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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 – AO 

Financiamento actual: 
$ 68,86 milhões – IDA (variação do SDR) 
$ 5 Milhões – AO 

Avaliação anterior do 
Projecto: 

MI – Moderadamente Insatisfatório Avaliação actual do Projecto: MS – Moderadamente Satisfatório 

COMPARATIVO AO SEMESTRE ANTERIOR 

Desembolso do trimestre 
anterior - Banco Mundial: 

$ 18,1 milhões 
Referentes a 27,42% 

Desembolso do trimestre 
actual - Banco Mundial: 

$ 23.26 milhões 
Referentes a 33,75% 

Execução financeira do 
trimestre anterior – IDA: 

$ 10,84 milhões 
Referentes a 16,43% 

Execução financeira do 
trimestre actual – IDA: 

$ 16,52 milhões 
Referentes a 25,04% 

Execução financeira do 
trimestre anterior – GOA: 

$ 0,82 milhões 
Referentes a 16,36% 

Execução financeira do 
trimestre actual – GOA: 

$ 0,85 milhões 
Referentes a 17,03% 
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1. 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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2. 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 

Os Objetivos 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. 

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; 668 Formadores ZIP; 90 Formadores EM; 119 

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; 10 quadros do PAT; 20 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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3. Subcomponente 1.1 – Acções e Indicadores 

Percentagem de Conselhos Escolares Activos  

Um dos indicadores da subcomponente 1.1 faz referência aos 

Conselhos de Escola da ZIP. Não apenas sobre sua implementação, 

mas também sobre seu funcionamento. Desta forma, busca-se 

acompanhar dois itens prioritariamente: Se o CEZ está criado e se 

está Activo. Para ambos os casos são recolhidas evidências que 

assegurem o estado do CEZ em cada uma das 167 ZIP. 

Observou-se neste trimestre maior envolvimento dos facilitadores 

em planear as actividades para os CEZ, de forma a que estejam todos 

activos. No entanto, o número de CEZ Criados e Activos não 

aumentou em relação ao trimestre anterior. 

 

 Conselhos de Escola ZIP Previsto x Alcançado 
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A tabela indica a distribuição por província dos CEZ 

Criados e Activos em relação à meta prevista de 1 (um) 

CEZ por província.  

Tabela 01. Conselhos de Escola em Funcionamento por Província 

Província 
Meta 

prevista 
Conselhos 

Criados 
Conselhos 

Activos 

Bengo 6 4 1 

Benguela 10 4 2 

Bié 9 5 5 

Cabinda 4 4 4 

Cuando Cubango 9 3 0 

Cuanza Norte  10 6 6 

Cuanza Sul 12 8 4 

Cunene  6 3 3 

Huambo  11 11 6 

Huíla 14 8 8 

Luanda 12 10 10 

Luanda Norte 10 6 3 

Lunda Sul 4 4 0 

Malange 14 7 0 

Moxico 9 6 6 

Namibe 5 3 3 

Uige 16 9 4 

Zaire  6 4 4 

 167 105 69 
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ZIP Constituída e Activa 

O indicador referente à ZIP Constituída e Activa está associado ao 

papel da ZIP junto às escolas. 

Considera-se aqui que, com os imputs dados pelo projecto e com a 

execução da formação dos professores nas 167 ZIP, as mesmas 

executaram suas competências junto às escolas e aos professores.  

Em função disso, o gráfico mostra que 167 ZIP, que haviam sido 

constituídas nos primeiros anos do projecto, estão activas pelo papel 

desempenhado. 

 ZIP Constituída e Activa 

 

Facilitadores Recrutados e Formados 

Quanto aos Facilitadores, foram selecionados inicialmente 30, sendo 

19 Facilitadores externos e 11 inspetores provinciais. 

No entanto, 4 (quatro) foram substituídos ao longo do tempo. 

Destes, 1 (um) ainda necessita de formação. 

O gráfico indica a situação actual dos Facilitadores. 
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Deslocação dos Facilitadores 

Para acompanhar as tarefas dos Facilitadores, foi elaborado um 

plano com divisão dos municípios a serem visitados em 3 fases. 

Em cada fase os Facilitadores visitariam um conjunto de municípios 

por 4 vezes. A primeira fase, que prevê a realização das visitas em 

2017, tinha como meta o início concomitante com o ano lectivo, ou 

seja, Fevereiro. Previa um total de 396 visitas às ZIP. No entanto, 

dado o atraso no envio dos recursos, as visitas apenas iniciaram em 

Maio. 

O gráfico indica, por província, a quantidade de visitas previstas e 

realizadas até o terceiro trimestre de 2017. O número de visitas 

mantém-se igual ao final do semestre anterior. Espera-se que os 

facilitadores intensifiquem as visitas para apoio à criação e 

funcionamento do CEZ. 

Nas visitas realizadas pelos técnicos da EGP observou-se a existência 

de ZIP que necessitam de maior acompanhamento pelos 

facilitadores e pelos Coordenadores Provinciais das ZIP. 
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Boletins Escolares Produzidos e Disseminados 

 

Na última missão de supervisão do Banco Mundial, foram sugeridas 

alterações ao modelo do boletim para que o mesmo fosse mais 

simples, mais fácil de ser elaborado. 

Também foi sugerido que o Boletim esteja mais focado no 

diagnóstico e nas acções do Projecto Educativo de Escola. 

O boletim deverá possuir gráficos informativos (infográficos) e 

elementos de medição dos itens avaliados em níveis que irão variar 

com uma escala de cores: verde, amarelo e vermelho. 

Foi também sugerido que os itens a serem avaliados, que 

representam as dimensões do Projecto Educativo de Escola, sejam 

representados por ícones. 

 

• Definição em conjunto com a componente 1, M&A e Designer 
referente aos conteúdos do Boletim. 

• Nova elaboração do design do Boletim. 

• Realização de um piloto para teste do Boletim. 

• Elaborar instrutivo sobre o preenchimento de cada campo. 

• Redefinir os custos e forma de produção do boletim pelas ZIP. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Visitas de Supervisão 

Realizou-se de 4 a 10 de Setembro uma missão de supervisão às 

Zonas de Influência Pedagógica às províncias do Bengo, Cuanza 

Norte, Cuanza Sul, Malanje, Uíge e Zaire coordenado pelos técnicos 

do Ministério da Educação, Adelaide Chonguende, Alexandre 

Manuel, Igor Núncio, Andrade Sebastião, Janeth Cônego e Zita de 

Sousa. Anexo 06. 

Foram realizadas visitas às ZIP de 18 municípios nomeadamente: 

Dande, Nambuangongo, Pango Aluquém, Cambambe, Lucala, 

Cazengo, Sumbe, Amboim, Porto Amboim, Malanje, Cangandala, 

Kiwaba Nzogi, Bungo, Negage, Uíge, M’Banza Congo, Noqui e Soyo. 

A missão de supervisão teve como objectivos específicos: 

• Realizar encontro com o Director Provincial e outros 
responsáveis do sector da Educação; 

• Realizar encontro técnico com os Coordenadores provinciais 
da ZIP e os facilitadores; 

• Realizar encontro técnico com os quadros municipais da 
educação envolvidos no PAT bem como da evolução da 
implementação do mesmo; 

• Realizar encontros com o Círculo de Directores das ZIP e com 
os Conselhos das Escolas da ZIP (CEZ);  

• Visitar os Centros de Recursos para verificar: 

o O nível de organização; 

o O Estado físico e de segurança dos espaços que irão 
albergar o mobiliário e equipamentos da ZIP; 

o A Existência e utilização efectiva dos kits de Leitura e 
do Guia Metodológico de Apoio à ZIP distribuídos pelo 
PAT; 

o As actas listas de presenças dos Conselhos 
Pedagógicos da ZIP e dos Conselhos das Escolas da ZIP 
(CEZ); 

o A aplicação prática dos conhecimentos adquiridos das 
formações já realizadas pelo PAT nos meses de Maio 
e Agosto; 

o Colher informações sobre a formação de Agosto do 
corrente ano; 

o Avaliar o estado motivacional dos técnicos envolvidos 
nas actividades do PAT; 

o Registar os principais constrangimentos verificados 
na implementação das acções do PAT; 
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• As ZIP realizam os encontros do Círculo de Directores e dos 
Conselhos Pedagógicos com regularidade de acordo com as 
orientações constantes nos Guias Metodológicos de Apoio às 
ZIP; 

• As ZIP visitadas já criaram os Conselhos das Escolas da ZIP 
com excepção aos municípios do Soyo, Malanje, Cangandala 
e Kiwaba Nzogi; 

• Os Centros de Recursos visitados estão preparados para 
albergar os matérias e equipamento das ZIP com excepção 
aos dos municípios de Nambuangongo e Pango Aluquem;  

• Existência dos Guias Metodológico de Apoio às ZIP e dos Kits 
de leitura nas escolas visitadas com excepção das escolas de 
Malanje, Cangandala e Kiwaba Nzogi (os Guias 
Metodológicos e os Kits de leitura distribuídos em 2016 ainda 
se encontravam na Direcção Provincial); 

• Professores satisfeitos com a qualidade dos conteúdos dos 
módulos de Língua Portuguesa e Matemática em particular e 
com a qualidade da formação em geral; 

• Os conteúdos ministrados durante as formações de Maio e 
Agosto estão sendo aplicados pelos professores em sala de 
aula; 

• Os Directores das escolas visitadas apresentaram os planos 
de assistência às aulas; 

 

• Cerca de 60% dos professores da província do Bengo residem 
em Luanda; 

• Dos 6 Centros de Recursos da Província do Bengo apenas 1 
está preparado para albergar os materiais e equipamentos 
das ZIP; 

• A falta de manuais do aluno nas escolas, fundamentalmente 
os de Língua Portuguesa e Matemática; 

• Um grande número dos formandos não possui contas 
bancárias no BPC dificultando o pagamento dos subsídios de 
transporte, pois o BPC não efectua transferência de valores 
monetários para outros Bancos Comerciais; 

• Alguns formadores ZIP não possuem o perfil recomendado 
para formadores de professores do ensino primário; 

• Pouca qualidade da alimentação servidas nas formações de 
Maio e Agosto; 

• Em alguns municípios as empresas contratadas para servir as 
refeições durante as formações não eram destes municípios 
causando um descontentamento por parte das Direcções 
Municipais da Educação. 
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• Que os Directores e Subdirectores Pedagógicos cumprissem 
com os planos de assistência às aulas para constatar in loco a 
aplicação prática dos conhecimentos adquiridos nas 
formações; 

• Que os formadores ZIP participassem aos sábados nas 
planificações para dirimir as dificuldades de alguns 
professores, ajudando-lhes a melhorar na elaboração do 
plano de aula assim como na formulação dos objectivos da 
aula;  

• Que os Directores Municipais da Educação reproduzissem e 
distribuíssem às escolas os programas em falta; 

• Que os Directores das Escolas tomassem medidas 
disciplinares aos professores que não comparecem nas 
reuniões do Conselho Pedagógico; 

• Que os Directores sensibilizassem os professores sobre a 
importância das formações do PAT e que não participassem 
apenas a pensar em receber os subsídios de transporte; 

• Que o Director Provincial da Educação de Malanje orientasse 
a distribuição dos Kits e Guias Metodológico de Apoio às ZIP 
que ainda se encontravam na Direcção Provincial da 
Educação. 
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4. Subcomponente 1.2 – Acções e Indicadores 

Módulos de Formação Contínua de Professores 

O Projecto prevê a elaboração de 6 Módulos para a formação de 

Professores em serviço. A elaboração do conteúdo dos módulos está 

a cargo da Fundação Calouste Gulbenkian, consultoria contratada 

para o efeito. Cada módulo é acompanhado das respectivas fichas de 

trabalho para sala de aula e guião do professor com orientações 

sobre o uso das fichas de trabalho. 

Estando os Módulos 01 e 02, referentes à Língua Portuguesa e 

Matemática, concluídos, a Subcomponente 1.2 recebeu a versão de 

draft dos Módulos 03 e 04. 

Houve atraso na entrega dos drafts dos Módulos 03 e 04 para que a 

equipa do PAT, INFQE, INIDE pudesse revisá-los atempadamente. 

Os dois módulos, em versão draft, serão testados durante a 

formação dos 133 Formadores/ Supervisores EM, a decorrer de 

23/10 a 03/11. Em seguida serão revisados os materiais. As versões 

finais para impressão dos módulos serão entregues pela FCG até 

27/11/2017. 

 Módulos da Formação de Professores em Serviço 
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Número de Professores Primários Qualificados 

Em Agosto de 2017 foi realizada a segunda formação de professores 

no âmbito do PAT. 

Quanto à quantidade de professores qualificados, dentro da meta de 

formação de 15.000 professores, foram formados nesta fase 13.618, 

conforme Anexo 07. 

Há que considerar que na semana prevista para a formação, houve 

ausência de 1.382 os mesmos estavam envolvidos nas formações 

organizadas pela Comissão Nacional Eleitoral, que ocorreu no 

mesmo período da pausa pedagógica, único período em que é 

possível a formação dos professores no âmbito deste projecto, posto 

que a mesma tem duração de 11 dias lectivos. 

 

 

Tabela 02. Número de Professores Primários Qualificados 

Província 
Meta 

prevista 
Maio Agosto 

Média de 
2017 

Bengo 338 338 294 316 

Benguela 1513 1513 1306 1409,5 

Bié 918 918 809 863,5 

Cabinda 279 279 271 275 

Cuando Cubango 720 763 556 659,5 

Cuanza Norte  675 687 645 666 

Cuanza Sul 1062 1062 1062 1062 

Cunene  499 506 443 474,5 

Huambo  1106 1110 1082 1096 

Huíla 1336 1336 1299 1317,5 

Luanda 1104 1104 884 994 

Luanda Norte 479 479 479 479 

Lunda Sul 370 370 343 356,5 

Malange 1055 1055 855 955 

Moxico 446 446 445 445,5 

Namibe 881 881 780 830,5 

Uige 1572 1572 1502 1537 

Zaire  647 647 563 605 

 15000 15066 13618 14342 
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Quanto à formação de Agosto 

 

• Participação das equipas provinciais, municipais e da nacional 
no envolvimento do controlo das presenças; 

• A satisfação dos Directores Provinciais, de Repartições, 
Coordenadores Provinciais, Coordenadores das ZIP, 
formadores e formandos com a formação; 

• A entreajuda / socialização entre os formandos;  

• O desempenho e a disponibilidade de alguns formadores que 
revelam um potencial promissor para a execução das acções 
formativas;  

• Formandos sensibilizados da necessidade de produzir 
material de concretização do ensino e aprendizagem; 

• Tomada de consciência dos formandos, sobre as suas 
potencialidades ou debilidades; 

• Pontualidade no envio dos materiais às sede das províncias e 
destas aos Municípios; 

• Disponiblidade de manuais para todos os formandos; 

• Planificação da formação com os planos de sessão fornecidos 
aos formandos. 

 

• Melhorar o apoio e acompanhamento da pontualidade e 
assiduidade dos professores durante a formação; 

• Melhorar as práticas em salas de aulas por parte dos 
formadores ZIP; 

• A gestão da informação sobre a formação a nível das 
Províncias; 

• Melhorar os aspectos relacionados com a gestão do tempo, 
logística, alimentação, transporte e material; 

• Melhorar os aspectos didático-pedagógicos dos formadores 
e prestar maior atenção no seu desempenho futuro para que, 
em caso de necessidade, sejam substituídos os que 
porventura não correspondam ao perfil necessário; 

• Implementar estratégias de apoio, enquadramento e 
controlo das actividades de formação e de autoformação nas 
ZIP, a realizar após a formação presencial de Maio e Agosto, 
garantido a existência atempada dos materiais de estudo, a 
efectiva realização de actividades de formação e 
autoformação e o controlo da sua realização e qualidade. 

• Melhorar a observação dos trabalhos em sala de aulas a fim 
de colmatar dificuldades pedagógicas dos mesmos. 
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Supervisão da Formação pelos Formadores EM e Supervisores Nacionais 

 

Um plano de monitorização e supervisão das actividades formativas 

com todos os instrumentos de recolha da informação foi 

apresentado pela FCG/ESE. Acrescentou-se ao plano, outras 

orientações para organização dos dossiers de formação em cada uma 

das ZIP: 

• 1º Dossier- Organizar as fichas de inscrição de cada ZIP 

• 2º Dossier- folhas de presenças de todas as turmas 

• 3º Dossier- Avaliações das ZIP 

A participação dos Formadores EM/Supervisores foi de cinco dias por 

Município. As actividades desenvolvidas atenderam a uma proposta 

previamente estabelecida, contudo foi flexibilizada à medida que 

outras informações e necessidades iam sendo identificadas ao longo 

da formação pelos Supervisores EM. 

66 Formadores EM foram responsáveis pela identificação de 

elementos frágeis (Formadores ZIP) e reforço do apoio por formador 

ZIP nos Municípios onde trabalharam. Estes também se 

responsabilizaram por realizar as grelhas de observação sobre os 

Formadores ZIP. Foram recolhidas 150 observações para a amostra. 

Tendo em conta o volume de trabalhos e as distâncias 

intermunicipais o PAT entendeu aumentar um Formador/Supervisor 

EM (de preferência professor de Teoria e Prática Pedagógica) em 

todas as Províncias mais 1 Supervisor por Município além de 300 Km 

das Províncias de Cuando-Cubango, Huíla, Malange, Moxico, Lunda-

Norte (Veja anexo abaixo o Plano). 

 

6 técnicos do INFQE trabalharam 6 dias distribuídos nas Províncias 

do Cuanza-Sul, Malange, Lunda-Norte, Uíge, Cuanza-Norte, Huíla e 

Luanda.  

As actividades desenvolvidas atenderam ao acompanhamento da 

formação em municípios que na primeira fase, em Maio, 

apresentaram maior dificuldade na organização da formação.  

O trabalho de supervisão ocorreu durante 6 dias incluindo um 

sábado, (8 horas/dia). 

É objectivo aumentar o número de supervisores, pois um projecto 

desta dimensão a circular por todas as Províncias de Angola numa 1ª 

fase deveria ter tido mais apoio da estrutura central. 
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Avaliação da Formação dos 15.000 professores 

 

Na monitorização da formação desenvolvida no âmbito do PAT no 

passado mês de Agosto, foram utilizadas diversas metodologias e 

instrumentos, nomeadamente: 

• um pré-teste de 20 questões de Matemática e Língua 
Portuguesa referente aos conteúdos da formação de Agosto 
e em complemento à formação de Maio, aplicados ao 
universo de 15.000 professores;  

• um pós-teste de 40 questões de Matemática e Língua 
Portuguesa referente a todo o conteúdo das formações de 
Maio e Agosto, aplicados ao universo de 15.000 professores; 

• uma ficha de avaliação da formação, para avaliação do 
desempenho dos formadores e identificação de temas onde 
podem subsistir mais ou menos dificuldades, aplicados ao 
universo de 15.000 professores; 

• uma ficha de autoavaliação aos formadores ZIP para 
caracterizar modos de preparação da formação, dificuldades 
encontradas e modo como foram superadas e autoavaliação 
do desempenho, aplicada ao universo de 669 Formadores 
ZIP;  

• uma ficha de logística para avaliação do local de realização 
da formação (organização, recursos didáctico 
disponibilizados, disponibilização dos manuais e fichas de 
trabalho, apoios logísticos, etc.), aplicadas ao universo de 167 
ZIPs. 

• uma grelha de observação em sala de aula, para avaliação 
do desempenho dos Formadores ZIP, aplicada a uma amostra 
de 150 dos 669 Formadores ZIP.  

 

Os Coordenadores Provinciais e os Formadores / Supervisores EM 

são responsáveis pelo registo informático das respostas em ficheiros 

Excel, que está a ser realizada nos meses Setembro a Novembro. O 

tratamento dos dados é de responsabilidade da FCG. 

Da análise dos pré-testes e pós testes e dos questionários de 

avaliação da formação serão mais tarde apresentados relatórios 

sobre o desempenho da formação e dos formadores. 
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Alterações nos Formadores EM e Formadores ZIP 

 

Dada a necessidade de um acompanhamento mais efectivo e por um 

tempo maior dos Supervisores aos formandos nas ZIP, dadas as 

distâncias entre os municípios a serem percorridos pelo Supervisor 

nas duas semanas de formação, foi necessário aumentar a 

quantidade de supervisores de 30 para 73, acrescentando-se mais 43 

Supervisores. Estes novos Supervisores serão escolhidos entre os 

professores de Estágio da Escola de Magistério e já participarão da 

Formação dos Formadores / Supervisores EM em Outubro / 

Novembro de 2017. O Anexo 08 contém a nova distribuição dos 

Formadores / Supervisores EM distribuídos por grupo. A seleção está 

a ser realizada pelo INFQE em conjunto com as Escolas de Magistério. 

Com o acréscimo de 43 Supervisores, a formação em Outubro / 

Novembro necessitará de uma organização diferente. Duas novas 

turmas serão acrescidas e a FCG irá organizar seus formadores e os 

planos de sessão para contemplar as 5 turmas: 

• Módulo 03 – uma turma 

• Módulo 04 – uma turma 

• Supervisores antigos – uma turma 

• Supervisores novos – duas turmas 

 

Quando seleccionou-se os 668 não se teve em conta o número de 

professores e de turmas por Município e, com isso, a distribuição dos 

formadores foi em número igual (4 formadores) para cada município. 

Isso resultou na necessidade de deslocação de formações de 

municípios com poucas turmas para municípios com maior 

quantidade de turmas. 

Para colmatar este problema, foi elaborado um plano de 

redistribuição para a 2ª fase de formação (2018) em que os 

formadores ZIP são selecionados – ainda nos municípios - consoante 

o número de turmas, acrescido de um suplente por Município, sem 

alterar a meta inicial de 669 formadores. O Anexo 09 contém a nova 

distribuição dos Formadores ZIP. 
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Escolas de Magistério Equipadas 

O concurso referente ao apetrechamento de 18 Escolas de 

Magistério, foi dividido em 4 lotes. 

13 Escolas de Magistério já receberem dois dos quatros 

dos lotes previstos até 30/09/2017. A empresa vencedora 

do concurso está a realizar a distribuição às demais 

escolas. 

O material recebido, referente aos lotes 01 e 02, são: 

• Computador com cabo de segurança. 

• Antivírus e Office. 

• Câmera de fotografia e vídeo. 

• Vídeo Projector. 

• Resográfica. 

• Tela de Projeção. 

• Flip chart e papel. 

• Armário. 

• Guilhotina. 

• Encadernadora. 

Tabela 03. Número de Escolas de Magistério equipadas 

Província 
Meta 

prevista 
de lotes 

Lote 01: 
Equipamento 
Informático 

Lote 02: 
Equipamentos 

e Móveis 
Lote 03:  Lote 04:  

Total 
alcançado 

Bengo 4 1 1     2 

Benguela 4         0 

Bié 4 1 1     2 

Cabinda 4 1 1     2 

Cuando Cubango 4 1 1     2 

Cuanza Norte  4         0 

Cuanza Sul 4 1 1     2 

Cunene  4 1 1     2 

Huambo  4 1 1     2 

Huíla 4 1 1     2 

Luanda 4 1 1     2 

Luanda Norte 4         0 

Lunda Sul 4 1 1     2 

Malange 4 1 1     2 

Moxico 4         0 

Namibe 4 1 1     2 

Uige 4 1 1     2 

Zaire  4         0 
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5. Subcomponente 1.3 – Acções e Indicadores 

Alterações no Projectos Educativos de Escola (PEE) 

No 3º trimestre, entre ouras actividades, destacam-se as reuniões 

com especialistas do Banco Mundial, tendo sido cumprida uma 

agenda de seminários e encontros técnicos que decorreram em 

Angola durante a Missão do Banco Mundial em Angola, de 19 a 22 

de Setembro. 

Nestes encontros foram revistos o Guia de Elaboração do PEE e o 

Manual para Atribuição dos Subsídios às escolas. Foram também 

alterados os conteúdos e a metodologia de aprovação dos Projectos 

Educativos. 

 

• Redução do conteúdo considerado menos importante de 
formas a tornar o guia mais claro e objectivo. 

• Introdução de novos elementos na abordagem dos passos 
para elaboração do PEE e para avaliação do PEE. 

• Revisão textual do conteúdo do Guia. 

• Adequação dos modelos de inquérito para os vários actores 
que actuam na escola para elaboração do diagnóstico. 

• Alteração na forma de elaboração e exibição dos resultados 
do diagnóstico por meio de gráficos e ícones com escala de 
cores. 

• Redefinição e clarificação da lista de material elegível a 
adquirir para as escolas selecionadas para se evitar a 
duplicação do fornecimento dos mesmos as Escolas 
contempladas pelo PAT. 

 

• Concluiu-se que o PEE e Subsídios Escolares seguissem 
processos de aprovação diferentes porquanto estes não 
condicionam a elaboração e implementação daqueles.  

• A reelaboração do programa de formação local e a nível da 
ZIP sobre os PEE, deverá ocorrer em duas fazes, para permitir 
a avaliação e a devida correção do processo. 

• Os subsídios escolares a atribuir deverão corresponder por 
escola a um valor definido em escala classificatória da 
categoria da escola em função do nº de alunos. 
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• O processo de concessão do subsídio em forma de material 
deverá ser aprovado a nível da Repartição Municipal da 
Educação, antes de seguir para a DPE. 

 

• Deverá ocorrer um “refrescamento” da formação em PEE aos 
Coordenadores Provinciais da ZIP motivada pela nova 
estrutura do Guia, sendo a 2ª para estes actores do Projecto 
antes da formação a nível local. Este não deverá ultrapassar 
dois dias de formação. 

• Divisão da formação local a nível das Províncias em duas 
fases, tendo em conta a necessidade de avaliação da primeira 
para se corrigir irregularidades e melhorar os procedimentos 
na segunda fase. Cada fase terá 9 províncias escolhidas 
equitativamente de cada região do país. 

 

 

• Revisão do plano de formação local e respectivo orçamento 
e preparação do roteiro e conteúdos da formação.  

• Conclusão do Guia de PEE, com a introdução das reformas 
definidas no seminário sobre o PEE. 

• Definição da escala de valores para atribuição dos subsídios a 
cada escola. 

• Revisão da lista dos materiais elegíveis e retirada dos não 
elegíveis. 

• Design dos ícones e escala de cores referentes ao diagnóstico 
das áreas de intervenção do PEE. 

• Criar um template com explicação sobre os campos. 

• Integrar o Boletim Escolar ao PEE e fazer um piloto do 
mesmo. 
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6. Componente 2 – Acções e metas 

EGRA / SDI 

 

Durante a 2ª Missão do Banco Mundial foram reestruturados, de 

forma comparativa, os itens do SDI com base nos padrões 

internacionais, conforme Anexo 10. Com base nesta reestruturação, 

deverão ser identificados os itens que estão em falta. 

Com a alteração, novos itens para o relatório talvez exijam voltar à 

base de dados para a elaboração de novas análises, trabalho que 

deverá ser feito em conjunto com o Consultor de Avaliação de 

Impacto contratado. 

A consultora Elena Roseo, do Banco Mundial, irá também apoiar a 

Componente 2 nas acções pertinentes ao EGRA/SDI. 

O Banco Mundial irá ainda indicar um consultor para apoiar a 

realização de um estudo comparativo entre o EGRA I (2011) e EGRA 

II (2016). 

 

• Foi elaborado o plano de disseminação dos resultados com as 
tarefas definidas. Este plano foi revisado na última semana de 
Setembro de maneira conter: 

o Relatório Técnico e Sumário Executivo. 
o Desdobrável e Vídeo. 
o Acções presenciais de disseminação nas províncias. 

 

• Concluir o relatório técnico e sumário executivo do EGRA / 
SDI com base no padrão estabelecido. 

• Concluir o Plano de Disseminação com os respectivos 
orçamentos. 

• Elaboração do TdR para a contratação da firma que vai 
realizar o Egra III e SDI II, até Março de 2018. 

• Disponibilizar a base de dados e os inquéritos à consultora 
Rita, do Banco Mundial, que irá auxiliar na análise dos dados. 
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Avaliação de Impacto 

 

Foi contratado o Consultor para Avaliação de Impacto, o qual, 

apresentou o plano de trabalho que foi discutido com a componente 

e que está a ser reajustado, conforme Anexo 11. Dentre outras 

tarefas previstas no TDR, deverá apoiar a Componente 2 no: 

• Seguimento do baseline da avaliação de impacto – definido 
como o EGRA/SDI de 2016. 

• Na reestruturação do Relatório Técnico e Sumário Executivo 
do EGRA/SDI de 2016. 

• Na integração entre os indicadores intermédios do PAT e os 
indicadores da avaliação de impacto. 

 

• Concluir o relatório técnico e sumário executivo do EGRA / 
SDI com base no padrão estabelecido. 

• Ministrar a formação em Recolha e Tratamento de Dados 
Qualitativos. 

• Elaborar e apresentar os guiões para as entrevistas de 
seguimento dos indicadores. 

 

Avaliação Nacional 4ª e 6ª Classes 

 

Foi elaborado um calendário previsto para a realização de todas as 

avaliações para os anos de 2018 e 2019, conforme Anexo 12. 

Durante a Missão do Banco Mundial, de 19 a 22 de Setembro, foram 

definidos os elementos básicos para os Termos de Referência (TDR) 

da consultoria a ser contratada para a realização da Avaliação 

Nacional de Português e Matemática da 4ª e 6ª classe. O TDR final 

deverá estar concluído até o fim de outubro de maneira a não 

inviabilizar o calendário de exames e avaliações a serem 

implementados em 2018 e 2019. Foi também defendido pela TTL que 

a Componente deverá centrar esforços na realização desta 

Avaliação, uma vez que a mesma é sempre menos onerosa, por 

ocorrer em intervalos de 4 a 5 anos, e, portanto, mais sustentável 

para o estado. 

 

• Conclusão do TDR para Avaliação Nacional na segunda etapa 
da missão do Banco Mundial, de 23 a 27 de Outubro. 

• Avaliação das Manifestações de interesse e elaboração de 
proposta de Short List. 
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Exames Nacionais 

 

Após reiniciado o processo com a nova abertura para manifestações 

de interesse, a componente realizou a avaliação das manifestações 

recebidas e encaminhou à equipa de Aquisições a proposta de Short 

List.  

Foi estimado o cronograma com as etapas necessárias para o 

trabalho da firma a ser contratada no primeiro trimestre de 2018 e 

com a data estimada para a realização de um Piloto dos Exames 

Nacionais para Novembro de 2018.  

 

• Acompanhar a equipa de Aquisições nos passos necessários à 
conclusão do processo de contratação da consultoria. 

 

Estratégia quinquenal de avaliação 

 

Todos os documentos para a contratação da consultora estavam 

elaborados no trimestre anterior. No entanto, o TDR foi alterado do 

modelo de Lump Sum para Time Base, e foram acrescidas novas 

tarefas de apoio técnico à Componente 2. Durante a segunda missão 

de supervisão do Banco Mundial foram identificados novos 

elementos que devem constar no TDR, sendo um deles o apoio nas 

tarefas de disseminação dos resultados do EGRA/SDI. 

 

• Validar o TDR na segunda parte da missão do Banco Mundial, 
de 23 a 27 de Outubro. 

• Espera-se que o processo de contratação esteja concluído no 
início do 4º Trimestre 
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7. Comunicação do PAT 

Acções de apoio à formação de Agosto 

 

• Gestão da comunicação Institucional do PAT com a imprensa 
e disponibilização de informações necessárias para redação 
de notícias sobre a formação de Agosto.  

• Selecção de informações para comunicação externa (Press-
realese e nota de imprensa); 

• O envio de notas de imprensa, por email e\ou em formato 
físico, para as redacções de informação dos órgãos de 
comunicação social. 

• A convocação e intermediação do contacto com a imprensa 
para entrevistas com a Gestora do PAT e a prestação de 
esclarecimentos sobre o projecto aos jornalistas. 

• Organização de uma conferência de imprensa; 

• Monitoria, recolha e selecção de informações sobre o PAT 
veiculadas na imprensa; 

• Instrução e envio de material de comunicação aos 
coordenadores provinciais das ZIP de modos que as 
formações pudessem ter a cobertura da imprensa local. 

 

Um dos aspectos positivos é o facto da imprensa nacional dar muito 

valor a formação dos professores, ao ponto de destacar nos seus 

principais serviços de notícias. A Rádio Nacional de Angola, a 

Televisão pública de Angola e o Jornal de Angola, Angop, órgãos de 

comunicação social de maior alcance nacional, garantiram em todo 

território angolano a cobertura das actividades formativas com 

reportagens e entrevistas aos principais actores do evento: os 

professores e formadores das ZIP. 

 

• A criação de uma base de dados dos coordenadores 
províncias e municipais que vai facilitar a comunicação 
directa entre o PAT e os destinatários da formação. 

• Aposta na comunicação via redes sociais; 

• Criação de grupos de interação nas redes sociais. 
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 Jornal online Angop 

 

 Jornal online O País 

 

 Jornal online Angop 
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Outras acções de apoio ao PAT 

 

• No âmbito das actividades ligadas ao Gabinete de Estudos, 
Planeamento e Estatística do Ministério da Educação e 
apoiadas pelo PAT, realizada de 3 a 7 de Outubro de 2017, em 
Luanda, foram organizadas as seguintes acções comunicação: 

o Intermediação do contacto com a imprensa para 
cobertura do seminário. 

o Envio de notas de imprensa e press-realse aos 
diferentes redacções de informação dos distintos 
meios de comunicação social. 

• Foi criada uma página na rede social Facebook e no 
WhatsApp para complementar as acções de divulgação de 
informações institucionais do PAT. 

• Iniciada a organização da lista de contactos dos 
coordenadores municipais das ZIP para fins de mail-list, de 
maneira a garantir um melhor fluxo de comunicação com  

 Página do Facebook do MED-PAT 
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Contratação de firma de comunicação 

 

• A firma contratada neste 3º Trimestre.  

• Proposto um cronograma/roteiro de realização dos trabalhos 
que inclui todas as etapas a serem implementadas com o fim 
de serem realizadas na data proposta. 

• Proposto um guião para o vídeo institucional do PAT. 

• Produzido o Layout para revista e definiu a sua editoria. 

• Proposto o designer para o desdobrável do PAT. 

• Quinzenalmente têm sido realizadas reuniões onde são 
discutidos e apresentados os pontos de situação sobre os 
trabalhos do PAT. 

• Discutido durante a missão do Banco Mundial em Setembro, 
que as acções devem ser divulgadas como sendo realizadas 
pelo MED, dentro de suas responsabilidades. O PAT e o Banco 
Mundial deverão possuir referências menores nos materiais. 

 

• Conclusão e impressão do Informativo do PAT. 

• Conclusão e impressão do desdobrável. 

• Captação de imagens para vídeo do PAT. 

Contratação do Graphic Designer 

 

• Concluído o processo de avaliação e teste dos candidatos 
melhor qualificados, seguido da negociação contratual.  

 

• Adjudicação e contratação do designer para 
desenvolvimento dos materiais conforme TDR. 

Web Site do PAT 

 

• Concluído o processo de avaliação da proposta técnica-
financeira e de negociação contratual.  

• Definido durante a missão do Banco Mundial que o website 
do PAT deverá estar associado ao website do MED. 

 

• Assinatura do contrato na primeira quinzena de Outubro.. 
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8. Apoio ao SIGE 

Supervisão e treino municipal referente ao SIGE 

As missões de supervisão do SIGE visavam concluir a digitação dos 

dados em falta das escolas e verificar a qualidade dos mesmos, 

conforme Anexo 13.  Com este propósito foram visitadas todas as 

províncias do país e concluída a inserção dos dados de raiz. O 

trabalho foi realizado em polos, nos quais se concentraram os 

técnicos provinciais, municipais e os quadros do GEPE, para trabalho 

durante 4 a 6 dias, a depender da província visitada. Esta actividade 

contou com a participação de: 

• 7 quadros do GEPE. 

• 39 Técnicos de Estatística da DPE 

• 162 Técnicos de Estatística Municipais 

 

• Ajustes dos dados de escolas que se extinguiram. 

• Esclarecimento quanto à compreensão dos formulários. 

• Garantir a compatibilidade entre o nome e os níveis de 
instrução da escola. 

• Eliminação da Fichas das Escolas. 

• Inserção dos dados das projecções da população do INE. 

• Validação dos anuários provisórios pelas próprias províncias. 

• Formação em georreferenciação. 

• Capacitação dos Técnicos com formação on job. 

 

Durante a realização dos trabalhos, foram detectados alguns 

constrangimentos, como a mobilidade dos técnicos para outras áreas 

da acção provincial e municipal que não a estatística, ausência de 

sinal de internet nos municípios para a continuidade dos trabalhos 

de forma perene, necessidade de reforço em controlos de qualidade 

de dados. 

 

• Tornar a aplicação ainda mais user-friendly. 

• Desenvolvimento da versão offline já com os formulários 
revistos. 

• A própria aplicação deve gerir um inquérito de qualidade para 
avaliação da qualidade dos dados. 
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Firma para apoio ao SIGE 

 

• Levantamento de Requisitos Técnicos por meio de várias 
reuniões realizadas com os técnicos do GEPE para 
identificação das necessidades à luz dos ODS e do PAT, bem 
como das restantes Direcções do MED. 

• Revisão dos Formulários, em especial a identificação das 
limitações e alternativas ao desenvolvimento no SIGE e no 
SIGE offline. Os formulários foram todos revistos tendo sido 
alterados na sua estrutura e lógica de recolha. 

• Revisão Indicadores. O processo está concluído para uma 
parte substancial dos indicadores. No entanto, os indicadores 
do anuário precisam ser revistos para produção de um 
anuário com uma nova estrutura. 

• SIGE Offline: Iniciados os trabalhos de desenvolvimento. 
Prazo é 10 de Dezembro. 

Consultor para apoio ao SIGE 

 

• Apoio técnico à consultora FORDESI e ao GEPE na 
identificação dos requisitos técnicos e do seu grau de 

desenvolvimento, designadamente, os prioritários para a 
recolha do ano de 2018. 

• Foram revistos os formulários em articulação com o GEPE e 
ouvidos os técnicos do GEPE, das DPE e das Direcções do 
MED. 

• Revisão dos indicadores no sentido de escolher os que 
deverão constar dos anuários e dos perfis temáticos. 

• Elaborados os mecanismos de controlo de qualidade, 
aguardando apenas sua inserção na aplicação do SIGE. 

• Planeamento da Formação de Controlo de Qualidade do SIGE 
a ocorrer na primeira semana de Outubro. 

Anuário Estatístico 2016 

• Estima-se que em inícios de Novembro todos os anuários 
poderão ser extraídos. Algumas províncias com mais 
dificuldades poderão precisar de mais tempo devido a 
limitações e problemas muito técnicos específicos. 

• As missões de supervisão realizadas no trimestre 
identificaram um conjunto de necessidades que precisam ser 
resolvidos. Os desenvolvimentos actuais do SIGE contribuirão 
de forma sensível para a resolução destes problemas, 
designadamente, com o desenvolvimento do SIGE Offline. 
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9. Acompanhamento dos Indicadores 

Acompanhamento dos Indicadores 

A tabela abaixo, e também o Anexo 03, contêm o acompanhamento dos indicadores do PAT. Cabe o esclarecimento que alguns indicadores 

somente estarão alcançados em 100% ao final do projecto. 

 
Meta 

Last ISR/Project 

Restructuring Report                      
Progresso (até  30/9/2017) Comentários 

Indicadores PDO  

Demonstração de melhoria nas 

competências e conhecimentos dos 

professores em resultado da 

formação 

80% 1% (60 professores 

formados em Novembro) 

 

105,14 % (15771) professores formados em 

Janeiro/Fevereiro/Maio/Agosto nos módulos 

1 LP, 2 MAT  

1ª fase – aplicámos o pré e pós teste a 60 

professores em Novembro (melhoria de 10,5% 

em Matemática e 20,83 em Língua Portuguesa) 

2ª fase – aplicámos o pré e pós teste a 669 em 

Janeiro/Fevereiro, melhoria de 6,8 % de 

Matemática e 9,4 % de Língua Portuguesa. 

3ª fase – Aplicámos o pré teste em Maio . 

efectuamos supervisão e aplicamos grelhas de 

observação numa amostra de 150 formadores 

ZIP. 

4ª fase - Em Agosto, aplicámos um pré-teste e 

um pós-teste que abrange a matéria dos dois 

períodos de formação.  

Aplicámos grelhas de observação em sala de 

aula aos 60 formadores EM e a 150 formadores 

ZIP. 

5º - Por motivos de eleições presidenciais em 

Agosto, apenas tivemos em formação 13.618 
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formandos em todas as Províncias, no entanto 

estão já implementados programas de 

recuperação para os formadores que faltaram. 

Percentagem de Conselhos Escolares 

Activos (apenas escolas visadas pelo 

Projecto) 

100% 

(167) 

49,70 % (83) 62,87% (105 criados ) e 41,31% (69 activos - Acompanharam a formação dos Directores, 

Coordenadores e Chefes das Repartições 

Municipais sobre Consolidação das  Zip e 

apresentação do Projecto- PAT nos municípios.  

- Os facilitadores criaram os CEZ , e fizeram 

acompanhamento. 

- Forneceram informações sobre 

Cadastramento das escolas Primárias das 

Províncias. 

- Recolha de Dados para o Cadastramento das 

escolas Primárias Existentes nas Províncias 

- Organização dos manuais para a distribuição 

nas escolas Primárias do PAT. 

- Distribuição das bibliotecas escolares 

- Reuniões nas ZIP 

- Participaram na aplicação do EGRA/SDI 

Número de exercícios de avaliação 

por amostragem 

3 3 Relatório concluído – Estamos a melhorar 

alguns aspectos. Falta o consultor indicado 

pela Emily para concluir o estudo 

comparativo  

This includes EGRA and SDI.  (Still need final 

report to be considered complete but progress 

already included). 

Indicadores Intermédios 

Beneficiários Directos do Projecto 19 576 2 327  (1991 + 90 

formação Novembro + 

128 workshop + 34 

formação contabilistas + 

30 formação supervisão + 

54 formação em PEE) 

92,64% - 18 137 (2327 + 669 formação de 

Janeiro + 12  técnicos INIDE formação 

componente  2 + 13 técnicos do INFQE  

formação  Sigf/ Moodle) + 37 formação 

experimental de PEE + 15 043 professores 

das ZIP + 36 formação dos contabilistas) 

Informação recolhida deste o inicio do projecto 

até 30/09/2017 
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Mulheres Beneficiárias 50% 30% 50% Anexo III This is based on gender of participants listed 

above. 

ZIPs constituídos e activos 167 167 - Reuniões quinzenais com os professores 

- Reuniões mensais com os facilitadores - 

planificações 

- Criação do Banco de dados das ZIP; 

- Selecção das restantes escolas do PAT e 

identificação dos Centros de Recursos nos 

Municípios não abrangidos na primeira fase; 

- Recepção dos Kits de manuais para as ZIPs 

do PAT, conferir e operacionalizar nas ZIPs 

- Consolidação dos Mapas das Escolas do 

PAT. 

- Divulgação das actividades realizadas   

- Espaço radiofónico “Aprender na ZIP”   

- Elaboração do Manual de orientação de 

criação dos CEZ  

- Oficinas metodológicas 

- Apoio à formação contínua 

- Formação/produção de materiais 
(Anexo IV) 

Relatórios dos coordenadores e dos 

facilitadores 

Facilitadores das ZIP recrutados e 

formados 

30 33 Os facilitadores estão recrutados e 

formados. Formação efectuada em 

Novembro 2016 (actualmente temos 29 pois 

faleceu um inspector). A presente data estão 

recrutados e formados 33 facilitadores, 

sendo 12 inspectores e 22 facilitadores 

(Anexo V) 

Os facilitadores: 

- Acompanharam a formação dos Directores, 

Coordenadores e Chefes das Repartições 

Municipais sobre Consolidação das Zip e 

apresentação do Projecto- PAT nos municípios.  

- Criaram os CEZ, e fizeram acompanhamento. 

- Forneceram informações sobre 

Cadastramento das escolas Primárias das 

Províncias. 

- Recolha de Dados para o Cadastramento das 

escolas Primárias Existentes nas Províncias 
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- Organização dos manuais para a distribuição 

nas escolas Primárias do PAT. 

- Distribuição das bibliotecas escolares 

- Reuniões nas ZIP 

- Participaram na aplicação do EGRA 

- Colaboraram com a logística administrativa 

da formação dos professores nas províncias. 

Conjuntos de Relatórios Escolares 

produzidos e disseminados   

842 0 Entre as tarefas já executadas e em curso 
constam: 
Modelo de boletim escolar; layout aprovado 
(Em curso); 
Acções divulgação do PAT; Facebook; 
Diversas intervenções. 

Vide Plano de Comunicação em anexo VII 

6 Módulos de formação de 

professores em serviço, alinhados 

com as metas de aprendizagem 

desenvolvidas 

Sim Sim 66,6% (os módulos 1 
, 2, 3 e 4) 

1ª fase modulo 1 e 2 alinhados com as metas 
de aprendizagem, concluídos e reproduzidos 
na formação de Janeiro. Preparados e 
distribuídos na formação de Maio e Agosto. 
2ª fase – Analisados os módulos 3 e 4 
confirma-se que estão alinhados com as 
metas de aprendizagem. 

Concurso já lançado para reproduzir os 
manuais. 

Número de professores primários 

qualificados em resultado da 

formação 

15 000 15043 3º Fase formação de Maio e Agosto. Por 
motivos de eleições presidenciais em 
Agosto, apenas tivemos em formação 13.618 
formandos em todas as Províncias, no 
entanto estão já implementados programas 
de recuperação para os formadores que 
faltaram. 

As províncias já implementaram programas de 
recuperação para os formadores que faltaram. 

Escolas de Formação de Professores 

equipadas 

18 0 72,22% ( 13 escolas equipadas) Até à data de 30 de Setembro 

Escolas centrais das ZIP equipadas 167 0 Concurso concluído, a empresa já foi 
selecionada, o processo de contratação 
concluído. 

O material já está nos armazéns, em Luanda, 
da empresa que ganhou o concurso. Irão 
começar a distribuição a partir de 10 Outubro 
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Número de kits para escolas 

produzidos e distribuídos 

842 0 Concurso concluído, a empresa já foi 
selecionada, o processo de contratação 
concluído. 

O material já está nos armazéns, em Luanda, 
da empresa que ganhou o concurso. Irão 
começar a distribuição a partir de 10 Outubro 

Número de kits para professores 

produzidos e distribuídos  

15 000 33,3% 33,3% - O módulo 1 e 2 já foram entregues 
aos 15.771 professores  

 

Número de Projectos Educativos 

aprovados 

520 0 Conforme sugestões do BM, o manual está a 
ser concluído conforme trabalho efectuado 
pela equipa do ME e a consultora do BM 
Elena. 

Será imprimido no próximo trimestre. 

Número de subsídios pagos 520 0   

Enquadramento da Avaliação revisto Sim Não   

Metas essenciais definidas e banco de 

itens e testes estandardizados 

construídos 

Sim Não  Foram identificados os descritores de LP e MAT 

da 4ª e 6ª classe 

Fases da Avaliação de Impacto 

concluídas 

 “Recolha dos dados 

completa” 

 Análise de dados de follow-Up, Relatório IE 

Sistema de avaliação das 

aprendizagens para o nível da 

primária 

Sim Não   

Relevância do Sistema de Avaliação 

das aprendizagens 

3  3 Análise estatística efectuada. Formação aos 

técnicos do PAT (componente 2 e INIDE) 

concluída. Relatório concluído. 

Relatório Base Line concluído e entregue. 

Número de directores de escolas 

provinciais, municipais e de formação 

de professores formados em gestão 

relacionada com o Projecto. 

254 248 (128 – Worshop; 34 -  

formação contabilistas; 

30 – formação 

supervisão; 54 – 

formação PEE) 

2348 – Vide planilha em anexo   
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Beneficiários do Projecto 

Até o terceiro trimestre, foram 

beneficiados em média 16.519 

pessoas, da meta 19.457. Como os 

beneficiários são actores do projecto 

que participam repetidas vezes de 

acções de formação, treino ou acções 

técnicas operacionais, o cálculo do 

total leva em consideração a média da 

participação daqueles nos trimestres. 

A meta do Projecto para beneficiários 

do sexo feminino é de pelo menos 

50%, e até este momento o projecto 

atingiu 58% de beneficiários do sexo 

feminino. 

 

Tabela 04. Beneficiários do Projecto 

Beneficiários 
Meta 

prevista 

Realizado 
até 2016 

Realizado 
no 1º 

Trimestre 
2017 

Realizado 
no 2º 

Trimestre 
2017 

Realizado 
no 3º 

Trimestre 
2017 

Total 
alcançado 

(média) 

Total Total Total Total 

Professores das Escolas Primárias 15 000     15 066 13 618 14 342 

Formadores ZIP 669   669     669 

Formadores EM 90 90       90 

Directores de Escola 842 842       842 

Subdiretores Pedagógicos de Escola 842           

Contabilistas 36     35 36 36 

Directores de DPE 18 18       18 

Coordenador Municipal da ZIP 167 167       167 

Coordenador Provincial da ZIP 18 18       18 

Facilitadores / Inspectores 30 33       33 

Técnicos de Estatística Municipais 167       162 162 

Técnicos de Estatística da DPE 18       39 39 

Equipa de Estatística do GEPE 7 7     7 7 

Componentes do PAT (EGP) 10 10 10     10 

Coordenadores do PAT (CEP) 3 5 3     4 

Grupo GTNSA do INIDE 17 26       26 

Quadros da Comunidade para PEE 842 48 37     43 

Técnicos do INFQE 12 13 13     13 

Secretaria Geral do ME (Quadros do ME) 1 1       1 

Membros dos CEZ nas 167 ZIP 668           

 Totais  19 457 1 278 732 15 101 13 862 16 519 
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10. Acompanhamento do Plano Detalhado de Tarefas 

O Plano Detalhado de Tarefas (PDT) 

O Plano Detalhado de Tarefas (PDT) foi elaborado baseado no Calendário de Implementação (Implementation Shedule) do Projecto. Semelhante 

ao Gráfico de Gantt, pode-se ter uma melhor apreciação visual sobre o andamento das tarefas, com maior previsibilidade e melhor estimativa 

de tempo. Vide Anexo 01. 

O PDT está elaborado com base no modelo abaixo, com indicação da Macro Actividade, a qual é dividida em actividades, e esta subdividida em 

tarefas exequíveis e alocadas no tempo. As Actividades possuem um indicador de conclusão, que auxilia na definição de como a mesma deverá 

ser considerada concluída. As tarefas possuem responsáveis. Ao final de cada trimestre faze-se a análise do ponto de situação de cada tarefa. 

 

Tabela 05. Modelo do Gráfico de Gantt do Projecto  

Macro Actividade 
(Categoria) 

Actividade 
Objectivos (Tarefas) / 

Diários e Semanais 
Indicador de 
desempenho 

Responsável 
Mês Mês … 

Realizada 
Ponto de 
Situação 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Nome da 
categoria 

Actividade 

Tarefa 1 

Indicador de 
conclusão da 

Actividade 

Nome               
Tarefa 2 Nome               
Tarefa 3 Nome               

Tarefa 3 Nome               
Tarefa 5 Nome               

 

  



 

Ministério da Educação - Projecto Aprendizagem para Todos - PAT Relatório 3º Trimestre 2017 

 

 
43 

 

Quantidade de tarefas alocadas em 2017

O gráfico indica que o PDT possui, até o 2º trimestre, 424 tarefas 

alocadas à equipa ou às empresas contratadas até o final de 2017. 23 

tarefas a mais que no semestre anterior. Estas novas tarefas estão 

associadas à Avaliação de Impacto. 

Destas tarefas, mais 50% foram concluídas, ou seja, 217 foram 

concluídas, apenas 7 tarefas a mais que no trimestre anterior. 32 

tarefas estão em execução, 5 a mais que no trimestre anterior. 93 

tarefas em execução, 10 a mais que no trimestre anterior e que 

devem estar concluídas até Dezembro. 

Existem 33 tarefas atrasadas, 16 a menos que no trimestre anterior, 

o que indica uma evolução. 

As 31 foram alocadas para 2018 não sofreram alteração e nenhuma 

nova tarefa foi cancelada por não haver mais tempo hábil para sua 

execução. 

Quanto à aprovação dos processos junto ao Banco Mundial, estão a 

ser realizadas, pelo menos 1 vez por mês, reuniões com a TTL com 

agenda focada na supressão das pendências. As tarefas realocadas 

para 2018 farão parte do PDT de 2018. 

 Quantidade de tarefas de 2017 conforme o estado 
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Tarefas de 2017 concluídas e em atraso 

Observa-se pelo gráfico que até Junho, 51% das tarefas previstas no 

PDT foram concluídas a contento. As tarefas “Em Execução”, as 

tarefas “Atrasadas” e as “Tarefas a serem executadas em 2017”, 

somam 37% do total de tarefas para 2017. As tarefas atrasadas e 

realocadas para 2018 representam apenas 12%. Este número não é 

muito significante. 

Os percentuais diferem dos números do trimestre anterior em 

função do acréscimo das 23 novas tarefas. 

Há que se considerar que, diferente do último trimestre de 2016, os 

51% de tarefas concluídas continuam a influenciar 

significativamente no aumento dos desembolsos, como será visto 

no capítulo referente à análise financeira, uma vez que se conclui o 

trimestre com 74,65% de desembolso. 

Isso porque uma grande quantidade destas tarefas estava associada 

à formação de professores, e consequentemente ao desembolso 

para a formação, tanto como associadas à conclusão de aquisições 

iniciadas no final de 2016, como o apetrechamento das ZIP e para as 

Escola de Magistério. 

 % de tarefas concluídas e em atraso 

 

  

51%
37%

12%

% de tarefas concluídas e em atraso

Tarefas concluídas em 2017 Tarefas com execução em 2017

Tarefas realocadas para 2018
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11. Acompanhamento dos Riscos 

Plano de Acompanhamento dos Riscos 

Baseado no Plano de Tarefas Detalhado, um outro instrumento de 

acompanhamento de projectos foi elaborado, chamado Plano de 

Acompanhamento dos Riscos, conforme Anexo 02 Como todo 

projecto possui riscos, é necessário identificá-los, analisar o seu 

impacto e estabelecer previamente um plano de respostas aos 

riscos. 

Análise de Impacto: 

• I: Impacto (1 a 5); 

• P: Probabilidade (1 a 5); 

• EXP: Grau de exposição ao risco (I x P): 

o Riscos Incipientes: entre 1 a 6.  

o Riscos Moderados: entre 7 a 14.  

o Riscos Graves: entre 15 a 25. 

Respostas ao risco: 

• Evitar: planejar uma forma de eliminar o risco;  

• Mitigar: reduzir a probabilidade de ocorrência ou o impacto; 

• Transferir: repassar para um terceiro; 

• Aceitar Ativamente: desenvolver plano alternativo (de 

contingência) para o caso da ocorrência do risco; 

• Aceitar Passivamente: não fazer nada. 

• Estado: Activo, Ocorrido, Cancelado, Fechado. 
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Evolução dos riscos quanto ao Estado 

Após a reorganização do Plano de tarefas com a inclusão de novas 

actividades referentes à avaliação, 10 novos Riscos foram 

identificados e acrescidos ao Plano, sendo os mais críticos: 

• Entrega dos Módulos 03 e 04, e dos demais materiais para as 
formações 

• Preparação dos Módulos 03 e 04 pela Fundação Calouste 

• Entrega dos equipamentos para as ZIP 

• Contratação da empresa para Avaliação Nacional 4ª e 6ª 
Classes 

• Contratação da empresa para Exames Nacionais 

• Impressão dos Boletins Informativos 

• Sobreposição no cronograma das actividades e concursos 
referentes à avaliação (Componente 2) 

• Modificação dos Directores das DPE. 

Com este acréscimo, que totaliza 24 Riscos no Plano, e com o facto 

de que apenas 1 risco Activo foi Fechado, 63% Riscos permanecem 

ainda Activos e exigir atenção no próximo trimestre, em 2017.  

Importa atenção o facto de apenas 1 (um) risco ter sido Fechado, o 

que implica que as medidas de mitigação necessitam ser revistas. 

Outra probabilidade é que o atraso em algumas tarefas seja também 

a causa.  

 Riscos quanto ao Estado 
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12

1 0 1

6
3

0

5

15

3
0

6

0

5

10

15

20

Activo Ocorrido Cancelado Fechado

Evolução dos Riscos quanto ao Estado

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Activo; 63%Ocorrido; 13%

Cancelado; 0%

Fechado; 25%

Riscos do 3º Trimestre quanto ao Estado

Activo Ocorrido Cancelado Fechado



 

Ministério da Educação - Projecto Aprendizagem para Todos - PAT Relatório 3º Trimestre 2017 

 

 
47 

 

Evolução dos riscos quanto a Exposição 

A natureza transitória dos riscos e seu acompanhamento mensal 

permitem que ao longo do projecto um risco possa transitar de 

categoria. É exatamente isso que se espera, que os riscos transitem 

para os graus de exposição menos críticos. 

Com o acréscimo de 10 novos riscos e com a transição dos riscos 

anteriores entre os graus de exposição, temos uma nova composição 

dos riscos: 

• Risco Incipiente: acréscimo de 1 

• Risco Moderado: acréscimo de 4 

• Risco Crítico: acréscimo de 4 

• Risco Encerrado: acréscimo de 1 

É significativo o facto de 8 dos 10 novos riscos identificados no 3º 

Trimestre serem Críticos ou Moderados, elevando para 50% o 

percentual representado por estas duas categorias de Risco. 

Tendo o PAT vindo a melhorar continuamente o resultado de sua 

avaliação, importa manter a atenção e o foco no controlo das tarefas 

semanais de maneira a que as medidas de mitigação dos riscos sejam 

efetivamente implementadas e acompanhadas. 

 

 Riscos quanto à Exposição 
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Acompanhamento de riscos Graves e Moderados 

Tabela 06. Tabela de riscos graves e moderados - versão 03 

COD 
Identificação 

do Risco 
Descrição do Risco Causas Prováveis 

Descrição do 
Impacto 

I P EXP Resposta Acção Preventiva 
Acção 

Corretiva 
Status 

Acompanhame
nto 

R18 

Entrega dos 
Módulos 03 
e 04, e dos 
demais 
materiais 
para as 
formações 

O concurso obriga a 
entrega de materiais 
em 3 etapas diferentes 
para atender às 
formações dos 
professores e, 
portanto, a empresa 
deve ter capacidade de 
o fazer localmente. 

Empresas 
participantes do 
concurso objectivam 
produzir os materiais 
fora de Angola, o que 
inviabiliza os prazos de 
entrega. 

A não entrega dos 
materiais inviabiliza 
a formação dos 
Formadores em 
Janeiro e a Formação 
dos Professores em 
Maio pois não 
haverá materiais 
didáctcos. 

5 5 25 Mitigar 

Verificar com as 
Aquisições todas as 
informações a serem 
fornecidas às 
empresas referente 
aos prazos de 
entrega e a 
impossibilidade de 
se executar fora de 
Angola. 

  Activo 

O risco deve 
ser 
acompanhado 
até a data da 
contratação. 

R19 

Preparação 
dos Módulos 
03 e 04 pela 
Fundação 
Calouste 

Devido às datas 
estipuladas para as 
formações e para a 
impressão dos 
materiais para a 
formação, a FCG 
deverá ser célere nas 
revisões dos materiais 
no intervalo entre uma 
e outra formação. 

Atraso na revisão e 
entrega dos conteúdos 
ao PAT após a 
testagem dos mesmos 
nas formações de 
Outubro e Janeiro. 

Inviabiliza a 
produção gráfica dos 
manuais em tempo 
para as formações. 

5 5 25 Mitigar 

Definido o 
calendário de 
entrega dos 
conteúdos revisados 
de forma atempada 
para garantir o 
tempo necessário 
para a produção dos 
mesmos. 

  Activo 

O risco deve 
ser 
acompanhado 
ao final de 
cada formação. 

R1 

Acompanha-
mento dos 
contabilistas 
provinciais. 

Necessidade de se 
acompanhar a 
actuação das 
províncias na gestão 
dos fundos e dos 
programas de 
formação em nível 
municipal. 

Pouca prática em 
aquisições e controlo 
financeiro para os 
itens elegíveis. 

Ineficiência no uso 
dos fundos e 
inexecução parcial 
da formação dos 
professores e PEE. 

5 4 20 Mitigar 

Elaborar um guião 
para execução dos 
fundos 
descentralizados, 
com modelos tipo, 
regras, itens 
elegíveis, para a 
formação e para os 
PEE. 

Executar uma 
segunda 
formação em 
Julho de 2017 
para eventuais 
ajustes de 
execução. 

Activo 

O risco deve 
ser 
acompanhado 
em todo o 
primeiro 
semestre de 
2017. 
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COD 
Identificação 

do Risco 
Descrição do Risco Causas Prováveis 

Descrição do 
Impacto 

I P EXP Resposta Acção Preventiva 
Acção 

Corretiva 
Status 

Acompanhame
nto 

R17 

Entrega dos 
equipamen-
tos para as 
ZIP 

Empresa contratada 
irá entregar os 
equipamentos nas 167 
ZIP do país, que devem 
estar seguras para 
receber os 
equipamentos e 
materiais. 

Possível falta de 
condições de 
segurança nas ZIP. 

Possibilidade de os 
equipamentos serem 
furtados pela falta 
de condições de 
segurança. 

4 5 20 Mitigar 

Elaborar relatório 
com foto do local 
onde ficarão os 
equipamentos nas 
167 ZIP. Para as ZIP 
sem condições de 
segurança estes 
devem ser armaze-
nados na RME. 

Até Fevereiro, 
caso a ZIP não 
tenha 
organizado as 
condições, os 
equipamentos 
devem ser 
destinados a 
outra escola. 

Activo 
Relatório em 
elaboração. 

R21 

Contratação 
da empresa 
para 
Avaliação 
Nacional 4ª e 
6ª Classes 

TDR deverá estar 
elaborado até final de 
Outubro de 2017 de 
maneira a que o 
concurso possa dar 
continuidade à 
avaliação da 
manifestação de 
interesse e elaboração 
da Lista Curta. 

Longo tempo de 
espera pelas 
deliberações do BM 
sobre este TDR 
implicaram em atrasos 
em todas as tarefas 
subsequentes 
referentes à 
contratação da  
empresa. 

A não contratação 
da empresa até 
Março de 2018 pode 
inviabilizar a 
aplicação do piloto 
de pré-testagem em 
Fevereiro de 2019. 

5 3 15 Mitigar 

Componente 2 irá 
elaborar o draft do 
TDR para 
deliberação com o 
BM. TDR deve ser 
concluído durante a 
segunda parte da 
missão do Banco 
Mundial em Angola. 

  Activo 

12 tarefas 
referentes a 
esta 
contratação 
foram alocadas 
para 2018 com 
prejuízos ao 
calendário. 

R2 

Criação e 
articulação 
dos Conselho 
das Escolas. 

Não poderá depender 
apenas do Facilitador, 
pois esta actuará por 
fases. 

Facilitadores somente 
terão visitado todas as 
escolas em 2018. 

Não elaboração do 
PEE e uso dos 
subsídios em 
algumas as escolas. 

3 4 12 Mitigar 

Formação em PEE 
deve ser suficiente 
para Criação dos CE 
e elaboração dos 
PEE. 

  Activo 

O risco se 
mantém, mas 
diminuiu a 
exposição pois 
o PEE somente 
será activado 
em 2018. 

R22 

Contratação 
da empresa 
para Exames 
Nacionais 

A empresa que irá 
elaborar o Manual de 
Viabilidade deve estar 
contratada em 
Fevereiro de 2018 para 
que em Julho entregue 
o manual e se inicie a 
preparação do Piloto. 
Isso implica em se 
estar a avaliar as 
Propostas Técnicas em 
Dezembro de 2017. 

Demora na avaliação 
das manifestações de 
interesse ou em 
qualquer outra fase 
subsequente pelas 
Aquisições. A empresa 
deve estar contratada 
em Março de 2018. 

A não contratação 
da empresa até 
Março de 2018 pode 
inviabilizar a 
aplicação do piloto 
em Novembro de 
2018. 

4 3 12 Mitigar 

Acompanhar 
semanalmente as 
Aquisições e o Banco 
Mundial para não 
atraso nos processo 
de contratação. 

  Activo 

Lista Curta 
necessita ser 
validada pelo 
Banco. 
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COD 
Identificação 

do Risco 
Descrição do Risco Causas Prováveis 

Descrição do 
Impacto 

I P EXP Resposta Acção Preventiva 
Acção 

Corretiva 
Status 

Acompanhame
nto 

R3 

Não 
uniformidade 
de 
Relatórios. 

Vários actores geram 
relatórios e há 
necessidade de se 
uniformizar os 
mesmos. 

Facilitadores, 
Coordenadores ZIP, 
Directores de Escola 
ZIP, podem duplicar 
informações. 

Informações 
repetidas e sem 
consistência para 
avaliação e 
monitoria. Demora 
no processamento. 

2 5 10 Mitigar 

Elaborar um modelo 
único de Relatório e 
Controlo com 
preenchimento 
parcial de cada 
interveniente. 

  Activo 

M&A está a 
elaborar um 
modelo de 
relatório para 
as acções em 
nível 
provincial. 

R15 
Impressão 
dos Boletins 
Informativos 

Demora provável na 
elaboração do novo 
modelo com as 
alterações sugeridas 
na 2ª Missão do 
Banco. 

Revisão do modelo 
para inserir elementos 
do PEE, cujo manual 
ainda se encontra em 
elaboração. 

Não impressão do 
primeiro Boletim de 
2017, sendo que o 
previsto eram 2 
Boletins. Impacto no 
desembolso. 

2 5 10 Aceitar   

Reorganizar a 
produção dos 
Boletins para 
2018. 

Activo   

R23 

Sobreposição 
no 
cronograma 
das 
actividades e 
concursos 
referentes à 
avaliação 
(Component
e 2) 

Excessiva quantidade 
de tarefas acumuladas 
para o 4º trimestre de 
2017 e o 1º trimestre 
de 2018, tanto para a 
Componente 2 quanto 
para as Aquisições. 

Atrasos ocorridos em 
2017 na elaboração ou 
aprovação de TDR, ou 
na avaliação de 
manifestação de 
interesse, somado ao 
pouco espaço de 
tempo para as tarefas 
que se acumularam 
até Março de 2018. 

Atraso no 
cronograma em 
acções críticas em 
função do acúmulo 
de tarefas num 
breve espaço de 
tempo para a 
Componente 2. 

2 5 10 Mitigar 

Elena Roseo e Rita 
(do Banco Mundial) 
e Margateh 
(Consultora) 
precisarão apoiar no 
acompanhamento 
das actividades 
técnicas. Sector de 
Aquisições deve ser 
acompanhado 
semalmente pelo 
Adjunto. Tarefas do 
Banco Mundial 
devem ser 
acompanhadas por 
Elena Roseo a cada 
pedido e 
quinzenalmente.  

  Activo 

Deve-se 
priorizar a 
atenção à 
Avaliação 
Nacional por 
ser o processo 
mais longo. 
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COD 
Identificação 

do Risco 
Descrição do Risco Causas Prováveis 

Descrição do 
Impacto 

I P EXP Resposta Acção Preventiva 
Acção 

Corretiva 
Status 

Acompanhame
nto 

R24 

Modificação 
dos 
Directores 
das DPE. 

Com a nomeação de 
novos Governadores, 
novos directores das 
Direcções Provinciais 
de Educação estão a 
ser nomeados em 
substituição aos 
antigos, já detentores 
de Know how 
referente ao PAT. 

Alterações decorrentes 
do processo eleitoral. 

Pouco conhecimento 
sobre as acções sob 
responsabilidade da 
DPE pode impactar 
na boa execução das 
actividades em nível 
provincial e 
municipal. 

2 5 10 Mitigar 

Planear novo 
workshop com a 
presença dos 
Directores da DPE 
para esclarecimento 
sobre o PAT, as 
actividades que 
ocorrem nas 
províncias, os fundos 
descentralizados, e 
as necessidades de 
acompanhamento. 

  Activo 
Solicitar acção 
de formação. 

R16 

Conclusão do 
novo manual 
do PEE e 
Subsídios. 

As mudanças 
significativas no 
Manual do PEE e 
Subsídios implicarão 
em atraso na produção 
gráfica dos mesmos. 

Alterações ocorreram 
no final de Setembro. 

Atraso na impressão 
e realocação da 
formação para início 
de 2018 e atraso no 
cronograma. 
Impacto no 
desembolso 
referente aos custos 
da formação. 

3 3 9 Aceitar   

Elaborar novo 
cronograma 
para a 
formação em 
PEE para 
Janeiro ou 
Fevereiro. 

Activo 

Realocar a 
formação para 
Janeiro ou 
Fevereiro e 
acompanhar a 
conclusão dos 
materiais. 
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12. Acompanhamento do Plano de Aquisições 

Plano de Aquisições – STEP 

O Plano de Aquisições completo encontra-se no Anexo 14. Abaixo estão indicados apenas os itens não concluídos, ou que estejam concluídos do 

ponto de vista de contratação, mas não do ponto de vista de entrega dos produtos ou serviços. Para estes últimos casos o cálculo da matriz de 

GUT não se aplica. 

Tabela 07. Plano de Aquisições de 2017 em matriz de GUT 

Request for Bids 
Activity Reference No. / Description: Responsável Ponto de situação Follow UP G U T GUT 

AO-PAT-7971-GO-RFB / Purchase/ installation of equipment 
and materials for the Teacher School (EM) (4 Lots) 

Paulo Concluído. Entregas a serem realizadas nas EM.         

AO-PAT-3551-GO-RFB / Printing of Portuguese and 
Mathematics Manuals and Guides  

Paulo Concluído. 
Serviço concluído. 
Falta NO na Adenda 02 e inserir a 
Adenda 03. 

3 3 3 27 

AO-PAT-3553-GO-RFB / Printing of School Education Projects 
and School Grants Manuals - 4.250 Copies 

Carla Concluído. 
Serviço não iniciado pela alteração 
do conteúdo. 

3 3 3 27 

AO-PAT-3552-GO-RFB / Purchase of Items for Portuguese and 
Mathematics Kits for Schools 

Carla Concluído. A aguardar entrega nas escolas.         

AO-PAT-3674-GO-RFB / Purchase/installation of information 
technology and communication equipment for the ZIPs (4 
Lots) 

Paulo Concluído. Entregas a serem realizadas nas ZIP.         

Request for Quotations               
Activity Reference No. / Description: Responsável Ponto de situação Follow UP G U T GUT 

AO-PAT-3578-GO-RFQ / Printing and Editing of Education 
Statistics Yearbook 

Sara Não iniciado   2 2 3 12 

AO-PAT-12612-GO-RFQ / Shopping for New Edition of ZIP 
Manuals 

Sara Não iniciado   4 4 4 64 
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Direct Selection 
Activity Reference No. / Description: Responsável Ponto de situação Follow UP G U T GUT 

AO-PAT-3569-NC-DIR / Create and Maintain a webpage for 
PAT on the INFQ/MOE website 

Sara 
Em negociação do 
contrato. 

Aguardar resposta da empresa. 3 3 4 36 

Quality and Cost Based Selection (QCBS), Fixed Budget Based 
Selection (FBBS), Least Cost Based Selection (LCBS) 

    e          

Activity Reference No. / Description: Responsável Ponto de situação Follow UP G U T GUT 

AO-PAT-3580-CS-QCBS / Institution/firm to conduct 4th and 
6th Grade National Assessment in Portuguese and 
Mathematics  

Paulo Não possui TDR. 
TDR em revisão pela TTL até final de 
Outubro. 

5 5 5 125 

AO-PAT-3675-CS-QCBS / Independent Verification Agents Paulo Concluído. Em execução.         

AO-PAT-6156-CS-QCBS / Feasibility Study and Operations 
Manual for National Exams 

Paulo 
Relatório das 
manifestações de 
interesse elaborado. 

A concluir Lista Curta. 5 5 4 100 

Consultant Direct Selection (CDS)               
Activity Reference No. / Description: Responsável Ponto de situação Follow UP G U T GUT 

AO-PAT-3633-CS-CDS / SIGE/Database (Firm) Sara Concluído. Em execução. 5 5 5 125 

AO-PAT-3639-CS-CDS / Specialist to Develop Assessment 
Strategy and 5 year plan 

Carla Documentação entregue. TDR em revisão pela TTL. 5 5 3 75 

AO-PAT-3676-CS-CDS / Institution/firm to prepare and 
implement in- service teacher training programs 

Paulo Concluído. Em execução.         

Individual Consultant Selection               
Activity Reference No. / Description: Responsável Ponto de situação Follow UP G U T GUT 

AO-PAT-3636-CS-INDV / Graphic Designer for School Reports 
Cards and other materials 

Sara Contrato em negociação. Adjudicar o vencedor. 5 5 5 125 
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13. Financeiro 

Desembolso do 3º trimestre e do ano 

Os mapas que compõem o Anexo 04 e Anexo 05, são referentes à 

execução orçamental das despesas no decorrer do 3º trimestre do 

ano em curso. 

 Evolução do desembolso - trimestres 

 

Da sua análise, constata-se que foram executadas 74,65% das 

despesas previstas para o 3º trimestre, tendo sido executados $ 5,72 

milhões dos $ 7,66 milhões de dólares previstos. 

Quanto ao ano, foram executadas até 30 de Setembro 51,33% das 

despesas previstas para 2017, ou seja, foram executados 12,17 dos 

23,71 milhões de dólares previstos. 

 

 Evolução do desembolso - ano 

 

Cabe ressaltar que alguns elementos responsáveis por impulsionar o 

desembolso ainda estão em execução. É o caso dos equipamentos 

para as ZIP, para as Escola de Magistério e os Materiais Pedagógicos 

para as ZIP. Outros elementos responsáveis por impulsionar o 

desembolso foram alocados para 2018, como as formações em PEE, 

os subsídios para as escolas, os boletins informativos, e 

principalmente a contratação da empresa para Estudo de Viabilidade 

dos Exames Nacionais e da empresa para a preparação e realização 

dos Exames Nacionais. 

  

86,16%

64,42%
74,65%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre

Evolução do desembolso - trimestres
10,90%

27,22%

51,33%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre

Evolução do desembolso  - ano



 

Ministério da Educação - Projecto Aprendizagem para Todos - PAT Relatório 3º Trimestre 2017 

 

 
55 

 

Executado em relação ao IDA 

Quanto ao financiamento IDA, do total de $ 66 milhões revistos no 

MTR para o projecto (2014 a 2020), e usados como base para o 

planeamento de 2017, foram executados $ 16,52 milhões de dólares 

que equivalem a 25,04% do financiamento IDA. 

Este desembolso crescente ocorrido no ano 2017 foi um dos factores 

que alavancaram a classificação do projecto, junto ao Banco 

Mundial, passando para MS (Moderadamente Satisfatório). 

 Evolução do desembolso do fundo IDA 

 

Executado em relação ao GOA 

Quanto ao cofinanciamento do Governo de Angola, do total de $ 

5 milhões, foram executados $ 0,85 milhões de dólares, que 

equivalem a 17,03% do cofinanciamento. 

 Evolução do desembolso fundo GOA 

 

Neste caso, importa ressaltar que valores superiores ao já realizado 

não foram ainda executados devido a carência de repasse de verbas 

do orçamento do estado ao projecto.  

Desembolso no Client Connection 

No Client Connection, sistema de gestão dos fundos do Banco 

Mundial, consta o valor desembolsado total de $ 23.263.709,56 

milhões de dólares, referentes a 33,75% do valor destinado ao 

projecto. 
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Formação dos Contabilistas 

Foi efectuada a formação dos Contabilistas das 18 Direcções 

Provinciais de Educação Ciência e Tecnologia, em Luanda de 17 a 21 

de Julho de 2017, tendo participado nessa formação 35 pessoas, 

sendo dois Contabilistas por cada Província, com excepção do 

Cuanza Norte que apenas enviou 1 Contabilista. 

 

• Refrescar os conhecimentos adquiridos na formação de 2016 

• Introduzir melhorias no sistema de prestação de contas 

• Corrigir alguns erros cometidos nas prestações de contas já 
enviadas ao PAT 

• Analisar o relatório dos AVIs do 1º trimestre de 2017 

• Melhorar as futuras prestações de contas 

• Melhorar os procedimentos de controlo interno conforme 
recomendações dos AVIs. 

 

• Elaborada uma versão actualizada do Guia dos 
Procedimentos de Gestão Financeira dos Fundos 
Descentralizados em função das recomendações dos AVIS e 
da experiência na gestão financeira do 1º trimestre de 2017; 

• Treinamento de 5 novos contabilistas que substituíram 
alguns dos inicialmente formados ou que não assistiram à 
formação anterior; 

• Actualização dos mapas de prestação de contas mensais; 

• Melhoria das capacidades de prestação de contas dos 
Contabilistas Provinciais; 

• Apresentação de todas as Províncias dos seus problemas e 
que soluções foram escolhidas; 

• Indicação pelo PAT na redução dos pagamentos em caixa a 
nível Provincial e Municipal. 

 

Entre os aspectos a melhorar salientamos os seguintes: 

• Melhoria na qualidade de apresentação das Províncias dos 
seus relatórios de actividades; 

• Descentralizar futuras formações para que não aconteça 
sempre em Luanda. 

Em relação aos desafios para a sua continuidade, salientar os 

seguintes: 

• Implementar as recomendações dos AVIS a nível Provincial; 

• Reduzir a rotação dos Contabilistas. 
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Descentralização dos recursos financeiros 

 

Um dos aspectos a melhorar no futuro tem a ver com o envio de 

fundos pelo Banco Millennium Atlântico (BMA) para as Direcções 

Provinciais, devido aos envios demorarem algum tempo pelo facto 

dos montantes a ser transferidos serem elevados. Os procedimentos 

internos do BMA atrasam e os fundos chegam às Províncias com 

pouca antecedência para permitir uma adequada gestão financeira a 

nível Provincial. 

Existe a necessidade de serem disponibilizados com antecedência os 

orçamentos Provinciais a nível da Coordenação do PAT, para que a 

área financeira possa dar instruções ao BMA com uma certa 

antecedência. 

 

Uma das dificuldades das Províncias tem a ver com o não 

recebimento dos fundos do PAT com uma certa antecedência, 

implicando algumas vezes a falta de tempo para realização de 

pesquisa de mercado, obtenção de 3 cotações, etc. 

A não efectivação das transferências interbancárias pelo banco BPC, 

implica que muitas vezes o levantamento de fundos em dinheiro a 

fim de efectuar pagamentos, percorrendo longas distâncias com 

todos os riscos de segurança que dai podem ocorrer, para além do 

incumprimento do estabelecido no Guia de Gestão Financeira. 

Também a nível de obtenção de documentação obrigatória existem 

dificuldades pois muitas vezes os comerciantes não estão 

organizados de maneira a cumprir todas as exigências na 

apresentação de documentação justificativa das despesas, como por 

exemplo facturas com numero fiscal, pré numeradas, etc. 

 

Na generalidade das Províncias existiram dificuldades com a gestão 

financeira dos fundos descentralizados devido à não disponibilização 

de serviços bancários básicos pelo BPC, nomeadamente: 

• Não realização de transferências interbancárias 

• Falta de liquidez para substituição dos pagamentos por 
transferência bancária 

• Não emissão de livros de cheques 

Estas dificuldades do BPC tiveram como consequência o não 

cumprimento de algumas normas de gestão previstas no Guia dos 

Procedimentos dos Fundos Descentralizados, nomeadamente 

pagamentos em dinheiro acima do valor máximo estipulado que é de 
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20.000 Kwanzas por cada pagamento e de movimentos em Caixa 

acima do máximo estipulado que é de 80.000 Kwanzas. 

Outra consequência foi o transporte de montantes em dinheiro para 

os Municípios para fazer face ás despesas de transporte com os 

professores, com riscos de segurança elevados atendendo aos 

montantes necessários e às distancias desde a capital Provincial até 

aos Municípios. 

Auditoria externa 

A auditoria externa foi efectuada no 2º trimestre de 2017 pelo que 

não há comentários adicionais ao já efectuados. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Agente de Verificação Independente 

 

A KPMG elaborou o relatório final do 1º trimestre de 2017, que já foi 

enviado para o Banco Mundial e enviou o draft do relatório do 2º 

trimestre de 2017, que foi enviado para as Províncias visitadas 

estando a aguardar os últimos comentários das DPEs a fim de serem 

enviados à KPMG para emissão do relatório final. 

Na visita do 2º trimestre de 2017 apenas foram visitadas 13 das 18 

Províncias dado a KPMG ter entendido que os Termos de Referência 

mencionavam visitas numa base de amostragem. Após uma vídeo 

conferência com a KPMG foi acordado que a partir do 3º trimestre, 

inclusive, serão efectuadas visitas a todas as Províncias e a alguns 

Municípios, esses sim numa base de amostragem. 

 

Os relatórios da KPMG e as suas recomendações têm ajudado na 

implementação de medidas de organização interna, contribuindo 

também para a elaboração de um novo Guia de Gestão dos Fundos 

Descentralizados. 

O aspecto negativo é que a KPMG não tem em conta algumas 

realidades que existem a nível Provincial e Distrital e retira 

conclusões sem ter em atenção essas realidades, sendo que o PAT 

trabalha bastante ao nível Municipal. Por exemplo os táxis colectivos 

em Angola não emitem recibo e a KPMG não tem em atenção essa 

realidade. Também alguns estabelecimentos comerciais a nível 
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Municipal nem sempre emitem a documentação com todos os 

aspectos exigidos, como por exemplo na reparação de um pneu a 

meio de uma viagem fora da capital provincial é difícil conseguir um 

recibo com todos os requisitos legais. 

Os desafios para o futuro passam pela continuidade na formação dos 

contabilistas dado que ainda não dominam totalmente o processo de 

prestação de contas, quer pelas mudanças de contabilistas 

efectuadas pelas Direcções Províncias, quer por fraca capacidade de 

alguns deles dado que o sistema é diferente do sistema utilizado no 

Orçamento de estado, SIGFE, em que existe uma Conta Única do 

Tesouro através da qual se efectuam pagamentos e contabilização 

automática dos mesmos. No caso do PAT é necessário efectuar 

reconciliações bancárias, balancetes, etc. 

Um outro aspecto a repensar no futuro tem a ver com o apoio 

técnico do PAT aos contabilistas provinciais. A situação actual é que 

existe uma auditoria externa (RCA) que audita e emite opinião e 

existe a KPMG (AVIs) que verifica as prestações de contas e faz 

recomendações, mas não existe alguém que dê apoio e ensine aos 

contabilistas. Esse ensino é apenas prestado pelo PAT uma vez por 

ano no seminário de formação. 

Este aspecto deve ser discutido entre o PAT e o Banco Mundial, pois 

caso esta gestão de fundos descentralizados continue no futuro, 

deverá ser equacionada uma alternativa de apoio directo aos 

contabilistas provinciais e não apenas de auditoria externa e 

verificação independente. 
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14. Constatações e Desafios 

Tabela 08. Desafios para o próximo trimestre 

Constatações Desafios 

Ainda é necessário melhorar a comunicação com as 842 escolas 
atendidas pelo PAT, com seus professores e directores. 

Melhorar o fluxo de comunicação de maneira a que as informações cheguem de 
forma directa a todas as escolas. A firma de comunicação, o designer e a firma do 
website devem estar colaborar com soluções para melhorar a disseminação das 
informações do PAT. 

Necessário mudar a logística de cadastro das avaliações (pré e pós 
teste), fichas de presença e grelhas de observação, uma vez que os 
resultados não estão disponíveis atempadamente. 

Mantém-se o desafio de criar outra logística de cadastro dos testes e grelhas de 
observação para que se tenham os resultados em até 30 dias após a formação. 
Priorizar as amostras e em seguida dar continuidade ao universo colectado. 

Os directores e Subdirectores pedagógicos devem assistir às formações 
e às aulas para constatar o cumprimento do plano. 

Enviar orientação superior para que os mesmos tenham que apresentar relatórios 
à DPE sobre as formações a que assistiram. 

Sensibilizar os professores (formandos) para a importância da 
assiduidade e pontualidade. 

Durante as formações entregar um informativo com as responsabilidades e ética 
dos professores. 

Melhorar a componente prática em sala de aula por parte dos 
formadores ZIP. 

Aproveitar a formação de Outubro dos formadores EM e entregar um 
documentos com as medidas que devem tomar na formação de Janeiro. 

Implementar estratégias de autoformação nas ZIP. Buscar formas de os professores serem avaliados pelos desafios que 
apresentarem aos sábados nas ZIP assim como apresentação de novos temas que 
gostariam de abordar. 

Aumentar  o número de observações em sala de aula a fim de melhor 
identificar as dificuldades pedagógicas. 

Com o aumento do número de supervisores poderemos criar uma estratégia de 
apoio aos coordenadores para que estes possam também fazer supervisão em 
sala de aula. 

Contratação da empresa para Avaliação Nacional 4ª e 6ª classes. Iniciar o processo de contratação até Dezembro. 

Implementar  do sistema de avaliação Iniciar o processo antes de Dezembro . 

Definir com competências concretas o perfil do formador ZIP. Elaborar um documento como proposta futura do perfil. 

Actualizar o mapa dos novos Directores das antigas DPE, agora 
Gabinete Provincial da Educação. 

Ligar para todas as antigas DPE e fazer o levantamento das alterações ocorrida – 
Actualização de dados. 
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Necessidade de acompanhar a actuação das províncias na gestão de 
fundos para melhorar as suas tarefas. 

Nova formação baseada nos trabalhos realizados. 

Reestruturar e definir quem serão as pessoas que devem controlar os 
CEZ. 

Envolver os coordenadores províncias. 

Implementar recomendações aos AVIS. Reuniões mensais com a KPMG para que possam estar alinhados com as 
dificuldades no terreno. 

Dificuldade em trabalhar com o BPC. Equacionar uma alternativa viável junto ao Ministério das Finanças. 

Reduzir a rotação dos contabilistas Refazer o plano dos contabilistas durante as formações. Sensibilizar novos 
diretores das DPE. 

 

 

Luanda, 20 de Outubro de 2017 

 

 

 

Ministério da Educação 

Projecto Aprendizagem para Todos 

Equipa de Gestão do Projecto 
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15. Fotos 

  
Formação dos Professores no Lovua – Lunda Norte 

 
Formação dos Professores em Saurimo– Lunda Sul 

 

  
Formação dos Professores no Lucala – Cuanza Norte Formação dos Professores no Catambola – Bié 
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Formação dos Professores no Gambos – Huila Formação dos Professores no Rangel – Luanda 

 

  
Visita de Supervisão subcomponente 1.1 no Sumbe – Cuanza Sul Visita de Supervisão subcomponente 1.1 em Malange – Malange 
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2ª Formação dos Contabilistas 

 
2ª Formação dos Contabilistas 

 

  
Equipa de trabalho no workshop sobre o Projectos Educativos de Escola Reunião de trabalho da Componente 2 com TTL 
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Formação dos Professores no Gambos – Huila 

 
Formação dos Professores no Catambola – Bié 
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16. Anexos  

Anexo 01 – Plano Detalhado de Tarefas 

Anexo 02 – Plano de Acompanhamento de Risco 

Anexo 03 – Tabela de indicadores 

Anexo 04 – Mapa de desembolsos por componente 

Anexo 05 – Mapa da origem e aplicação de fundos 

Anexo 06 – Relatório das visitas de Supervisão da Subcomponente 1.1 

Anexo 07 – Número de Professores Primários Qualificados 

Anexo 08 – Alteração da quantidade de Supervisores EM 

Anexo 09 – Redistribuição dos Formadores ZIP  

Anexo 10 – Estrutura do Relatório SDI com EGRA integrado 

Anexo 11 – Plano da avaliação de impacto 

Anexo 12 – Calendário de avaliações da Componente 2 

Anexo 13 – Relatório das visitas de treino e supervisão do SIGE 

Anexo 14 – Plano de aquisições actualizado 


