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Ficha Técnica 

FICHA TÉCNICA 

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

ID Projeto: P122700  Crédito: IDA–52540 

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

Componentes do Projecto: 

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

Resultados esperados: 

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

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

Financiamento actual: 
$ 66 milhões – IDA (ref. a 2017) 
$ 5 Milhões – AO 

Avaliação anterior do 
Projecto: 

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

COMPARATIVO AO SEMESTRE ANTERIOR 

Desembolso do trimestre 
anterior - Banco Mundial: 

$ 23.26 milhões 
Referentes a 33,75% 

Desembolso do trimestre 
actual - Banco Mundial: 

$ 27,38 milhões 
Referentes a 41,48% (ref.  $ 66 milhões) 

Execução financeira do 
trimestre anterior – IDA: 

$ 16,52 milhões 
Referentes a 25,04% 

Execução financeira do 
trimestre actual – IDA: 

$ 20,35 milhões 
Referentes a 30,83% 

Execução financeira do 
trimestre anterior – GOA: 

$ 0,85 milhões 
Referentes a 17,03% 

Execução financeira do 
trimestre actual – GOA: 

$ 0,92 milhões 
Referentes a 18,47% 
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1. Acrónimos e abreviaturas 

AVI    Agente de Verificação Independente 

BM    Banco Mundial 

CEZ   Conselho das Escolas da ZIP 

DPE   Direcção Provincial de Educação 

EGRA  Early Grade Reading Assessment 

EGP   Equipa de Gestão do Projecto 

EM    Escola Magistério 

ESE   Escola Superior de Educação de Setúbal 

FCG   Fundação Calouste Gulbenkian 

GEPE   Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística 

GTSNA  Grupo Técnico para o Sistema Nacional de Avaliação 

IDA   International Development Association 

IE    Impact Evaluation 

INFQE  Instituto Nacional de Formação de Quadros em Educação 

INIDE  Instituto Nacional para a Investigação e Desenvolvimento 

da Educação 

M&A   Monitoria e Avaliação 

MED   Ministério da Educação 

MIP   Manual de Implementação do Projecto 

PAT   Projecto Aprendizagem para Todos 

PAD   Project Assestment Document 

PDO   Objectivos de Desenvolvimento do Projecto 

PDT   Plano Detalhado de Tarefas 

PEE   Projecto Educativo da Escola 

SDI    Service Delivery Indicator Survey  

SIGE   Sistema de Informação e Gestão da Educação 

TDR   Termo de Referência 

TTL    Task Team Leader 

ZIP    Zona da Influencia Pedagógica 
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2. Quanto ao âmbito 

Componentes do Projecto 

O Projecto Aprendizagem para Todos (PAT) foi aprovado pelo 

Conselho de Administração do Banco Mundial (BM) no dia 26 de 

Setembro de 2013 e tornou-se efectivo em 16/Junho de 2014. O 

Projecto foi inicialmente estimado em 80.000.000,00 USD (Oitenta 

Milhões de Dólares dos Estados Unidos da América), sendo 

75.000.000,00 USD financiado pelo Banco Mundial e 5.000.000,00 

USD financiado pelo Governo de Angola. O Projecto é de âmbito 

nacional e estrutura-se da seguinte forma: 

Componente 1: Melhorar os Conhecimentos e Competências dos 

Professores e a Gestão Escolar em Escolas Primárias das Áreas 

Designadas do Projecto. Esta componente tem os seguintes 

objetivos: (i) consolidar e expandir o modelo das Zonas de Influência 

Pedagógica (ZIP) a todas as províncias de Angola, testando 

simultaneamente a capacidade /o potencial do modelo para a oferta 

de programas de formação de professores; (ii) preparar, 

implementar e testar um programa de formação contínua de 

professores com vista a actuar sobre os conhecimentos académicos 

e as competências pedagógicas dos professores, a fim de melhorar 

os processos de ensino na sala de aula; (iii) contribuir para a melhoria 

da qualidade da gestão da escola e da participação da comunidade, 

com a introdução de subsídios escolares associados a projectos 

educativos escolares e processos de aprendizagem. 

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

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

estratégia quinquenal de avaliação; (ii) implementação de avaliações 

por amostragem da aprendizagem dos alunos da 4ª e 6ªclasses nas 

disciplinas de Português e Matemática; (iii) desenvolvimento e 

implementação de uma segunda avaliação da capacidade de leitura 

nas classes iniciais (EGRA); (iv) desenvolvimento de um estudo sobre 

a qualidade da prestação de serviços; (v) pilotagem de exames 

nacionais de Português e Matemática na 6ª classe; e (vi) desenho, 

análise de dados, implementação e disseminação de um estudo de 

avaliação do impacto do projecto. 

Componente 3: Gestão do Projecto. Esta componente apoia a 

implementação do Projecto com reforço de capacidade de gestão da 

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

escolas de formação de professores envolvidos na gestão do 

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

prestação de contas. 
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Objectivos do Projecto 

Melhorar os conhecimentos e as competências dos professores, 

assim como a gestão das escolas nas áreas designadas do Projecto e 

desenvolver um sistema de avaliação sistemática de alunos. 

A formação e o envolvimento na implementação do Projecto 

contribuirão para preparar os Municípios para a assunção de mais 

responsabilidades no domínio da educação, em contexto de 

descentralização, reforçando a sua capacidade instalada e as 

relações com as escolas e outros intervenientes. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Beneficiários do Projecto 

 

15.000 Professores; 668 Formadores ZIP; 90 Formadores EM; 119 

Quadros provinciais e municipais; 36 contabilistas; 30 

facilitadores; 18 inspectores; 842 directores de escola; 1684 

membros dos Conselhos de Escola; 167 coordenadores 

municipais das ZIP; 10 quadros do PAT; 20 quadros do GTSNA e 

24 técnicos do MED. 

 

500.000 alunos do ensino primário beneficiados com um ensino 

de maior qualidade nas disciplinas de Língua Portuguesa e 

Matemática e ministrados por professores melhor preparados do 

ponto de vista didáctico. 
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3. Subcomponente 1.1 – Acções e Indicadores 

Percentagem de Conselhos de Escola Activos  

Um dos indicadores da subcomponente 1.1 faz referência aos 

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

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

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

está Activo. Para ambos os casos são recolhidas evidências que 

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

Observou-se neste trimestre maior envolvimento dos facilitadores 

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

activos. No entanto, foram criados 113 CEZ dos quais 83 estão 

activos. 

 

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

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

CEZ por província.  

Tabela 01. Conselhos de Escola em Funcionamento por Província 

Província 
Meta 

prevista 
Conselhos 

Criados 
Conselhos 

Activos 

Bengo 6 4 1 

Benguela 10 6 2 

Bié 9 6 6 

Cabinda 4 4 4 

Cuando Cubango 9 7 6 

Cuanza Norte  10 6 6 

Cuanza Sul 12 8 4 

Cunene  6 3 3 

Huambo  11 11 7 

Huíla 14 8 8 

Luanda 12 10 10 

Luanda Norte 10 6 5 

Lunda Sul 4 4 0 

Malange 14 8 0 

Moxico 9 6 6 

Namibe 5 3 3 

Uige 16 9 8 

Zaire  6 4 4 

 167 113 83 
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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. Das 396 visitas previstas até 

Dezembro foram realizadas 307 visitas. 

Nas visitas realizadas pelos técnicos da EGP observou-se a 

existência de ZIP que necessitam de maior acompanhamento 

pelos facilitadores e pelos Coordenadores Provinciais das ZIP. 

A tabela indica, por província, a quantidade de visitas previstas e 

realizadas até o quarto trimestre de 2017. 

 

Tabela 02. Deslocação dos Facilitadores para Municípios    

Província Meta prevista Total alcançado 

Bengo 12 12 

Benguela 24 16 

Bié 24 18 

Cabinda 16 12 

Cuando Cubango 24 15 

Cuanza Norte  24 18 

Cuanza Sul 24 24 

Cunene  12 9 

Huambo  24 18 

Huíla 32 24 

Luanda 24 24 

Luanda Norte 24 18 

Lunda Sul 16 12 

Malange 32 23 

Moxico 24 18 

Namibe 12 9 

Uige 32 25 

Zaire  16 12 

 396 307 
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Boletins Escolares Produzidos e Disseminados 

 

• Definidos indicadores com níveis de satisfação e com 
infográficos para cada área. 

• Elaborado pelo designer um ícone para as 5 dimensões 
inseridas no boletim. 

• Realizadas reuniões com Banco Mundial e M&A para 
reorganização das informações do boletim. 

• O Boletim foi reelaborado de forma a atender as novas 
especificações. 

 

• Validar o boletim escolar. 

• Realização de um piloto para teste do Boletim. 

• Elaborar instrutivo sobre o preenchimento de cada campo. 

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

Realizou-se de 27 de Novembro a 1 de Dezembro uma missão de 

supervisão às Zonas de Influência Pedagógica às províncias de 

Benguela, Bié, Huambo, Cunene, Moxico e Huíla, coordenado pelos 

técnicos do Ministério da Educação, Adelaide Chonguende, 

Alexandre Manuel, Igor Núncio, Andrade Sebastião, Fortuna 

Caingona e José Lourenço. 

Foram realizadas visitas às ZIP de 19 municípios nomeadamente: 

Moxico, Camanongue, Lumega Cameia, Léua, Benguela, Catumbela, 

Ganda, Cuanhama, Namacunde, Ombadja, Chinguar, Cuito, 

Cunhinga, Quipungo, Chibia, Lubango, Huambo, Caála e Chicala 

Choloanga. 

 A missão de supervisão teve como objectivos específicos: 

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

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

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

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

• Visitar os Centros de Recursos para verificar: 

o O nível de organização; 

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

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

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

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

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

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

• As ZIP visitadas já criaram os Conselhos das Escolas da ZIP; 

• Os Centros de Recursos visitados estão preparados para 
albergar os matérias e equipamento das ZIP com excepção 
aos dos municípios de Camanongue, Namacunde e Chinguar; 

• Existência dos Guias Metodológico de Apoio às ZIP e dos Kits 
de leitura nas escolas visitadas; 

• Existência de relatórios descritivos e cadernetas escolares em 
todas s escolas visitadas; 

• Existência das actas das reuniões do conselho pedagógico, do 
círculo de directores e dos conselhos das escolas da ZIP; 

• Existência das pastas de arquivo da coordenação da ZIP, Lei 
de Bases do Sistema de Ensino (Lei nº 17/16), Decreto 
Presidencial nº 16/11 e Decreto Presidencial 33/91; 

• Construção de novas salas de aulas em vários municípios com 
a contribuição das Comissões de Pais e Encarregados de 
Educação; 

• Existência dos Planos de actividades e assistência às aulas nas 
escolas visitadas; 

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

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

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

 

• Gradear os Centros de Recursos dos municípios de Bocoio, 
Chinguar, Cuangar, Cuito Cuanavale, Rivungo, Nancova, 
Namacunde, Cuvelai, Bailundo, Londuimbali, Longondjo, 
Mungo, Ecunha, Calandula, Massango, Luquembo, Cahombo, 
Kunda-Diá-Base, Quirima, Camanongue, Luáu, Auto 
Zambeze, Luchazes e Luacano. 

• Reforçar a segurança das escolas com a contratação de 
agentes de protecção física; 

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

• Aumentar a frequência dos professores nas actividades 
quinzenais das ZIP; 

• Substituir os formadores ZIP que têm dificuldades de 
transmitir o que aprenderam nas formações dos Polos; 

• Melhorar a pontualidade e assiduidade de professores que 
trabalham num município e residem num outro município; 
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• Melhorar o cumprimento dos planos de assistência às aulas; 

• Enviar o material da formação atempadamente; 

• Melhorar a logística de apoio à formação; 

• Evitar que os professores das escolas do PAT sejam 
transferidos para outras escolas enquanto estiver a vigorar o 
projecto; 

 

• Que os professores fizessem o uso dos materiais distribuídos 
aos Centros de Recursos; 

• Que se fizesse o mais rápido possível a formação sobre os 
PEE; 

• Que o PAT adquirisse uma viatura por província para facilitar 
a supervisão às ZIP dos municípios mais longínquos; 

• Que os Directores das escolas das ZIP fossem implacáveis no 
acompanhamento dos professores para garantir que os 
mesmos fizessem os seus planos diários; 

• Que os Directores e Subdirectores Pedagógicos cumprissem 
com os planos de assistência às aulas para constatar in loco a 

aplicação prática dos conhecimentos adquiridos nas 
formações; 

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

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

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

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

Conforme recomendado pelo Banco Mundial, o PAT deveria 

averiguar as condições reais dos centros de recurso das 167 ZIP antes 

do envio dos equipamentos informáticos obtidos por meio do 

concurso público. Esta medida visa garantir a segurança mínima dos 

recursos para seu bom uso. 

Para tanto, foi solicitado o registo fotográfico dos 167 centros de 

recurso a fim de se verificar se estavam gradeados, se possui 

gradeamento em portas e janelas, se possui segurança contratada e 

se há evidência fotográfica que comprove o estado do mesmo. O 

relatório com as constatações e registo fotográfico está arquivado 

no PAT. 

Da pesquisa feita, temos que dos 167 municípios/distritos, 138 

centros de recurso estão gradeados, 10 possuem empresa ou equipa 

de segurança contratada e o PAT possui evidência fotográfica de 138 

centros de recurso, conforme ilustra a tabela a seguir. 

Para os 29 Centros de Recurso ainda por gradear será emitido um 

comunicado que os mesmos somente receberão os meios 

informáticos do PAT quando as condições de segurança estiverem 

sanadas. 

 

Tabela 03. Situação de segurança dos Centros de Recurso das ZIP 

Província 
Meta 

prevista 

Tem grade 
em portas e 

janelas 

Tem 
segurança 
contratada 

Evidência 
fotográfica 

Bengo 6 6 0 6 

Benguela 10 9 0 9 

Bié 9 8 0 8 

Cabinda 4 4 0 4 

Cuando Cubango 9 5 0 5 

Cuanza Norte  10 10 0 10 

Cuanza Sul 12 12 0 12 

Cunene  6 0 4 0 

Huambo  11 6 5 6 

Huíla 14 14 0 14 

Luanda 12 11 1 11 

Luanda Norte 10 10 0 10 

Lunda Sul 4 4 0 4 

Malange 14 8 0 8 

Moxico 9 4 0 4 

Namibe 5 5 0 5 

Uige 16 16 0 16 

Zaire  6 6 0 6 

 167 138 10 138 
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4. Subcomponente 1.2 – Acções e Indicadores 

Módulos de Formação Contínua de Professores 

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

Professores em serviço. A elaboração do conteúdo dos módulos está 

a cargo da Fundação Calouste Gulbenkian, consultoria contratada 

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

trabalho para sala de aula e guião do professor com orientações 

sobre o uso das fichas de trabalho. 

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

Matemática, concluídos, a Subcomponente 1.2 recebeu a versão 

inicial dos Módulos 03 e 04. 

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

formação dos 133 Formadores/ Supervisores EM, que decorreu de 

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

finais para impressão dos módulos foram entregues pela FCG no dia 

27/11/2017. 

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

Em Agosto de 2017 foi realizada a segunda formação de professores 

no âmbito do PAT. 

Quanto à quantidade de professores qualificados, dentro da meta de 

formação de 15.000 professores, foram formados nesta fase 13.618, 

em Agosto, 1.382 a menos em função das acções organizadas pela 

logística do processo eleitoral que decorreu em Setembro. 

Nos meses de Outubro e Novembros foram realizadas em todas as 

províncias acções de formação complementar, de forma a atender 

aos 1.382 formandos ausentes na formação de Agosto. 

A Subcomponente 1.2 está a efectuar o registo das folhas de 

presença para totalização da formação complementar por município. 

Este dado será inserido no próximo relatório trimestral. 

 

 

 

Tabela 04. Número de Professores Primários Qualificados 

Província 
Meta 

prevista 
Maio Agosto 

Média de 
2017 

Bengo 338 338 294 316 

Benguela 1513 1513 1306 1409,5 

Bié 918 918 809 863,5 

Cabinda 279 279 271 275 

Cuando Cubango 720 763 556 659,5 

Cuanza Norte  675 687 645 666 

Cuanza Sul 1062 1062 1062 1062 

Cunene  499 506 443 474,5 

Huambo  1106 1110 1082 1096 

Huíla 1336 1336 1299 1317,5 

Luanda 1104 1104 884 994 

Luanda Norte 479 479 479 479 

Lunda Sul 370 370 343 356,5 

Malange 1055 1055 855 955 

Moxico 446 446 445 445,5 

Namibe 881 881 780 830,5 

Uige 1572 1572 1502 1537 

Zaire  647 647 563 605 

 15000 15066 13618 14342 
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Quanto à formação dos 133 Formadores / Supervisores em Novembro 2017 

A acção de formação decorreu no Centro Nacional de Formação de 

Quadros da Educação-CNFQE em Luanda 

Uma equipa de 5 formadores da FCG/ESE desenvolveu a formação 

nos Módulos de Avaliação Pedagógica em Sala de Aulas, 

Diferenciação Pedagógica em Sala de Aulas e Monitorização e 

Supervisão. 

Uma equipa de 133 Formadores/Supervisores provenientes das 18 

províncias, distribuídos em 5 turmas durante duas semanas 

participou da formação. 

Ainda no âmbito da formação, um dos formadores da FCG/ESE 

realizou uma visita de trabalho a Escola Primária Nº 380-ZIP do PAT 

no Município do Dande na província do Bengo, outro formador da 

FCG/ESE realizou a visita de estudo à Escola Primária Nº 1015 no 

bairro, Azul Distrito da Samba em Luanda identificada como uma ZIP 

com boas práticas. O objectivo da visita foi a recolha de informação 

adicionais relativamente às actividades desenvolvidas pelos 

professores da ZIP no âmbito das reuniões quinzenais de planificação 

e o potencial aproveitamento dessas reuniões, para a realização de 

actividades de formação a distância, enquadradas pelo formador da 

ZIP e conhecer e caracterizar uma boa prática.  

 

• Melhoria contínua na participação das equipas nacional e 
provincial no envolvimento dos trabalhos da formação da 2ª 
Fase/1ª Etapa; 

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

• Formandos sensibilizados da necessidade da utilização dos 
materiais distribuídos pelo PAT às EM e ZIP para 
concretização do ensino e aprendizagem; 

• Disponibilização dos Módulos testes de Diferenciação 
Pedagógica, Avaliação em Sala de aulas pela FCG; 

• Os Formandos ajudaram a corrigir os erros dos Manuais; 

• Os planos de sessão elaborados pela FCG foram muito bem 
estruturados, pois ajudou os 133 formadores a ministrarem a 
formação com ritmo e coerência; 

• Os supervisores fizeram um excelente trabalho que ajudou 
bastante para que a formação alcançasse a qualidade mínima 
desejada. 
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• Existem formandos que ainda apresentam debilidades quanto à 
capacidade para ser formador. Alguns formadores necessitariam 
de um reforço pois demonstraram alguma insegurança 
pedagógica.; 

• Ainda prevalecem algumas dificuldades na definição e 
desdobramento no que tange aos pagamentos relacionados 
a doenças, água e combustível para apoio aos participantes à 
formação e instituição onde se desenvolve a formação; 

• CNFQE carece de condições básicas, como, água, combustível 
para o gerador, apagadores, giz, retroprojetores, 
marcadores, filip charter etc; 

• Os formandos da turma D-Supervisão Pedagógica 21 
participantes, assistiram as aulas reclamando (“apesar de 
haver ar condicionado a sala foi concebida para 15 
participantes, não 21”); 

• Os formandos da turma E-Supervisão Pedagógica foram 
obrigados a abandonar a sala por insuficiência de espaço para 
22 participantes e falta de ar condicionado, os mesmos 
passaram a assistir as aulas no anfiteatro; 
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Escolas de Magistério (EM) Equipadas 

O concurso referente ao apetrechamento de 18 Escolas de 

Magistério, foi dividido em 4 lotes. 18 Escolas de Magistério 

receberam os quatros lotes previstos. 

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

Computador com cabo de segurança. Antivírus e Office. 

Câmera de fotografia e vídeo. Vídeo Projector. Resográfica. 

Tela de Projeção. Flip chart e papel. Armário. Guilhotina. 

Encadernadora. 

O material recebido, referente aos lotes 03 e 04, entregue de 

Outubro a Dezembro são: Lote 03: Material Escolar e Lote 04: 

Material para Ensino Especial. 

Temos a salientar que as províncias da Huíla, Huambo, 

Benguela, Luanda não receberam Resográfica, porque o 

diagnóstico realizado às EM em 2014 mostrou que as 

mesmas dispunham do mesmo equipamento, passados 3 

anos as Resográficas avariaram e pedem ao PAT apoio para a 

compra de equipamentos em substituição. 

 

 

Tabela 05. Número de Escolas de Magistério equipadas 

Província 
Lote 01: 

Equipamento 
Informático 

Lote 02: 
Equipamentos, 

Móveis e 
Projector 

Lote 03: 
Material 
Escolar 

Lote 04: 
Educação 
Especial 

Bengo 1 1 1 1 

Benguela 1 1 1 1 

Bié 1 1 1 1 

Cabinda 1 1 1 1 

Cuando Cubango 1 1 1 1 

Cuanza Norte  1 1 1 1 

Cuanza Sul 1 1 1 1 

Cunene  1 1 1 1 

Huambo  1 1 1 1 

Huíla 1 1 1 1 

Luanda 1 1 1 1 

Luanda Norte 1 1 1 1 

Lunda Sul 1 1 1 1 

Malange 1 1 1 1 

Moxico 1 1 1 1 

Namibe 1 1 1 1 

Uige 1 1 1 1 

Zaire  1 1 1 1 

 

 

  



 

Ministério da Educação - Projecto Aprendizagem para Todos - PAT Relatório 4º Trimestre 2017 

 

 
23 

 

Escolas ZIP Equipadas 

O concurso referente ao apetrechamento de 167 ZIP, foi dividido em 

4 lotes, nomeadamente: 

• Lote 01: Equipamentos informáticos. 

• Lote 02: Mobiliário de escritório. 

• Lote 03: Material didáctico pedagógico. 

• Lote 04: Painéis solares. 

As 167 ZIP apenas não receberam os lotes 1 e 4. O lote 01, embora 

já esteja de posse da empresa adjudicada, não foi entregue em 

função da necessidade de o PAT confirmar a segurança nos locais de 

entrega, ou seja, nos Centros de Recursos das ZIP. Uma vez 

confirmado, a entrega está prevista para o segundo trimestre de 

2018. 

Quanto ao lote 04, painéis solares, a entrega ainda não foi realizada 

pois os equipamentos ainda não estão disponíveis em Angola. A 

empresa adjudicada está a tratar dos trâmites de importação dos 

mesmos. 

 

Tabela 06. Número de Escolas de Magistério equipadas 

Província 
Lote 01: 

Equipamento 
Informático 

Lote 02: 
Mobiliário 

Lote 03: 
Material 
didáctico 

Lote 04: 
Painel 
Solar 

Bengo  1 1  

Benguela  1 1  

Bié  1 1  

Cabinda  1 1  

Cuando Cubango  1 1  

Cuanza Norte   1 1  

Cuanza Sul  1 1  

Cunene   1 1  

Huambo   1 1  

Huíla  1 1  

Luanda  1 1  

Luanda Norte  1 1  

Lunda Sul  1 1  

Malange  1 1  

Moxico  1 1  

Namibe  1 1  

Uige  1 1  

Zaire   1 1  
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5. Subcomponente 1.3 – Acções e Indicadores 

Formação de teste do PEE 

No 4º trimestre de 2017, realizaram-se várias actividades, tendo 

como destaque a formação dos 18 Coordenadores Provinciais das ZIP 

e 5 Técnicos do INFQE, no mês de Novembro, cujo objectivo foi 

refrescar os conhecimentos sobre os PEE, passado 1 ano, bem como 

o de testar o Guia, tendo em conta as alterações introduzidas com o 

auxílio Especialista do Banco, Elena Rosso, na missão do banco, 

realizada em Setembro. Destacamos igualmente: 

• As sessões de trabalho para incorporar as observações registadas 

na formação referenciada ao Guia de Elaboração do Projectos 

Educativos. 

• Ajustamentos no Plano de Formação sobre os PEE, tendo em 

consideração uma formação de reforço aos Coordenadores das 

ZIP e Facilitadores, como antecâmara da formação que estes 

conduzirão a nível da Província, na capital da Província e em cada 

uma das 167 ZIP, sobre elaboração e implementação dos PEE, 

bem como sobre os procedimentos para obtenção dos subsídios 

escolares. 

• Revisão do Manual para Atribuição dos Subsídios às escolas, 

concretamente na clarificação dos procedimentos para obtenção 

dos Materiais Pedagógicos elegíveis, através do subsídio escolar 

canalizado às DPE.  

Alterações efectuadas nos guias 

 

• Sobre o Guia do PEE, foi acrescentado um anexo contendo 
exemplos práticos para incorporar como actividades que 
respondam alguns objectivos do PEE, nas várias dimensões 
da área de gestão do currículo. 

• Clarificação dos procedimentos para obtenção dos materiais 
elegível a adquirir para as escolas selecionadas do PAT. 
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• Concluiu-se que o PEE e Subsídios Escolares seguissem 
processos de aprovação diferentes porquanto estes não 
condicionam a elaboração e implementação daqueles.  

• A necessidade de elaboração dos Planos de Sessão da 
Formação em PEE, a decorrer a nível local, nas Capitais das 
Províncias ou Municípios, concretamente nas ZIP. 

• Tendo em conta que nas formações realizadas no âmbito do 
PAT, um dos factores que minimiza os riscos é a presença dos 
Supervisores Nacionais, dever-se-á contar igualmente com 
uma equipa de supervisores para garantir a boa realização da 
formação sobre os PEE e Procedimentos dos Subsídios 
Escolares. 

 

• Conclusão dos trabalhos de designer sobre o Guia de PEE e o 
Manual de Procedimentos para obtenção do Subsídio Escolar 
e Impressão dos mesmos; 

• Revisão do Plano de Actividades da Subcomponente; 

• Elaboração e envio dos Planos de Sessão da Formação em 
PEE, aos Coordenadores das ZIP; 

• Realização da formação sobre os PEE, a nível local, nas datas 
agendadas. 

Formação em PEE para 2018 

• Face ao atraso observado para a implementação dos PEE nas 
Escolas, por vários factores, desde as constantes revisões ao 
guia, o longo tempo para a conclusão da edição, a formação 
foi reagendada para Março de 2018.  

• A formação em PEE que decorreu em Novembro de 2017, 
permitiu identificar necessidades de reforço na capacitação 
dos Coordenadores Provinciais das ZIP, de modos a puderem 
demostrar bem as competências adquiridas e transmitir com 
segurança os conteúdos absorvidos. Nesse sentido, agendou-
se uma formação aos Coordenadores Provinciais das ZIP, 
facilitada por Supervisores do INFQE, durante a formação dos 
669 Formadores ZIP, agendada para Janeiro.   

• Para assegurar melhores resultados planeia-se a participação 
de 18 Supervisores do MED/INFQE para acompanharem as 
formações a nível das Capitais Provinciais. 

• Assim sendo, actualizado o número de funcionários a 
envolver para a implementação dos PEE, envolveremos um 
total de 2276 Actores, entre técnicos da estrutura central e 
local (província e município), conforme o quadro abaixo. 

• A formação dos PEE nas províncias tem de ser imediatamente 
efectuada, pois põe em risco a efectivação dos projectos e o 
seu respectivo indicador. 
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Tabela 07. Número de participantes nas formações em PEE 

Participantes/fases Provincial Municipal Observação 

Coordenadores 
Provinciais das ZIP 

18  
Participam como 
Formadores 

Coordenadores 
Municipal das ZIP 

167  
Responde por todas as ZIP 
do Município e apoiará a 
validação dos PEE na DME 

Coordenadores da ZIP *167 167 
Coordena a ZIP apoiada 
pelo PAT 

Inspectores  18  Apoiam a Formação 

Directores e 
Subdirectores de 
Escolas das ZIP 

 
 

167 

 
 

*1517 

Directores (Director e 
Director Adjunto) = 1684 
*Subtraído o nº de 
Directores 
(Coordenadores) formado 
na Capital da Província.  

Facilitadores 19  
Participam como 
Formadores 

Técnicos de contas da 
DPE 

18  

Recebem a formação para 
entenderem os 
procedimentos para 
atribuição dos Subsídios 

Técnicos do MED 18  Supervisão da formação 

Total 592 1684  

Subsídios escolares 

A validação dos Processos de obtenção dos subsídios é um 

processo que requer atenção redobrada por envolver vários 

actores em distintos níveis de actuação (Escola, ZIP, Direcção 

Municipal, Direcção Provincial e Estrutura Central – PAT).  

Foi feito um trabalho de revisão ao Manual de Procedimentos 

para os Subsídios que permitiu clarificar ponto a ponto as 

responsabilidades de cada actor. 

Este trabalho contou com a colaboração do Banco, cujos 

especialistas apresentaram valiosas contribuições. De referir 

que também contou com a colaboração de toda a equipa 

financeira, incluindo a verificação do Sr. João Tinga, 

Especialista do Banco.  
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6. Componente 2 – Acções e metas 

EGRA / SDI (2016)

 

• Elaborado o orçamento e plano da disseminação com os 
materiais necessários e plano de deslocação da equipa. 

• Definição do indicador único da escola para a base de dados. 

• Disponibilização da base de dados do EGRA e SDI à Rita 
Damasceno e Componente 2. 

• Articulações e reuniões online com Rita Damasceno e 
Francisco Rodrigues. 

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

• Revisão da métrica referente ao indicador de qualidade de 
leitura, o que altera substancialmente o resultado da 
avaliação. 

• Análise do Relatório Técnico EGRA/SDI. 

 

• Concluir o relatório técnico e sumário executivo do EGRA / 
SDI com base no padrão estabelecido em colaboração com a 
Sra. Rita Damasceno. 

• Elaboração do TdR para a contratação da firma que vai 
realizar o Egra III e SDI II, no primeiro trimestre de 2018. 

• Elaboração de Brochuras com os resultados a nível provincial 
vs. Média nacional. 

• Elaboração do orçamento dos debates sobre factores de 
qualidade da educação, identificados nos resultados 
SDI/Egra. 

• Elaboração de vídeos de 2-3 minutos sobre a importância da 
leitura. 

• Acções presenciais de disseminação nas províncias. 
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Avaliação de Impacto 

 

• Elaborado o plano para recolha de dados qualitativos para 
seguimento do baseline da avaliação de impacto – definido 
como o EGRA/SDI de 2016. 

• Organização de um conjunto de guiões para recolha dessas 
informações, de natureza qualitativa, visando completar os 
dados quantitativos do EGRA/SDI com informações de 
natureza explicativa. Foram criados os seguintes guiões: 

• Guião para Stakeholders – trata-se de um guião para 
entrevistas semiestruturadas a aplicar a decisores políticos 
ou a agentes cruciais da implementação (directores 
nacionais, provinciais, municipais, parceiros internacionais, 
etc); 

• Guião para Directores de Escolas – trata-se de um guião para 
entrevistas semiestruturadas a aplicar aos directores das 
escolas inquiridas das escolas intervencionadas pelo PAT e as 
do grupo e controlo; 

• Guião para Pais e Encarregado de Educação – esse guião é 
para os focus-grups definidos para os pais e encarregados de 
educação das escolas dos dois grupos de avaliação. 

• Guião para Professores – tal como o anterior, de aplicação 
em focus-grups nos dois grupos. 

• Feita a recolha de dados recolha ao nível central. Os 
principais stakeholders já foram entrevistados, INIDE, INFQE 
e INEE, estando a faltar apenas a UNICEF e a DNEG, as 
programadas para esta fase. 

 

• Tal como previsto foram realizadas as duas acções de 
formação previstas nos TdR. Por questões de 
operacionalidade e de fluidez da formação, optou-se por 
realizar as duas em simultâneo. 15 técnicos participaram, 
essencialmente do PAT (componente 2) e do Grupo de 
Avaliação do INIDE. 

• A formação decorreu em parte do dia, por forma a não 
impedir a realização de tarefas do dia-a-dia dos técnicos. Em 
resumo, apresentaram-se os conceitos e metodologias para 
recolha de dados para a avaliação de impacto (com especial 
incidência em dados qualitativos). Ademais, utilizou-se a 
formação para concluir os guiões de recolha de dados 
propostos para as entrevistas qualitativas. 

• Apresentaram-se métodos de tratamento de dados 
qualitativos e discutiu-se a recolha de dado no PAT de forma 
genérica. De destacar o empenho dos técnicos. Mais detalhes 
e materiais utilizados estão em anexo. 
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• Identificador único de escolas referente ao SDI. 

• Identificador único de escolas referente aos professores. 

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

• Recolha de dados/informação sobre os indicadores para 
avaliação de impacto. 

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

 

Avaliação Nacional 4ª e 6ª Classes 

 

• Feito o cronograma de execução da tarefa. 

• As tarefas aguardam a conclusão do TDR para terem 
continuidade. Esta acção ainda está pendente. 

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

• Era suposto a conclusão do TDR para Avaliação Nacional, na 
segunda etapa da missão do Banco Mundial, de 23 a 27 de 
Outubro de 2017. 

 

• Conclusão do TDR para Avaliação Nacional, tarefa a cargo do 
Banco Mundial. 

• Reiniciar o processo de Procurement com pedido de nova 
manifestação de interesse. 
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Piloto dos Exames Nacionais 

 

• Feito o cronograma de execução da tarefa. 

• A equipa aguarda a resposta do Banco Mundial quanto à 
avaliação da Short List. Esta acção ainda está pendente. 

 

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

• Deliberar junto ao Banco Mundial se o PAT irá avançar com a 
short list com 3 empresas ou se será iniciado outro processo. 

• Validar o TDR na missão do Banco Mundial em Março de 
2018. 

Estratégia quinquenal de avaliação 

 

• Após alteração do modelo de TDR e Contrato de Lump Sum 
para Time Base, o Banco Mundial ficou com a 
responsabilidade de acrescentar alguns elementos ao 
mesmo, sendo um deles o apoio nas tarefas de disseminação 
dos resultados do EGRA/SDI. Esta acção ainda está pendente. 

 

• Concluir e validar o TDR, tarefa a cargo do Banco Mundial. 

• Verificar a disponibilidade da consultora para execução da 
tarefa.
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7. Comunicação do PAT 

Acções de apoio ao PAT 

 

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

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

• A convocação da imprensa para cobertura jornalística das 
formações; 

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

• Cobertura jornalística da a abertura da 2ª fase de Formação 
Contínua, sobre Diferenciação Pedagógica e Avaliação em 
sala de aulas, que decorreu em Luanda de 23 de Outubro a 3 
de Novembro. O acto teve cobertura jornalística da Televisão 
Pública de Angola, da Rádio Nacional de Angola, da Rádio 
LAC, Rádio Eclésia, Rádio Mais, Agência Angolana de Notícias 
e outros órgãos de informação. 

• As acções de Comunicação do PAT têm sido reforçadas a nível 
das redes socais mais usuais, tais como Facebook e 
WhatsApp. 

• Dentro da conta do PAT no Facebook foram criadas duas 
páginas para o reforço da comunicação externa. As páginas 
PAT em Acção e Projecto Aprendizagem para Todos, 
alcançaram um número considerável de visualizações, 
seguidores e gostos nos primeiros dois meses de criação 

 

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

• Aposta na comunicação via redes sociais; 

• Criação de grupos de interação nas redes sociais. 
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Contratação de firma de comunicação 

 

• Alguns materiais institucionais do PAT já foram elaborados 
pela firma de comunicação contratada para o efeito. 

• Já em posse dos membros da EGP, tais como cartões de visita, 
passes de serviço e assinaturas eletrónicas.  

• Revisado o guião para o vídeo institucional do PAT, estando 
sobre a responsabilidade do PAT a revisão do mesmo. 

• Elaborada a primeira versão do informativo do PAT. 

 

• Conclusão e impressão do Informativo do PAT. 

• Conclusão e impressão do desdobrável. 

• Captação de imagens para vídeo do PAT. 
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Web Site com informações sobre o PAT 

 

• Website do PAT está em fase final de elaboração, faltando 
apenas alguns acertos de ordem administrativas. 

• Concluído o Protótipo do Web site em versão de teste. 

• Apresentada a versão do teste do website. 

 

• Migração da versão de teste para os servidores do Ministério 
da Educação. 

• Alimentação dos conteúdos iniciais do website. 
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8. Apoio ao SIGE 

Firma para apoio ao SIGE 

 

• Definidos os Requisitos para identificação das necessidades à 
luz dos ODS e do PAT, bem como das restantes Direcções do 
MED. 

• Adequação dos Formulários para o SIGE e no SIGE offline. Os 
formulários foram todos revistos tendo sido alterados na sua 
estrutura e lógica de recolha. 

• Inserção de novos indicadores. O processo está concluído 
para uma parte substancial dos indicadores. 

• SIGE Offline: Concluídos os trabalhos de desenvolvimento. 

 

Consultor para apoio ao SIGE 

 

• Promovida uma capacitação virada para o controlo de 
qualidade dos dados, de 2 a 6 de Outubro. As técnicas 

ensinadas e o modelo que se propões elevou a qualidade dos 
dados de tal monta que hoje já é possível extrair os anuários 
provinciais e municipais em várias províncias. Participaram na 
formação para além dos técnicos do GEPE, técnicos 
provinciais e municipais (2) e técnicos de vários serviços do 
MED (Inspeção, Ensino Especial, INFQE, Ensino de Adultos e 
PAT. 

• Apoio técnico à consultora FORDESI e ao GEPE na 
identificação dos requisitos técnicos e do seu grau de 
desenvolvimento, designadamente, os prioritários para a 
recolha do ano de 2018. 

• Novos indicadores foram introduzidos em função das novas 
variáveis, por exemplo, as ZIP, informação fundamental para 
o PAT. 

 

Anuário Estatístico 2016 

• Extraídos os dados para os relatórios. 

• Elaborados os anuários de 2015 e 2016. 

• Concluída a revisão dos anuários de 2015 e 2016. 

• Em curso a elaboração das análises qualitativas dos anuários 
2015 e 2016 para a impressão.  
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9. Acompanhamento dos Indicadores 

Acompanhamento dos Indicadores 

A tabela presente no Anexo 03, contêm o acompanhamento dos 

indicadores do PAT. Cabe o esclarecimento que alguns indicadores 

somente estarão alcançados em 100% ao final do projecto. 

O projecto melhorou substancialmente o seu target de indicadores. 

A qualidade do trabalho efectuado tem vindo a melhor dia a dia.  

Necessitamos de manter a equipa unida e motivada para que os 

obstáculos sejam sempre ultrapassados.  

Em função do elevado número de avaliações feitas em todas as 

formações, sugere-se que os resultados destas avaliações sejam alvo 

de um documento à parte, o qual poderá conter os indicadores 

utilizados e sua descrição, os gráficos de desempenho e análises 

comparativas dos eventos já realizados. 

Os indicadores com maior criticidade são: 

• Conjuntos de Relatórios Escolares produzidos e disseminados 

o Ainda estão em fase de conclusão. Em 2018 serão 
implementados. 

• Número de Projectos Educativos aprovados. 

o Com a formação em PEE transferida para 2018 este 
indicador permanece ainda inalterado. A partir do 
segundo trimestre de 2018 serão realizadas as 
formações em PEE e os Projectos Educativos 
começarão a ser elaborados pelas escolas. 

• Número de subsídios pagos 

o Estão relacionados à elaboração dos PEE pelas 
escolas. Terão início a partir do segundo trimestre de 
2018. 

• Sistema de avaliação das aprendizagens 

• Este indicador está associado à realização da Avaliação 
Nacional e Exames Nacionais, com execução prevista para 
2019. 
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Beneficiários do Projecto 

Até o ano 2017, há registos que foram 

beneficiados em média 16.982 

pessoas com o PAT. 

Como os beneficiários são actores do 

projecto que participam repetidas 

vezes de acções de formação, treino 

ou acções técnicas operacionais, o 

cálculo do total leva em consideração 

a média da participação. 

A meta do Projecto para beneficiários 

do sexo feminino é de pelo menos 

50%, e até este momento o projecto 

atingiu 58% de beneficiários do sexo 

feminino. 

 

Tabela 08. Beneficiários do Projecto 

Beneficiários Meta prevista Total alcançado 

Formadores ZIP 669 669 

Supervisores EM 43 43 

Formadores EM 60 60 

SUB - TOTAL FORMAÇÃO CONTINUA   15 114 

Directores de Escola 842 842 

Subdiretores Pedagógicos de Escola 842 0 

Sub - TOTAL FORMAÇÃO SOBRE ZIP E PEE   842 

Contabilistas 36 36 

Directores de DPE 18 18 

SUB - TOTAL DOS TÉCNICOS PROVINCIAIS QUE GEREM A CONTABILIDADE   54 

Coordenador Municipal da ZIP 167 167 

Coordenador Provincial da ZIP 18 18 

Facilitadores / Inspectores 30 30 

SUB - TOTAL DOS QUADROS PROVINCIAS DE APOIO ÀS ZIP   215 

Técnicos de Estatística Municipais 167 162 

Técnicos de Estatística da DPE 18 39 

Equipa de Estatística do GEPE 7 7 

SUB - TOTAL DOS TÉCNICOS QUE ESTÃO A TRABALHAR A SIGE   208 

Componentes do PAT (EGP) 10 10 

Coordenadores do PAT (CEP) 3 4 

Grupo GTNSA do INIDE 17 26 

SUB TOTAL DOS TÉCNCIOS DA EGPE GRUPO  GTNSA   40 

Quadros da Comunidade para PEE 842 43 

SUB - TOTAL DE QUADROS FORMADOS PARA OS PEE   43 

Técnicos do INFQE 12 13 

Secretaria Geral do ME (Quadros do ME) 1 1 

Membros dos CEZ nas 167 ZIP 668 452 

OUTROS QUADROS DO MED   466 

 Totais  19 470 16 982 
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10. Acompanhamento do Plano Detalhado de Tarefas 

Avaliação das tarefas alocadas em 2017

O Plano Detalhado de Tarefas (PDT), vide Anexo 01, possui, até o 4º 

trimestre, 417 tarefas alocadas à equipa ou às empresas contratadas 

até o final de 2017. Destas tarefas, 265 foram concluídas em 2017. 

15 tarefas foram canceladas. 

Existem 137 tarefas atrasadas que foram realocadas para execução 

em 2018. Estas farão parte do PDT de 2018. 

 Quantidade de tarefas de 2017 conforme o estado 

 

A maior parte das 137 tarefas atrasadas vincula-se ao conjunto de 

acções da tabela abaixo, onde consta também a indicação das acções 

com maior impacto nos objectivos do projecto. 

Tabela 09. Áreas de tarefa em atraso 

Áreas de tarefas em atraso 
Impacto 

Boletins escolares. Grave 

Entrega dos lotes 1 e 4 dos equipamentos das ZIP. Em finalização 

Entrega dos Kits para 842 escolas. Em finalização 

Preparação e impressão dos módulos 03 e 04. Em finalização 

Impressão do Manual do PEE. Grave 

Formações em PEE e elaboração do PEE pelas escolas. Grave 

Atribuição dos subsídios escolares. Grave 

Disseminação do EGRA/SDI. Grave 

Avaliação de impacto com entrevistas qualitativas. Grave 

Elaboração do novo TDR do EGRA/SDI. Grave 

Contratação da consultoria para Avaliação Nacional. Grave 

Pilotagem dos Exames Nacionais. Grave 

Plano Quinquenal de Avaliação. Grave 

Elaboração do Vídeo Institucional do PAT. Em finalização 

Impressão do Informativo do PAT. Em finalização 

Publicação do website do PAT. Em finalização 

Impressão do anuário estatístico. Em finalização 
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Observa-se pelo gráfico que até 31 de Dezembro de 2017, 64% das 

tarefas previstas no PDT foram concluídas a contento. As tarefas 

“Atrasadas” somam 33% do total de tarefas para 2017. 

Há a preocupação que, dentro destes 33% de tarefas atrasadas e 

realocadas para 2018, existem muitas que impactaram diretamente 

na execução financeira, reduzindo significativamente o percentual 

de desembolso. 

Há que se considerar também, e de forma positiva, que, os 64% de 

tarefas concluídas continuam a influenciar significativamente no 

aumento dos desembolsos, como será visto no capítulo referente à 

análise financeira, uma vez que se conclui o ano de 2017 com 73,3% 

de execução do orçamento previsto para 2017, e com uma 

economia ainda de 3,1% (tarefas executadas com valor abaixo do 

orçado). 

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, Escola 

de Magistério e Escolas satélites das ZIP. 

 % de tarefas concluídas e em atraso 

 

  

64%

33%

4%

Tarefas de 2017 conforme o estado

Tarefas concluídas em 2017 Tarefas realocadas para 2018

Tarefas canceladas
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11. Acompanhamento dos Riscos 

Plano de Acompanhamento dos Riscos 

Baseado no Plano de Tarefas Detalhado, um outro instrumento de 

acompanhamento de projectos foi elaborado, chamado Plano de 

Acompanhamento dos Riscos, conforme Anexo 02 Como todo 

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

impacto e estabelecer previamente um plano de respostas aos 

riscos. 

Análise de Impacto: 

• I: Impacto (1 a 5); 

• P: Probabilidade (1 a 5); 

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

o Riscos Incipientes: entre 1 a 6.  

o Riscos Moderados: entre 7 a 14.  

o Riscos Graves: entre 15 a 25. 

Respostas ao risco: 

• Evitar: planejar uma forma de eliminar o risco;  

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

• Transferir: repassar para um terceiro; 

• Aceitar Ativamente: desenvolver plano alternativo (de 

contingência) para o caso da ocorrência do risco; 

• Aceitar Passivamente: não fazer nada. 

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

O plano de acompanhamento dos riscos operacionais, Anexo 02, 

continha no final de 2017 o total de 24 riscos identificados. Houve 

uma transição referente ao estado dos riscos de forma que: 

• 9 Riscos ainda se mantêm activos (38%), 6 a menos que o 
trimestre anterior. Destes 6 3 foram encerrados e 3 
ocorreram. 

• 6 Riscos foram ocorridos (25%), 3 a mais que o trimestre 
anterior. São referentes a: 

o Boletins Informativos. 

o Modificação dos Directores das DPE. 

o Conclusão do novo manual do PEE e Subsídios. 

• 9 Riscos estão fechados (38%), 3 a mais que o trimestre 
anterior. 

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

o Preparação dos Módulos 03 e 04 pela Fundação 
Calouste. 

o Acompanhamento da formação em 167 escolas. 

 

 

 Riscos quanto ao Estado 

 

 % dos Riscos do 3º Trimestre 
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Evolução dos riscos quanto a Exposição 

No acompanhamento dos riscos, espera-se que estes transitem para 

os graus de exposição menos críticos. 

No 4º trimestre (cor violeta), dos 24 riscos identificados: 

• 14 foram encerrados (aumento de 5). 

• 6 ainda são críticos (aumento de 1). 

o Acompanhamento dos contabilistas provinciais. 
o Entrega dos equipamentos para as ZIP. 
o Contratação da empresa para Avaliação Nacional 4ª e 

6ª Classes. 
o Contratação da empresa para Exames Nacionais. 
o Conclusão do novo manual do PEE e Subsídios. 
o Novo EGRA/SDI para Avaliação de Impacto. 

• 3 são moderados (redução de 4). 

• 1 é incipiente (redução de 2). 

Observa-se que no 4ª trimestre os riscos incipientes e moderados 

foram reduzidos e apenas foi acrescido 1 risco crítico. 

Tendo o PAT vindo a melhorar continuamente o resultado de sua 

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

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

efetivamente implementadas e acompanhadas. 

 

 Riscos quanto à Exposição 

 

 % de riscos quanto à Exposição 
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12. Acompanhamento do Plano de Aquisições 

Plano de Aquisições – STEP 

Constam neste relatório apenas os itens não concluídos em 2017. O Plano de Aquisições completo encontra-se no Anexo 06. 

Tabela 10. Plano de Aquisições de 2017 em matriz de GUT 

Request for Bids 

  
Activity Reference No. / 
Description: 

Estimativa 
(USD) 

Nome da empresa 
Valor do 
Contrato 

(USD) 
Ponto de situação Follow UP G U T GUT 

2 

AO-PAT-7971-GO-RFB / 
Purchase/ installation of 
equipment and materials 

for the Teacher School 
(EM) (4 Lots) 

3540 

1 000 000 

NCR Angola, Lda. 
CT - Lot 1 

324 796,92 Concluído. Concluído e no STEP 

4 4 4 64 

NCR Angola, Lda. 
CT - Lot 2 

13 613,21 Concluído. Concluído e no STEP 

Porto Editora, SA. 
CT - Lot 3 

38 623,09 
Contratos e adendas 
1 já assinadas e 
inseridos no STEP. 

Lot 3 - Adenda 2 em 
preparação 

Ad 1 - Lot 3 3 108,90 

Porto Editora, SA. 
CT - Lot 4 

83 941,32 
Contratos e adendas 
1 já assinadas e 
inseridos no STEP. 

Lot 4 - Adenda 2 em 
preparação 

Ad 2 - Lot 4 4 393,92 

7 

AO-PAT-3674-GO-RFB / 
Purchase/installation of 
information technology 

and communication 
equipment for the ZIPs (4 

Lots) 

4 000 000 

Porto Editora 1 Concluído 
Enviar para pagamento 
com justificação do 
valor de taxas +- 9000 

4 4 4 64 

Casanova Lote 2 e 3 
Processo de entregas 
em curso 

  4 4 4 64 

TSE Lote 4 
Processo de entregas 
em curso 

  4 4 4 64 
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Request for Quotations 

  
Activity Reference No. / 
Description: 

Estimativa 
(USD) 

Nome da empresa 
Valor do 
Contrato 

(USD) 
Ponto de situação Follow UP G U T GUT 

10 

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

33 000     Em avaliação 2018 2 2 3 12 

13 
AO-PAT-12612-GO-RFQ / 
Shopping for New Edition 
of ZIP Manuals 

35 000     Em elaboração. 2018 4 4 4 64 

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

  
Activity Reference No. / 
Description: 

Estimativa 
(USD) 

Nome da empresa 
Valor do 
Contrato 

(USD) 
Ponto de situação Follow UP G U T GUT 

17 

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

3 000 000     
Ainda não possui 
TDR. 

Aguardar TDR 5 5 5 125 

19 

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

500 000     

Relatório de 
Avaliação das 
Manifestações de 
Interesse elaborados 
e enviados a . 

A aguardar o feedback 
da shortlist por parte 
da TTL 

4 5 4 80 
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 Consultant Direct Selection (CDS)  

  
Activity Reference No. / 
Description: 

Estimativa 
(USD) 

Nome da empresa 
Valor do 
Contrato 

(USD) 
Ponto de situação Follow UP G U T GUT 

22 
AO-PAT-6155-CS-CDS / 
Procurement specialist 
"Long Term" 

      Concluído. 
Verificar problema no 
STEP 

3 2 3 18 

24 

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

      TDRs em revisão Aguardar pelos TDRs 4 4 3 48 

 

Acompanhamento do Plano 

Em 2017 foram inseridos 36 processos no STEP. Destes, ao final do 

ano, 28 estavam concluídos e 8 ainda estão a concluir. Destes 8 a 

concluir, há uma dependência das componentes para entrega de TDR 

ou especificações. 

 

Formação da equipa 

Em 2017 foram realizadas formações sobre Aquisições à toda equipa 

do PAT conforme calendário abaixo: 

• Consultancy 

o QCBS – The process: 13 – 14 Novembro 2017 

• Goods – The process 

o ICB, NCB and Shopping: 14 – 16 Fevereiro 2018 

Para 2018 estão previstas formações em: 

• Contract Managment – Basics - ICB, NCB and Shopping 

• Shopping – For Accountants and Provincial Coordinators 

 

  

Concluídos
78%

A concluir
22%

Processos no STEP em 2017
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13. Financeiro 

Execução financeira de 2017 

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

execução orçamental das despesas no decorrer do 4º trimestre do 

ano em curso e indicam também a execução do ano de 2017. 

 Execução financeira de 2017 por trimestre 

 

Da sua análise, constata-se que foram executados em 2017 67,76% 

das despesas previstas, tendo sido executados $ 16,07 milhões dos 

$ 23,71 milhões previstos. Há que ressaltar que:  

Dos $ 23,71 milhões previstos Valor % 

Executado $ 16,07  67,76% 

Economia $ 0,71    3,00% 

Contingência $ 1,74    7,34% 

Não realizado $ 5,04    21,26% 

Executado sem contingência $ 14,33    73,13% 

 

Há que ressaltar que, retirando-se do valor previsto ($ 23,71 milhões) 

o valor não alocado, referente às contingências ($ 1,74 milhões), 

constata-se uma execução financeira de 73,13% para o ano de 2017. 

Os 3% de economia representam acções executadas com valor 

inferior ao previsto. 

Os 21,26% referem-se basicamente a tarefas de pagamento dos 

subsídios escolares, formação em PEE, entrega dos lotes finais dos 

materiais das ZIP e contratação das consultorias para avaliação e 

exame nacional.  
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Resultado acumulado 2015 a 2017

O gráfico abaixo apresenta a execução financeira acumulada dos 

fundos do IDA e GOA. Depreende-se que até o último trimestre de 

2017 foram executados $ 21,27 milhões, referentes a 29,96% da 

soma dos fundos ($ 66 milhões do IDA + $ 5 milhões do GOA). 

 Execução financeira acumulada do fundo IDA + GOA 

 

Para analisar separadamente a execução financeira por fundo, o 

próximo gráfico apresenta em azul os fundos IDA e em cor laranjada 

os fundos GOA. Em 2017, foram executados $ 15,77 milhões do IDA 

e $ 0,3 milhões GOA. 

Em relação ao acumulado, dos $ 21,27 milhões, $ 20,35 são 

referentes ao IDA e $0,92 referentes ao GOA, ou seja apenas 18,47% 

do GOA, em função da falta de repasse dos recursos de contrapartida 

do Governo de Angola. Execução financeira de cada ano por fundo. 

 

Desembolso no Client Connection 

No Client Connection, sistema de gestão dos fundos do Banco 

Mundial, consta o valor desembolsado total de $ 27.380.535,12 

milhões de dólares, referentes a 41,48% do valor destinado ao 

projecto ($ 66 milhões em 2017). 
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Gestão de fundos descentralizados 

Os relatórios de verificação independente (AVIS) elaborados pela 

KPMG, são repetitivos e pouco clarificadores das situações 

constatadas, aparecendo muitas constatações genéricas que tornam 

difícil identificar a extensão os problemas ou mesmo a sua correcção. 

Por exemplo é muitas vezes mencionado que faltam guias de marcha 

ou documentos justificativos de despesas, mas não são mencionados 

quais os documentos em falta, de que montantes, etc. Também essa 

generalização não permite que as Direcções Provinciais identifiquem 

que documentação foi mencionada e façam o seu contraditório. 

Contamos ter uma discussão coma KPMG no 2º trimestre de 2018, 

após recebermos as reacções das Direcções Provinciais ao relatório 

draft do 3º trimestre de 2017. 

Contabilistas provinciais 

No contexto da mudança de alguns Directores Provinciais, tem 

havido alguma rotação dos contabilistas provinciais, com implicações 

no desempenho de prestação de contas de algumas Províncias. 

Com vista a melhorar esta situação irá realizar-se no 1º trimestre de 

2018 uma formação dos contabilistas provinciais, incluindo 2 dias 

com os Directores Provinciais em que serão apresentados e 

discutidos aspectos financeiros, de aquisições e de gestão 

operacional do PAT. 
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14. Constatações e Desafios 

Tabela 11. Desafios para 2018 

Constatações Desafios 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O atraso do manual de PEE está a por em causa a formação a 
nível local e a execução dos projectos.  

Redefinir timings e estratégias. Implementar uma grelha de níveis a atingir 

A avaliação de impacto não poderá ser efectuada da forma como 
está projetada por falta de tempo.  

Redefinir uma nova estratégia com os elementos que possuímos. 

Dificuldade de liquidez no BPC. Equacionar uma alternativa viável junto ao Ministério da Educação e das 
Finanças. 

Alteração de contabilistas durante o ano. Refazer o plano dos contabilistas durante as formações. Sensibilizar novos 
diretores das DPE. 
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Necessário ainda definir a logística de cadastro das avaliações 
(pré e pós teste), fichas de presença e grelhas de observação, 
uma vez que os resultados não estão disponíveis 
atempadamente. 

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

Necessário aproveitar as produções e experiências das ZIP e das 
Escolas. 

Elaborar um livro de Boas Práticas pedagógicas com experiência dos 
professores. Elaborar um outro livro de Exemplos de PEE realizados nas 
escolas. 

 

 

Luanda, 31 de Dezembro de 2017 

 

 

 

Ministério da Educação 

Projecto Aprendizagem para Todos 

Equipa de Gestão do Projecto 
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15. Fotos 

  

Kits pedagógicos distribuídos pelo PAT 
 

Kits pedagógicos distribuídos pelo PAT 
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Kits pedagógicos distribuídos pelo PAT Kits pedagógicos distribuídos pelo PAT 

 

  
Formação dos Professores no Gambos – Huila Formação dos Professores no Rangel – Luanda 
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Formação de teste do PEE 

 
Formação do SIGE sobre Qualidade de Dados 

  
Formação em Procurement Kits de leitura da escola primária nº 98 - Huila 
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Escola Primária nº 560 pertencente a ZIP do PAT no município do Quipungo 

- Huila 
 

Salas da escola primária nº 29 construída pelos membros da comunidade no 
município do Lubango – Huila 

 

  
Centro de Recursos do município da Chibia Instalações da Escola Primária Cinzenta pertencente ao PAT - Chibia 
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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 – Plano de aquisições actualizado 


