financeira Provincial 

Afim de minimizar os problemas com a gestão dos fundos descentralizados 

e melhoria na prestação de contas, existem 2 Supervisores Financeiros mas 

actualmente trabalha apenas um estando o outro temporariamente 

ausente, que regularmente fazem visitas às províncias e respectivos 

municípios para supervisionar e apoiar os contabilistas na melhoria da 

gestão dos fundos descentralizados. 

No âmbito da actividade de supervisão financeira, foram visitadas pelos 

Supervisores Financeiros Provinciais, as províncias de Cuando Cubango, 

Lunda Sul e Lunda Norte, de Uíge, Zaire e Cunene, cujo o principal objectivo 

consistiu no seguinte: 

• Verificar o cumprimento do Guia de Procedimentos de Gestão 
Financeira dos Fundos Descentralizados. 

• Identificar as soluções e apoiar os contabilistas locais na correção dos 
problemas encontrados. 

• Contribuir na capacitação dos mesmos através da formação “on job”. 

• Constatou-se diversas insuficiências relacionadas com os seguintes 
aspectos: 

o Cumprimento do prazo de prestação de contas. 

o Conformidades nas prestações de contas. 

o Cumprimento dos procedimentos e processos de 
aquisições. 

• Conformidade da documentação de suporte dos registos 
contabilísticos:  

o Gestão patrimonial e Inventários 

o Organização dos arquivos 

o Alguns atrasos no pagamento dos subsídios de transporte 
dos formandos 

• Visando corrigir as insuficiências encontradas, foram ministradas 
sessões de formação “on job” nas matérias de:  

o Gestão orçamental (princípios, fundamentos e conceitos);  

o Execução orçamental, justificação de despesas;  

o Aspectos de Contabilidade e prestação de contas no PAT.   

• Para cada uma das províncias, procedeu-se a elaboração dum plano 

de acção detalhado com prazos determinados para execução das 

recomendações. O referido documento constituirá o principal guia de 

avaliação às referidas províncias na próxima ronda de visitas. 

 

Agentes de Verificação Independentes (KPMG) 

Durante o referido trimestre a KPMG efectuou visitas às províncias. 

Também nos foi submetido o relatório draft do 3º trimestre de 2018, o 

relatório draft do 4º trimestre de 2018 e o relatório draft final de 2018, 

para os respectivos comentários. 

Também nos foi submetido o relatório draft do 1º trimestre de 2019, para 

os respectivos comentários.  

 

Contratação da Firma de Auditoria Externa 

Foram avaliadas as propostas financeiras das 3 firma, nomeadamente; a 

DELOITTE, a PWC e a RCA. Posteriormente foi enviado para TTL, para 

aprovação, o relatório final de avaliação. 
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A empresa contratada foi a RCA, o relatório venho sem reservas nenhuma, 

mas em contrapartida foram citados alguns aspectos na Carta de 

Recomendação constatados nas províncias do Uíge, Cuanza Norte, Cunene, 

Namibe, Lunda Sul e Huila. 
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 Constatações e Desafios 

 Desafios para o quarto trimestre 

Constatações Desafios 

Activar os 5 CEZ em falta; 
Pressionar os Coordenadores Provinciais para activarem os 5 CEZ em falta 

e enviarem rapidamente a acta para o PAT; 

Superar as avarias dos painéis solares em todos os Centros de Recursos que nos 

fizeram chegar as suas preocupações; 
Pressionar os GPE para resolver estas avarias; 

Não utilização dos materiais pedagógicos existentes nas ZIP e escolas; Capacitar os professores para a utilização dos materiais pedagógicos; 

As vias de acesso em alguns municípios constituem ainda constrangimento; Encontrar uma solução viável para que os materiais cheguem a horas; 

Actividades da componente 2 com atraso significativo; Realizar todas as actividades da componente 2 no período programado; 

Aplicação do Egra no período acordado; 
Pressionar a empresa contratada para respeitar os prazos estipulados pela 

componente 2; 

Dificuldade no tratamento de dados qualitativos da avaliação de impacto e 

respectivo Relatório Final; 
Pressionar o consultor contratado para terminar esta tarefa com êxito; 

O processo de comunicação entre os vários órgãos (PAT, DPE, municípios, 

coordenadores provinciais, escolas…); 
Melhorar o processo de comunicação; 

Contratação directa atempada da Instituição para o Apoio Técnico ao INEE; Terminar a contratação com brevidade; 
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Falta de celeridade da EGP na definição e entrega de tópicos\informações para 

produção de textos informativos-jornalísticos para o Boletim Informativo; 

Enviar um mail aos técnicos da EGP a solicitar essa informação com 

conhecimento do Gestor do Projecto; 

No últimos 3 (três) meses um dos maiores constrangimentos tem sido o facto 

do website estar com inúmeras quebras, colocando-o muitas vezes fora do ar, 

por razões que não se consegue apurar; 

Foi solicitada a empresa responsável pela construção do Website (Sic Noc) 

uma intervenção para melhoria. 

 

 

 

 

Luanda, 31 de Dezembro de 2019 

Ministério da Educação 

Projecto Aprendizagem para Todos - Equipa de Gestão do Projecto  
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 Fotos 

Workshop Internacional da educação à distância Workshop Internacional da educação à distância 
 
 

 Formação dos observadores do piloto TEACH 
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 Anexos  

Anexo 01 – Plano Detalhado de Tarefas 

Anexo 02 – Plano de Acompanhamento de Riscos 

Anexo 03 – Mapa de origem e Aplicação de fundos 

Anexo 04 – Mapa de desembolsos por componente 

Anexo 05 – Mapa dos indicadores 

Anexo 06 – Avaliação das observações em sala de aula (1 e 2 etapas) 

Anexo 07 – Elaboração de histogramas sobre a idade, agregação pedagógica e habilitações literárias dos professores em formação 

Anexo 08 – Análise comparativa dos resultados dos pré e pós – teste de Maio e Agosto de 2019 

Anexo 09 – Avaliação da formação de Maio vv Agosto de 2019 

 

 

 


