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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) em Angola 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, e foi desenhado para cobrir 

as despesas referentes as três componentes acordadas entre as 

partes. 

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 visa apoiar o Ministério da Educação nos seus esforços 

de melhoria do Sistema de Avaliação, através de: (i) 

desenvolvimento de uma estratégia quinquenal de avaliação; (ii) 

implementação de avaliações por amostragem da aprendizagem dos 

alunos da 4ª e 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 da componente 1 do projecto. 

Componente 3: Gestão do Projecto. Esta componente apoia a 

implementação do Projecto através do reforço de capacidade de 

gestão a nível local e fornecendo recursos para apoio da Equipa de 
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Gestão do PAT. Esta componente centrar-se-á também no 

desenvolvimento da capacidade de gestão dos quadros municipais, 

e das escolas de formação de professores envolvidos na gestão do 

Projecto, através de formação em gestão, monitorização e prestação 

de contas. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

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. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Estrutura do Projecto 

O Ministro da Educação tem a responsabilidade global pela 

implementação do Projecto, incluindo no que se refere aos fundos 

do Projecto, despesas, recursos, aquisições e monitorização e 

avaliação. A supervisão geral do Projecto é da responsabilidade do 

Secretário de Estado da Educação para Formação e Ensino Técnico 

Profissional e três departamentos-chave do Ministério estão 

também envolvidos na sua implementação, a nível central: o 

Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística (GEPE), o Instituto 

Nacional para a Investigação e Desenvolvimento da Educação (INIDE) 

e o Instituto Nacional de Formação de Quadros da Educação (INFQE), 

que integra um Conselho Consultivo liderado pelo Secretário de 

Estado. A nível central está constituída uma equipa de gestão do 

projecto (EGP), integrada por pessoal técnico e responsáveis pelas 

áreas fiduciária e de aquisições. 
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Beneficiários do Projecto 

a) Beneficiários directos 

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. 

b) Beneficiários indirectos  

500.000 Alunos do ensino primário. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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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. 

A tabela e o gráfico indicam que a meta é a criação de 167 CEZ. 

Destes há evidências que 105 já foram criados, por nos terem sido 

enviadas as actas de constituição. Neste momento podemos 

extrapolar que estão activos 69 CEZ, por meio dos relatórios dos 

facilitadores que com os CEZ se reuniram para planificação de 

actividades para o ano de 2017. Alguns relatórios dão-nos indicação 

de algumas actividades realizadas nos CEZ. 

A Subcomponente 1.1, por meio da visita dos facilitadores está a 

levar a cabo visitas para constatação do funcionamento de cada um 

dos CEZ, facto que estará patente nos próximos trimestres. 

 

 Conselhos de Escola ZIP Previsto x Alcançado 

 

 

  

167

105

69

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Conselhos de Escola em Funcionamento
Previsto x Alcançado

Meta prevista Conselhos Criados Conselhos Activos



 

Ministério da Educação - Projecto Aprendizagem para Todos - PAT Relatório 2º Trimestre 2017 

 

 
10 

 

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 

 Conselhos de Escola em Funcionamento por Província 
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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 Segundo Trimestre de 2017. Espera-se que os 

facilitadores intensifiquem as visitas nos dois últimos trimestres de 

forma a melhor apoiar às ZIP. 
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Boletins Escolares Produzidos e Disseminados 

a) Modelo do boletim refeito 

O Boletim Escolar tem como objectivo principal registar, congregar e 

disseminar informações relativas ao PAT e, a cada uma das escolas, 

na comunidade.  

O Consultor de Comunicação e Informação, em conjunto com a 

Subcomponente 1.1 foram responsáveis pela elaboração do mesmo. 

Após revisão, este foi validado pela Directora do INFQE, Dra. Luisa 

Grilo, em Junho de 2017. 

Será constituído de 1 (uma) folha A4 frente e verso. Sua formatação 

e designer deverão permitir boa leitura tanto com impressão a cores 

quanto ao preto e branco. A composição sugerida será: 

Mensagem do director:  Espaço reservado para uma mensagem do 

director. Deverá funcionar como um editorial, onde o responsável de 

cada escola apresenta uma mensagem para comunidade escolar. 

A nossa escola: Espaço reservado para publicação de informações 

pontuais sobre a escola (incluindo dados estatísticos).   

Os mais destacados: É um espaço onde são apresentadas as figuras 

que mais se destacaram na escola pelo seu bom desempenho. Entre 

estas, trimestralmente deve ser distinguido um professor, um aluno, 

um encarregado de educação e um funcionário administrativo da 

escola. 

Professor: Espaço para publicação de informações sobre o professor 

mais destacado da escola durante o trimestre (classe que lecciona, 

qualidades morais, competências pedagógicas, etc.). 

Aluno: Espaço para publicação de informações sobre o aluno mais 

destacado da escola durante o trimestre (classe que frequenta, 

idade, sala e algumas qualidades do mesmo) 

Encarregado de educação: Espaço reservado para publicação dos 

dados do encarregado de educação mais destacado durante o 

trimestre. 

Funcionário administrativo: Neste espaço são publicadas 

informações sobre o funcionário(a) administrativo(a) que durante o 

trimestre teve um desempenho digno de honra. 

Divulgação do PEE:  Espaço reservado para divulgação de 

informações sobre o Projecto Educativo de Escola. 

Actualidade: Espaço reservado para divulgação de informações 

actuais, anúncios, comunicados sobre a escola e comunidade. 

Conselhos úteis: Espaço reservado para conselhos úteis para 

comunidade\ escola. 
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b) Quantidade e custo de impressão dos Boletins 

Em função do orçamento disponível e do custo médio de fotocópia, 

a considerar 20Kz uma página a Preto e Branco e 100 Kz uma página 

a cores, foi elaborado o cálculo do custo dos boletins e da quantidade 

de exemplares por escola, conforme abaixo descrito: 

• A considerar o valor em KZ anual para 2 (duas) edições e para 
842 escolas, chegaremos a um custo aproximado de 32.000Kz 
por escola para cada edição do boletim. 

• A considerar a fotocópia colorida do Boletim a 200 Kz para 2 
(duas) páginas, cada escola terá 160 exemplares para 
distribuição. 

• A considerar a fotocópia preto e branco do Boletim a 40 Kz 
para 2 (duas) páginas, cada escola terá 800 exemplares para 
distribuição. 

c) Próximas tarefas 

• Elaborar um design simplificado do Boletim (como fundo no 
formato word). 

• Enviar modelos e instrutivo às 842 Escolas. 

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

• Organizar o pedido de NO e a logística de envio de fundos 
para as províncias. 

• Acompanhar e controlar a elaboração e impressão dos 
Boletins. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Outras acções da Componente 1.1 

• Elaboração carta de esclarecimento às Províncias referente às 
visitas dos facilitadores e do plano e logística da deslocação 
de supervisão às províncias. 

• As visitas foram agendadas para a primeira semana de 
Setembro para não coincidir com a Formação de Professores. 
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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. 

Até ao segundo trimestre de 2017, foram elaborados, testados, 

revistos e aprovados os Módulos 01 e 02. Os mesmos foram 

impressos por meio de concurso e distribuídos aos professores e 

escolas. 

• Módulo 01 - Língua Portuguesa para professores do Ensino 
Primário. 

• Módulo 02 – Matemática para professores do Ensino 
Primário. 

Foram coordenadas reuniões junto à equipa da FCG e ESE para 

deliberação sobre os conteúdos dos Módulo 03 e 04, a saber: 

• Módulo 03 - Avaliação para professores do ensino primário 
para Língua Portuguesa (EGRA) e Matemática (EGMA). 

• Módulo 04 - Diferenciação Pedagógica em Língua Portuguesa 
e Matemática para professores do Ensino Primário, Classes 
Numerosas, Multinível e Multi-idade. 

 

 Módulos da Formação de Professores em Serviço 
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De forma a evitar-se a se a utilização de demasiados 

processos de aquisição para os módulos, o que 

aumenta o risco de não existirem materiais prontos 

na data das formações, foi acordado internamente 

com o PAT que a aquisição dos mesmos deveria 

iniciar-se com base na especificação técnica de cada 

módulo. 

Para tanto, foi definido em conjunto com a ESE/FCG 

as quantidades máximas de página para cada 

módulo, ficando assim estabelecido:  

• Módulos 03 e 04 - 200 páginas no máximo. 
Serão compostos dos conteúdos 
complementares em consonância com as 
necessidades de formação. 

• Fichas de alunos - 40 páginas no máximo. 
Serão compostas das Fichas e do Guião do 
Professor. Deverá ser um caderno simples 
A4, com encadernação do tipo espiral para 
facilitar a fotocópia pelo professor. 

 

 Módulos 01 e 02 
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Número de Professores Primários Qualificados 

Em Maio de 2017 foi realizada a primeira formação de professores 

no âmbito do PAT, tendo qualificado 15.066, conforme as metas 

previstas para o projecto. 

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

ausência de 488 professores, conforme Anexo 06. Estes foram 

formados em acção complementar levadas ao cabo pelos 

Formadores EM e Coordenadores Provinciais das ZIP, nas semanas 

seguintes à formação. 

De um modo geral a formação ocorreu de forma satisfatória com os 

resultados alcançados. Isto é fruto do esforço e engajamento de 

todos os envolvidos no Projecto, particularmente pelas lideranças 

provinciais. 

O mérito da acção deve-se ao envolvimento da Comissão Executiva 

do PAT, do Sr. Ministro da Educação, assim como dos Directores 

Provinciais, Administradores Municipais, Directores das Repartições 

Municipais, Coordenadores Provinciais das ZIP, Formadores das 

Escolas de Magistérios, Formadores das Zonas de Influência 

Pedagógica-ZIP e Coordenadores das ZIP, pelo alto nível e sentido de 

responsabilidade e patriotismo demonstrado nesta nobre tarefa. 

Tabela 02. Número de Professores Primários Qualificados 

Província Meta prevista Total alcançado 

Bengo 338 338 

Benguela 1513 1513 

Bié 918 918 

Cabinda 279 279 

Cuando Cubango 720 763 

Cuanza Norte  675 687 

Cuanza Sul 1062 1062 

Cunene  499 506 

Huambo  1106 1110 

Huíla 1336 1336 

Luanda 1104 1104 

Luanda Norte 479 479 

Lunda Sul 370 370 

Malange 1055 1055 

Moxico 446 446 

Namibe 881 881 

Uige 1572 1572 

Zaire  647 647 

 15000 15066 
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Preparação para a formação de Maio 

a) Reforço dos formadores ZIP 

O balanço conjunto da formação realizada em Janeiro/ Fevereiro e a 

constatação de algumas fragilidades científicas e pedagógicas em 

alguns dos formadores das ZIP, foi fonte de preocupação e 

recomendou a preparação de um “Plano intercalar de apoio aos 

formadores das ZIP”. Este plano integra várias iniciativas, entre elas 

a realização de 2 seminários de formação, um em Língua Portuguesa 

e outro em Matemática, previstos para os meses de Março e Abril, 

em dois sábados, com um total de 14 horas. 

Estes seminários seriam assegurados pelos formadores EM das 

províncias envolvidas no PAT e teriam o apoio de rectaguarda, a 

distância, da ESE de Setúbal. Foi elaborado uma proposta de plano 

pela FCG/PAT, distribuído às Províncias e estes actualizaram 

conforme os respectivos contextos. 

Algumas Províncias como Cabinda, Namibe, Huambo, Luanda 

realizaram os seus encontros, outras não conseguiram concentrar o 

grupo de formadores ZIP para uma acção de refrescamento em 

função da falta de meios financeiros para tal, uma vez que o PAT não 

pode dispensar recursos para esta formação intercalar. 

 

b) Elaboração dos materiais provisórios para a formação  

Em função do atraso na entrega dos módulos de Língua Portuguesa 

e de Matemática pela gráfica contratada para tal, foi feito também a 

edição de um concurso local, por meio de um procedimento de 

"shopping", de cerca de 2.000 exemplares dos Módulos e de alguns 

materiais complementares, utilizados na formação de Maio. Isso 

permitiu a distribuição de 1 exemplar para cada grupo de 4 

professores, em média. Os materiais editados através deste 

procedimento dizem respeito apenas aos temas que foram tratados 

na formação de Maio, em Língua Portuguesa e em Matemática e às 

fichas dos kits pedagógicos (fichas de aluno) consideradas 

pertinentes para serem utilizadas nessa formação. 
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c) Definição da amostragem para os pré e pós teste 

A amostra que foi proposta para utilização em Maio foi uma amostra 

estratificada. Depois de analisada a proposta da FCG, o PAT enviou à 

FCG a proposta que consistia em que os testes e questionários 

fossem aplicados a todo o universo, para então se avaliar 16,7% 

como taxa de amostragem. O número está relacionado a uma 

pequena quantidade de professores em todos os 167 locais onde se 

realiza a formação, ou seja, a amostra seria assim mais 

representativa do universo. Com isso, dos 15.000 professores a 

amostra seria de 2.517 professores. 

 

d) Preparação dos Planos de sessão 

Os Planos de sessão LP e MAT foram elaborados pelos formadores 

da ESE de Setúbal para divulgação aos formadores ZIP pelos 

formadores EM e assim se fez. A sua utilização nas acções de 

formação de Maio revelou a sua utilidade como instrumento de 

apoio aos formadores ZIP e como modo de regulação da formação 

que acabou por ser implementada com um ritmo e uma 

homogeneidade nas  ZIP onde decorria a formação. Reconhecidas as 

vantagens da existência destes planos de sessão, ficou combinada a 

realização de planos idênticos, de LP e de MAT, para a formação nos 

temas previstos para Agosto.  

e) Ligação telefónica a todas as ZIP em Abril 

Para se garantir que a comunicação sobre a formação chegaria a 

todas as ZIP, foi elaborado um script e todos os membros da 

Subcomponente 1 efectuaram ligações telefónicas aos directores das 

escolas ou coordenadores municipais da ZIP. 

Os contactos realizaram-se em Abril, de forma a que todos fossem 

informados sobre o processo que iria decorrer em Maio, cujo 

conhecimento mútuo e desenvolvimento articulado foi importante 

para a formação. 

 

f) Acesso à Internet para Coordenadores ZIP 

O PAT disponibilizou 2 Modens para cada Província, 1 para o 

Coordenador Provincial da ZIP e 1 para a Escola do Magistério 

totalizando 32 com os respectivos saldos. A utilização da internet 

como meio de comunicação entre os Coordenadores ZIP e o PAT 

continuou e continua através da disponibilização dos instrumentos 

para a monitorização da formação de Maio e Agosto de 2017 

(questionários, pré-testes, ficheiros de registo das respostas e 

instruções de aplicação), relatórios da formação etc.  
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Avaliação da Formação dos 15000 professores 

Na monitorização da formação desenvolvida no âmbito do PAT no 

passado mês de Maio, foram utilizadas diversas metodologias e 

instrumentos, nomeadamente:  

• um pré-teste de Matemática e Língua Portuguesa cujos 
resultados foram objecto de análise e de um relatório 
específico autónomo já enviado ao PAT;  

• um questionário aos formandos, de avaliação da formação, 
de avaliação de desempenho dos formadores e identificação 
de temas onde podem subsistir mais ou menos dificuldades;  

• um questionário de autoavaliação aos formadores ZIP para 
caracterizar modos de preparação da formação, dificuldades 
encontradas e modo como foram superadas e autoavaliação 
do desempenho;  

• uma ficha de recursos, caraterização do local de realização da 
formação (organização, recursos didáctico disponibilizados, 
disponibilização dos manuais e fichas de trabalho, apoios 
logísticos, etc.)  

Todos os instrumentos acima indicados, bem como as orientações 

para a sua aplicação e os ficheiros para registo informáticos dos 

resultados foram previamente enviados ao PAT e foram já objecto 

de apresentação e reporte RTP-2 da FCG.  

Por decisão do PAT, em todos os casos os instrumentos seriam 

aplicados aos universos, isto é, a todos os 15.000 professores em 

formação nos casos a) e b); a todos os 668 formadores ZIP, no caso 

c); e a todos os 167 locais de formação no caso d), tendo sido 

ultrapassada a sugestão da FCG/ESE de serem utilizados 

procedimentos de amostragem, com uma amostra de 15% do 

universo, nos casos de a) e b). Foi ainda decidido proceder ao registo 

informático de todos os testes e questionários – e não apenas de 15% 

dos mesmos, pois pretendia-se construir uma amostra –  para que os 

agentes envolvidos no processo possam treinar a inserção dos dados 

e garantir a sustentabilidade do processo, o que tornou 

extremamente pesado e demorado o processo de registo, ainda em 

conclusão.  

Assim, até este momento foi recebido pela FCG o seguinte número 

de registos válidos nos vários ficheiros de registos da formação de 

Maio 2017 que nos foram enviados:  

• Pré-testes: 13 486 (em 15 000). 

• Questionário aos Professores formandos: 5.369 (em 15 000). 

• Questionário aos Formadores ZIP: 59 (em 669, mas só de 3 
províncias). 

• Ficha de recursos: 33 (em 169, mas só de 3 províncias). 
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Perante estes números foi decidido proceder apenas ao tratamento 

informático (agregação de ficheiros, validação de dados, correcção 

de erros e análise estatística sumária) e à elaboração de relatórios 

sumários de análise dos instrumentos identificados acima nas alíneas 

a) e b). Consideramos que não se justifica neste momento preceder 

à análise dos resultados do questionário aos formadores (menos de 

10% do universo e apenas 3 províncias) e da ficha de recursos (menos 

de 20% do universo e apenas 3 províncias). Em qualquer caso, 

mesmo relativamente aos instrumentos cujos resultados foram 

agora analisados, será possível voltar a eles quando o número de 

registos for significativo e se tal se justificar.  

Contudo, recordamos que a prioridade agora será o registo 

informático dos resultados dos pré-testes e dos dados dos 

questionários aplicados em Agosto, onde serão realizados 1 pré-

teste (20 questões) e 2 pós-testes (20 questões, cada), o que 

configura um trabalho imenso por comparação com o que foi 

realizado em Maio.

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Amostragem utilizada

 Número de questionários válidos, por província 

 

Consideramos as respostas ao questionário de 4.879 dos cerca de 

15.000 professores, isto é, pouco mais de 32 % do universo, 

pertencentes a oito das dezoito províncias do país. Os valores 

absolutos, por província, são apresentados no quadro e gráfico 

seguintes.  

A avaliação da formação feita pelos formandos foi bastante positiva 

em todas as províncias para as quais temos dados.  Com efeito, a 

grande maioria dos formandos considerou que a formação em 

Língua Portuguesa tinha sido pertinente, correspondendo às suas 

expectativas, e que tinha abordado temas úteis e com conteúdos que 

correspondiam às suas necessidades de formação. Como pode 

verificar-se nos quadros presentes no Anexo 07. 
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Análise do Pré-teste 

Segundo dados fornecidos pela FCG, quanto aos resultados globais 

obtidos no pré-teste (20 questões, de Q1 a Q20) e em cada uma das 

áreas de Matemática (10 questões, de Q1 a Q10) e de Língua 

Portuguesa (10 questões, de Q11 a Q20), a tabela abaixo mostra que, 

nos resultados globais do pré-teste, 36% dos professores tiveram 

uma pontuação superior ou igual a 10 pontos (em 20) e os restantes 

64% tiveram uma pontuação inferior. Os dados completos se 

encontram no Anexo 08. 

Tabela 03. Análise global da fundação 

Intervalo Total 

0 – 5 894 6,6% 

6 – 10 7723 57,3% 

11 – 15 4783 36,5% 

16 – 20 85 0,6% 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Observações sobre Formação de Maio 

a) Pontos Fortes da Formação de Maio 

• O empenho e a motivação de toda a equipa e da organização. 

• A especificação das tarefas de cada um ajudou bastante na 
organização. 

• Os planos de sessão elaborados pela FCG foram muito bem 
estruturados, pois ajudou os 668 formadores a ministrarem a 
formação com ritmo e coerência. 

• Os supervisores fizeram um excelente trabalho para que a 
formação alcançasse a qualidade desejada. 

b) Aspectos a melhorar 

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

• Melhorar os aspectos relacionados com a 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. 
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c) Desempenho dos Formadores ZIP 

O desempenho dos formadores na maioria das observações 

realizadas foi afectado por falta de material didáctico para todos os 

professores, isso em virtude do atraso na entrega dos módulos. Foi 

observado que os formadores ZIP ainda estão muito agarrados às 

estratégias que dominam, sendo necessário uma aprendizagem de 

métodos e técnicas pedagógicas diversificadas e inovadoras para que 

os mesmos melhorem o seu perfil de formador dominando várias 

estratégias. 

A qualidade da administração e gestão existente nas ZIP também 

contribuem muito para esta situação. Sentiu-se que alguns 

formadores necessitariam de um reforço pois demonstraram alguma 

insegurança perante os colegas que estavam a formar que foram 

muitos exigentes, e colocaram imensas questões. De uma maneira 

geral, sendo uma formação de cariz pedagógica, esta pressupunha 

que o público-alvo já possuía domínio técnico/científico dos temas, 

mas com a utilização dos materiais teria sido muito mais eficiente a 

explicação metodológica. 

 

d) Deslocação de Formadores ZIP 

Quando seleccionou-se os 668 formadores ZIP não se teve em conta 

o número de professores por Município e nem o número de turmas. 

Para colmatar este problema, quatro municípios (Benguela, Namibe, 

Uige e Cuando-Cubango) necessitaram receber formadores de 

outros muniípios para reforçar a quantidade de turmas. Houve 10 

Formadores ZIP que se deslocaram dum Município para outro para 

reforçar o grupo de Formadores de Municípios com mais de 140 

professores. Estes formadores receberam o apoio de transporte e 

perdiem pelo período da formação. Para 2018, os Formadores ZIP 

devem ser redistribuídos em função da quantidade de turmas por 

municípios, mantendo-se um número de Formadores superior ao 

número de turmas. 

 

  



 

Ministério da Educação - Projecto Aprendizagem para Todos - PAT Relatório 2º Trimestre 2017 

 

 
24 

 

e) Supervisão dos formadores EM e Técnicos do INFQE 

Um plano de monitorização e supervisão das actividades formativas 

com todos os instrumentos de recolha da informação foram 

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

orientações para organização dos dossiers de formação em cada uma 

das ZIP. Como resultado desta acção de supervisão, temos que: 

• 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;  

• Ocupação de onze dias incluindo um sábado, (8 horas/dia), 
excepto os Supervisores, nos casos em que a viajem para 
outro Município durou 1 a 2 dias, a exemplo de municípios 
como Moxico, Lunda-Norte e Cuando-Cubango; 

• 66 Formadores EM foram responsáveis pela identificação de 
elementos frágeis (Formadores ZIP) e apoio ao formador ZIP 
nos Municípios onde trabalharam. Estes ficaram encarregues, 
além de outras coisas, de realizar a observação em sala de 
aula de 150 formadores ZIP, do universo de 669. 

• Identificou-se a necessidade de ter mais 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. 

f) Avaliação dos Formadores ZIP 

A M&A do PAT com base na recolha de dados efectuada pelos 

supervisores que estiveram no terreno, utilizando o instrumento 

"grelha de observação do formador em sala de aula" efectuou uma 

análise estatística, criando uma matriz que demonstrasse 

percentualmente o nível global do desempenho do formador, 

identificando o número de observação e o nome do formador 

observado, apresentando o seu resultado individual. Foi estabelecida 

como amostra, observar 150 formadores ZIP, conforme os resultados 

da tabela no Anexo 09. 
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5. Subcomponente 1.3 – Acções e Indicadores 

Projectos Educativos de Escola (PEE) 

No mês de Abril foi concluído o Manual do PEE e foi também 

concluído um desdobrável a incorporar no Guia de PEE com 

directrizes para obtenção dos subsídios pelas escolas. 

No entanto, há um conjunto de actividades que antecedem a 

elaboração dos PEE pelas escolas. Foi contratada uma consultoria 

para elaboração do Manual do PEE. Os documentos foram 

elaborados e revisados pelas estruturas internado do Ministério da 

Educação, nomeadamente INFQE e INIDE. Os materiais foram então 

concluídos. 

Decorreu nos dias 3 e 5 de Abril de 2017, um Workshop de Testagem 

do Guia de Projectos Educativos de Escola, com um grupo 

experimental de 31 componentes, Directores de Escolas Primárias 

dos municípios da Quissama, Icolo e Bengo, Cacuaco, Viana, 

Sambizanga e Maianga, para avaliar o impacto e a operacionalidade 

do manual desenvolvido, conseguindo os participantes realizar as 

acções pretendidas. 

 

 Capa do Manual do PEE 
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Observações dos especialistas do Banco Mundial 

Após uma reunião com especialistas do Banco Mundial, houve uma 

série de sugestões para revisão, tanto do Manual do PEE, quanto do 

desdobrável referente aos subsídios do PAT, a saber: 

• Relacionar de forma mais clara e explícita o Projecto 
Educativo elaborado pela escola com o Programa de 
Subsídios Escolares, tendo em vista que o Projecto Educativo 
é mais amplo e inclui diversas dimensões (Gestão do 
Currículo e Organização do Ensino, Convivência e Apoio aos 
Alunos, Liderança, Resultados, etc.), enquanto o Programa de 
Subsídios Escolares é bem mais restrito dada a lista pré-
definida de matérias elegíveis que podem ser financiados 
através dos subsídios escolares. 

• Enriquecer o capítulo sobre a avaliação do PEE. 

• Na Ficha Para Avaliação do Projecto, a Lista de Material 
Elegível (Aprovada). Para que seja mais claro, talvez seja 
melhor ter uma lista de itens de despesas elegíveis e uma 
outra lista separada de itens de despesas não elegíveis.  

• Na Ficha Para Avaliação do Projecto, detalhes adicionais 
poderiam ser incluídos nas seguintes áreas: (i) como foram 
determinados os montantes máximos e mínimos dos 
subsídios escolares?; (ii) quais serão os instrumentos de 
gestão e controlo dos subsídios escolares (isto é, quais serão 
os formulários adotados para verificar a utilização dos fundos 
no nível escolar?); e (iii) quais serão os instrumentos 

utilizados para fazer a prestação de contas dos subsídios 
escolares? 

• Quanto a esta questão, foi incluído um modelo com base em 
um documento similar de Moçambique. 

Em virtude das alterações propostas, o PAT deverá: 

• Clarificar alguns aspectos do Manual do PEE e o encarte 
referente aos subsídios será reelaborado. 

• Realocadas as formações previstas para Julho de 2017 para o 
mês de Novembro, data mais provável, a depender da 
impressão dos Manuais e do tempo necessário para 
organização da logística provincial e municipal. 

• Reduzir o prazo de envio dos subsídios, que passará a ser de 
2 anos (2018 e 2019), e não de 3 anos como previsto, sem, no 
entanto, se alterar o valor proposto no plano financeiro. 

• O tempo mínimo aconselhável para implementação de um 
PEE é de 3 anos. Neste caso, uma vez que o PAT se 
implementará até início de 2020, podemos considerar os 3 
anos previstos, embora isso infira na avaliação no fim do 
Projecto. 

• Desobrigar que os Subsídios sejam enviados em parcelas, 
podendo o mesmo ser utilizado de uma única vez em função 
da avaliação do PEE. 
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6. Componente 2 – Acções e metas 

Acções e metas da Componente 

a) EGRA/SDI 

Foi elaborado o Relatório do EGRA/SDI de 2016 pela equipa de 

implementação e análise de resultados e pelos consultores de 

Avaliação de Impacto contratados para o efeito. No mês de Março, 

foram realizados seminários para a melhoria do relatório. O mesmo 

foi apresentado ao Conselho de Direcção do Ministério da Educação 

no dia 02/05. Dia 19/05 o mesmo foi apresentado ao Conselho 

Consultivo, constituído pelo Conselheiro do Vice-Presidente da 

República para a área Social, pelo Ministro da Educação, Secretários 

de Estado da Educação, Vice-Governadores para a Área Social, 

Diretores Nacionais do Ministério da Educação, e os Directores 

Provinciais de Educação Ciência e Tecnologia. Como resultado destas 

interações, algumas sugestões foram apresentadas: 

• Elaborar um estudo comparativo com o primeiro EGRA, 
desenvolvido em 2011. 

• Inserir novos elementos, conforme as propostas dos 
intervenientes. 

• Relativamente à disseminação, foram dos resultados do 
EGRA/SDI, foi elaborado pela componente e o Grupo Técnico 
da Avaliação o draft do Plano de Disseminação, que será 
discutido na próxima Missão do Banco Mundial. 

 

b) Avaliação Nacional 4ª e 6ª Classes 

O Projecto prevê a contratação de uma empresa para prestar 

assessoria à implementação da Avaliação Nacional de Português e 

Matemática da 4ª e 6ª classe. Para a conclusão da avaliação das 

Manifestação de Interesse das empresas concorrentes, faz-se 

imprescindível a existência dos Termos de Referência (TDR), de 

maneira a que a equipa esteja bem orientada quanto aos serviços a 

serem desenvolvidos e, consequentemente, quanto ao perfil 

necessário para a empresa. Um rascunho do TDR está a ser 

elaborado pelo Banco Mundial e deverá receber as colaborações da 

equipa da Componente 2. Objectiva-se solicitar às empresas que 

renovem sua manifestação de interesse para o concurso, mas 

baseados em novos critérios em sintonia com o perfil desejado.  
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c) Estudo de Viabilidade para os Exames Nacionais 

Após a conclusão do TDR, e com as sugestões do especialista em 

Aquisições do Banco Mundial, foi reiniciado o processo por meio de 

uma nova publicação da Manifestação de Interesse em 24/07 do 

corrente ano. Novas empresas concorreram. A equipa da 

Componente 2 está a avaliar as Manifestações de Interesse para 

sugestão da lista de empresas a compor a Short List. 

Com alteração, a contratação da empresa somente será possível em 

2018, devido ao tempo processual do modelo QCBS para contratação 

de firmas de consultoria. 

 

d) Avaliação de Impacto 

Para esta tarefa, foi elaborado o TDR e enviado à Aquisições para 

início do processo de contratação do consultor. O processo encontra-

se em andamento e espera-se que o mesmo esteja contratado no 3º 

trimestre de 2017. 

 

e) Estratégia quinquenal de avaliação 

O projecto prevê a contratação de uma consultora para apoiar a 

Componente 2 na elaboração da estratégia quinquenal de avaliação. 

A consultora foi contactada e mostrou disponibilidade e interesse. 

Com isso, foi elaborado o TDR, a justificativa de contratação direta e 

dado início ao processo de contratação no STEP (sistema de 

aquisições do Banco Mundial) em Maio/17. 

Após análise, a TTL entendeu ser melhor que se altere o escopo de 

trabalho e a forma de contratação da consultora. Desta forma, o 

Banco irá enviar o TDR para nova revisão e alteração do modelo de 

Lump Sum para Time Base. 

Com estas alterações espera-se que o processo de contratação esteja 

concluído no início do 4º Trimestre. Somente então poder-se-á 

elaborar um plano de trabalho para a consultoria e agendar as visitas 

de trabalho. 
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7. Comunicação do PAT 

Acções de apoio à formação de Maio

a) Plano estratégico e acções 

Para a divulgação massiva da acção formativa dos professores, um 

plano de comunicação emergente foi concebido. Foi com base neste 

Plano Estratégico de Comunicação que se deu vida (nos meios de 

informação) ao evento formativo. O Plano Emergente de Média 

visou entre outros aspectos definir datas e acções prioritárias para 

publicitar o evento, de tal modo que o mesmo pudesse ser o mais 

conhecido possível e alcançar os seus principais destinatários. Entre 

as várias acções constam: 

• O envio de Notas de Imprensa, por email e em formato físico, 
para as redacções de informação dos órgãos de comunicação 
social com sede em Luanda e em todas as províncias do país. 

• Conferência de imprensa 

• Divulgação de comunicados nos órgãos de informação de 
maior alcance nacional (RNA, TPA e Jornal de Angola); 

Neste sentido, a divulgação de comunicados cujos conteúdos 

apelavam a participação dos professores envolvidos foi uma das 

estratégias. Por três dias, na véspera do evento, foi divulgado o 

comunicado que ao mesmo tempo serviu estrategicamente de 

publicidade do evento. 

 Comunicado para o Jornal de Angola 
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O jornal de Angola foi o veículo para divulgação do comunicado 

estratégico. A escolha deste órgão de informação deveu-se ao 

critério da “acessibilidade e da abrangência”. O jornal de Angola, 

embora se registe algum atraso na chegada em algumas províncias, 

é dos mais expandidos, acessíveis e lidos em todo país. 

Para além dos comunicados no Jornal de Angola outro anúncio foi 

feito na Rádio Nacional de Angola, no seu serviço de utilidade 

pública, durante três dias. 

Em paralelo a acção de anúncios públicos, foram distribuídas cartas 

aos Directores Provinciais de Comunicação Social e aos directores 

provinciais dos órgãos estatais e privados de informação cujo 

conteúdo solicitava a permissão para que a comunicação fosse 

difundida nos órgãos de comunicação locais. Outrossim, as cartas 

foram acompanhadas de notas de imprensa dirigidas aos órgãos de 

informação públicos e privados, nomeadamente: Jornal de Angola, 

TPA, Rádios provinciais, Angop, Rádio Mais, Rádio Eclésia, entre 

outros a fim de serem divulgados localmente. 

Uma nota importante a destacar no que diz respeito a publicitação 

do evento é o facto de em véspera da sua realização da acção 

formativa, o PAT conseguiu três importantes entrevistas em 

diferentes órgãos de informação, nomeadamente na RNA, LAC e na 

Palanca TV. As entrevistas foram concedidas pela Gestora do PAT, 

Arq. Irene Figueiredo. 
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A repercussão das entrevistas foi imediata, sendo que não se 

confinaram apenas aos órgãos de informação acima citados, mas em 

vários outros, como é o caso da rádio MFM 91.7 e a Rádio Global FM 

que retransmitiram nos seus principais serviços noticiosos devido a 

importância do evento. 

b) Resultados obtidos 

Diferente do número de notícias veiculadas antes da formação, foi 

surpreendente a quantidade de notícias divulgadas pela imprensa 

sobre o PAT, de modo particular e, sobre o MED de forma geral. 

A Angop e a TPA fizeram uma cobertura jornalística a nível nacional 

da acção de formação dos 15 mil professores do PAT. Estes foram os 

órgãos de comunicação nacional que maior número de notícias 

veicularam sobre a actividade, dando destaque à realização da acção 

de formação em cada província antes, durante e depois. 

Dos 12 dias de formação uma média de duas notícias eram 

divulgadas no programa Bom Dia Angola emitido de Segunda à sexta-

feira na TPA, entre as 6 e as 9 horas da manhã. Todas as notícias 

davam grande destaque a formação promovida no âmbito da 

implementação do Projecto Aprendizagem para Todos financiado 

pelo governo angolano e pelo Banco Mundial.   

A Angop na sua página na internet divulgou uma média 15 notícias, 

sendo uma por cada província.  Já o jornal de Angola publicou 4 

notícias entre os dias 8 e 21 de Maio. 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Contratação de firma de comunicação

Alterado o TDR para deixar apenas o de firma de comunicação e sem 

fornecimento de equipamentos. 

Empresa em contratação para início das actividades e entrega dos 

respetivos produtos: Folder Institucional, Vídeo Institucional, 

Informativo PAT.  

Espera-se que até o final do 3º Trimestre a firma esteja contratada e 

em produção dos elementos acima citados. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Contratação do Graphic Designer

Manifestação de interesse publicada em 22/06 de 2017. Como houve 

poucas candidaturas, estendeu-se o prazo para o recebimento de 

novas manifestações de interesse. Feito teste prático de aptidão aos 

candidatos para averiguar a capacidade. 

No 3º Trimestre o Design Gráfico estará contratado para actuar na 

produção dos materiais do PAT, nomeadamente, as Cartilhas para a 

Componente 2, o novo Manual das ZIP, a nova versão do Manual do 

PEE e Subsídios, além dos materiais institucionais. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Web Site do PAT

No final do 2ª trimestre, após os processos de ajuste e aprovação dos 

Termos de Referência, foi solicitada à empresa à proposta para o 

serviço de desenvolvimento do website do PAT. Espera-se que este 

possa servir de elemento de disseminação das informações do 

projecto, tanto quanto de contacto com os intervenientes nos níveis 

provincial e municipal. Estima-se o desenvolvimento do website 

durante o 3º e 4º trimestre de 2017. 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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8. Apoio ao SIGE 

Contratação de firma para apoio ao SIGE 

No final do 2º trimestre foi concluída a contratação da empresa 

Fordesi para o trabalho de expansão da actuação do GEPE na recolha 

e tratamento dos dados estatísticos das escolas. O objectivo desta 

contratação, dentre outros é expandir a base de dados do SIGE de 

maneira a facilitar o seguimento e avaliação da sua implementação, 

a reforçar os processos de recolha e tratamento de informações 

estatísticas em curso no Ministério da Educação, e garantir a sua 

total integração com o PAT. A actuação da empresa iniciará no 3º 

trimestre. Objectiva também, dotar o Ministério de uma listagem de 

escolas associadas às ZIP, de dados produzidos nas Zips numa 

plataforma disponível online e ainda, produzir de forma automática 

relatórios de Seguimento e Avaliação do Projecto e de indicadores 

estatísticos pertinentes para o PAT, de forma específica, e para o 

MED de forma geral. 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Supervisão e treino municipal referente ao SIGE 

Esta actividade, inicialmente prevista para ser realizada em Abril, foi 

deslocada para o 3º trimestre, para realizar-se em Julho, de forma a 

que a segunda etapa das viagens não coincidisse com a formação dos 

professores, realizada em Maio. Esta tarefa contará com a 

deslocação dos técnicos do GEPE e consultores aos municípios, 

reunidos em polos para treinamento e acompanhamento ao 

processo de inserção de dados. Há ainda a formação para melhoria 

da Qualidade de Dados, já inicialmente prevista para realizar-se no 

3º trimestre de 2017, e que ocorrerá em Luanda. Estas duas tarefas 

estão a ser coordenadas pelo GEPE do Ministério da Educação. 
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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  30/6/2017) COMMENTS 

Indicadores PDO  

Demonstração de melhoria nas 

competências e conhecimentos dos 

professores em resultado da 

formação 

80% 1% (60 professores 

formados em Novembro) 

 

5,053% (15771) professores formados em 

Janeiro/Fevereiro/Maio) 

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 aplicamos o pré teste em Maio, só 

em Agosto iremos aplicar o pós teste. 

Percentagem de Conselhos Escolares 

activos (apenas escolas visadas pelo 

Projecto) 

100% 

(167) 

62,87% (105) Anexo II - 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. 
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- 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) 

18 101 (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. 

Informação recolhida deste o inicio do 

projecto até 30/06/2017 

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; 

Relatórios dos coordenadores e dos 

facilitadores 
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- 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) 

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 esta 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 

- Organização dos manuais para a distribuição 

nas escolas Primárias do PAT. 

- Distribuição das bibliotecas escolares 

- Reuniões nas ZIP 

- Participaram na aplicação do EGRA 

 

Conjuntos de Relatórios Escolares 

produzidos e disseminados   

842 0 Entre as tarefas já executadas e em curso 
constam: 
 

Vide Plano de Comunicação em anexo VII 
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Modelo de boletim escolar; layout aprovado 
(Em curso) 
 

6 Módulos de formação de 

professores em serviço, alinhados 

com as metas de aprendizagem 

desenvolvidas 

Sim Sim a 33,3% (os módulos 
1 e 2) 

1ª fase modulo 1 e 2 alinhados com as metas 
de aprendizagem, concluídos e reproduzidos 
na formação de Janeiro. Preparados  para a 
formação de Maio e Agosto. 

Are at least two modules finished for the 
training to take place in May? 

Número de professores primários 

qualificados em resultado da 

formação 

15 000 15043 2º Fase formação de Maio  

Escolas de Formação de Professores 

equipadas 

18 0 20/08/2017 Equipment still not purchased.  Expected 
date? 

Escolas centrais das ZIP equipadas 167 0 20/06/2017 Equipment still not purchased. Expected date? 

Número de kits para escolas 

produzidos e distribuídos 

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

Have the items for the kits been identified by 
FCG at least? 

Número de kits para professores 

produzidos e distribuídos  

15 000 33% Concurso “On going”  While not yet printed and disseminated, the 
teaching guides for May have been finalized – 
correct?  

Número de Projectos Educativos 

aprovados 

520 0 Conforme sugestões do BM, o manual está a 
ser revisto. 

While still “0”, the manual/template  for PEE’s 
has been finalized, correct? 

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   

Fases da Avaliação de Impacto 

concluídas 

Análise 

de dados 

de 

“Recolha dos dados 

completa” 
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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) 

338 (128 – Workshop; 34 -  formação 

contabilistas; 30 – formação supervisão; 54 – 

formação PEE; 20 – formação SIGF/Moodle; 

37 segunda formação experimental em 

supervisão; 35 – formação de contabilistas )  
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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 04. 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               
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Quantidade de tarefas alocadas em 2017

O gráfico indica que o PDT possui, até o 2º trimestre, 401 tarefas 

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

Destas tarefas, mais 50% foram concluídas, ou seja, 211 foram 

concluídas. 27 tarefas estão em execução, no entanto, cabe ressaltar 

que estas espelham o momento da análise. 

Existem 49 tarefas cuja data ultrapassa o previsto, estando assim 

atrasadas, e 83 tarefas que ainda a serem executadas até Dezembro 

de 2016. 

Há 31 foram alocadas para 2018, por não haver mais tempo hábil 

para sua execução. Esta realocação deve-se ao atraso na execução 

da alguma tarefa precedente, como uma aprovação, uma não 

objecção, uma revisão de documento, ou a não conclusão de um 

documento, e também alguma demora na aprovação de processos 

junto ao Banco Mundial. 

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 

 

  

401

211

27

83

49
31

Total de 
tarefas para 

2017

Tarefas 
Concluídas

Tarefas em 
Execução

Tarefas a 
serem 

executadas 
em 2017

Total de 
Tarefas 

Atrasadas

Tarefas 
atrasadas e 
realocadas 
para 2018

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

Observa-se pelo gráfico que até Junho, 53% 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 40% do total de tarefas para 2017. As tarefas atrasadas e 

realocadas para 2018 representam apenas 8%. Este número não é 

muito significante. 

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

53% de tarefas concluídas influenciaram significativamente no 

aumento dos desembolsos, como será visto no capítulo referente à 

análise financeira, uma vez que se conclui o trimestre com 64,42% 

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 

 

 

 

  

53%40%

8%

% 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 03 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). Riscos Incipientes: 

entre 1 a 5. Riscos Moderados: entre 6 a 9. Riscos Graves: 

entre 10 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 

Depreende-se dos 14 riscos identificados e geridos até ao final do 2º 

trimestre, conforme Anexo 03, em comparação aos mesmos no final 

do 1º trimestre, que 3 (três) ocorreram, ou seja, 2 (dois) a mais, 6 

(seis) foram fechados, ou seja, as medidas previstas para mitigar ou 

evitar surtiram os efeitos desejados e 6 (seis) permanecem activos e 

a carecer de acompanhamento. 

Dos dois riscos ocorridos, temos o seguinte: 

• Impressão dos Módulos de Português e Matemática para 
Abril / Maio. O risco foi mitigado atempadamente com a 
impressão de um material complementar para a formação de 
Maio. 

• Formação de Maio sem as ZIP estarem equipadas. O risco foi 
mitigado atempadamente. A FCG elaborou os planos de 
sessão sem contar com o apetrechamento das ZIP. 

Observa-se também que 36% dos riscos previstos evoluíram de 

Activo para Fechado (5 de 14 riscos). 21% de Activo para Ocorrido e 

43% permanecem ainda Activos e exigir atenção no próximo 

trimestre, em 2017. A tendência em projectos a tendência será de ao 

Riscos passarem do estado Activo para o estado Fechado. Isso 

implica dizer que foram previstas medidas de mitigação e que estas 

foram executadas a contento.  

 Riscos quanto ao Status 
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Evolução dos riscos quanto a Exposição 

No que diz respeito à Exposição, um risco pode ser avaliado quanto 

ao grau de Exposição, podendo ser classificado como: Riscos 

Incipientes: entre 1 a 5. Riscos Moderados: entre 6 a 9. Riscos Graves: 

entre 10 a 25. 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. 

Observa-se no gráfico o número de Riscos Incipientes e de Riscos 

Moderados aumentou em uma unidade cada um, o que é pouco 

significativo. Importa principalmente analisar que os Riscos Críticos 

reduziram de 9 (nove) para 1 (um) sendo 8 destes encerrados, por 

não representarem mais qualquer impacto ao projecto.  

Observa-se também que restam apenas 7% de Riscos Críticos, que 

equivale a 1 (um) Risco: 

• Acompanhamento dos contabilistas provinciais, o qual se 

mantém como alto risco ao longo do ano de 2017. Será 

realizada uma segunda formação dos contabilistas provinciais 

de modo a melhor capacitá-los quanto aos procedimentos 

financeiros. 
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Acompanhamento de riscos graves e moderados 

Tabela 05. 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 Acompanhamento 

1 

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. 

2 

Criação e 
articulação 
dos Conselho 
das Escolas. 

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

Facilitadores 
somente terão 
visitado todas 
as escolas em 
2018. 

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

3 3 9 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. 

3 

Não 
uniformidade 
de 
Relatórios. 

Vários atores 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. 

3 3 9 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. 

4 
Módulos 03 e 
04 

Não impressão dos 
Módulos 03 e 04 
para Janeiro ou 
Maio. 

Impossibilidade 
de testar o 
módulo em 
Janeiro e tê-lo 
impresso para 
Maio. 

Se testado em 
Janeiro não se 
teremos os livros 
em Maio. Se testar 
em Novembro não 
se pode alterar em 
Janeiro. 

4 2 8   

Ter as especificações 
em Junho, iniciar 
concurso em Julho, 
testar material em 
Outubro para ter o 
material em Janeiro 
e Maio. 

Não será mais 
necessário se 
realizar um 
shopping. 

Activo 

Exposição diminuiu pois o 
concurso foi iniciado em 
Agosto de 2017 para 
entrega de módulos em 
Dezembro de 2017 e em 
2018, e FCG irá fazer a 
impressão dos materiais 
para Outubro. 
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12. Acompanhamento do Plano de Aquisições 

Visita de acompanhamento 

Realizou-se no mês de Abril a visita do especialista em Aquisições do 

Banco Mundial ao PAT. Durante a visita foram 

• Apoio na solução de problemas técnicos referentes a itens do 
STEP. 

• Percorreu o plano de aquisições para verificação do ponto de 
situação de cada um e estado de conformidade dos mesmos. 

• Discussão sobre o melhor método para impressão dos 
Módulo 03 e 04, de modo a atender tanto a formação de 
Janeiro, quanto à formação em Maio, sem a necessidade de 
se recorrer a pequenos shoppings para a formação. Neste 
caso chegou-se à conclusão que o ideal seria realizar-se um 
único concurso nacional, com 3 entregas diferentes entre 
2017 e 2018. 

 

Priorização no Plano de Aquisições 

No primeiro semestre de 2017 foi implementando um modelo de 

controlo das acções presentes no Plano de Aquisições, baseado em 

uma matriz de GUT, que estabelece a prioridade de execução em 

função de 3 elementos: Gravidade, Urgência e Tendência. Com isso, 

associado a reuniões quinzenais de acompanhamento da matriz, 

pode-se melhor definir as acções mais urgentes e de maior impacto 

no projecto como as mais prioritárias. Segue abaixo a matriz avaliada 

até o 2º semestre de 2017. 
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Plano de Aquisições - STEP 

Tabela 06. Plano de Aquisições de 2017 em matriz de GUT 

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

AO-PAT-12567-NC-RFP / Comunication Firm Carla TDR enviado 21/05.   2 2 2 8 

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 
Contratos e adendas já 
assinadas no STEP. 

TTL aprovar os contratos da PORTO e 
as adendas da PORTO. 

4 4 4 64 

AO-PAT-3673-GO-RFB / Purchase of 1000 kits (small libraries) 
for initial classes (3 different Libraries- lots)  

Sara Contrato assinado. 
Inserir contrato no STEP até 16/06. 
Enviar contrato ao Financeiro. 

5 2 2 20 

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

Paulo 
Contrato assinado e no STEP. 
Adenda para assinar. 

Inserir Adenda no STEP até 14/06. 3 3 3 27 

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

Carla Contrato assinado. 
Inserir contrato no STEP até 15/06. 
Enviar contrato ao Financeiro. 

3 3 3 27 

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

Carla Spec e delivery entregue. 
Invitation 16/06. Publicação e Bid 
Document 21 e 22/06. 

5 5 5 125 

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

AO-PAT-3785-GO-RFQ / Printing 800 volumes of Portuguese 
and Mathematics Manuals 

Sara Concluído. 
Inserir documentação no STEP até 
16/06. 

2 2 1 4 

AO-PAT-3534-GO-RFQ / Printing and reproducing 
communication materials for the project 

Carla Specs enviado 22/05. Enviar pedido de propostas 23/06. 4 4 4 64 

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

Sara Ainda será elaborado. Sem prazo. 2 2 3 12 

AO-PAT-3577-GO-RFQ / Materials for Training on Cartilha and 
Teaching Guide 

Sara Concluído. 
Inserir documentação no STEP até 
16/06. 

1 1 1 1 

AO-PAT-12647-GO-RFQ / Laptops for Accountants in the 18 
Provincies  

Carla Concluído. 
Inserir contrato no STEP até 16/06. 
Enviar contrato ao financeiro. 

3 3 3 27 

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

Sara     4 4 4 64 
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AO-PAT-12616-GO-RFQ / Shopping for material for teacher 
training in May 2017 

Carla Concluído. 
Inserir contrato no STEP até 16/06. 
Enviar contrato ao financeiro. 

5 5 5 125 

AO-PAT-10060-GO-RFQ / Printing Complementary Module for 
Teacher Training in Portuguese and Mathematics 

Carla Concluído. 
Inserir contrato no STEP até 16/06. 
Enviar contrato ao financeiro. 

5 5 5 125 

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 Aprovada a justificação. 
Pedir PT e PF. Elaborar Draft do 
Contrato até 16/06. 

3 3 3 27 

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 
Rever avaliações para a lista 
curta. Não possui TDR. 

Solicitar à TTL o TDR. 
Rever Lista Curta e Avaliações até 
21/06. 

5 5 5 125 

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

Carla Sugerido o cancelamento. 
Relançar o concurso. Escrever aos 
participantes da manifestação de 
interesse. 

4 5 4 80 

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

AO-PAT-6155-CS-CDS / Procurement specialist "Long Term" Carla Concluído. TTL aprovar a adenda no STEP. 3 2 3 18 

AO-PAT-3633-CS-CDS / SIGE/Database (Firm) Sara Contrato aprovado. 
Inserir contrato no STEP e enviar ao 
Financeiro. 

5 5 5 125 

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

Carla Documentação entregue. Inserir TDR no STEP até 16/06. 4 4 3 48 

AO-PAT-6154-CS-CDS / Education, Monitoring and Evaluation 
Specialist 

Carla Concluído. Concluído. 0 0 0 0 

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

Paulo Concluído. Concluído. 0 0 0 0 

AO-PAT-10157-CS-CDS / Specialist in Evaluation EGRA / SDI 
(Cristina) 

  Não será mais necessário. Cancelar no STEP.       0 

AO-PAT-12565-CS-CDS / Deputy Project Manager Paulo Justificação enviada. Aguardar NO da TTL. Pedir PF. 4 4 4 64 

AO-PAT-12652-CS-CDS / SIGE/Database Support Specialist Sara TDR no STEP. Aguardar NO da TTL.  5 5 5 125 

AO-PAT-12563-CS-CDS / Impact Evaluation Specialist Sara TDR no STEP. Aguardar NO da TTL.  5 5 5 125 

Individual Consultant Selection           
Activity  Reference No. / Description: Responsável Ponto de situação Follow UP G U T GUT 
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AO-PAT-3635-CS-INDV / Facilitators for all 18 Provinces (19 
contracts) 

Carla Concluído. Concluído. 0 0 0 0 

AO-PAT-3544-CS-INDV / Procurement Assistant Carla Concluído Concluído 0 0 0 0 

AO-PAT-3637-CS-INDV / Accountant Assistant Carla Concluído Concluído 0 0 0 0 

AO-PAT-3634-CS-INDV / Specialist to Develop the School 
Grants and School Education Projects Manuals 

Sara Concluído Concluído 0 0 0 0 

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

Sara TDR entregue. 
Lançar o anúncio no Jornal em 
21/06. 

5 5 5 125 

AO-PAT-12568-CS-INDV / Facilitators for 3 Provinces (3 
contracts)  

Carla Concluído Concluído 0 0 0 0 
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13. Financeiro 

Análise do desembolso do 2º trimestre 

Os mapas que se apresentam abaixo, e também compõem o Anexo 

04 e Anexo 05, são referentes à execução orçamental das despesas 

no decorrer do 2º trimestre do ano em curso. 

Da sua análise, constata-se que foram executadas 64,42% das 

despesas previstas para o 2º trimestre, tendo sido executados $ 3,87 

milhões dos $ 6 milhões previstos.  

Quanto ao ano, foram executadas até 30 de Junho 27,22% das 

despesas previstas para 2017, ou seja, foram executados 6,46 dos 

23,71 milhões de dólares previstos. 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. Embora os três 

já estejam contratados, os pagamentos de maior soma somente 

ocorrerão no 3º e 4º trimestre em função da data de entrega 

transporte dos materiais para Luanda e em seguida a data de entrega 

às Províncias e Municípios. 

Quanto ao financiamento IDA, observa-se que do total de $ 66 

milhões revistos no MTR, foram executados $ 10,84 milhões que 

equivalem a 16,43% do financiamento IDA. 

Quanto ao cofinanciamento do Governo de Angola, observa-se que 

do total de $ 5 milhões, foram executados $ 817,9 mil dólares, que 

equivalem a 16,36% do cofinanciamento. 

Assina-se ainda que o projecto alcançou uma execução global de 

16,42% e uma despesa acumulada de $ 11,66 milhões sobre os $ 71 

milhões previstos até 2020. 
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Mapa de desembolsos por componente 

Tabela 07. Desembolso por componente 

Período: 01 de Abril de 2017 a 30 de Junho de 2017 Crédito IDA: 5254 AO / Cofinanciamento do Governo de Angola 
 

Valores expressos em USD 

Componente/Subcomponente Orçamento Despesas do Variação Orçamento Despesas de Variação Acumulado Orçamento  
Actual 

    2º Trimestre   2º Trimestre   2º Trimestre 2017 2017 2017 Até à data Aprovado 

COMPONENTE 1 - MELHORIA DAS HABILIDADES E CONHECIMENTOS DOS PROFESSORES E GESTÃO DAS ESCOLAS 

TOTAL COMPONENTE 1-IDA 5 087 749,00 3 429 408,78 -1 658 340,22 20 297 270,00 5 701 240,18 -14 596 029,82 7 220 157,31 51 551 820,00 

Subcomponente 1.1 - Consolidação 
das Zonas de Influência Pedagógica-
IDA 

105 873,00 80 292,62 -25 580,38 692 040,00 147 708,49 -544 331,51 1 156 208,94 3 554 520,00 

Estabelecimento das ZIPs e Manuais das 
ZIPs 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625 460,35 711 160,00 

Facilitadores, Supervisão e Boletins 
Escolares 

105 873,00 80 292,62 -25 580,38 692040 147 708,49 -544 331,51 530 748,59 2 843 360,00 

Subcomponente 1.2 - Programa para 
Formação em Serviço para 
Professores-IDA 

3 948 000,00 3 326 128,16 -621 871,84 16 989 200,00 5 528 768,15 -11 460 431,85 5 980 085,83 44 217 300,00 

Equipamentos ZIPs e Escolas do 
Magistério-IDA 

390 000,00 235 409,31 -154 590,69 4 712 000,00 235 500,50 -4 476 499,50 235 500,50 5 900 000,00 

Kits para Pequenas Bibliotecas e Kits para 
Professores-IDA 

0 0,00 0,00 1 308 000,00 0,00 -1 308 000,00 231 736,28 2 680 000,00 

AT Gulbenkian e Módulos e Kits para 
Professores-IDA 

132 000,00 21 094,01 -110 905,99 1 600 000,00 258 095,34 -1 341 904,66 258 095,34 4 737 300,00 

Formação em Serviço Formadores, 
Professores, Supervisão e 
C.Operacionais-IDA 

3 426 000,00 3 069 624,84 -356 375,16 9 369 200,00 5 035 172,31 -4 334 027,69 5 254 753,71 30 900 000,00 

Subcomponente 1.3 - Melhoria das 
Estratégias de Gestão Baseadas nas 
Escolas-IDA 

458 350,00 22 988,00 -435 362,00 879 350,00 24 763,54 -854 586,46 83 862,54 1 780 000,00 

Projectos Educativos Escolares e 
Subsídios Escolares-IDA 

458 350,00 22 988,00 -435 362,00 879 350,00 24 763,54 -854 586,46 83 862,54 1 780 000,00 

Contingências Componente 1-IDA 575 526,00 0,00 -575 526,00 1 736 680,00 0,00 -1 736 680,00 0,00 2 000 000,00 

TOTAL COMPONENTE 1-GOA 100 000,00 0,00 -100 000,00 100 000,00 2 190,46 -97 809,54 30 398,87 1 000 000,00 

Subcomponente 1.1 - Consolidação 
das Zonas de Influência Pedagógica-
GOA 

0,00 0,00 0,00 0,00 2 190,46 2 190,46 30 398,87 0,00 
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Estabelecimento das ZIPs e Manuais das 
ZIPs-GOA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Facilitadores, Supervisão e Boletins 
Escolares-GOA 

0,00 0,00 0,00 0,00 2 190,46 2 190,46 30 398,87 0,00 

Subcomponente 1.2 - Programa para 
Formação em Serviço para 
Professores-GOA 

100 000,00 0,00 -100 000,00 100 000,00 0,00 -100 000,00 0,00 1 000 000,00 

Equipamentos ZIPs e Escolas do 
Magistério-GOA 

100 000,00 0,00 -100 000,00 100 000,00 0,00 -100 000,00 0,00 0,00 

Kits para Pequenas Bibliotecas e Kits para 
Professores-GOA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AT Gulbenkian e Módulos e Kits para 
Professores-GOA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Formação em Serviço Formadores, 
Professores, Supervisão e 
C.Operacionais-GOA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contingências Componente 1 - GOA     
 

  
 

    
 

TOTAL COMPONENTE 1 (IDA+GOA) 5 187 749,00 3 429 408,78 -1 758 340,22 20 397 270,00 5 703 430,64 -14 693 839,36 7 250 556,18 52 551 820,00 

COMPONENTE 2 - ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

TOTAL COMPONENTE 2 - IDA 173 700,00 50 055,52 -123 644,48 1 126 640,00 98 614,78 -1 028 025,22 1 210 853,99 7 890 000,00 

EGRA/SDI - IDA 0,00 0,00 0,00 182 940,00 42 543,64 -140 396,36 941 077,01 2 276 000,00 

Avaliação do Impacto - IDA 73 700,00 50 055,52 -23 644,48 73 700,00 55 941,31 -17 758,69 251 667,27 595 000,00 

Exame Nacional 4ª  e 6ª Classes - IDA 0,00 0,00 0,00 300 000,00 129,83 -299 870,17 129,83 3 000 000,00 

Estudo de Viabilidade/Piloto do exame 
Nacional - IDA 

50 000,00 0,00 -50 000,00 500 000,00 0,00 -500 000,00 0,00 1 500 000,00 

Plano Estratégico e treino Adicional-
Custos Operacionais Cat 2-IDA 

50 000,00 0,00 -50 000,00 70 000,00 0,00 -70 000,00 17 979,88 519 000,00 

COMPONENTE 3 - GESTÃO DO PROJECTO 

TOTAL COMPONENTE 3 - IDA 514 370,00 266 408,75 -247 961,25 1 839 663,00 464 232,47 -1 375 430,53 2 410 553,51 6 558 180,00 

Despesas de Gestão do Projecto e 
Consultores Individuais- Comunicações-
EGP-IDA 

200 000,00 173 493,95 -26 506,05 802 000,00 327 600,02 -474 399,98 1 028 081,76 3 034 000,00 

IVAS/Auditoria/Formação 
Contabilidade/Gestão Operativa-IDA 

70 000,00 19 735,21 -50 264,79 330 000,00 19 735,21 -310 264,79 348 034,52 1 281 520,00 

SIGE/Base de Dados/Cadastro/Formação 
SIGE-IDA 

118 870,00 0,00 -118 870,00 350 000,00 0,00 -350 000,00 0,00 500 000,00 

Materiais de Comunicação do Projecto-
IDA 

67 500,00 0,00 -67 500,00 95 000,00 0,00 -95 000,00 0,00 160 000,00 

Capacitação Institucional para actividades 
do PAT-IDA 

0,00 0,00 0,00 30 550,00 0,00 -30 550,00 217 423,89 185 000,00 

Custos Operacionais-IDA 58 000,00 73 179,59 15 179,59 232 113,00 116 897,24 -115 215,76 817 013,34 1 397 660,00 

TOTAL COMPONENTE 3 - GOA 130 000,00 123 325,36 -6 674,64 350 000,00 188 772,83 -161 227,17 787 546,17 3 000 000,00 
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Despesas de Gestão do Projecto -
Consultores Individuais- EGP-GOA 

30 000,00 24 844,58 -5 155,42 120 000,00 52 741,86 -67 258,14 99 466,12 0,00 

IVAS/Auditoria/Formação 
Contabilidade/Gestão Operativa-GOA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SIGE/Base de Dados/Cadastro/Formação 
SIGE-GOA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Materiais de Comunicação do Projecto-
GOA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capacitação Institucional para actividades 
do PAT-GOA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 584,39 0,00 

Custos Operacionais-GOA 100 000,00 98 480,78 -1 519,22 230 000,00 136 030,97 -93 969,03 684 495,66 0,00 

TOTAL COMPONENTE 3 (IDA+GOA) 644 370,00 389 734,11 -254 635,89 2 189 663,00 653 005,30 -1 536 657,70 3 198 099,68 9 558 180,00 

Contingências (IDA+GOA)               1 000 000,00 

TOTAL GERAL DAS COMPONENTES 6 005 819,00 3 869 198,41 -2 136 620,59 23 713 573,00 6 455 050,72 -17 258 522,28 11 659 509,85 71 000 000,00 
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Mapa da origem e aplicação de fundos 

Tabela 08. Mapa de aplicação de fundos 

Período: 01 de Abril de 2017 até 30 de Junho de 2017 Valores expressos em USD 
 

Crédito IDA:  5254 AO 

Designação Saldo  Anterior 1º Trimestre 2º  Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre Acumulado 

              

SALDOS DE ABERTURA             

Conta Designada USD - Atlântico-IDA   1 882 698,32 4 467 952,63       

Subconta I em AKZ - Atlântico-IDA   2 291 963,48 31 078,85       

Subconta II em AKZ - Atlântico-IDA    0,00 0,00       

Deposito a Prazo em AKZ - GOA   359 897,79 359 897,79       

Conta do Projecto - Fundos Contrapartida GOA-AKZ   264 212,12 204 986,53       

Conta do Projecto - Fundos Contrapartida GOA-USD   26 630,14 26 813,68       

Caixa - USD - BM   2 127,00 0,00       

Caixa - AKZ - BM   787,34 1 687,74       

Caixa - AKZ - GOA   89,42 600,40       

DEVEDORES E CREDORES             

Conta Corrente com as DPEs   0,00 371 598,53       

Despesas por justificar-C/C Pessoal do PAT   779,37 0,00       

Conta Corrente BM/GOA 
 

0,00 0,00       

Outros Devedores e Credores   1 866,87 0,00       

ORIGEM DE FUNDOS             

FINANCIAMENTO  IDA             

Transferências para a Conta Designada - WAs 8 316 903,10 2 938 655,97 5 831 618,84     17 087 177,91 

Pagamentos Directos 438 929,75 273 520,69 367 109,10     1 079 559,54 

FINANCIAMENTO DO GOVERNO DE ANGOLA             

Fundos de Contrapartida - GOA 1 251 837,85 0,00 0,00     1 251 837,85 

A - TOTAL DE FUNDOS DISPONIVEIS 10 007 670,70 8 043 228,51 11 663 344,09 0,00 0,00 19 418 575,30 
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APLICAÇÃO DE FUNDOS POR CATEGORIA 
 

  
 

  
 

  

CATEGORIA 1 
 

  
 

  
 

  

(1) Bens, Serviços de Consultoria e não Consultoria 
 

  
 

  
 

  

Formação  e Custos Operacionais- IDA 
 

  
 

  
 

  

   (a) Bens 481 922,88 59 467,48 235 409,31   
 

776 799,67 

   (b) Consultoria 1 190 757,76 419 904,92 340 616,91   
 

1 951 279,59 

   (c) Serviços  7 010,00 0,00 0,00   
 

7 010,00 

   (d) Formação 1 233 593,57 0,00 1 171,15   
 

1 234 764,72 

   (e) Custos Operacionais 1 444 611,77 73 817,71 99 050,84   
 

1 617 480,32 

Total Categoria - 1 - IDA 4 357 895,98 553 190,11 676 248,21 0,00 0,00 5 587 334,30 

(1) Bens, Serviços de Consultoria e não Consultoria 
 

  
 

  
 

  

Formação  e Custos Operacionais- GOA 
 

  
 

  
 

  

   (a) Bens 71 456,06 19 159,85 84 990,32   
 

175 606,23 

   (b) Consultoria 74 932,67 30 087,74 24 844,58   
 

129 864,99 

   (c) Serviços  47 611,97 0,00 0,00   
 

47 611,97 

   (d) Formação 3 584,39 0,00 0,00   
 

3 584,39 

   (e) Custos Operacionais 429 396,66 18 390,34 13 490,46   
 

461 277,46 

   (f) Equipamentos de transporte 0,00 0,00 0,00   
 

0,00 

Total Categoria - 1 - GOA 626 981,75 67 637,93 123 325,36 0,00 0,00 817 945,04 

CATEGORIA 2 
 

  
 

  
 

  

(2) Formação e Custos Operacionais - IDA 
 

  
 

  
 

  

   (a) Formação de Professores 210 890,31 1 958 187,16 2 821 966,61   
 

4 991 044,08 

   (b) Custos Operacionais 8 691,09 6 837,11 247 658,23   
 

263 186,43 

Total Categoria - 2 - IDA 219 581,40 1 965 024,27 3 069 624,84 0,00 0,00 5 254 230,51 

(2) Formação e Custos Operacionais - GOA 
 

  
 

  
 

  

   (a) Formação de Professores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   (b) Custos Operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Categoria - 2 - GOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CATEGORIA 3 
 

  
 

  
 

  

(3) Bens, Serviços de Consultoria e não Consultoria 
 

  
 

  
 

  

     Formação  e Custos Operacionais - IDA 
 

  
 

  
 

  

   (a) Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   (b) Consultoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   (c) Serviços  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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   (d) Formação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   (e) Custos Operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Categoria - 3 - IDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B - TOTAL APLICAÇÃO DE FUNDOS 5 204 459,13 2 585 852,31 3 869 198,41 0,00 0,00 11 659 509,85 

C -  DIFERENÇA ENTRE FUNDOS DISPONÍVEIS E APLICAÇÕES (A-
B) 

4 803 211,57 5 457 376,20 7 794 145,68 0,00 0,00 7 759 065,45 

 DISPONIBILIDADES FINAIS 
 

  
 

  
 

  

Conta Designada USD - Atlântico 1 882 698,32 4 467 952,63 6 847 395,80   
 

0,00 

Subconta I em AKZ - Atlântico-IDA 2 291 963,48 31 078,85 109 728,12   
 

0,00 

Subconta II em AKZ - Atlântico-IDA 0,00 0,00 0,00   
 

0,00 

Deposito a Prazo em AKZ - GOA 359 897,79 359 897,79 359 897,79   
 

0,00 

Conta do Projecto AKZ - Fundos Contrapartida GOA AKZ 264 212,12 204 986,53 85 260,39   
 

0,00 

Conta do Projecto AKZ - Fundos Contrapartida GOA USD 26 630,14 26 813,68 26 813,68   
 

0,00 

Caixa BM - USD 2 127,00 0,00 0,00   
 

0,00 

Caixa BM - AKZ 787,34 1 687,74 1 287,63   
 

0,00 

Caixa GOA - AKZ 89,42 600,40 552,36   
 

0,00 

Fundo de Maneio 0,00 0,00 0,00   
 

0,00 

D - TOTAL DAS DISPONIBILIDADES FINAIS 4 828 405,61 5 093 017,62 7 430 935,77 0,00 0,00 0,00 

Conta Corrente com as DPEs 0,00 371 598,53 365 701,80   
 

0,00 

Despesas por justificar-C/C Pessoal do PAT 779,37 0,00 1 059,29   
 

0,00 

Conta Corrente BM/GOA 0,00 0,00 0,00   
 

0,00 

Outros Devedores e Credores 1 866,87 0,00 0,00   
 

0,00 

E - TOTAL DE DEVEDORES E CREDORES 2 646,24 371 598,53 366 761,09 0,00 0,00 0,00 

RECEITAS             

Juros da conta Deposito a Prazo 25 539,34 3 216,89 3 216,89     31 973,12 

Venda de cadernos de Encargos-IDA 0,00 0,00 0,00     0,00 

Venda de cadernos de Encargos-GOA 2 297,72 4 023,10 334,29 
 

  6 655,11 

Outras Receitas e acertos cambiais 3,22 -0,04 0,00     3,18 

E - TOTAL DE RECEITAS 27 840,28 7 239,95 3 551,18 0,00 0,00 38 631,41 
       

VERIFICAÇÃO DE SALDOS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Agente de Verificação Independente 

A empresa KPMG foi contratada em fins de Março para o trabalho de 

Agente de Verificação Independente. Uma acção que soma visitas de 

acompanhamento financeiro e operacional das acções do PAT nas 

províncias. Da primeira acção realizada no primeiro trimestre, cujos 

resultados foram entregues em relatório no segundo trimestre, 

seguem os resumos das principais conclusões: 

• Inexistência de contratos entre o Ministério da Educação e as 
Direcções Provinciais; 

• Prestação de contas nem sempre efectuada em 
conformidade com o paragrafo 5 do Guião de Gestão 
Financeira dos Fundos Descentralizados; 

• Periodicidade da prestação de contas não em conformidade 
com o previsto no Guião de Gestão Financeira dos Fundos 
Descentralizados; 

• Inconsistência entre a data da reconciliação bancária e os 
restantes documentos de prestação de contas; 

• Inexistência ou inconsistência da verificação das 
reconciliações bancárias; 

• Inexistência da actualização do orçamento; 

• Não conformidade do pagamento preferencial por cheque 
dado existirem pagamentos por caixa acima do limite 
estabelecido; 

• Inexistência da formalização dos pagamentos excepcionais 
em dinheiro; 

• Apresentação do controlo orçamental sem o mesmo detalhe 
do orçamento aprovado; 

• Controlo não adequado sobre salvaguarda de activos: falta de 
1 cofre para guarda dos valores monetários; 

• Inconsistência no arquivo da documentação entre as várias 
Direcções Provinciais; 

• Nem sempre existiam as 3 cotações ou a aprovação da sua 
dispensa em caso justificativo; 

• Inexistência da conferência das despesas; 

• Existência de despesas com informação de suporte não 
adequada. 

Das conclusões apresentadas, algumas acções do PAT foram levadas 

a cabo para colmatar os pontos observados: Foram feitas 

modificações no Guião dos Fundos Descentralizados de maneira a 

colmatar as questões relativas à prestação de contas. Foi esclarecido 

à empresa que alguns itens observados não se aplicam, como no caso 

da existência de um contrato com as DPE, ou no caso de necessidade 

de 3 propostas em municípios em que somente existe um único 

fornecedor. Algumas sugestões estão a ser alvo de aquisições, como 

no caso dos cofres. 



 

Ministério da Educação - Projecto Aprendizagem para Todos - PAT Relatório 2º Trimestre 2017 

 

 
58 

 

Dificuldades na Gestão Financeira dos fundos descentralizados 

Devido à necessidade de execução financeira com fundos 

descentralizados, o PAT efectuou remessa de valores às províncias 

para aplicação nos programas de formação de professores, visitas 

dos facilitadores, logística para Coordenadores ZIP, Contabilistas, 

Formadores EM e ainda para as actividades de supervisão. As 

províncias operam os valores por meio do Banco de Poupança e 

Crédito (BPC), para pagamentos diversos. No entanto, este 

procedimento acarretou algumas preocupações, as quais são dignas 

de nota: 

• Não disponibilização atempada dos fundos pelo BPC; 

• Não efectivação de transferências interbancárias pelo BPC, 
implicando elevados pagamentos em dinheiro; 

• Falta de liquidez na maior parte das delegações provinciais do 
BPC; 

• Chegada tardia dos fundos do PAT às Direcções Provinciais; 

• Não existência, nalguns Municípios, de comerciantes com 
todos os instrumentos legais que permitissem a sua 

contratação, nomeadamente com Numero de Identificação 
Fiscal, facturas de acordo com a legislação fiscal etc; 

• Falta de emissão de recibos por alguns operadores 
comerciais, nomeadamente táxi; 

 

Em virtude das dificuldades acima mencionadas, houve sérias 

implicações nos programas em desenvolvimento nas províncias, a 

saber: 

• Levantamento de valores elevados em notas; 

• Risco de assalto dado terem que fazer grandes distâncias para 
efectuar os pagamentos nos municípios; 

• Não cumprimento do estabelecido no guião dos fundos 
descentralizados; 

• Atrasos nalguns pagamentos a fornecedores ou professores; 

• Falta de tempo para preparar um adequado sistema de 
aquisições dado o atraso no recebimento dos fundos do PAT
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Auditoria Externa 

No mês de Abril de 2017 foi realizada no PAT a visita da empresa de 

Auditoria Externa, a qual, em seu relatório apontou as seguintes 

conclusões: 

• O valor atribuído aos equipamentos recebidos do Governo, 
deve ser deduzido do valor da sua utilização, ou seja, das 
amortizações. 

• Não registo das viaturas como contribuição do Governo. 

• Deficiências na organização dos processos de Aquisições. 

 

Todas as três observações foram prontamente acolhidas e alvo de 

modificações e melhorias nos processos internos do PAT. 
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14. Constatações e Desafios 

Tabela 09. Desafios para o próximo trimestre 

Constatações Desafios 

Melhorar as definições sobre o Conselho de Escolas da ZIP, suas atribuições, 
periodicidade e actividades. Uma vez que os CEZ estão criados, cabe orientá-
los quanto às evidências a serem colectadas de suas actividades.  

A EGP não pode criar normas de funcionamento. Deve-se estudar o texto 
a ser acrescido no novo manual da ZIP para orientar o funcionamento do 
CEZ. 

Facilitadores deveriam ter realizado um conjunto de visitas às ZIP. No entanto, 
foram também recrutados para apoiar à formação. Houve atraso no envio dos 
fundos para o deslocamento. 

Uma vez que já existe o mapa de visitas dos Facilitadores, pode-se 
melhorar o controlo do deslocamento dos facilitadores.  

Foi elaborado um layout para os Boletins Escolares, no entanto, ainda 
necessita tornar-se mais simples e mais objectivo. 

Organizar, com o designer, o layout dos Boletins Escolares de forma a 
facilitar a composição e impressão dos mesmos nos municípios. 

Houve atraso na entrega dos drafts dos Módulos 03 e 04 para que a equipa do 
PAT, INFQE, INIDE possam revisá-lo atempadamente. 

O concurso para a produção dos módulos será publicado em Julho e as 
empresas tem uma primeira entrega em Dezembro. Os módulos deve 
estar revisados e prontos até final de Outubro. 

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 à todas as escolas. 
A firma de comunicação, o designer e a firma do website devem estar 
contratados no menor prazo possível para dar apoio às necessidades de 
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. 

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. 

Desempenho dos formadores necessita ser melhor observado a fim de 
colmatar dificuldades pedagógicas dos mesmos. 

Importante organizar acções de reforço para os formadores ZIP, uma vez 
que a formação em Janeiro/Fevereiro não é suficiente para colmatar estas 
dificuldades. Se necessário substituir alguns formadores. 
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Em algumas províncias, como Moxico, Cuando Cubango, Lunda Norte, Cunene, 
os Formadores EM não conseguiram se deslocar para atender a dois 
municípios, de forma a estar 5 dias em cada uma. 

Aumentar o número de formadores EM responsáveis pela supervisão da 
formação, pois há províncias que não comportam duas deslocações do 
formador para a tarefa de supervisão. 

Necessidade de revisar o Guia do PEE e o Manual dos subsídios, de forma a ser 
mais objectivo e inserir os processos de aprovação do PEE e controlo dos 
subsídios. 

Revisar os dois documentos e reagendar as formações. Com isso, os 
subsídios apenas seriam disponibilizados de 2018 a 2019, uma vez que o 
projecto encerra em Fevereiro de 2020. 

TDR para Avaliação Nacional ainda não concluídos. Equipa ainda à espera de 
sugestões do Banco Mundial para as tarefas necessárias a serem incluídas no 
TDR.  

Necessário concluir o TDR para a avaliação nacional, de maneira a verificar 
se não há sobreposição de tarefas entre a Avaliação nacional, os Estudo 
de Viabilidade para os Exames Nacionais e o Piloto dos Exames Nacionais. 

A gestão dos fundos descentralizados para realizar, principalmente, a logística 
de passagem e alimentação da formação de professores foi altamente 
penalizada pelas limitações do banco BPC. 

Buscar uma alternativa, junto ao ministério das Finanças, para possibilitar 
o uso de outros bancos nas províncias, de forma a não inviabilizar a 
logística para a formação de professores e demais acções que ocorrem em 
nível municipal. 

 

 

 

 

Luanda, 31 de Agosto de 2017 

 

 

 

Ministério da Educação 

Projecto Aprendizagem para Todos 

Equipa de Gestão do Projecto 
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15. Fotos 

  
Workshop de testagem do Manual do PEE e Subsídios 

 
Workshop de testagem do Manual do PEE e Subsídios 

  

Apresentação do Relatório do EGRA/SDI ao Conselho Consultivo Formação dos Professores em Maio 
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Formação dos Professores 

 
Formação dos Professores 

  
Formação dos Professores Formação dos Professores 
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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 – Número de Professores Primários Qualificados 

Anexo 07 – Avaliação da Formação de Professores 

Anexo 08 – Análise do Pré-teste 

Anexo 09 – Avaliação dos Formadores ZIP 

 


