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MIP
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PAT

Projecto Aprendizagem para Todos

PAD

Project Assestment Document

PDO

Objectivos de Desenvolvimento do Projecto

PDT

Plano Detalhado de Tarefas

PEE

Projecto Educativo da Escola

SDI

Service Delivery Indicator Survey

SIGE

Sistema de Informação e Gestão da Educação

TDR

Termo de Referência

TTL

Task Team Leader

ZIP

Zona da Influencia Pedagógica
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Quanto ao âmbito
Componentes do Projecto
O Projecto Aprendizagem para Todos (PAT) foi aprovado pelo Conselho de
Administração do Banco Mundial (BM) no dia 26 de Setembro de 2013 e
tornou-se efectivo em 16/Junho de 2014. O Projecto foi inicialmente
estimado em 80.000.000,00 USD (Oitenta Milhões de Dólares dos Estados
Unidos da América), sendo 75.000.000,00 USD financiado pelo Banco
Mundial e 5.000.000,00 USD financiado pelo Governo de Angola. O
Projecto é de âmbito nacional e estrutura-se da seguinte forma:

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 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

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.

8

Ministério da Educação - Projecto Aprendizagem para Todos - PAT

Relatório 2021
Abril a Junho 2021

Objectivos do Projecto
Melhorar os conhecimentos e as competências dos professores, assim
como a gestão das escolas nas áreas designadas do Projecto e desenvolver
um sistema de avaliação sistemática de alunos.

A formação e o envolvimento na implementação do Projecto contribuirão
para preparar os Municípios para a assunção de mais responsabilidades no
domínio da educação, em contexto de descentralização, reforçando a sua
capacidade instalada e as relações com as escolas e outros intervenientes.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Beneficiários do Projecto
15.000 Professores; 669 Formadores ZIP; 60 Formadores EM; 43
Supervisores EM; 228 Quadros provinciais e municipais; 36
contabilistas; 30 facilitadores; 18 inspectores; 842 directores de escola;
1684 membros dos Conselhos de Escola; 167 coordenadores
municipais das ZIP; 19 quadros do PAT; 26 quadros do GTSNA e 24
técnicos do MED.

500.000 alunos do ensino primário beneficiados com um ensino de
maior qualidade nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática e
ministrados por professores melhor preparados do ponto de vista
didáctico.
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Subcomponente 1.1 – Acções e Indicadores
Boletins Escolares Disseminados
•
•

Recepção e registos de boletins públicados pelas escolas do PAT;

•

Morosidade no envio dos registos e evidências dos boletins
publicados;

•

Dificuldades de comunicação por via internet pela inexistência de
rede para o efeito em alguns municípios.

•

Mesmo com a meta do indicador cumprida, dar-se à continuidade na
recepcção da informação e evidências sobre o processo de divulgação
dos boletins escolares nas 842 escolas do PAT.

COVID - Programa de Produção de Sabão para
as Escolas

Vídeos pedagógicos dos materiais das ZIP
•

Continuar a divulgar o Website do PAT/MED para podermos ter mais
visibilidade e impacto com a os vídeos pedagógico e atingir o maior
número de professores possíveis.

Divulgação dos videos pedagógicos no website do PAT/MED e nos
grupos das redes sociais do PAT/MED;
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•

Informações articuladas (por emails e whatsApp) com os
coordenadores provinciais das ZIP, Contabilistas e Responsáveis pelos
Centros de Produção e Distribuição de Sabão;

•

Duas (2) reuniões via Zoom com os Coordenadores provinciais das
ZIP, Contabilistas e Responsáveis pelos Centros de Produção de
Sabão, sobre o estado actual do processo de produção e distribuição
de sabão e de Kits de limpeza às escolas;

•

Acompanhamento pelo dashboard do processo de produção e
distribuição de sabão às escolas;

•

Do início da produção (fevereiro) Até o final do trimestre (junho),
foram produzidas 238. 934, ou seja 27% da produção programada.
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•

Nesse período, 158.925 barras de sabão foram entregues a 5.505
escolas onde 3.441.513 Alunos e 88.801 professores foram
beneficiados com essa entrega.
35,0

30,0

•

O término do ano lectivo paralizou o processo de distribuição do
sabão em alguns municípios;

•

O uso do saldo de dados para outros fins não previstos neste processo
influenciou o envio dos dados sobre a produção e distribuição de
sabão em alguns municípios;

•

A variação constante de preços no mercado provocou a redução na
aquisição dos insumos para a produção do sabão.

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Janeiro
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Março

Produção de Sabão

Abril

Maio

Junho

Entrega de Sabão

Gráfico 01: Distribuição % de produção de sabão, entrega de
sabão às escolas segundo o mês de distribuição.

•

Morosidade no prenchimento dos instrumentos de monitoria pelos
responsáveis dos Centros de Produção de Sabão;

•

Défice na rede da internet em alguns municípios do interior;

•

Fraco domínio das TICs por parte de alguns responsáveis dos Centros
de Produção de Sabão o que impede o envio dos dados;

Figura 1: Produção de Sabão.
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•

Continuar a acompanhar o processo de distribuição dos kits de
limpeza;

•

Fornecer periodicamente informações actualizadas sobre o processo.

Materiais de limpeza e higiene para as escolas

•

Transporte tardio dos Kits por algumas províncias atrasou o processo
de entrega dos mesmos.

•

Continuar a acompanhar o processo de distribuição dos kits de
limpeza;

•

Fornecer periodicamente informações actualizadas sobre o processo.

•

Informações articuladas (por emails e whatsApp) com os
coordenadores provinciais das ZIP, Contabilistas e Responsáveis de
distribuição dos Kits de limpeza;

•

Duas (2) reuniões via Zoom com os Coordenadores provinciais das
ZIP e Contabilistas, sobre o estado actual do processo de distribuição
dos Kits de limpeza às escolas;

40

•

Acompanhamento pelo dashboard o processo de distribuição dos Kits
de limpeza às escolas;

30

•

5.815 escolas receberam Kits de limpeza e higiene com 3.533.128
alunos e 96.220 professores beneficiados.

20

60
50

10
0

•
•

Janeiro

Morosidade no prenchimento dos instrumentos de monitoria pelos
responsáveis pela distribuição dos Kits de limpeza;

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Gráfico 02: Distribuição % dos KITs de limpeza e higiene às Escolas

O término do ano lectivo paralizou o processo de distribuição dos Kits
de limpeza em alguns municípios;

segundo o mês.
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Subcomponente 1.2 – Acções e Indicadores
Formação para apoio ao retorno às aulas
•

Cadastro dos professores, com 32.417 registos de 9. 451 escolas do
Ensino Primário e Secundário;

•

Realização de contactos frequentes, via skype e email, para
articulação de iniciativas de trabalho, balanços e perspectivas sobre
as próximas actividades.

•

Preparar ambiente da Formação nas 18 Províncias;

•

Preparar ambiente da Formação em 171 ZIP;

•

Realizar a formação presencial em todos locais acima referenciado;

•

Supervisionar a formação presencial em todos locais.

Manuais estruturados
Elaboração e envio ao BM do TDR para a contratação da firma para a
elaboração/produção de materiais estruturados;

•

Finalização do cadastro dos Professores do Ensino Primário e
Secundário para a formação em Setembro de 2021.;

•

Preparação da logística da formação do 1º,2º e 3º Nível (nova);

•

Envio de fundos para as Províncias;

•

Formação dos professores Nível 01 (nova);

•

Formação dos professores Nível 02 (nova);

•

Formação dos professores Nível 03 (nova);

•

Aplicação e processamento do survey sobre habilidades digitais;

•

Aplicação e processamentos dos testes aos 18.000 professores;

•

Preparar ambiente da Formação em Luanda;
13

•

Recebido o NO do Banco Mundial;

•

Realização de contactos frequentes via skype e email com BM, INADE
para articulação de iniciativas de trabalho de materiais estruturados.

•

Insuficiência de conhecimento sobre materiais estruturados por
parte dos técnicos do MED;

•

Cancelamento da actividade devido ao tempo suficiente para
produção, validação, impressão e distribuição dos mesmos.
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•

Elaborado os TDR’s para a contratação da firma de logística para o
trabalho de campo do TEACH;

•

Revisão preliminar do TdR;

•

Envio da Justificação para alteração do estatístico do TEACH;

•

Reenvio do TDR para análise e parecer técnico do BM até 07/07/2021.

•

Realizado os contactos frequentes via skype e email com a consultura
do TEACH para articulação de iniciativas de trabalho.

•

Atraso na selecção dos observadores devido a mudança de
plataforma de interface com os candidatos, do Moodle para Google
form. Essa mudança foi realizada pelo facto de a equipa não ter
conhecimentos sólidos de administração da Plataforma Moodle.

•

Contratação da firma de logística para o trabalho de campo do
TEACH;

•

Contratação do estatístico do TEACH e Mapeamento;

Estúdio de TV e Rádio no MED
•

Recebido o NO do Banco Mundial sobre as especificações técnicas;

•

Realizado contactos frequentes com o INFQE para preparação da sala
para o estúdio e para articulação de iniciativas de trabalho e
perspectivas sobre as próximas actividades.

•

Instalar os equipamentos no INFQE.

Validação e adaptação para tablet do inquérito contextual aos
Professores e logística;

Observações em Sala de aula com TEACH
•

Desenvolvido os conteúdos para o processo selectivo dos
observadores do TEACH;
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•

Ajustes na plataforma de inscrição e teste dos candidados a
observadores;

•

Inscrição e seleção dos observadores na plataforma;

•

Plano logístico do treinamento dos observadores;

•

Formação de 85 observadores em 3 centros, nomeadamente,
Luanda, Huíla e Malange, (3 turmas de 25 participantes).
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Componente 2 – Acções e metas
EGRA III / SDI II - 2021
•

Elaboração da adenda da AIR;

•

Contratação da AIR (Adenda 3).

•

Atraso no NO do Banco Mundial.

•

Revisão final dos instrumentos EGRA e SDI;

•

Upload no Tangerine e preparação dos manuais de aplicação;

•

Formação de administradores e preparação para o campo (equipas,
materiais);

•

Administração operativa e monitoria do campo;

•

Limpeza de dados e preparação dos ficheiros do EGRA e SDI e
Relatório de administração (campo);

•

Realizar a análise de dados, padrões de desempenho;

•

Preparação do relatório;

•

Preparação do workshop de apresentação dos resultados.

SEACMEQ
•
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Elaborado TDR e MC
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Avaliação nacional 4ª e 6ª classes, Piloto dos
Exames Nacionais e Especialização em
avaliação educacional
•
•

•

•

Apoio técnico ao INEE
•

Contratação da UFJF/Caed para continuidade do trabalho de apoio à
avaliação e especialização em avaliação educacional em larga escala;

Formação dos técnicos do INEE via videoconferência, em Gestão de
Políticas Públicas em Educação;

•

Correcção, segundo os critérios de revisão de itens e sua adequação
quanto ao português de Angola e ao grau de dificuldade dos itens
(fácil, médio e dificíl);

Realizado o Workshop de alinhamento das expetativas do INEE em
relação ao Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação Especial
na perspectiva inclusiva;

•

Seleccionado os itens baseados nos descritores alinhados com o início
da 4ª e da 6ª classe.

Realizados os Workshops para definir objectivos, metas acções,
formas de disseminação e relatório final;

•

Revisão e validação do Plano de desenvolvimento da Educação
Especial na perspectiva inclusiva e seus anexos;

•

Actividade Concluida.

Dificuldade em contratar a firma de logística para aplicação da
avaliação nacional e piloto dos exames nacionais atempadamente.

•

Contratação da firma de logística para o trabalho de campo da
avaliação nacional e piloto dos exames nacionais;

•

Conclusão do Módulo 2 da especialização;

•

Revisão e correcção dos itens por parte do UFJF/CAED;

•

Nova amostra e confirmação da amostra para avaliação nacional.
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Plano quinquenal de avaliação das
aprendizagens
•

Trabalho interno com a equipa constituida por técnicos de diferentes
áreas de ensino, da estrutura central do MED.

•

Discussão do draft do plano

•

Analisar o perfil técnico e pedagógico da equipa vinculada às
avaliações e exames, indicar o gap e propor subdivisão de tarefas para
o departamento.

•

Análise dos indicadores de desempenho dos alunos existentes no
SIGE e outros do país (Pobreza no IIMIS).

Avaliação de impacto
•

Preparação do plano de logística para a aplicação dos Instrumentos
de recolha.

•

Preparação do protocolo de recolha.

Actividade cancelada devido ao não comprimento de aleatoriedade
na selecção das escolas e após tentativas de localização dessas
escolas nas bases do SIGE, verificou-se que na verdade as ZIPs do
projeto não foram implementadas no grupo de tratamento, e ainda
que algumas ZIPs do projeto haviam sido implementadas no grupo de
controle.

17

Relatório 2021
Abril a Junho 2021

Ministério da Educação - Projecto Aprendizagem para Todos - PAT

Monitoria & Avaliação
•

Apoio na monitoria dos Indicadores associados a produção e
distribuição de sabão e no monitoramento da distribuição dos Kit’s
de limpeza;

•

Actualização do mapa dos indicadores de objectivo e intermáédios do
projecto;

•

Finalização do inventário das evidências dos indicadores;

•

Monitoria dos indicadores de desempenho associadas à produção de
sabão, distribuição de materiais de limpeza para as escolas;

•

Gestão da consultoria para a elaboração do Relatório Final do PAT;

•

Apoio a subcomponente 1.2 nas actividades de preparação do TEACH
e aplicação Pré e Pós Teste e habilidades digitais dos professores;

•

Apoio a componente 2 nas actividades de avaliação de impacto, EGRA
e Avaliação Nacional;

•

Elaboração dos relatórios de progresso do 1º trimestre com os
indicadores, PDS, Gestão de riscos, cronograma, finanças e
aquisições.

o que leva a um atraso na actualização e disponibilização das
informações de produção e distribuição de sabão e dos KIT’s de
Higiene e limpeza.

•

Atualização do Mapa dos indicadores do projecto;

•

Continuação do monitoramento dos indicadores de desempenho
(KPI´s) associados à produção e distribuição de sabão, materiais de
higiene e limpeza para as escolas com a utilização dos dashboards;

•

Apoio a subcomponente 1.2 nas actividades de preparação do TEACH
e aplicação Pré e Pós Teste e habilidades digitais dos professores;

•

Apoio a componente 2 nas actividades de avaliação de impacto, EGRA
e Avaliação Nacional;

•

Continuar a gestão do contrato do consultor para a elaboração do
relatório final de avaliação do PAT e

•

Elaboração do relatório de progresso do 2º trimestre

•

O indicador de melhoria nas competências e conhecimentos dos
professores em resultado da formação foi alcançado parcialmente

•

•

Atraso no preenchimento dos formulários de monitoria online por
parte dos responsáveis dos centros de produção de sabão municipais,
18
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•

(78% para a meta de 80%) e pode ser alçado com as últimas
formações de professores previstas para outubro/novembro do
corrente ano;
•

O indicador de número de exercícios de avaliação por amostragem e
de Relevância do Sistema de Avaliação das aprendizagens serão
alcançados com a realização com a avaliação nacional que será
realizado em Outubro do corrente ano com a abertura do ano lectivo.

•

Em relação aos indicadores intermediários, 18 já foram alcançados, e
3 serão alcançados durante a extensão do projecto.
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Os indicadores não alcançados, são todos relacionados a
implementação da Componente 2. Prevê atingir as metas com a
aplicação , em virtude do encerramento das escolas causado pela
pandemia do COVID-19.
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Comunicação do PAT
Web site do PAT
•

Actualização das informações\ conteúdos;

•

Programação da formação sobre Webdesigner;

•

Gestão do contrato do especialista;

•

Especialista de Multimedia
•

Atualização dos roteiros a serem usados para gravação das histórias
de sucesso;

•

Preparação das gravações das histórias de sucesso;

•

Disponibilização de informações sobre o projecto para concepção das
peças gráficas e audiovisuais (lettering, oráculo, vinhetas de abertura
e de fecho) para as histórias de sucesso;

•

Definição do itinerário para gravação das histórias de sucesso do
projecto devido a pandemia.

•

Formação de 6 técnicos sobre Produção captação e edição de
conteúdos Multimédia para as plataformas web do PAT (a ser
ministrada pelo especialista Multimédia), a decorrer de 5 a 7 de Julho;

•

Iniciar o processo de pré-produção das captações dos vídeos;

•

Programar as saídas para realização dos vídeos sobre as histórias de
sucesso do PAT;

Dificuldade da obtenção das informações para actualização dos
conteúdos no Website;

•

Inserção de conteúdos referentes às diversas actividades do projecto;

•

Formação de 6 técnicos para gestão da página web do PAT, a ser
realizada de 8 a 9 de Julho;

20
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•

Inserção dos vídeos na página web do PAT;

Componente 2:

Apoio às componentes

•

Colaboração na comunicação sobre a participação de Angola (PATMED) a 2 de Junho, na Semana Global de Avaliação, com a
comunicação sobre o “Desenvolvimento digital no monitoramento e
avaliação de políticas educacionais: Estudo de Caso de Angola e São
Tomé e Príncipe”.

•

Acompanhamentos das acções da componente relacionadas ao Plano
quinquenal e outras de maior relevo;

Durante o período em referência foram prestados apoios às
Componentes 1, 2 e 3 do Projecto da seguinte forma:

Componente 1
1. Formação
Acompanhamento da campanha de comunicação sobre a Formação
de Agentes Comunitários para Criação de Centros de Produção de
Sabão nas 167 ZIP abrangidas pelo PAT- Janeiro e Fevereiro;
•

Acções Gerais Realizadas

Disseminação das informações relativas a actividade nas redes
sociais;

•

Gestão de toda Comunicação sobre o encontro com os Directores
Nacionais a propósito do Projecto de Empoderamento das Raparigas
e Aprendizagem para Todos- PAT II, que teve lugar no Hotel Palmeiras
Suite Hotel, em Talatona;

•

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

•

Intermediação do contacto entre a imprensa e a EGP;

•

Organização do cerimonial e parte do protocolo do referido encontro;

2. Difusão dos vídeos das ZIP
No âmbito da produção dos 17 vídeos pedagógicos foram desenvolvidos
os seguintes trabalhos:
•

Difusão dos vídeos e respectivo monitoramento nas plataformas
digitais do projecto;

;
21
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Outras Actividades
•

Gestão de contratos:

•

Especialista de Multimídia (produção das histórias de sucesso)

•

Especialista de Webdesigner (reestruturação do website)

•

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

•

Produção de conteúdo Informativo para as plataformas digitais do
PAT;
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Acompanhamento do Plano Detalhado de Tarefas
•

Relatório de tarefas

Em relação as subcompennetes tinhamos o seguinte cenário:

79%

•

Durante o periodo de abril a junho de 2021, das 199 tarefas planeadas
no cronograma (em anexo ….), 41% foram concluidas, 51% estão em
curso e 8% das actividades foram canceladas.

66%

59%

64%

36%

32%

30%
21%

Cancelado
8%

11%
2%
Subcomponente Subcomponente
1.1
1.2

concluido
41%

concluido

Componente 2

Em curso

Componente 3

Cancelado

Gráfico 4: Distribuição das tarefas por subcomponente segundo o status
Em curso
51%

Gráfico 03: Distribuição das tarefas por status

23

•

Na subcomponente 1.1. atingimos 79% de tarefas concluidas
enquanto que as outras subcomponentes ficarma com uma média de
32% de tarefas conlcuidas.

•

Ainda durante o periodo tivemos 11% de tarefas canceladas na
subcomponete 1.2 e 2% na componente 2.

Ministério da Educação - Projecto Aprendizagem para Todos - PAT

Gráfico 05: Quantidade de diferentes tarefas da EGP em relação ao estado das
tarefas

Gráfico 06: Eficiencia: Correlação previsto x realizado em semanas por tarefas
concluidas
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Finanças
Orçamento e Execução. Financeira Global
O orçamento actual do Projecto Aprendizagem para Todos (PAT) para o ano
de 2021 é de U$ 69.159.848,00 de recursos do IDA. Para os recursos do
GOA o orçamento é de U$ 3.746.427,19 (equivalentes em kwanzas).
O orçamento aprovado no início do PAT foi de 80.000.000,00 USD, sendo
U$ 75.000.000,00 respeitantes ao financiamento do IDA e U$ 5.000.000,00
do financiamento do GOA.
A diferença entre o orçamento inicialmente aprovado e o orçamento
actual, resulta de: (i) no caso dos fundos do IDA, da desvalorização cambial
do SDR, moeda do Banco Mundial utilizada no Acordo de Crédito e (ii) no
caso dos fundos do GOA, da desvalorização cambial do Kwanza e também
da insuficiente disponibilização de fundos.
A execução financeira acumulada com recursos do IDA, até junho de 2021,
atingiu um montante de U$ 61.066.882,76 correspondente a 87,60%.
Quanto à execução financeira acumulada com recursos do GOA, até junho
de 2021, atingiu um montante de U$ 2.562.875,71 correspondente a
51,26%.
O gráfico demostra que em 2020, por efeito da pandemia do COVID-19, a
execução financeira sofreu uma redução de 87% com relação à média dos
últimos 3 anos.

Gráfico 07. Execução financeira 2015-2021
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Previsão de desembolso do projecto
Com a extensão do projecto para 28/02/2022. O projecto prevê solicitar,
até o fecho, o desembolso de fundos de cerca de U$ 5,12 milhões para fazer
face à demanda da execução financeira.
Dado o actual valor do projecto no Client Connection (U$ 69,16 milhões),
na qual tem disponível para desembolsar U$ 5,15 milhões, teremos ainda
um remanescente de U$ 26 mil devido os ajustes de tarefas até o fecho do
projecto.

3º Trim 2021 4º Trim 2021 1º Trim 2022
Por Desembolsar
Não Desembolsado

5.155.125,57

1.783.110,78

3.003.690,67

342.002,00

3.372.014,79

368.324,12

26.322,12

Total
5.128.803,45
Gráfico 08. Estimativa de valores por desembolsar e não
desembolsados

Estimativa de valores por desembolsar e não desembolsados
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Gestão dos Fundos Descentralizados
Durante este período não foram desembolsados para os Gabinetes
Provinciais de Educação qualquer valor respeitante as actividades no
âmbito do Projecto, mais continuam a ser efectuadas despesas relativas à:
•

Aquisição de kit de limpeza e higiene para as escolas.

•

Aquisição de insumos para a produção de sabão.

•

Formação dos professores para o retorno às actividades lectivas.

•

Apoio ao Gabinete Provincial

Com base os valores restantes, já foram executados durante o 2º trimestre,
cerca de U$ 500 mil nas actividades acima referenciadas.
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Supervisão Financeira Provincial

Agentes de Verificação Independentes

No âmbito da actividade de supervisão financeira realizada pelos 02
Supervisores Financeiros durante o 2º trimestre de 2021, foram visitadas
as províncias Huambo; Malanje; Lunda Sul; Lunda Norte; Uíge e Luanda.

Os AVIs retomaram as visitas as províncias que estavam em falta. Ficou
ainda acordado que será enviado o draft do relatório de visitas referente o
1º semestre de 2020 até o dia 10 de Julho do corrente ano, para os nossos
devidos comentários e posteriormente ser emitido a versão final e ser
submetido ao Banco Mundial.

Os principais objectivos das visitas de supervisão consistem em:
•

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

•

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

•

Auditoria Externa
Os serviços de auditoria foram concluídos, e foi submetido o relatório final
de auditoria, bem como a carta de recomendação acompanhada com um
plano de acção ao Banco Mundial dentro do prazo estabelecido. Por agora,
aguardamos pelo parecer do Banco Mundial com base o relatório.

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

Para cada uma das províncias, procede-se a elaboração dum plano de acção
detalhado com prazos determinados para execução das recomendações. O
referido documento constitui o principal guia de avaliação às províncias nas
próximas visitas.
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Aquisições
Durante o período (Abril a Junho), foram planificados 7 concursos referentes a subcomponente 1.2 e todos estão em curso e no valor de 4.161.500 dólares:
PONTO SITUAÇÃO

ACTIVIDADES

Subcomponente
1.2

✓ AO-PAT-118459-CS-CDS / Hiring of a Consultant to provide technical support to implement TEACH pilot;
✓ AO-PAT-176429-CS-CDS / Technical Support for the collection and analysis of TEACH data;
✓ AO-PAT-223041-NC-RFQ / Distribution of strutured manuals, posters, TV and video to the municipalitiesCOVID-19;
✓ AO-PAT-227293-CS-CDS / Consultancy for adaptation and production of strutured manuals from 1 st to
4th grad, and support for teacher- COVID-19;
✓ AO-PAT-223046-GO-RFB / Acquisition of equipment for the TV and Radio Studio for MED;
✓ Serviço de Entrega de TV Radio e Colunas para as províncias AO-PAT-229463-NC-DIR;
✓ AO-PAT-223037-GO-RFQ /Priting of manuals from 1 st to 4th grade and posters for schools-COVID-19.
Implementação das actividades de Aquisições

Concursos
Componentes

Planeados

Contractos
Assinados

Iniciados

Subcomponente 1.2

7

7

0

TOTAL

7

7

0

Concursos planificados e iniciados Vs. contractos assinados
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Em relação ao tipo de concurso, temos a seguinte distribuição:

3

2

CDS

RFQ

1

1

DIR

RFB

Gráfico 09: Concursos por tipo de concurso

Luanda, 18 de Agosto de 2021
Ministério da Educação
Projecto Aprendizagem para Todos - Equipa de Gestão do Projecto
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Anexos
Anexo 01 – Dashboard de Monitoria dos KPI’s - Indicadores chaves de desempneho
1. Monitoria dos KPI’s
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Anexo 02 – Mapa dos indicadores
Anexo 03 – Cronogramas de trabalho
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