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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

HUMANO 

SINTESE DO ENCONTRO TÉCNICO E DA REUNIÃO ANUAL 

DE REVISÃO (RAR) 23 E 24 DEABRIL DE 2019 

 

1. Introdução 

Realizou-se em Maputo, no edifício do Ministério da Educação e 

Desenvolvimento Humano nos dias 23 e 24 de Abril de 2019, o Encontro 

Técnico e a Reunião Anual de Revisão (RAR) do qual fizeram parte os 
membros do Conselho Consultivo, Directores Provinciais e Directores 

Provinciais Adjuntos da Educação e Desenvolvimento Humano, 

representantes dos Parceiros de Cooperação, Sociedade Civil, convidados 
dos Ministérios da Saúde, Negócios Estrangeiros e Cooperação, Ciência 

e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, Ministério da 

Agricultura e Segurança Alimentar, Ministério de Administração Estatal 

e Função Pública e Técnicos do MINEDH.  

O encontro técnico, realizado no dia 23 de Abril, foi orientado pelo Exmo 

Sr José Seiuane Júnior, Secretário Permanente e a RAR realizada no dia 

24, decorreu sob a direcção de Sua Excia a Ministra da Educação e 

Desenvolvimento Humano, Conceita Ernesto Xavier Sortane,  

Os mesmos, tinham como objectivo central apreciar o desempenho do 

sector no ano de 2018, partilhar estudos e experiências e buscar 

contribuições e produzir recomendações para a elaboração do PES e PdA 

2020 e o PEE 2020-2029.  

Para o efeito, foram partilhados e discutidos durante as sessões os 

seguintes temas: (1) Resultados preliminares do Estudo sobre Indicadores 

de Prestação de Serviços (SDI); Assiduidade; Capacitação de professores; 
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Educação Bilingue; Educação Inclusiva; Descentralização e Planificação, 

Orçamentação, Execução, Monitoria e Avaliação (POEMA). 

A discussão dos temas apresentados foi aprofundada nos trabalhos em 

grupos, onde os participantes debruçaram-se sobre os principais desafios, 

identificaram as boas práticas e propuseram recomendações com vista a 

melhoria dos processos. 

2. Apresentação dos temas 

2.1. Resultados do Estudo de Indicadores de Prestação de Serviços 

(SDI) 

O estudo foi desenvolvido com o apoio técnico do Banco Mundial e 
envolveu 337 escolas, 821 professores avaliados, 317 Directores 

entrevistados, 2.503 alunos avaliados, 963 membros de famílias 

entrevistados e 277 aulas assistidas. 

Os resultados preliminares revelam que, comparativamente ao estudo de 
2014, foram registadas algumas melhorias, embora pouco significativas, 

relativamente aos resultados da aprendizagem dos alunos, níveis de 

absentismo dos professores e alunos, e dos resultados da avaliação dos 

professores. 

A equidade ainda carece de atenção, dado que prevalecem as disparidades 

regionais, de gênero e de alocação de recursos. 

Quanto as infraestruturas e finanças, o estudo revela que a maioria das 

escolas tem sanitários, porém, o acesso a água é deficiente e constatou-se 

que todas escolas recebem o ADE. 

Durante o debate do tema foi ressalvada a necessidade de se aprofundar 

mais as possíveis causas das disparidades regionais, tendo em conta que a 

sua distribuição não é homogênea. 

Os participantes fizeram uma apreciação positiva dos resultados do estudo 
que mostra haver alguns avanços comparativamente ao estudo realizado 

em 2014. Em comentários mais específicos os participantes consideram 

que 

• Devido aos fracos resultados mostrados no ensino bilíngue existe a 

necessidade de se fazer uma reflexão mais profunda sobre as 
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condições de prestação desta modalidade de ensino recorrendo 
também à experiências de outros países.   

• O estudo devia fazer uma diferenciação mais profunda sobre os 

resultados de aprendizagem dos alunos em escolas em zonas rurais 

e urbanas pois a associação não é tão linear.  

• O estudo devia considerar a existência de outros factores externos 

que podem estar associados aos resultados e às disparidades 

regionais (como p.ex.ADE – a sua distribuição obedece à critérios 
estabelecidos; por outro lado, a existência de outros parceiros locais 

pode fazer a diferença na escola; redução do absentismo – aumento 

de unidades bancárias, papel dos conselhos de escola, supervisão 
distrital; etc.); disparidades regionais (em benefício da zona sul) 

têm que ser vistas com cautela, pois as regiões não são iguais. A 

divisão por zonas é mais um critério usado para análise estatística. 
Ademais há maior tradição de escola, na zona sul, ou seja, escolas 

que funcionam há mais de 30, 40 anos, contrariamente às zonas 

centro e norte.  

• Quanto ao domínio do currículo e uso do livro pelos professores 

para a leccionação, foi esclarecido que a questão colocada no 
questionário foi “como os professores planificam as aulas” e o 

resultado é que os professores, na planificação das aulas, usam mais 

o livro e pouco o Programa o que pode trazer a percepção que o 

professor não conhece o currículo 

Em resposta às questões colocadas pelos participantes ficou esclarecido 

que  

i)  Na escolha da amostra do estudo, teve-se o cuidado de 

enfatizar a comparabilidade com o estudo de 2014; 
ii) Relativamente ao Ensino Bilíngue, reconhece-se não ter sido 

feita uma amostra representativa, apenas uma comparação. Pelo 

que o MINEDH é encorajado a fazer uma avaliação mais 
rigorosa, experimental, com uma metodologia válida e que possa 

informar sobre a efectividade dos programas e como podem ser 

ajustados conforme o que se pretende com o ensino bilíngue 
(melhoria da leitura, conhecimento das línguas nacionais...). 
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iii) Quanto à explicação da diferença dos resultados de 

aprendizagem dos alunos, o estudo mostrou que está associada 

à condução e interacção desenvolvida pelas professoras e seus 

alunos, na sala de aula, o que conduz à melhores resultados apesar 
de estas terem mostrado menor domínio do currículo, 

comparativamente aos professores. No que concerne às 
diferenças regionais, o estudo apenas permite uma comparação 

entre regiões; a amostra não foi feita por forma a ser 

representativa ao nível da província. 
 

No fecho das discussões foi reconhecido existirem factores 

adicionais que não estavam previstos (nenhum estudo analisa 
tudo) o que abre espaço para analisar e aprofundar mais; haver 

aspectos que estão a melhorar (p.ex. o absentismo) e por isso ser 

necessário continuar com os esforços feitos; outros, como a 
aprendizagem, carecem de maior análise. Os comentários feitos 

(supervisão distrital, conselhos de escola, etc.) serão tomados em 

conta na elaboração dos relatórios que serão partilhados com o 
INDE e outras Unidades Orgânicas do MINEDH juntamente com 

a base de dados, para aprofundar os resultados. 

2.2 Assiduidade 

Esta experiência foi trazida pela província da Zambézia e tinha como 

objectivo partilhar as acções realizadas no âmbito da prevenção, controlo 

e combate ao absentismo. 

A apresentação revelou que os grandes desafios relacionados com a 

assiduidade, se prendem com a falta de habitação para professores, 

próximo do seu local de trabalho; falta de Unidades Bancárias em 11 
distritos da província; gestão escolar deficiente e fraco envolvimento das 

autoridades locais no controlo da assiduidade 

Para combater o absentismo, a província desenvolveu uma serie de 

acções, destacando-se a consciencialização dos governantes, líderes 
comunitários, professores em número de 10 000, pais e/ou encarregados 

de educação e outros intervenientes. Além disso, foi feita a divulgação das 

normas e legislação, nomeadamente os Estatutos de Professores e dos 
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Funcionários e Agentes do Estado e seu respectivo regulamento; 
preparação de 700 Comissões de Assuntos Pedagógicos, dos Conselhos 

de Escola no controlo de assiduidade dos gestores, professores e alunos e 

realização de visitas de supervisão e monitoria. 

Para mitigar o absentismo, a província tem realizado acções de 
responsabilização dos professores, traduzidas em descontos salariais e 

processos disciplinares. Em relação aos descontos salariais, foi observado 
que eles não constituem um ganho monetário para o Estado, tendo em 

conta os custos e prejuízos inestimáveis que o absentismo provoca no 

processo de ensino e aprendizagem. 

Com vista a melhoria dos níveis de assiduidade foram apresentadas 
recomendações a saber: atribuição de talhões aos professores; premiação 

dos professores mais assíduos no final do ano, devendo-se, para efeito, 

trimestralmente anunciar os professores que mais se destacaram pela 
positiva; incentivar a produção escolar; reforço do trabalho de fiscalização 

da inspecção escolar no controle da assiduidade do docente e gestores; 

melhoria dos mecanismos de fiscalização preventiva e profissionalização 

da carreira docente. 

Comentários 

• Apontou-se a necessidade de reflectir sobre uma estratégia de 

comunicação sobre a assiduidade e ultrapassar as superstições em 

torno da marcação faltas. 

• Fazer uma reflexão sobre medidas não só punitivas, mas também 

preventivas  

• Controlar o crescimento de escolas anexas pois colocam pressão 

sobre os recursos que o sector dispõe; 

• Controlar as ausências dos professores  

• necessário a consciencialização de todos os intervenientes do 

processo educativo para a observância da assiduidade e uma 

responsabilização uma vez que a escola é o palco de todas as 

intervenções (saúde, segurança, alimentação…) 

 

 



6 
 

2.3. Capacitação de professores 

A província de Inhambane partilhou a sua experiência no âmbito da 
implementação da Nova Estratégia de Formação Contínua de Professores 

do Ensino Primário que consiste num ciclo de planificação, execução, 

monitoria e avaliação reflexiva dos professores. 

Em relação a este tema foram apresentados como desafios, a necessidade 
de todas as escolas implementar de forma cíclica e contínua a análise 

reflexiva de aulas; a transformação da Escola Anexa em espelho da 
implementação da Análise Reflexiva de Aulas; a garantia de pelo menos 

uma das sessões de Análise Reflexiva de Aulas, seja tratado um tema 

constatado nas supervisões conjuntas da DPEDH e IFP. 

Esta nova abordagem de capacitação traz como lições, a economia de 
tempo com deslocações para o centro das capacitações, redução dos 

custos, promovendo um envolvimento activo e actualização permanente 

dos professores no local de trabalho e igualmente, os Professores 
aprendem em conjunto, quebrando o isolamento e promovendo a 

criatividade e inovação. 

Para garantir a sustentabilidade da sua implementação, recomenda-se para 

a produção do material didáctico a partir do material reciclado; que no 
manual do ADE se reitera a inclusão de material didáctico para oficinas 

pedagógicas e para o uso na sala de aula; que se institucionalize e se 

equipe as ZIPs para desempenhar o seu apoio pedagógico; que se reforce 
a coordenação entre os SDEJT e os  IFPs para assegurar o 

acompanhamento das capacitações a nível das ZIPs e escolas  e que se 

institucionalize efectivamente, o período e as acções das planificações 

contínuas.  

• Inhambane mencionado como tendo boas práticas no uso de cartazes 

como instrumento de preparação de aulas  

• Os professores permanecem pouco tempo na escola (só durante o 

seu turno) não ficam para as planificações conjuntas que fazem parte 

do seu trabalho (o que é feito para que os professores fiquem, 
aprofundar nos GT) 

• Necessidade de clarificar o regulamento pois não está claro sobre o 

tempo de permanência do professor na escola, para além do tempo 
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lectivo por isso as práticas pedagógicas /horas de contacto/ 
planificação de aulas, actividades extra curriculares 

•  

2.4. Educação Bilingue 

A província de Tete apresentou a sua experiência no âmbito da 
implementação da Educação Bilingue, onde esta modalidade de ensino é 

oferecida em 131 escolas, envolvendo 23.338 alunos com 361 

professores, dos quais cerca de 60% foram capacitados. 

Na implementação da educação bilingue foram apresentados como 
desafios a formação e capacitação de professores em metodologias de 

ensino bilingue; elaboração de instrumentos de mobilização comunitária 

que versam sobre a filosofia da Educação Bilingue; provisão do livro 
escolar e outros materiais didácticos e monitoria, supervisão e avaliação 

da Educação Bilingue. 

Em relação as experiências positivas, foram partilhadas a realização de 

Jornadas pedagógicas com a abordagem feita em línguas locais, em todas 
as escolas com a Educação Bilingue; promoção de concursos de leitura e 

escrita em línguas locais em todas as escolas; maior rendimento 

pedagógico traduzido em competências de leitura e escrita; maior 
interacção nas salas de aula entre aluno-professor e aluno-aluno; elevação 

de auto-estima; maior retenção dos alunos na escola, evitando desistências 

e redução de preconceitos e complexidade de inferioridade em relação às 

línguas moçambicanas. 

Com vista a uma expansão gradual e sustentável, recomenda-se que se 

acelere a aprovação da Estratégia da Educação Bilingue; que os gestores 
de educação a todos os níveis, tenham o domínio do sistema educacional 

no seu todo e da Educação Bilingue em particular; que se garanta a 

produção de materiais didácticos em todas as 19 línguas em uso no 
sistema de ensino; que se acelere a introdução das línguas moçambicanas, 

como disciplina no Ensino Primário (EP), Ensino Secundário Geral (ESG) 

e Educação de Adultos e que se promova o desenho de uma Politica 
linguística que garanta a valorização das línguas moçambicanas em 

coordenação com outros actores de interesse. 
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2.5. Educação Inclusiva 

A experiência da educação inclusiva foi partilhada pela província de 
Nampula e teve como referência o Centro de Educação Inclusiva Josina 

Machel. A província tem um total de 7.726 alunos matriculados nos 

diferentes níveis de ensino. 

Esta área apresenta como desafios: a melhoria dos níveis de acesso; 

aquisição de materiais para formação de jovens com Necessidades 

Educativas Especiais (NEE) nas áreas de corte e costura, informática, 

carpintaria e serralharia; intensificação nas escolas da prática desportiva 

dos alunos com NEE e a realização do torneio lúdico desportivo e 

inclusivo; capacitação de professores em matéria de língua de sinais e 

sistema braille, com vista a melhoria no atendimento e qualidade de 

ensino das crianças; a educação inclusiva  requer a criação de condições 

básicas para o acolhimento de todas crianças; 

Neste contexto, foram destacadas como boas práticas: a introdução do 

Ensino Secundário no CREI Josina Machel; capacitação de professores 

do EP e ESG em matéria de língua de sinais e sistema braille, de técnicos 

e gestores escolares, com vista à melhoria do processo de monitoria e 

supervisão no atendimento de crianças com NEE; 

Em relação à educação inclusiva, recomenda-se que haja uma atenção no 

tratamento dos conceitos; discriminar os dados estatísticos dos alunos 

com NEE por sexo; implementar a estratégia para a educação inclusiva e 
desenvolvimento das crianças com deficiência; produção de materiais 

didácticos para alunos com NEE; garantir a observância do decreto lei 

53/2008 no processo de construção de infraestruturas; realização de 

pesquisas  

2.6. Descentralização 

Este tema foi apresentado pela província de Manica e partilhou as 

mudanças ocorridas com a implementação descentralizada de processos 

administrativos e financeiros, dando como exemplo a contratação de 
professores, emissão de visto pelo Tribunal administrativo, a alocação do 

ADE na escola, o processo de construção de salas de aulas, entre outras. 



9 
 

Os desafios da descentralização prendem-se com o cuidado de não 
aumentar o fosso entre os extremos; observância de critérios na nomeação 

dos gestores; as implicações a ter em conta no desenho do novo PEE. 

Foram destacados como aspectos positivos os seguintes: o 

comprometimento das lideranças traduzido em 98.0% das escolas com 
NUIT, 94.7% com contas bancárias, 76.2 % com DUAT atribuído de 

forma gratuita; envolvimento notório da comunidade na gestão dos fundos 
com a participação dos Conselhos de Escola; 50.0% de processos de 

aquisições foram anotados pelo Tribunal Administrativo, mercê da 

participação dos Governos Provinciais e Distritais e realização de 
encontros de divulgação e análise dos relatórios da supervisão distrital ao 

nível distrital e provincial. 

Neste processo recomenda-se que se deve assegurar a unicidade do 

sistema estabelecendo normas e regulamentos funcionais, aprofundar a 
reflexão sobre as implicações da descentralização no novo PEE e de um 

modelo implementável/ aplicável num ambiente descentralizado, 

garantindo a unicidade 

2.7. Planificação, Orçamentação, Execução, Monitoria e Avaliação 

(POEMA) 

O tema de POEMA foi apresentado pela Cidade de Maputo e pretendia 

partilhar os processos de planificação e execução, tendo destacado que o 

exercício de planificação inicia na escola com o envolvimento dos 

professores e do Conselho da Escola. 

No processo do POEMA foram identificados como desafios a gestão 

correcta de recursos humanos disponíveis tendo em conta a formação; 

existência de recursos humanos que não estão devidamente preparados 
para a matéria de planificação; disponibilização tardia dos fundos; 

escassez de recursos financeiros; fundo de Supervisão Distrital usado para 

outro fim; deficiente gestão do livro escolar; 

Como boas práticas foram destacadas as seguintes: após a aprovação do 
orçamento efectua-se um redimensionamento dos recursos de acordo com 

as actividades prioritárias; nas construções as empresas só são pagas em 

função da percentagem de execução; a implementação dos conhecimentos 
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adquiridos pelo Facilitador do Programa de Gestão de Finanças Públicas 
orientado para Resultados;  

No âmbito de POEMA foi recomendada a definição de instrumentos 
orientadores para a execução dos fundos adstritos a Supervisão Distrital 

(Folhetos desdobráveis); planificar a todos níveis a alocação de meios 

circulantes para a Supervisão Distrital; que se trabalhe junto do INE para 

a actualização dos dados sobre a população (CENSO 2017). 

No encerramento dos trabalhos do encontro técnico, como considerações 

finais, o Exmo Senhor Secretário Permanente, enalteceu o trabalho 
realizado, com destaque para os resultados do trabalho em grupo, 

alertando para a cautela que se deve ter em relação aos processos da 

descentralização, tendo em conta que a legislação ainda não está toda 
aprovada. Recomendou para a reflexão sobre os temas apresentados aos 

diferentes níveis de trabalho, tendo sempre como foco a aprendizagem das 

nossas crianças num contexto de equidade e eficiência. A terminar, 
recomendou a sistematização das apresentações dos grupos para se 

constituir um documento de consulta no contexto da elaboração do novo 

PEE. 

3. Reunião Anual de Revisão 

Dando continuidade à Reunião Técnica, teve lugar no dia 24 de Abril em 
Maputo no edifício do Ministério da Educação e Desenvolvimento 

Humano a RAR propriamente dita. As actividades da RAR, iniciaram 

com a apresentação dos participantes e da proposta de programa, sob 
orientação de Sua Excia Conceita Ernesto Xavier Sortane, Ministra da 

Educação e Desenvolvimento Humano, que se fazia acompanhar no 

Presidiu, por Sua Excia o Vice-Ministro, Armindo Ngunga, Exmo Sr 
Secretário Permanente, José Seiuane Júnior, S.Excia Caroline Delany, 

Alta Comissária do Canadá e o Exma Sra Vice Presidente do MEPT, Sra 

Elizabeth Sequeira.  

No seu discurso de abertura Sua Excia a Ministra, iniciou por saudar os 
participantes e por seu intermédio todos os profissionais da educação pelo 

trabalho realizado, no concernente à evolução do sistema educativo, a 

provação da Nova Lei do SNE, que introduz o pré-escolar e a formação 



11 
 

de professores como subsistemas e a escolaridade básica obrigatória de 9 

classes.  

Na sua alocução, realçou, com preocupação a situação vivida pela 

população em geral e alunos e professores em particular afectados pelo 

ciclone IDAI, que destruíram as infraestruturas escolares, facto que 
exigirá do sector esforços adicionais para dar resposta à destruição 

resultante do ciclone. A finalizar, S.Excia a Ministra apelou à participação 

franca e aberta de todos, declarando aberta a Reunião Anual de Revisão.  

3.2. Estudo sobre como aproveitar ao máximo o potencial dos 

professores 

O estudo foi apresentado pelo Sr. David R. Evans, Consultor do Banco 

Mundial e constituiu um momento de reflexão sobre as potencialidades 
do professor no desempenho das suas funções, a partir das experiências 

colhidas na África do Sul, Índia, Singapura e outros.  

Deste estudo ficou evidenciado que, para a aprendizagem dos alunos, os 

professores têm que saber a sua profissão, que deve existir um sistema 
de apoio ao professor, e este deve estar presente na escola ensinando e 

ser responsabilizado pelos seus actos e resultados. Foram indicadas 

algumas intervenções que melhor funcionam para se ter um bom 
professor como uma pedagogia estruturada, a monitoria baseada na 

comunidade.  

O estudo chama a atenção para que se desenvolvam mecanismos de 

suporte e apoio para melhorar o desempenho do professor tais como o 
desenvolvimento profissional através de coaching e mentoria; quadro de 

incentivos que passam pela redução do tamanho de turmas nas primeiras 

classes, o pagamento atempado de salários, acompanhamento e avaliação 

ao longo do ano, entre outros.  

3.3. Avaliação de desempenho do sector de 2018 

Na apresentação do balanço do desempenho foram focadas os progressos 

e desafios do sector, tendo sido destacados alguns progressos como a 

alocação do fundo de Apoio Directo às Escolas (ADE) para o Ensino 
Primário, antes do início das aulas; a apropriação da Supervisão Distrital, 

como forma de melhorar a governação do sistema educativo; a melhoria 
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no controlo da assiduidade dos professores e gestores do sector aos 
diferentes níveis; a Revogação do Despacho 39; Elaboração dos Planos 

Provinciais de Desenvolvimento de Recursos Humanos e Provisão do 

livro transcrito em Braille para os alunos da 1ª classe, a aprovação da nova 

Lei do SNE.  

No concernente aos desafios atenção especial vai para a melhoria no início 

de pagamento do salário dos novos professores; baixa execução no 
programa das construções escolares; atraso na implementação da 2ª fase 

do programa de Desenvolvimento Integrado da Criança em Idade Pré-

Escolar (DICIPE); fraca aderência ao Programa de Ensino Secundário à 
Distância (PESD); fraca aderência dos alfabetizandos aos programas de 

Alfabetização e Educação de Adultos (AEA): a redução do rácio aluno-

professor 

No cômputo geral a realização das metas dos indicadores do OEE o sector 

não foi muito além dos 50% e registou-se uma baixa execução orçamental. 

 

Os Parceiros manifestaram preocupação com a baixa execução do fundo 

externo, e a não inscrição da totalidade dos saldos no Orçamento que fez 

com que não se reflectisse a execução real resultando na transição de 
saldos altos para 2019; com o pouco progresso nas campanhas de 

construção, sobretudo de 2019 e no uso inadequado dos fundos do FASE, 

conforme constatado nas visitas conjuntas. 

Foi recomendado: i) o cumprimento dos mecanismos do FASE; ii) fazer 
a inscrição dos saldos na totalidade por forma a garantir que a análise 

financeira reflicta o orçamento total; iii) fazer o acompanhamento 

rigoroso da implementação das actividades financiadas pelo FASE para 
determinar os factores que afectam a implementação com principal 

destaque para o programa de construção e das activiodades com 

Procurement; iv) no contexto do novo PEE será necessário repensar na 
abordagem de construção das salas de aulas bem como na monitoria da 

implementação dos planos anuais e respectiva execução financeira. 
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4. Sessão de Encerramento 

Esta sessão foi caracterizada pela intervenção dos parceiros para 

apresentarem o seu posicionamento em relação ao desempenho do sector.  

Intervenção dos Parceiros da Sociedade Civil  

Na sua intervenção os Parceiros da Sociedade Civil saudaram ao Governo 

pela sua contínua abertura ao Diálogo com os seus parceiros de modo a 
expor os progressos e desafios constatados no sector da educação, durante 

a implementação dos Planos e Orçamentos do ano 2018. Relativamente 

ao desempenho do sector a SC que o sector necessita melhorar a equidade 
na distribuição do orçamento e outros recursos materiais e humanos; de 

melhorar as condições de ensino aprendizagem e diminuir o rácio aluno-

Professor. Por outro lado, o sector deve garantir a construção de obras 

resilientes para evitar os efeitos nefastos dos ciclones e cheias. 

Intervenção dos Parceiros de Cooperação 

Na sua alocação a representante dos Parceiros Esta homenageou às 

vítimas do ciclone e das inundações ocorridos na região central do país e 
reconheceu os seus efeitos devastadores; 

Referiu-se à importância de se ter um novo plano estratégico que seja 

realístico e confiável, que aborde acções tendentes a melhorar a 
aprendizagem, assegurar a equidade e eficiência para convencer os países 

parceiros a continuar a financiar a educação. Destacou a importância de 

integrar no novo Plano, um instrumento que responda de forma efectiva 
as situações de emergência; 

Frisou a necessidade do MINEDH tomar medidas preventivas para 
garantir que o absentismo, os atrasos e as interrupções às aulas nas escolas 

e centros de aprendizagem sejam minimizados principalmente durante a 
campanha eleitoral; 

Manifestou séria preocupação pelo facto de apesar dos esforços e dos 

recursos investidos ao longo dos anos, o progresso na educação mostrar-
se ainda limitado.  Apontou algumas causas tais como, o insucesso das 

construções escolares, escolas sem água e saneamento, agravando-se com 
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a destruição causada pelos ciclones e cheias, o que também contribuem 
para o insucesso escolar. 

Ainda na sua intervenção, destacou a necessidade de se construir escolas 
resilientes, de priorizar a matrícula, retenção e conclusão de raparigas em 
todos os níveis do sistema educacional; 

E por fim, manifestou a disposição dos parceiros do FASE em continuar 

a financiar a educação através de mecanismo conjunto, no entanto 
preocupados com os baixos níveis de execução orçamental. 

 

Rotação de Coordenação dos Parceiros 

Procedeu-se à rotação da Coordenação dos Parceiros: a equipa de 

coordenação passou a ser representada pelo Banco Mundial, em 
substituição do Canadá que permanece na Troika. AIrlanda retirou-se da 

Troika, tendo sido substituída pela Finlândia. 

 

No momentos finais, S.Excia a Ministra da Educação e Desenvolvimento 

Humano agradeceu as sugestões dadas pelos parceiros e saudou a 
participação de todos. Recomendou a realização de uma análise mais 

profunda com vista a apurar as causas da baixa execução, das metas e 

indicadores estabelecidos bem como dos processos de POEMA e a 
implementação da estratégia da formação contínua de professores visando 

a melhoria dos níveis de aprendizagem dos alunos nos diferentes níveis e 

para a preparação da implementação da Nova Lei do SNE no contexto da 
elaboração do novo PEE. Por último, deu por encerrada a 20ª Reunião 

Anual de Revisão. 

 

 

Maputo, Maio de 2019 


