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Sumário Executivo  
 

Introdução 

O presente relatório refere-se à avaliação externa do projeto Escola+, Fase II (2013-2017) que 

decorreu em São Tomé e Príncipe (STP). Após a revisão do seu desenho inicial, por razões 

orçamentais, o projeto sofreu uma redução substancial visando apenas a melhoria das competências 

dos professores do ensino secundário e o reforço da capacitação institucional do Ministério da 

Educação (ME). A avaliação abrangeu a totalidade do período compreendido entre setembro de 2013 

e agosto de 2017, o financiamento, área geográfica, comunidade/grupos-alvo e as componentes do 

projeto, e teve como objetivo aferir o contributo da cooperação portuguesa no reforço do sistema 

de ensino secundário em STP, analisando em que medida o objetivo específico da intervenção - 

Promover a melhoria do ensino secundário (ES) em STP - foi alcançado e contribuiu para o objetivo 

global Crescimento económico de STP, aumento da empregabilidade e do retorno privado do 

investimento em educação, assim como para a melhoria generalizada das condições de vida da 

população.  

 

Metodologia 

A avaliação centrou-se numa abordagem participativa e multi-método, tendo-se recorrido a 

diferentes fontes de informação e conjugado vários métodos de recolha e análise de informação: 

análise documental e análise de dados estatísticos de fontes de informação relevantes, entrevistas 

semi-diretivas e focus group com os detentores de interesse. Entre as principais limitações 

metodológicas destaca-se a inexistência de baselines e metas, que levou à necessidade de se recorrer 

a um modelo de avaliação baseada na teoria, principalmente na teoria da mudança. 

  

Principais constatações 

i) As áreas de intervenção da Fase II do Escola+ resultaram de um diagnóstico relevante para o 

prosseguimento das prioridades de política educativa. 

ii) A revisão curricular realizada pelo Escola+ iniciada na Fase I e retomada na Fase II conseguiu 

melhorar e diversificar a oferta no ES, que é hoje mais apelativo, alargando a oferta e a cobertura de 

rede escolar e criando mais procura. 
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iii) A equipa do projeto envolveu professores, na sua maior parte agentes da cooperação portuguesa, 

e peritos locais e internacionais para funções técnicas. 

iv) A estrutura de coordenação era geralmente adequada às necessidades, embora com áreas 

problemáticas no que se refere à capacitação institucional.   

v) O Comité de Acompanhamento garantiu o envolvimento das instituições com interesse na 

execução do projeto e com os parceiros da cooperação em educação. 

vi) As bibliotecas e centros de documentação não existem ou estão muito mal apetrechados. 

Também foi identificada a carência de laboratórios como um dos grandes obstáculos ao ensino 

experimental das ciências. 

vii) No desenho do projeto não foi dado seguimento à recomendação de atualização de programas e 

textos de apoio. Na comunidade educativa subsiste a perceção de uma situação de incumprimento 

dos programas, pelo que, acertadamente, a intervenção incluiu a sensibilização de professores para 

o cumprimento de programas, um dos objetivos do trabalho na área da supervisão, e na formação 

contínua. Mas este trabalho terá, a curto prazo, que ser estendido à reanálise de programas e 

materiais de apoio à docência. Os textos de apoio são criticados, pela fraca qualidade científica, 

pedagógica e gráfica e pelo seu modelo de edição e distribuição.  

viii) As ações de formação contínua de professores foram genericamente adequadas às necessidades 

dos professores santomenses e permitiram criar uma cultura de formação e, em resultado do acordo 

estabelecido com a USTP, criar e fazer reconhecer a formação certificada. 

ix) Constatou-se a formação centrada nas escolas, para a qual contribuiu a presença ativa dos 

professores agentes de cooperação. 

x) Os programas de formação de supervisores evidenciam preocupação com a formação para o 

desempenho das novas funções.  

xi) As formações, de pares, em supervisão pedagógica, bem como o trabalho entre colegas nos 

coletivos disciplinares promoveram uma perspetiva de trabalho de equipa. 

xii) O projeto disponibilizou apoio aos serviços e técnicos do Ministério que é reconhecido. Esta 

atividade veio a ter um desenvolvimento irregular.  

xiii) O projeto constituiu-se, de facto, em Departamento do Ensino Secundário (DES), pois este é uma 

estrutura muito frágil e com recursos humanos muito escassos para os desafios que enfrenta. A 

dificuldade deste e do Ministério da Educação em dar resposta às interrogações do projeto, fez com 

que este funcionasse, de certo modo, como outsourcing e depois quando o Ministério diminuiu o 

apoio e o reconhecimento lhe fossem atribuídas responsabilidades que não tinha. 
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xiv) Na perspetiva desta avaliação, a sustentabilidade do que se conseguiu com o Escola+ implica um 

período de phasing-out. Seria insustentável introduzir um hiato que implicasse perda dos progressos 

feitos, sem substituição do que existe por algo novo, quer na gestão educativa pelas autoridades 

santomenses quer na cooperação entre Portugal e São Tomé e Príncipe.  

 

• Efeitos não esperados  

- Aceleração drástica dos níveis de escolarização da juventude de STP, com a explosão na frequência 

do ES que resulta da conjugação das políticas públicas de que o projeto fez parte com a dinâmica 

social, enorme pressão sobre o ensino superior em consequência direta desta explosão do tipo de 

ES existente e agudização da necessidade de professores, que ocorre precisamente quando o 

projeto se pretendia focar na formação contínua, privilegiando o domínio pedagógico-didático. 

- A inserção dos professores portugueses num coletivo de docentes que leciona uma mesma 

disciplina numa escola, concretizada no apoio científico e metodológico aos colegas santomenses. 

- Resultando também da função de lecionação dos professores portugueses constatou-se o reforço 

da motivação dos alunos, refletido positivamente na frequência das aulas e no desejo de prosseguir 

estudos. 

- O controlo de presenças/assiduidade dos alunos, a organização do grupo-turma, embora 

circunscritos a alguns professores que souberam apropriar-se do regime de avaliação e da formação 

pedagógica no domínio da didática / organização da sala de aula, são efeitos que poderão ser 

divulgados como boas práticas e generalizados. Também o aumento da presença nas aulas, decorre, 

em boa medida, do tão criticado regime de avaliação pedagógica dos alunos. 

- A capacitação em educação de um conjunto de quadros santomenses, mesmo que, dada a extrema 

rotação de funções encontrada, as competências adquiridas estejam a ser usadas noutras funções 

que não aquelas para as quais o projeto prepara. 

 

Fatores externos que influenciam os resultados 

- As dificuldades financeiras do Estado santomense não lhe permitem intensificar significativamente 

a despesa pública em educação e o desenvolvimento do ES está fortemente dependente da 

cooperação portuguesa, por ser a única que se foca neste nível de ensino. A crise financeira e as 

restrições orçamentais da cooperação portuguesa levaram a uma diminuição significativa do volume 

de ajuda ao desenvolvimento para o ES. 
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- A não regulamentação da carreira profissional prejudicou a possibilidade de avançar com uma das 

suas atividades - a profissionalização em serviço. 

- A incapacidade da USTP de acompanhar o ritmo de crescimento do sistema educativo, em matéria 

de formação de professores, repercute-se sobre as condições de ensino no ES. 

 

Principais Conclusões  

C1. O ensino secundário em STP está a passar por um processo de massificação mas ainda sem 

qualificação, o qual, mesmo sendo típico da fase de desenvolvimento educativo em que o país se 

encontra, gera fenómenos cuja correção exige medidas.  

C2. A Fase II do Escola+ foi desenhada em coerência com as necessidades detetadas, mas em 

consequência das restrições financeiras da cooperação portuguesa, a intervenção incidiu apenas no 

reforço das competências técnicas dos professores e na capacitação institucional do ME. 

C3. Não foram minimizados, por parte da cooperação portuguesa, os efeitos de uma mudança de 

ciclo político na alteração de prioridades da política educativa face às ações-chave do projeto, nem 

por parte da Embaixada, as potenciais disfunções resultantes das agendas e intervenções de outros 

doadores internacionais. 

C4. A equipa do projeto foi adequada. A estrutura de coordenação foi adaptada, na execução, para 

se adequar melhor ao projeto, procurou dar respostas adequadas a situações novas que identificou 

e a situações criadas por solicitações que lhe foram feitas. 

C5. Na coordenação pedagógica houve alterações que se traduziram: (i) num contínuo tatear 

metodológico e instrumental nos modos de recolher informação para fazer a caracterização dos 

professores santomenses e elaborar os diagnósticos de necessidades de formação; (ii) numa 

reformulação progressiva das estratégias, prioridades e áreas e modalidades de organização da 

formação contínua; (iii) numa demora significativa no arranque das ações de formação contínua; (iv) 

num incipiente dispositivo de monitorização das ações e dos seus efeitos, que só melhorou no 

terceiro ano do projeto. 

C6. As atividades de capacitação institucional, aliás, carecem de uma conceção e desenho diferente, 

bem como de metodologias de implementação mais adequadas ao acervo metodológico desta 

atividade em projetos de desenvolvimento.  

C7. Constatou-se o bom nível dos professores agentes de cooperação, reconhecendo-se o seu 

desempenho e experiência tanto a nível da lecionação como no envolvimento na vida escolar, no 

apoio aos colegas de disciplina e aos respetivos delegados, na formação contínua e no trabalho com 



PPLL CONSULT  

Avaliação Externa ao Projeto Escola+, Fase II em São Tomé e Príncipe 
Relatório Final 

 

xiv 

os supervisores. O perfil de recrutamento de professores evoluiu de modo a adaptar-se às diferentes 

funções destes. 

C8. Há necessidade de continuação da mobilização de professores agentes de cooperação a 

propósito: (i) da profissionalização; (ii) da formação contínua e apoio de proximidade aos colegas do 

coletivo disciplinar; (iii) da assessoria, formal ou informal, aos delegados de disciplina; (iv) da 

divulgação e promoção de utilização de novos materiais pedagógicos num quadro de alargamento 

dos recursos disponíveis; (v) da afirmação de uma primeira linha de expressão da qualidade no 

ensino, também para os alunos e as famílias. A função de lecionação deverá assumir apenas 

disciplinas fundamentais do currículo e não preencher o horário letivo completo do professor 

cooperante. 

C9. Sem prejuízo de o envolvimento da USTP na formação contínua ter sido bem inferior ao desejável, 

esta primeira experiência permitiu ao projeto o acesso a formadores locais e permitiu à USTP a 

participação na formação contínua de professores. 

C10. Houve a preocupação de fazer evoluir a formação contínua numa perspetiva modular, de melhor 

adequação aos públicos visados.  

C11. Genericamente, as formações permitiram aumentar o domínio dos conteúdos disciplinares que 

os professores lecionam, melhorar o modo como planificam, dão as suas aulas, como avaliam os 

alunos e elaboram os materiais.  

C12. Valoriza-se a outra formação contínua que foi realizada, uma formação centrada nas escolas, 

potenciando a presença dos professores agentes de cooperação nas escolas.  

 

Lições 

L1. A Fase II do Escola+ tinha como um dos seus objetivos maiores, a consolidação da fase anterior. 

Em situações similares, fará todo o sentido que uma segunda fase de um projeto inclua uma medida 

específica de acompanhamento e avaliação das reformas iniciadas, e que crie um dispositivo de 

monitorização apropriado. 

L2. Num projeto com estas características e esta duração, impõe-se a realização de uma avaliação on 

going, intercalar, que garanta aos seus executores no terreno um olhar externo sobre as suas 

iniciativas e resultados. 

L3. Um projeto de cooperação, como o Escola+, deve prever uma fase de transição e de transferência 

para as entidades locais (USTP, Ministério da Educação...), do capital e dos recursos produzidos e ou 

utilizados no âmbito das suas várias atividades. 
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L4. A oferta estruturada de formação contínua tem de combinar diferentes modalidades de formação 

e dotar-se da flexibilidade necessária para cumprir critérios de eficiência, eficácia e oportunidade, 

em particular em contextos como STP, em que volume da procura potencial é reduzido e ou esta é 

muito diversificada, gerando dificuldade de construção de grupos homogéneos e acessíveis aos 

potenciais formandos. 

L5. O apoio à lecionação em algumas disciplinas por parte dos agentes de cooperação portuguesa 

não esgota os seus resultados na lecionação em sentido restrito, antes constitui uma oportunidade 

para que possam concretizar apoios aos professores nos domínios científico e pedagógico. O trabalho 

de pares entre os supervisores e os agentes de cooperação revelou ter sido uma intervenção útil a 

considerar em projetos futuros que pretendam agir no contexto das escolas. 

 

Principais Recomendações 

À cooperação Portuguesa 

1. Adotar em futuros projetos de cooperação um modelo de desenho de projeto que requeira a 

identificação de pontos de partida, resultados das ações e efeitos. 

2. Assegurar em projetos futuros um modelo de monitorização envolvendo o fluxo regular de 

informação entre parceiros e um mecanismo de medição do feedback da monitorização sobre a 

execução. 

3. Incluir em projetos futuros um plano de sustentabilidade e uma estratégia de saída centrada na 

apropriação de instrumentos, metodologias e resultados. 

4. Incluir, em projetos futuros e em particular no apoio ao sistema educativo, medidas explícitas, 

concretizadas em ações e materiais que estimulem o uso correto e adequado da língua 

portuguesa e que promovam a sua consolidação.  

5. Envolver no acompanhamento de projetos de cooperação setorial na educação o Ministério de 

Educação de Portugal.  

6. Manter o apoio ao ensino secundário em STP e apoiar a reflexão sobre a sua diversificação. 

7. Manter o apoio à lecionação no ensino secundário com recurso a professores portugueses, 

organizando a sua participação para que, a exemplo de boa prática identificada, interajam 

sistematicamente com os colegas santomenses e regular o recurso aos professores portugueses 

com funções de lecionação de modo a que estes sejam em número adequado à necessidade de 

que: (i) lecionem disciplinas-chave do currículo, em que há comprovada carência de professores 

santomenses, com formação científica e pedagógica adequada; (ii) tenham horário alargado na 
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escola ou grupo de escolas abrangidas pelo delegado de disciplina santomense assumindo, para 

além da lecionação, tarefas de apoio científico e metodológico aos coletivos de professores dessa 

disciplina; (iii) assegurem ainda funções de apoio à supervisão do ensino secundário, numa 

parceria com os supervisores da DES. 

8. Apoiar a revisão dos materiais de apoio ao ensino secundário visando a melhoria da sua qualidade 

científica, pedagógica, gráfica e de edição. 

9. Criar uma linha de divulgação de bancos de materiais didáticos em suporte digital, de produção 

própria ou alheia, mas de acesso livre, a utilizar por professores e alunos.  

Às autoridades santomenses 

10. Promover uma reflexão alargada na sociedade santomense sobre a necessária diversificação 

curricular do ES, em consequência, do desenvolvimento de cursos de ensino profissional, 

adotando as medidas adequadas. 

11. Regulamentar a carreira docente e definir um modelo de acesso e progressão que articule os 

diferentes sistemas de formação de professores, abrangendo os diversos ciclos, e identifique o 

sistema de certificação de formação e acreditação de entidades formadoras. 

12. Intervir de forma articulada no desenvolvimento acelerado das três frentes de formação de 

professores – inicial, contínua e profissionalização - e, ainda, numa outra vertente, o 

complemento de formação (inicial). 

13. Prevenir o abandono escolar nos bacharelatos da RAP através de um dispositivo mais flexível de 

ensino.  

14. Manter e estimular a boa prática de organização de formação certificada, contribuindo para a 

diferenciação na atribuição de funções nas escolas e para a progressão na carreira docente e 

organizar de uma forma modular a oferta formativa estruturada de modo a que esta permita 

percursos de formação diferenciados e construir novas modalidades de formação contínua 

centradas nas escolas. 

15. Fomentar a responsabilidade das escolas e dos coletivos de professores pelas escolhas de 

formação dos professores, as candidaturas e inscrições e a efetiva frequência de formação.  

16. Tirar partido do acesso alargado a smartphones para, através da internet ou com recurso à rede 

móvel de telefone, divulgar ações e materiais de formação contínua de professores. 

17. Equacionar medidas de apoio, de forma experimental, à conclusão de 2º ciclo do ES a estudantes 

com até três disciplinas em atraso, através da criação de turmas específicas que lhes permitam 

efetuar aprendizagens de diferentes anos de escolaridade nessas disciplinas.  
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À cooperação portuguesa e às autoridades santomenses 

18. Promover a articulação entre parceiros do desenvolvimento na área da educação para que o 

resultado tenha coerência face às necessidades reais de melhoria do sistema educativo de STP e 

agir concertadamente para a redução do número de alunos por turma no ES, encontrando as 

soluções de financiamento adequadas à melhoria das infraestruturas educativas. 

19. Definir um modelo de capacitação institucional dos serviços centrais do ME, que adira às boas 

práticas internacionais e recorra a peritos em administração educativa. 

20. Criar e pôr em prática um modelo de acompanhamento da reforma curricular, que planeie 

intervenções necessárias e dê coerência à sua introdução. 

21. Continuar a apoiar a melhoria da gestão escolar. 

22. Investir no desenvolvimento da capacidade de formação de professores por parte da 

Universidade de São Tomé e Príncipe, promovendo a parceria com uma ou mais instituições 

portuguesas especializadas em formação de professores. 

23. Dar continuidade à boa prática gerada no projeto em organização da formação contínua, 

procurando aproximar mais a formação das escolas e dos professores.  

24. Criar um dispositivo que permita explorar as potencialidades de uma formação e apoio a 

distância, nomeadamente aos professores da RAP e aos alunos dos bacharelatos.  

25. Prosseguir a formação de base linguística para todos os professores visando, por exemplo, a 

linguagem académica (oral e escrita) e das disciplinas.  

26. Garantir a continuação da reprodução e distribuição dos materiais de apoio ao ensino até à sua 

revisão ou substituição por outros instrumentos e continuar a desenvolver materiais de apoio e 

atualizar e rever os existentes nos planos científico, pedagógico, gráfico e de edição. 

27. Agir para a criação de condições minimamente razoáveis para o ensino experimental das ciências, 

em termos de apetrechamento de laboratórios e recursos didáticos. 

28. Recuperar e pôr em funcionamento centros de recursos em espaço escolar com fácil 

acessibilidade à comunidade docente. 

29. Prosseguir e aprofundar a formação dos supervisores, acompanhando as necessidades criadas 

pela evolução de funções que superiormente se entenda atribuir ao sector.  

30. Aprofundar a boa prática de trabalho de pares entre professores cooperantes e supervisores, 

considerando os objetivos da função de supervisão. 

31. Garantir os apoios necessários, nomeadamente logísticos e de acompanhamento, às ações de 

supervisão da DES.   
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Executive Summary  
 

Introduction 

This report refers to the external evaluation of the Escola+ (School) Project, Phase II, which took place 

in São Tomé and Príncipe (STP). After reviewing its initial design for budgetary reasons, the project 

underwent a substantial reduction aiming only at improving the skills of secondary school teachers 

and reinforcing the institutional capacity of the Ministry of Education (ME). The evaluation covers the 

total period between September 2013 and August 2017, the financing, the country's geographic area, 

the target community/groups and the project components. The purpose of the evaluation was to 

assess the contribution of Portuguese cooperation in strengthening the São Tomé and Principe 

secondary education system, analysing the extent to which the specific objective of the intervention 

- to promote the improvement of secondary education (SE) in STP - has been achieved and has 

contributed to the overall goal of STP economic growth, increased employability and private return 

on investment in education, as well as the general improvement of the living conditions of the 

population. 

 

Methodology  

The evaluation was based on a participatory and multi-method perspective, using different sources 

of information and combining several methods of data collection and analysis: documents and data 

collection and analysis, semi-directive interviews and focus group with stakeholders. Among the main 

methodological limitations is the lack of baselines and targets, which led to the need to resort to a 

theory-based evaluation model, mainly in the theory of change. 

  

Main findings 

i) The Phase II intervention areas of Escola + resulted from a relevant diagnosis for the continuation 

of the priorities of educational policy. 

ii) The curricular revision made by Escola+ started in Phase I and resumed in Phase II managed to 

improve and diversify the offer in the SE, which is more appealing today, expanding the supply and 

school network coverage and creating more demand. 
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iii) The project team involved teachers, mostly agents of Portuguese cooperation, and local and 

international experts for technical functions. 

iv) The coordination structure was generally appropriate to the needs, although with problematic 

areas namely in the institutional capacity. 

v) The Monitoring Committee ensure the involvement of the stakeholders in the execution of the 

project, and the relationship with education cooperation partners is foreseen. 

vi) Libraries and documentation centres do not exist or are poorly equipped. The lack of laboratories 

was also identified as one of the great obstacles to the experimental teaching of sciences, 

vii) The project design did not follow the recommendation to update the support programs and texts. 

In the educational community there is a perception of a situation of non-compliance with the 

programs, so, rightly, the intervention included raising teachers' awareness for program compliance, 

one of the objectives of supervisory work, and continuous training. But this work must, in the short 

term, to be extended to the reanalysis of programs and materials to support teaching. Support 

programs and texts are criticized for their poor scientific, pedagogical and graphic quality and for 

their model of publishing and distribution. 

viii) The actions of continuous teacher training were generally adequate to the needs of the teachers 

of São Tomé and have resulted in the creation of a culture of training and, as a result of the agreement 

with USTP, create and recognize a certified training perspective. 

ix) School-based training was identified, to which the active presence of teachers involved in 

cooperation contributed. 

x) Training programs for supervisors highlight the concern for the training required to perform the 

new functions. 

xi) Peer training in pedagogical supervision as well as work among colleagues in subject groups has 

promoted a teamwork perspective. 

xii) The project provided support to the services and technicians of the Ministry that is recognized. 

This activity has developed unevenly. 

xiii) The project was, in fact, the Department of Secondary Education (DSE), since this is a very fragile 

structure with very scarce human resources for the challenges it faces. The difficulty of DSE and the 

Ministry of Education in responding to the project's questions led the project to function as 

outsourcing and then when the Ministry declined support and recognition were given responsibilities 

it did not have. 
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xiv) From the perspective of this evaluation, the sustainability of what was achieved with the Escola+ 

implies a phasing-out period. It would be unsustainable to introduce a gap that implies loss of the 

progress made so far, without replacing what exists with something new both in educational 

management by the authorities of STP and in the cooperation between Portugal and STP: 

 

Unexpected effects 

- Drastic acceleration of schooling levels of the STP youth, with the explosion in the frequency of SE 

resulting from the combination of public policies that the project was part of and the social dynamics, 

enormous pressure on higher education as a direct consequence of this explosion of the existing 

type of SE and intensification of the need for teachers which occurs precisely when the Project was 

intended to focus on continuous training, favoring the pedagogical-didactic domain. 

- The inclusion of Portuguese teachers in a group of teachers that teaches the same subject in a 

school, materialized in their scientific and methodological support to their São Tomé colleagues. 

- Resulted from the teaching role of Portuguese teachers, it was also found the reinforcement of 

students' motivation, reflected in the greater propensity to attend classes and the desire to pursue 

studies. 

- The pupil attendance / assiduity control of the students, the class group organization, although 

circumscribed to some teachers who knew how to take ownership of the evaluation system and the 

pedagogical training in the field of didactics / organization of the classroom, are effects that could be 

disseminated as good practice and widespread. Also, the increase attendance in classes is due, in a 

large extent, to the much criticized pedagogical evaluation regime of students. 

- The training in education of a group of STP local officials, even if given the extreme rotation of 

functions that was found, the skills acquired are being used in functions other than those for which 

the project prepares. 

 

External factors influencing outcomes 

- The financial difficulties of the State of São Tomé and Príncipe do not allow it to significantly increase 

public expenditure on education and the development of SE is heavily dependent on Portuguese 

cooperation, the only one with a focus on this education level. The financial crisis and budgetary 

constraints on Portuguese cooperation have led to a significant reduction in the volume of 

development aid for SE. 
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- Failure to regulate the professional career negatively affected the possibility of moving forward with 

one of its activities - professionalization in service. 

- USTP's inability to keep pace with the growth of the education system in teacher training has an 

impact on the teaching conditions in SE. 

 

Main conclusions 

C1. Secondary education in STP is undergoing a process of massification but still without qualification, 

which, even being typical of the educational development phase in which the country is, generates 

phenomena whose correction requires measures. 

C2. Phase II of Escola+ was designed in coherence with the detected needs, but as a result of the 

financial constraints of Portuguese cooperation the intervention focused only in strengthening 

teachers' technical skills institutional and capacity building of ME. 

C3. The effects of a change in the political cycle on the change of educational policy priorities vis-à-

vis the key actions of the project were not minimized by the Portuguese cooperation and the 

potential dysfunctions resulting from the agendas and interventions of other international donors 

were not minimized by the Embassy. 

C4. The project team was adequate. The coordination structure was adapted, in execution, to better 

fit the project, and sought to provide adequate responses to new situations it identified and 

situations created by requests made to it. 

C5. In the pedagogical coordination there were successive changes that translated in: (i) a continuous 

methodological and instrumental groping in the ways of collecting information to elaborate the 

characterization of the teachers of São Tomé and to execute the diagnoses of training needs; (ii) a 

progressive reformulation of the strategies, priorities and areas and modalities of organization of 

continuing training; (iii) a significant delay in the initiation of continuing training actions; (iv) an 

incipient monitoring device of actions and their effects, which only improved in the third year of the 

project. 

C6. The institutional capacity-building activities require a different plan and design, as well as more 

appropriate implementation methodologies to the methodological collection of this activity in 

development projects. 

C7. The good level of the teachers, agents of cooperation, has been verified, and their performance 

and experience are recognized in terms of teaching, involvement in the school life, support to 
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colleagues and their delegates, in continuous training and work with supervisors. The recruitment 

profile of teachers has evolved to adapt to different roles. 

C8. There is a need to continue the mobilization of teachers who are agents of cooperation on: (i) 

professionalization; (ii) continuous training and proximity support to colleagues in the disciplinary 

collective; (iii) formal or informal advice to subject delegates; (iv) the dissemination and promotion 

of the use of new teaching materials within a framework of broadening available resources; (v) the 

affirmation of a first line of expression of quality in teaching, also for students and families. The 

teaching function should assume only fundamental subjects of the curriculum and not fill the full 

teaching time of the cooperating teacher. 

C9. While USTP's involvement in continuing training was far less than desirable, this first experience 

allowed the project access to local instructors and allowed USTP to participate in continuing teacher 

training. 

C10. There was a concern to develop continuous training in a modular perspective, better adapted 

to target audiences.  

C11. Generally, training has made it possible to increase the mastery of the subject content that 

teachers teach, improve the way they plan, give their classes, evaluate students, and develop 

materials. 

C12. The other continuous training that has been carried out is highlighted, a school-centred training, 

strengthening the presence of teachers agents of cooperation in schools. 

 

Lessons 

L1. Phase II of the Escola+ had as one of its major objectives the consolidation of the previous phase. 

In similar situations, it would make sense for a second phase of a project to include a specific measure 

to monitor and evaluate the reforms initiated, and to create an appropriate monitoring device. 

L2. In a project with these characteristics and duration, it is necessary to carry out an ongoing, mid-

term evaluation, which guarantees its executors on the ground an external look at its initiatives and 

results. 

L3. A cooperation project, such as the Escola+, should provide for a phase of transition and transfer 

to local entities (USTP, Ministry of Education...) of the capital and resources produced and / or used 

in their various activities. 

L4. The structured provision of continuous training must combine different training modalities and 

provide the necessary flexibility to meet criteria of efficiency, effectiveness and timeliness, 
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particularly in contexts such as STP, where the volume of potential demand is reduced and / or is 

very diversified, generating difficulties in the construction of homogeneous and accessible groups to 

potential trainees. 

L5. The support for teaching in some subjects by the agents of Portuguese cooperation does not 

exhaust its results in teaching in a narrow sense, but rather provides an opportunity so that the 

support to teachers in the scientific and pedagogical fields is substantiated. The peer work between 

supervisors and cooperation agents has proved to be a useful intervention to consider in future 

projects that wish to act in the context of schools. 

 

Main Recommendations 

To Portuguese cooperation 

1. Adopt in future cooperation projects a project design model that requires the identification of 

baselines, results of actions and outcomes. 

2. Ensure in future projects a monitoring model involving the regular flow of information between 

partners, with a feedback monitoring mechanism for project implementation. 

3. Include in future projects a sustainability plan and an exit strategy focused on the appropriation 

of instruments, methodologies and results. 

4. Include, in future projects and in particular in the support to the educational system, explicit 

measures, materialized in actions and materials that stimulate the correct and adequate use of 

the Portuguese language and that promote its consolidation. 

5. Involve the Ministry of Education of Portugal in the follow-up of sectoral cooperation projects in 

education. 

6. Maintain the support to secondary education in STP and support the reflection on its 

diversification. 

7. Maintain teaching support in secondary education using Portuguese teachers, organizing their 

participation so that, as an example of good practice identified, they systematically interact with 

their colleagues from STP, and regulate the use of Portuguese teachers with teaching functions 

so that they: (i) teach key subjects in the curriculum, where there is a proven lack of teachers 

from São Tomé with adequate scientific and pedagogical training; (ii) have extended hours in the 

school or group of schools covered by the São Tomé subject delegate and, in addition to teaching, 

assume tasks of scientific and methodological support to the collective of teachers of this subject; 
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(iii) provide support functions for secondary school supervision in partnership with DES 

supervisors. 

8. Aid the revision of materials to support secondary education in order to improve its scientific, 

pedagogical, graphic and editing quality. 

9. Create a line for publicizing educational materials banks in digital support, produced by 

themselves or others, but of free access, to be used by teachers and students. 

To the authorities of São Tomé 

10. Promote a broad reflection in the society of São Tomé on the necessary diversification of 

secondary school curricula and, consequently, the development of professional education 

courses, adopting appropriate measures. 

11. Regulate the teaching career and define a model of access and progression that articulates the 

different systems of teacher training, covering the different cycles, and identifies the certification 

system for training and accreditation of training entities. 

12. Intervene in an articulated way in the accelerated development of the three fronts of teacher 

training - initial, continuous and professional - and, in another aspect, the complementary 

training (initial). 

13. To prevent school dropout in the RAP baccalaureates through a more flexible teaching system. 

14. Maintain and encourage good practice in the organization of certified training, contributing to 

the differentiation in the assignment of functions in schools and to the conditions necessary for 

the progression of the teaching career, and organize the structured training offer in a modular 

way so that it allows differentiated training courses and to build new forms of school-based 

continuous training. 

15. Encourage the responsibility of schools and teachers' groups for the choice of teacher training, 

applications and enrolment, and the effective frequency of training. 

16. Take advantage of extended access to smartphones, through the internet or through the mobile 

telephone network, to disseminate actions and materials for ongoing teacher training. 

17. Equate measures to support, experimentally, the completion of the 2nd cycle of SE for students 

with up to three subjects in arrears, through the creation of specific groups that allow them to 

learn different years of schooling in these subjects. 

To Portuguese cooperation and the authorities of São Tomé 

18.  Promote the articulation between development partners in the area of education so that the 

result is coherent with the real needs of improvement of the education system of STP and act in 
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concert to reduce the number of students per class in SE, finding the appropriate financing 

solutions to improve educational infrastructures. 

19. Define an institutional capacity-building model for the central services of the ME that adheres to 

good international practices and draws on experts in educational administration. 

20. Create and implement a model for monitoring curriculum reform, which will plan necessary 

interventions and give coherence to their introduction. 

21. Continue to support the improvement of school management. 

22. Invest in the development of the capacity of teacher training by the University of São Tomé and 

Príncipe, promoting the partnership with one or more Portuguese institutions specialized in 

teacher training. 

23. To continue the good practice generated by the project in the organization of continuing teacher 

training, seeking to bring schools and teachers together more closely. 

24. Create a device to exploit the potential of distance education and support, in particular to RAP 

teachers and students of their baccalaureates. 

25. Continue language-based training for all teachers including, for example, academic language (oral 

and written) and subjects. 

26. Ensure continued reproduction and distribution of teaching support materials until their revision 

or replacement by other instruments, and continue to develop teaching support materials and 

updating and reviewing existing scientific, pedagogical, graphic and editing materials. 

27. Act for the creation of minimally reasonable conditions for the experimental teaching of sciences, 

namely in terms of equipping laboratories and didactic resources. 

28. Recover and put into operation a resource centre in a school space with easy accessibility to the 

teaching community.  

29. Pursue and deepen the training of supervisors, following up the needs created by the evolution 

of functions that are best entrusted to the supervisory sector. 

30. Develop the good practice of peer work among cooperating teachers and supervisors, considering 

the objectives of the supervisory function. 

31. Ensure the necessary support, including logistical and follow-up, to the supervision actions of DSE. 
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Introdução  
 

O presente relatório final explicita as conclusões e recomendações da Avaliação Externa ao Projeto 

Escola+, Fase II em São Tomé e Príncipe, e inclui, para além da descrição do trabalho subjacente à 

avaliação, as respostas às perguntas da avaliação, as conclusões, lições aprendidas e recomendações, 

em obediência aos termos de referência (TdR) (Anexo 1), à proposta técnica apresentada e às 

condições em que se concretizou a avaliação. 

 

Finalidade, objeto e âmbito da avaliação 
 

De acordo com os TdR e a proposta apresentada, o âmbito desta avaliação é o projeto Escola+, Fase 

II, abrangendo a totalidade do período de execução (de setembro de 2013 a agosto de 2017), do 

financiamento, da área geográfica, da comunidade/grupos-alvo (alunos, professores, gestores 

escolares, quadros do Ministério da Educação e Cultura e Formação da República de São Tomé e 

Príncipe, atual Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação) e das componentes do 

projeto. 

A avaliação teve como finalidade a aferição do contributo da Cooperação Portuguesa no reforço do 

sistema de ensino secundário em São Tomé e Príncipe (STP). 

Por forma a organizar a recolha de informação em dimensões de avaliação relevantes, os objetivos 

específicos constantes nos TdR foram redefinidos em relação aos critérios chave da avaliação, 

conforme a figura que a seguir se apresenta.  

Assim, a avaliação foi desenvolvida em torno das seguintes dimensões de análise: primeiramente 

uma análise da relevância da programação e conceção do projeto, seguida de uma análise da 

relevância e eficácia da modalidade de implementação e do seu modelo de gestão, da identificação 

e análise da sua eficácia e eficiência e dos seus resultados, efeitos, impactos e sustentabilidade (ver 

árvore de objetivos e questões de avaliação na figura 1). 

Com base nas análises efetuadas, foram produzidas as conclusões e recomendações que permitirão 

orientar intervenções futuras no sector da educação. Toda a análise foi efetuada com o objetivo de 

extrair lições e contribuir para a produção de conhecimento sobre este sector da cooperação 

portuguesa. 
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Figura 1. Árvore de Objetivos e Questões de Avaliação da Avaliação Externa ao Projeto Escola+, Fase II 

Aferir o contributo da 
cooperação portuguesa 

no reforço do sistema de 
ensino secundário em 

STP, analisando em que 
medida o objetivo 

específico da 
intervenção - promover 

a melhoria do ensino 
secundário em São Tomé 
e Príncipe - foi alcançado 

e contribuiu para o 
objetivo global - 
contribuir para o 

crescimento económico 
de São Tomé e Príncipe, 

aumento da 
empregabilidade e do 

retorno privado do 
investimento em 

educação, assim como 
para a melhoria 
generalizada das 

condições de vida da 
população

Documentar, analisar e sistematizar os 
resultados da intervenção relativamente 
aos objetivos que se pretendiam atingir, 

tendo em consideração fatores 
contextuais que influenciam os 

resultados alcançados

Identificar e apreciar eventuais 
alterações nos planos de atividades 

anuais, tendo em atenção a evolução de 
prioridades de intervenção na política de 

educação de STP e a flexibilidade do 
projeto em se ajustar às alterações no 

setor da educação

Analisar o grau de articulação do projeto 
com o MECCC de STP ao longo do 

período em análise, tendo em vista 
promover a apropriação e a 

sustentabilidade

Aferir a existência de articulação com 
outras organizações intervenientes no 
setor, tendo em conta uma perspetiva 

integrada do mesmo

Elaborar um quadro de indicadores que 
traduza os resultados e efeitos obtidos

OE1 - Avaliação dos objetivos 
em relação às necessidades 

dos beneficiários, do país, bem 
como às prioridades globais e 
dos parceiros e à política do 

dador

Identificar os fatores de sucesso e os 
fatores de insucesso (constrangimentos) 
da intervenção que possam servir como 
lições para a eventual continuidade do 

apoio ao setor da educação em STP

Apresentar recomendações de 
intervenção para o futuro

OE2 - Avaliação do 
cumprimento dos objetivos 

OE3 - Capacidade de converter 
os recursos mobilizados em 

resultados

OE4 - Efeitos positivos ou 
negativos de longo prazo 

diretos, ou indiretos, 
esperados ou não esperados

OE5 - Capacidade de 
continuação de produção de 

efeitos positivos após o fim da 
intervenção

Q1; Q2; Q4; Q18 

Q5; Q6; Q7; Q8; 
Q9; Q11

Q3; QA2

QA1; Q10; ; Q12; 
Q13; Q14; Q16; 

Q17; QA3

Q15; Q19; QA4

Objetivo Geral Objetivos Específicos TdR
Objetivos Específicos 

propostos Questões de Avaliação

 

Nota: Q - Questões de avaliação definidas nos TdR; QA - Questões de avaliação aditadas pela equipa de avaliação. 

 

Uma nota final para referir que o projeto aqui avaliado foi executado, em parceria com o Ministério 

da Educação, pelo Instituo Marquês de Valle Flôr (IMVF), , uma ONGD com raízes históricas em S. 

Tomé e com um largo trabalho já desenvolvido neste país na área da saúde, para além de já ter sido 

a entidade executante da primeira fase do projeto Escola+.  

Os TdR não contemplavam uma avaliação da mais-valia do tipo de executor do projeto que, recorde-

se, teve o seu sistema de atores definido há oito anos atrás, na 1ª fase do projeto. Seria, contudo, 

sempre difícil distinguir o tipo de executor, uma ONGD, do executor em concreto, o IMVF, com a sua 

história, o seu conhecimento do terreno e o capital de relações que daí decorrem. 
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Estrutura do relatório 
 

A estrutura do relatório final da avaliação obedece ao estipulado nos TdR (Anexo 1), incluindo: i) 

Sumário executivo em português e inglês identificando os principais pontos da avaliação; ii) 

Introdução; iii) Enquadramento da avaliação; iv) Metodologia, com a descrição da estratégia, 

identificação dos métodos de recolha e análise da informação e matrizes de indicadores; v) 

Resultados da avaliação estruturados em função das Respostas às questões de avaliação; vi) as 

Conclusões e Recomendações; e, por fim, vii) as lições aprendidas. 

No enquadramento é referido  o contexto político, demográfico e económico da intervenção e 

apresenta-se uma síntese da evolução do desempenho do sistema educativo santomense, centrada 

em três aspetos: abrangência, resultados e qualidade.  

Na metodologia, apresentam-se as fases do processo de avaliação, a abordagem e os métodos de 

recolha e análise da informação e faz-se uma apreciação das limitações enfrentadas neste trabalho 

e das estratégias de correção adotadas face aos problemas encontrados. 

A resposta às questões de avaliação foi organizada em torno das três dimensões principais de 

avaliação: a relevância da programação e conceção; a eficácia e eficiência da implementação e 

efeitos, impactos e sustentabilidade dos resultados. 

As principais constatações feitas durante a avaliação são sistematizadas nas conclusões. Destas 

deriva um conjunto de recomendações, que estão organizadas em função da sua natureza, segundo 

se trata de recomendações de caráter geral ou sobre aspetos fundamentais do projeto, em que se 

evidencia a gestão do sistema educativo, a carreira e a formação de professores, a qualidade da 

lecionação e o apoio à função de supervisão. 

Finalmente, apresentam-se as principais lições aprendidas com o projeto avaliado. 
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Enquadramento 
 

Contexto político, social, económico e institucional da intervenção  
 

São Tomé e Príncipe é um arquipélago da África Central constituído pelas ilhas de São Tomé e do 

Príncipe, situado no Golfo da Guiné, ao largo da Costa do Gabão, com 1001 Km2. O solo é muito 

acidentado e montanhoso (INE, 2014a). O país tem uma linha de costa de 209 Km. Metade do solo 

tem potencial agrícola (9% de terra arável, culturas permanentes em 40,6% e pastos permanentes 

em 1%) e 28,1% é solo florestal (CIA, 2017). 

A população fala, na sua quase totalidade (98,4%), a língua portuguesa, que é a língua oficial. A língua 

local forro é falada por 36,2% da população e existem outras línguas locais e de origem africana 

relevantes em que se incluem o crioulo cabo-verdiano, falado por 8,5% da população; o angolar, 

falado por 6,6% e o lunguie falado por 1%. Uma pequena parte da população tem domínio de outras 

línguas de origem europeia - o francês é falado por 6,8% e o inglês por 4,9% da população (CIA, 2017). 

 

O contexto político  

 

Da independência em 1975 até 1991, o país teve um regime de partido único socialista. Desde 1991 

que é uma democracia pluralista, com um nível elevado de liberdade, direitos políticos e liberdades 

civis (Freedom House, 2017), e um regime de base semipresidencial, tendo os poderes do Presidente 

sido reforçados na revisão constitucional de 2003 (Seibert, 2005). O voto entre eleições legislativas é 

bastante volátil, refletindo intensa competição partidária e gerando quer alternância política quer 

instabilidade, esta última acrescida pela diferença entre resultados das eleições parlamentares e 

presidenciais, gerando frequentes situações de coabitação, incluindo a coabitação entre governos 

minoritários e Presidentes de origem política diferente (Sanches, 2016). Consequentemente, o país 

viveu sucessivas quedas de governos, quer por iniciativa presidencial, quer por aprovação de moções 

de censura, quer por iniciativa dos Primeiros-Ministros (Cruz, 2014). Desde 1991, o país teve 18 

governos. Na síntese de Edalina Rodrigues Sanches sobre a instabilidade política afirma-se: “desde 

1994 que os resultados das legislativas e das presidenciais espelham uma coabitação 

interinstitucional conducente a vários impasses institucionais e fatalmente à queda dos governos 

(por via parlamentar, mas também por intervenção direta do presidente da República) ” (Sanches, 
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2016, p. 131). O presente Governo (XVI Governo Constitucional), tomou posse no final de novembro 

de 2014, o que corresponde a um período de grande estabilidade política por relação à experiência 

do sistema democrático do país. 

 

O contexto económico  

 

São Tomé e Príncipe é um país de rendimento médio1, com um Produto Interno Bruto (PIB) per capita 

de 1756 US$ em 2016, um nível ligeiramente acima da média dos países da África subsariana (1448 

US$) depois de excluídos os países de alto rendimento (WorldBank, 2017). Desde o início do milénio, 

a economia tem crescido a um ritmo anual médio de cerca de 5%. O país resistiu à grande crise 

internacional melhor que a região, mantendo a tendência de crescimento anterior. Em 2015 e 2016, 

a taxa de variação do PIB foi de 4%, o que, dado o efeito de crescimento da população, resultou numa 

taxa de crescimento do PIB per capita de 1,7% (WorldBank, 2017). 

Todos os setores de atividade económica variaram positivamente a sua contribuição para o Valor 

Acrescentado Bruto (VAB) do país entre 2008 e 2015.  

 

Figura 2. Valor Acrescentado Bruto por setor 

 

Legenda: a área dos círculos corresponde ao peso no VAB total em 2015. 
Fonte: elaboração própria a partir de (WorldBank, 2017) acedido a 18 de agosto de 2017. 

 

                                                           
1 O país atingiu este patamar, saindo dos países de baixo rendimento, em 2008. 
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A economia é, neste contexto, muito dependente dos serviços, onde se inclui a principal atividade 

económica em expansão, o turismo, bem como a Administração pública e os serviços sociais e os 

serviços às empresas. Este sector correspondia em 2015 a 72,5% do VAB. 

O segundo sector em criação de valor é o da indústria em sentido amplo, na qual se inclui a 

construção e a água, saneamento e eletricidade, que contribuiu com 14,9% do VAB em 2015. Mas a 

indústria transformadora tem um contributo muito modesto para o VAB, de 6,6%, o que denota o 

peso da construção e da energia. 

Apesar do seu enorme potencial e tradições, a agricultura, a produção florestal e a pesca têm um 

contributo limitado para a economia do país, correspondendo a 12,5% do VAB. 

Na avaliação do Banco Mundial, “São Tomé e Príncipe é uma economia insular de pequena dimensão 

sem uma atividade que sirva de motor do crescimento. Historicamente, a agricultura teve 

desempenho elevado, com a exportação de cacau, café e óleo de palma a crescer nos anos mais 

recentes. Contudo, sem compensar o crescimento das importações. O motor mais forte da economia 

do país é a despesa pública” (WorldBank, 2016) (tradução nossa) . 

O país é extremamente dependente da ajuda externa que é superior à despesa pública e tem um 

impacto decisivo no Produto Nacional Bruto (PNB). 

 

Figura 3. Importância da ajuda oficial ao desenvolvimento 

 

Fonte: elaboração própria a partir de (WorldBank, 2017) acedido a 21 de Agosto de 2017.  
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O contexto demográfico 

 

O país tem elevado dinamismo demográfico. A população residente em 2012 era de 178.739 pessoas, 

tendo uma taxa de crescimento médio anual desde 2001, de 2,45%. Na última década houve 

crescimento populacional em todos os distritos do país. Há uma grande assimetria de densidade 

populacional entre o distrito em que se situa a capital (Água Grande, com 4.209,3 habitantes por 

km2) e os restantes distritos (cuja densidade populacional varia entre os 366,8 habitantes por km2 

em Mé-Zochi e os 22,6 em Caué). Entre 2001 e 2012 a densidade populacional aumentou no território 

nacional em 31,8% (de 135,5 habitantes por km2 para 178,6 habitantes por km2). A urbanização tem 

também progredido. A percentagem de população urbana passou de 55% em 2001 para 67% em 

2012 (INE, 2014a). 

A taxa de fertilidade e a esperança média de vida à nascença seguem os padrões da região em que o 

país se insere: desde a independência, a primeira desceu de 6,5 para 4,5 filhos por mulher e a segunda 

progrediu dos 58,9 para os 66,5 anos. 

Estes indicadores posicionam o país nos padrões e tendências da região ainda que em situação mais 

favorável em ambos. 

 

Figura 4. Taxa de fertilidade e esperança média de vida à nascença (1975-2015) 

  

Legenda: STP - São Tomé e Príncipe; ASS – África Subsaariana 

Fonte: dados e cálculos de (WorldBank, 2017) acedido a 17 de Agosto de 2017. 

 

A mediana da população situa-se nos 19 anos. O país apresenta uma pirâmide etária expansiva, em 

forma de pirâmide com base alargada, típica dos países com população jovem e em crescimento.  
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Figura 5. Pirâmide etária (2012) 

 

Fonte: dados e cálculos de (INE, 2014a). 

 

As projeções para a população em idade escolar apontam para uma estabilização do número de 

escolarizáveis, situação que se regista desde o início desta década para a população em idade 

correspondente à escolarização básica, e se tem verificado na população em idade de escolarização 

secundária, na segunda metade da década.  

Em consequência, o desafio do crescimento da capacidade de acolhimento no sistema educativo 

transforma-se, de uma adaptação ao crescimento demográfico, numa adaptação ao objetivo de 

aumento dos índices de escolarização. 

 

Tabela 1. Projeções população em idade escolar (2001-2020) 

 2001 2005 2010 2015 2020 

6-11 anos 22000 23980 26000 26660 27500 

12-17 anos 20000 21300 23500 25230 26000 

Fonte: dados e cálculos de (MECF, 2012, p. 16). 
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O mercado de trabalho 

 

A população em idade ativa tem um potencial bastante superior ao que a economia consegue 

absorver. A taxa de participação na força de trabalho da população é reduzida (62,6%) e com forte 

assimetria de género (70,5% para os homens, 48,7% para as mulheres). As assimetrias de género são 

reforçadas na vulnerabilidade ao desemprego. Apenas 39% das mulheres em idade ativa estão 

empregadas (contra 63,9% dos homens). A taxa de desemprego feminina ascende aos 19,7% (contra 

9,3% dos homens). 

 

Tabela 2. População com 15 ou mais anos residente, ativa, empregada e desempregada 

População de 15 e mais anos Total Homens Mulheres 

População residente 104120 54443 54879 

População ativa 65152 38400 26752 

População empregada 56295 34813 21482 

População desempregada 8857 3587 5270 

Participação na força de trabalho 62,6% 70,5% 48,7% 

Taxa de emprego 54,1% 63,9% 39,1% 

Taxa de desemprego 13,6% 9,3% 19,7% 

Fonte: cálculos próprios, dados de (INE, 2014). 

 

A desigualdade de género no mercado de trabalho é visível nas assimetrias de participação ao longo 

de todo o ciclo de vida. A taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho é sempre inferior 

a três quartos da masculina para o mesmo grupo etário e a taxa de participação no emprego nunca 

excede os dois terços da masculina. 

 

Tabela 3. Participação no mercado de trabalho, por género 

Idade 

Taxa de Participação na 
força de trabalho 

Taxa de Emprego 
Taxa feminina em % da taxa 

masculina 

Homens Mulheres Homens Mulheres 
Participação 
na força de 

trabalho 
Emprego 

15-24 anos 49,8 30,9 42,2 21,7 62,0% 51,4% 

25-34 anos 90 63,7 83,4 52,9 70,8% 63,4% 

35.44 anos 92,1 67,2 86,7 58,1 73,0% 67,0% 

45-54 anos 91,9 67,4 85,6 58,1 73,3% 67,9% 

55-64 anos 86,3 53,4 78,3 41,4 61,9% 52,9% 

65 e mais 51,2 26,3 41,6 14 51,4% 33,7% 

Fonte: dados e cálculos de (INE, 2014). 
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É interessante analisar também a relação entre a escolarização, os níveis de escolaridade e a situação 

perante o trabalho da população. 

A população adulta tem um baixo nível de habilitações escolares. Mesmo entre os segmentos mais 

jovens, mais de metade da população não obteve mais do que o ensino básico de 6 anos (50% nos 

25-29 anos e 51% nos 30-34 anos). 

 

Figura 6. Nível escolar da população adulta (%) 

 

Fonte: dados e cálculos de (INE, 2014b). 

 

A escolarização tem um efeito estruturante na participação no mercado de trabalho. A população 

maior de 15 anos, sem qualquer nível de instrução, corresponde a 64% da população inativa, 12% 

dos desempregados à procura de novo emprego e apenas 5,2% da população empregada. Este 

indicador sugere que a captação para a escolarização tem um enorme potencial de atração para o 

mercado de trabalho e que a informalidade e a economia de subsistência estão fortemente 

associadas à exclusão da escolaridade. 

A escolarização elevada indicia o mesmo efeito de forte associação entre integração escolar e o 

mercado de trabalho. A população com ensino superior ou técnico-profissional é 4,5% da população 

empregada, 2% da população à procura de primeiro emprego, 1% da população à procura de novo 

emprego e 0,4% da população inativa. 

4 3,5 4,3 6 9,1
16

22,3
28,9

47,3
46,1 47,6 50

52,8 49,3

47,5

48,6

51

42,1
46,2 44,1 41,4 37 35,9 29,1

21,3
15,7

7,5
2,3 3,5 3,3 3 4,2 5,2 5,2 2,6 0,9

0

20

40

60

80

100

120

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 e mais

sem nível Alfabetização Básico Secundário Profissional Superior



PPLL CONSULT  

Avaliação Externa ao Projeto Escola+, Fase II em São Tomé e Príncipe 
Relatório Final 

 

11 

Figura 7. Indicadores de atividade por nível de instrução atingido 

 

Fonte: dados e cálculos de (INE, 2014). 

 

O mercado de trabalho é marcado pelo dualismo que encontramos frequentemente em economias 

em processo de formalização.  

 

Tabela 4. População empregada com 15 ou mais anos segundo a situação na profissão 

Classificação Classificação do Recenseamento Geral da 
População e Habitação (RGPH) 

% % 

Empregadores e 
trabalhadores por 
conta de outrem com 
vínculos clássicos 

Empregador 1,0 

24,4 

Trabalhador por conta de outrem com contrato 15,9 

Trabalhador nomeado da Administração pública 4,6 

Trabalhador da Administração pública com contrato 1,9 

Militar do Exército ou da Marinha 1,0 

Trabalhadores com 
vínculos atípicos 

Trabalhadores por conta própria 35 
72,5 

Trabalhador por conta de outrem sem contrato 37,5 

Trabalhadores 
informais 

Trabalhador familiar não remunerado 2,7 
3,3 

Trabalhador para consumo próprio 0,6 

Total 100,0 100,0 

Fonte: dados e cálculos de (INE, 2014). 

 

O conjunto dos empregadores, da Administração pública e dos trabalhadores com vínculos 

contratuais típicos não excede um quarto da população que trabalha. Mais de três quartos têm 

vínculos atípicos em que predominam os trabalhadores sem contrato e os trabalhadores por conta 

própria. 

6,00% 5,20%
11,00% 12,00%

64,42%49,00% 48,50%

53,00% 51,00%

24,42%41,00% 41,80%
34,00% 36,00%

10,74%
4,00% 4,50% 2,00% 1,00% 0,41%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Pop. Activa Pop. Empregada Desempregada que
nunca trabalhou

Desempregado que já
trabalhou

População inactiva

Sem nível Alfabetização e básico Secundário Superior e profissional



PPLL CONSULT  

Avaliação Externa ao Projeto Escola+, Fase II em São Tomé e Príncipe 
Relatório Final 

 

12 

A Evolução recente do desempenho do sistema de educação da República Democrática 

de São Tomé e Príncipe 
 

O sistema de educação e formação de STP atravessou um conjunto de transformações significativas 

em anos recentes.  

O sistema, tal como definido no final dos anos oitenta do século passado era constituído, no que à 

“educação geral” diz respeito, por ensino pré-escolar, primário (de quatro anos) secundário básico 

(de cinco anos) e pré-universitário (de três anos, embora o último, a 12ª classe não tivesse sido 

efetivamente implementado). A escolaridade obrigatória circunscrevia-se aos quatro anos. A Lei de 

Bases do Sistema Educativo (LBSE) de 2003, para além de estender a escolaridade obrigatória para 

seis anos, criou um ensino básico de dois ciclos (primeiro - quatro anos; segundo - dois anos) e um 

ensino secundário igualmente de dois ciclos (de três anos cada).  

Este capítulo pretende oferecer um panorama da evolução do ensino secundário em STP entre 2008 

e 2017. Para este efeito, serão apresentados e discutidos indicadores relativos a três áreas: 

abrangência; resultados e qualidade. Todavia, o ensino secundário não pode ser entendido como 

um componente isolado no sistema de educação e formação santomense. Nesse sentido, e quando 

pertinente, o capítulo também inclui e discute informação referente aos ciclos educativos que estão 

a montante do ensino secundário – em particular ao ensino básico. 

 

Abrangência do ensino secundário 

 

O sistema de educação e formação santomense tem registado progressos significativos no plano da 

abrangência da população desde o virar do milénio. Em 2010/11 as taxas brutas de escolarização no 

ensino básico encontravam-se já claramente acima dos 100%, mantendo-se assim até 2014/15, data 

dos últimos dados disponíveis (MECC, 2015, p. 16). Esta tendência de crescimento contagiou o ensino 

secundário. No mesmo quinquénio a taxa bruta de escolarização no 1º ciclo progrediu de 83% para 

dados acima dos 100% e no 2º ciclo houve uma progressão exponencial de 20% para 92%. Ou seja, 

neste quinquénio, o país aproximou-se de uma escolarização universal em todo o ensino secundário. 

A pressão que esta evolução coloca sobre o ensino secundário, num país em que há igualmente forte 

dinamismo demográfico, é visível desde logo quando se considera o número de alunos matriculados. 

Com efeito, este número passou de 9432 em 2008/09 para 24766 em 2016/17. 
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Figura 8. Número de alunos matriculados no ensino secundário 

 

Nota: a) Dados não sisponíveis 

Fonte: dados e cálculos de (Escola+, 2017). 

 

A intensidade do crescimento do número de inscritos ao longo dos oito anos letivos em que durou o 

Escola+ reflete-se em taxas de variação acumuladas de 163%: de 102% no 1º ciclo, 

predominantemente pelo efeito do crescimento demográfico, sugerindo as taxas brutas de 

escolarização ter-se atingido praticamente a plena escolarização; de 510% no segundo ciclo, 

combinando três fatores: o efeito demográfico, a criação da 12ª classe e o forte crescimento das 

taxas de escolarização neste ciclo. 

 

Tabela 5. Taxas de variação dos alunos matriculados no ensino secundário, por ciclo e total 

Ano 2008/09 - 

2007/08 

2011/12 - 

2010/11 

2012/13 - 

2011/12 

2013/14 -  

2012/13 

2014/15 -  

2013/14 

2016/17 -  

2007/08 

1º ciclo 24% 9% 3% 1% 16% 102% 

2º ciclo -2% 26% 94% 42% 46% 510% 

Total 20% 11% 16% 11% 25% 163% 

Fonte: dados e cálculos de (Escola+, 2017). 

 

O crescimento do número de alunos tem um padrão diferente nas 7ª, 8ª e 9ª classes e na 10ª, 11ª e 

12ª classes.  
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Na 7ª classe e na 8ª classe o número de alunos é relativamente estável desde 2011/12 (crescimento 

de 300 alunos na 7ª e de 1000 alunos na 8ª). Na 9ª classe, a estabilização do número de alunos ocorre 

no ano letivo seguinte. 

 

Figura 9. Evolução do número de alunos no ensino secundário, por classe 

 

Fonte: dados e cálculos de (Escola+, 2017). 

 

No segundo ciclo, é visível uma rutura de crescimento no ano letivo de 2013/14. Com efeito, a 

tendência para a descida acentuada do número de inscritos entre a 9ª e a 10ª classes é bastante 

suavizada a partir do ano letivo de 2013/14 na 10ª classe, no ano letivo seguinte na 11ª classe e a 

seguir na 12ª.   

Entre 2012/13 e 2013/14 o número de inscritos na 10ª classe mais do que triplica (passa de 867 para 

2565) e o efeito mantém-se nos anos letivos seguintes. Em 2014/15, o número de inscritos na 11ª 

classe passa de 779 para 2227 e entre 2014/15 (não dispomos de dados de 2015/16) e 2016/17, o 

número de inscritos na 12ª classe sobe de 953 para 3190.  

O crescimento do 2º ciclo a partir de 2012/13 é um reflexo do alargamento da rede escolar 

combinado com outros fatores de mudança da procura de ensino. Como refere a equipa do projeto 

Escola+, em 2013/14 “abriu o 2º ciclo do ensino secundário nas escolas de Neves, Santana e 

Angolares. Esta descentralização da oferta educativa para o 2º ciclo permitiu que 410 alunos destas 

escolas, mais 439 da escola Mª Manuela Margarido, num total de 849 alunos, iniciassem a frequência 

deste ciclo de ensino na sua zona de residência. Apesar disto, foi no Liceu Nacional que se verificou 

o maior número de alunos a iniciar o 2º ciclo: 1562 alunos, o que representou 62% dos alunos da 10ª 
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classe a nível nacional, e, relativamente ao ano de 2012/13 um crescimento de 156%” (Escola+, 2017, 

p.17). 

O alargamento da rede escolar de ensino secundário é notório. Enquanto em 2008/09, apenas nove 

escolas tinham oferta de uma ou mais classes do ensino secundário, este número tinha crescido para 

24 em 2016/17. É de referir, todavia, que este crescimento se fez sobretudo à custa da abertura de 

turmas de nível secundário em escolas básicas existentes e não tanto pela construção de novas 

escolas – algo que sucedeu apenas nos casos da Escola Secundária Maria Manuel Margarido, no 

distrito de Mézochi, de Chácara em Água Grande, de Ribeira Afonso em Cantagalo e de Porto Alegre, 

no distrito de Caué.  

Para além do crescimento do número total de escolas, também a sua dispersão geográfica aumentou 

substancialmente. No ano letivo 2008/09, só o distrito de Água Grande e a Região Autónoma do 

Príncipe dispunham de uma escola com oferta do 2º ciclo do ensino secundário. Em contraste, em 

2016/17 este havia-se disseminado pelo território. A mesma tendência pode ser observada 

relativamente ao 1º ciclo, onde o número de escolas com este tipo de oferta aumentou em todos os 

distritos. 

 

Tabela 6. Número de escolas com oferta de ensino secundário por ciclo2 

Distrito 2008/09 2016/17 

1º Ciclo 2º Ciclo 1º Ciclo 2º Ciclo 

Água Grande 2 0 6 2 

Cantagalo 2 0 4 1 

Caué 1 0 4 2 

Lembá 1 0 2 0 

Lobata 1 0 3 2 

Mézochi 1 0 5 1 

RAP 1 0 3 1 

Total 9 0 27 9 

Fonte: Cálculos próprios a partir de dados constantes em (Escola+, 2017). 

 

 

                                                           
2 A disparidade no total de escolas com oferta de ensino secundário entre as tabelas 6 e 7 deve-se ao facto de, na tabela 
6, serem considerados de forma separada os casos de escolas com instalações geograficamente distintas mas que 
funcionam agregadas a outras. 
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Tabela 7. Número de escolas com oferta de ensino secundário 

Ano 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Nº 
Escolas 

9 10 12 13 14 16 17 18 24 

Fonte: dados e cálculos de (Escola+, 2017). 

 

Em suma, o alargamento da rede escolar procurou responder ao crescimento da procura, com uma 

reduzida abertura de novas escolas e uma oferta de ensino secundário em muitas das escolas básicas 

existentes, conseguindo dessa forma aumentar a cobertura territorial do 1º e, sobretudo, do 2º ciclo 

do secundário.  

 

Resultados do ensino secundário 

 

A tendência de forte crescimento no número de alunos no ensino secundário não foi acompanhada 

pela capacidade de promover o seu sucesso escolar. Na verdade, este problema é notório a partir do 

ensino básico. A percentagem de alunos aprovados em 2014/15 na 1ª classe foi de 76% e na 3ª classe 

de 78% (MECC, 2015, p. 17). Na 5ª classe foi de 82% e na 6ª de 80% (MECC, 2015, p. 18). 

As percentagens de aprovação mantêm-se baixas no ensino secundário. No 2º ciclo, em que houve 

um grande acréscimo de frequência, as percentagens de aprovação têm vindo a descer 

concomitantemente com o aumento da frequência. De facto, quando se considera a percentagem 

de alunos aprovados por classe do 2º ciclo e ano letivo, deteta-se uma tendência preocupante, entre 

2012/13 e 2014/15, visível na percentagem de alunos aprovados na 12ª classe – o ano terminal do 

2º ciclo – que caiu de um valor já de si relativamente baixo de 78% para 53%, evolução que deve 

levar o Ministério da Educação de STP a reflexão e medidas adequadas. 

 

Tabela 8. Percentagem de alunos aprovados no 2º ciclo do ensino secundário 

  10ª classe 11ª classe 12ª classe 

2012/13 Nº de alunos 867 674 486 

% de aprovação 90% 85% 91% 

2013/14 Nº de alunos 2504 799 700 

% de aprovação 82% 86% 88% 

2014/15 Nº alunos 2565 2227 953 

% de aprovação 78% 75% 53% 

Fontes: nº de alunos (Escola+, 2017); % de aprovação (MECC, 2015). 
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A informação relativa ao 1º ciclo sugere uma tendência análoga. Ainda de acordo com os dados 

constantes no Programa Acelerar o Desempenho Educativo 2015-2018, a percentagem de alunos 

reprovados na 9ª classe era a mais alta entre as três classes que compõem o ciclo, atingindo em 

2014/15 os 38,1% (MECC, 2015, p. 23). O facto de o sistema de educação e formação santomense 

prever a realização de exames de conclusão de ciclo nas 9ª e 12ª classes tornaria sempre expectável 

que os níveis de reprovação fossem ligeiramente mais elevados nestes momentos. No entanto, a 

enorme dimensão do insucesso nestes anos de escolaridade faz com que se constituam como 

verdadeiros pontos de estrangulamento no sistema. 

Esta situação de estrangulamento nos anos finais de ciclo é, de resto, ilustrada de forma enfática 

quando consideramos a proporção de alunos repetentes no conjunto dos alunos inscritos em cada 

uma das classes no ano letivo de 2016/17. Com efeito, esta proporção atinge o seu pico precisamente 

nas 9ª e 12ª classes nas quais, respetivamente, 39% e 38% dos alunos matriculados eram repetentes.  

 

Figura 10. Percentagem de alunos repetentes por ano de escolaridade no ano letivo de 2016/17 

 

Fonte: dados e cálculos de (Escola+, 2017). 

 

Os dados constantes na figura 10 sugerem ainda a existência de um problema de acumulação do 

insucesso ao longo dos dois ciclos do ensino secundário. Assim, para o 1º ciclo, o número de 

repetentes é elevado logo na 7ª classe, onde atinge os 17%, subindo para 27% na 8ª classe e até 

atingir os já referidos 39% na 9ª. Uma tendência análoga é verificável no 2º ciclo. Aqui, a proporção 

83%

73%

61%

92%

79%

62%

17%

27%

39%

8%

21%

38%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

7ª classe

8ª classe

9ª classe

10ª classe

11ª classe

12ª classe

1ª vez Repetentes



PPLL CONSULT  

Avaliação Externa ao Projeto Escola+, Fase II em São Tomé e Príncipe 
Relatório Final 

 

18 

relativamente baixa de 8% na 10ª classe rapidamente sobe para 21% na 11ª classe até atingir os 38% 

no ano terminal do ciclo. 

A informação disponível torna razoável assumir que o ensino secundário santomense está a 

atravessar uma fase de massificação sem qualificação. Ou seja, é evidente o esforço de integração 

maciça de alunos no ensino secundário que antes se encontravam excluídos deste nível de ensino. 

Todavia, a tal não corresponde a uma capacidade do sistema de ensino e formação oferecer a estes 

alunos condições para que realizem o seu percurso com sucesso. O resultado é um ensino secundário 

caracterizado por um processo de afunilamento concretizado em dois fortes pontos de 

estrangulamento – a 9ª e a 12ª classes. 

 

Qualidade do ensino secundário 

 

O ensino secundário santomense apresenta, ao nível da promoção do sucesso escolar, problemas 

para cuja elucidação aqui contribuímos pela análise de três pistas importantes: o número elevado de 

alunos por turma; a falta de diversidade na oferta educativa; e as insuficiências na qualificação 

científica e pedagógica dos professores.  

A primeira pista refere-se ao elevado número de alunos por turma. Com efeito, o ensino secundário 

santomense é caracterizado por um número exagerado de alunos por turma. A avaliação do Escola+, 

Fase I havia encontrado entre 2011/12 e 2012/13 uma ligeira melhoria de 51 alunos por turma para 

49 alunos por turma do ensino secundário (CEMRI, 2013, p. 65) e formulou a recomendação de “criar 

condições para que o rácio professor/aluno atinja um valor máximo de 40 alunos por turma” (CEMRI, 

2013, p. 142). Durante o período de desenvolvimento do Escola+, Fase II, não se progrediu na redução 

do número de alunos por turma. Ao nível global o indicador foi de 54 alunos/turma em 2013/14 e de 

51,4 em 2016/17. 

O número de alunos por turma é idêntico em todas as classes. Apesar de as classes de exame terem 

níveis de insucesso escolar mais elevado e serem classes de exame, as turmas não são mais pequenas. 

Uma segunda pista pode ser encontrada na marginalização do ensino vocacional no interior do 

sistema de educação e formação santomense.  

A Carta de Política Educativa de STP já alertava em 2012 para a “ausência de uma verdadeira política 

de formação-técnico-profissional”, apesar de “a procura de formação [ser] enorme” (MECF, 2012, p. 

29). Todavia, a realidade é que o forte crescimento do ensino secundário foi, paradoxalmente, 
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concomitante com o acentuar da marginalização das ofertas vocacionais de nível secundário no 

sistema de educação e formação santomense.  

 

Tabela 9. Evolução do número de turmas e do número de alunos por turma durante o projeto Escola+, Fase II 

 2013/14 2014/2015 2016/2017 

Turmas Alunos 
Alunos 

por 
turma 

Turmas Alunos 
Alunos 

por 
turma 

Turmas Alunos 
Alunos 

por 
turma 

7ª 95 4946 52,1 92 4660 50,7 113 5254 46,5 

8ª 77 4344 56,4 82 4794 58,5 102 5262 51,6 

9ª 80 4495 56,2 81 4492 55,5 110 5656 51,4 

10ª 45 2504 55,6 54 2565 47,5 47 2294 48,8 

11ª 14 799 57,1 44 2227 50,6 49 3046 62,2 

12ª 14 700 50,0 19 953 50,2 59 3190 54,1 

CSPQ 10ª 4 66 16,5 2 64 32,0      

CSPQ 11ª    2 65 32,5       

CSPQ 12ª  2 60 30,0     2 64 32,0 

Secundário 331 17914 54,1 376 19820 52,7 482 24766 51,4 

Fonte: Cálculos próprios, dados de 2013/2014 de (Escola+, 2014); dados de 2014/2015 de (Escola+, 

2015); dados de 2016/2017 de (Escola+, 2017). 

 

A proporção de alunos matriculados em Cursos Secundários Profissionalmente Qualificantes (CSPQ) 

não só não acompanhou o crescimento global de alunos no ensino secundário como inclusivamente 

caiu ininterruptamente desde 2011 – ao ponto de se tornar residual. Se em 2010/11 os alunos que 

frequentavam um CSPQ ainda representavam 8,1% do total de alunos inscritos no ensino secundário, 

esta proporção tinha caído para apenas 0,7% - relativos a apenas 64 alunos inscritos em duas turmas 

da 12ª classe – no ano letivo 2016/17. 

 

Tabela 10. Peso das matrículas em CSPQ no conjunto das matrículas no 2º ciclo do ensino secundário, por ano letivo 

Ano 2008/09 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2016/17 

CSPQ 96 111 120 106 126 129 64 

Total 2º ciclo 1408 1378 1690 2133 4129 5874 8594 

Total 6,8% 8,1% 7,1% 5,0% 3,1% 2,2% 0,7% 

Fonte: dados e cálculos de (Escola+, 2017). 
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A avaliação da primeira fase do Escola+ identificou entre os constrangimentos que contribuíram 

negativamente para a eficácia do projeto, “constrangimentos orçamentais que impediram, por 

exemplo, que o ensino de cariz profissionalizante se disseminasse, como recomendável” (CEMRI, 

2013, p. 17). Esses constrangimentos não se dissiparam e foi tomada a decisão política de os 

descontinuar. Deixaram de ser abertas novas turmas de CSPQ a partir de 2014/15. 

A terceira pista está relacionada com as deficiências na formação de professores. O problema é 

comum ao conjunto do sistema de educação e formação santomense. Por exemplo, de acordo com 

os dados do Programa Acelerar o Desenvolvimento Educativo 2015-2018, apenas 41,2% dos docentes 

do ensino básico dispunham de formação completa e 20,8% não tinham nem estavam sequer a 

frequentar qualquer formação (MECC, 2015).  

Sendo menos flagrante do que no ensino básico, o problema das falhas de formação dos docentes 

não deixa de ser significativo no ensino secundário. Com efeito, a proporção de docentes do ensino 

secundário em STP com formação científica e pedagógica é ainda insuficiente, ficando-se pelos 

67,4%. Mais ainda, uma proporção não negligenciável - 9,7% - dos docentes deste ciclo de ensino não 

tinha formação científica nem pedagógica nem se encontrava a frequentar formação à data da 

recolha dos dados (MECC, 2015).  

Além disso, esta é uma área marcada por assimetrias regionais significativas. Se o distrito de Água 

Grande apresenta apenas 4,5% de docentes do ensino secundário sem formação nem frequência de 

formação à data da recolha dos dados, essa proporção sobe para 20,8% em Lembá e atinge os 36,4% 

na Região Autónoma do Príncipe. 

 

Tabela 11. Formação dos professores do ensino secundário, %, por distrito 

Distrito/Região Com formação Em formação Sem formação 

Água Grande 83,6% 11,9% 4,5% 

Cantagalo 54,6% 44,6% 0,8% 

Caué 63,5% 30,8% 5,8% 

Lembá 35,4% 43,8% 20,8% 

Lobata 42,2% 45,0% 12,8% 

Mé-Zochi 78,6% 9,3% 12,1% 

Reg. Aut. Príncipe 63,6% 0,0% 36,4% 

Total 67,4% 22,9% 9,7% 

Fonte: Cálculos próprios a partir dos dados publicados em (MECC, 2015). 
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Em conjunto, o elevadíssimo número de alunos por turma, a quase nula diversidade da oferta 

educativa e as deficiências na formação dos docentes não podem deixar de limitar fortemente a 

capacidade do sistema de educação e formação de STP em promover o sucesso dos seus alunos. Num 

contexto de crescimento acelerado no número de alunos matriculados no ensino secundário – e, 

logo, de diversidade no capital social de origem e nas aspirações dos alunos – é inteiramente 

expectável que esse efeito limitador acabe por se exacerbar.  

Em síntese, o sistema de educação e formação de São Tomé e Príncipe registou progressos notáveis 

na última década, sendo de realçar o crescimento acelerado da sua capacidade de abrangência. Isto 

é particularmente visível no caso do ensino secundário, onde o número de alunos matriculados quase 

triplicou entre 2008/09 e 2016/17 e onde o número de escolas com oferta deste nível de ensino 

cresceu numa proporção semelhante. 

No entanto, este crescimento acelerado não encontra para já correspondência ao nível da 

capacidade de promoção do sucesso escolar dos alunos. As taxas de repetência, já de si elevadas no 

ensino básico, mantêm-se no mesmo patamar no 1º ciclo do ensino secundário. Por sua vez, os níveis 

de conclusão com sucesso do 2º ciclo têm caído para patamares extremamente baixos nos últimos 

anos. O número elevado de alunos repetentes nos anos terminais dos dois ciclos do ensino 

secundário torna-os em pontos de estrangulamento relevantes e sugere a existência de fortes 

processos de acumulação de insucessos ao longo dos trajetos dos alunos. O ensino secundário está 

a passar por um processo de massificação mas ainda sem qualificação, cuja correção exige medidas.  

Os fatores que favorecem esta situação são diversos e serão explorados com maior detalhe nos 

capítulos seguintes. Mas a manutenção de turmas sobrelotadas, o carácter residual das ofertas 

vocacionais e as deficiências na formação de docentes constituem importantes pistas para entender 

os problemas do sistema de educação e formação santomense. É fundamental ter em conta que o 

crescimento no número de alunos no ensino secundário implica também um aumento 

correspondente na diversidade de necessidades e de aspirações da população estudantil. A resposta 

adequada a este aumento na diversidade dos alunos requer, da parte das escolas, um esforço de 

diversificação nas respostas pedagógicas e de acompanhamento mais próximo dos alunos – algo que 

só é possível com turmas menos numerosas, ofertas educativas mais diversificadas e professores 

mais qualificados. 
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Metodologia  

 

Descrição das fases do processo de avaliação 
 

O exercício de avaliação decorreu entre abril e setembro de 2017 e incluiu as seguintes fases: 

I. A 1ª Fase (Fase de análise documental) centrou-se na recolha e análise da informação e 

documentação existente sobre a cooperação portuguesa no sector da educação e 

especificamente sobre o Escola+, Fase II, nomeadamente, protocolos, fichas de projeto, 

relatórios de atividade, entre outros documentos (listados no Anexo 7).  

Nesta fase foram realizadas de igual modo entrevistas junto de atores-chave na cooperação 

no sector da educação, por forma a recolher informação que permitisse a descrição das 

principais componentes do objeto da avaliação, dos seus atores, grupos-alvo e detentores de 

interesse relevantes, bem como efetuar uma análise dos pontos fortes e fracos, das 

oportunidades e ameaças/ constrangimentos do projeto (análise SWOT). No Anexo 5 

encontra-se a lista de entrevistados e a data de realização das entrevistas. 

Ainda nesta fase foram desenvolvidos os instrumentos de recolha da informação e 

desenvolveu-se quer o plano metodológico, identificando-se os métodos de recolha e análise 

da informação e os grupos-alvo por Questão de Avaliação, quer o plano de trabalho de campo 

detalhado com a lista de informantes a contactar na 2ª fase. A primeira fase, que teve a 

duração de 6 semanas (de 17 de Abril a 28 de Maio), terminou com a redação e discussão 

com o Grupo de Acompanhamento da Avaliação  do relatório preliminar.  

II. A 2ª Fase, que durou cerca de 3 semanas (05 de junho a 26 de Junho) incidiu sobre os 

preparativos do trabalho de campo e a realização do mesmo. Nesta fase, que incluiu a 

deslocação de 4 elementos da equipa a STP, foi realizado o trabalho de recolha e uma análise 

preliminar da informação de carácter quantitativo e qualitativo. O trabalho de recolha de 

informação incidiu essencialmente na realização de entrevistas semi-diretivas aos diversos 

interlocutores privilegiados, na realização de focus-group e observação. O plano de trabalho 

campo realizado encontra-se sistematizado no Anexo 6. 

III. A 3ª Fase, que decorreu entre 27 de junho e 8 de setembro (cerca de 10 semanas), 

corresponde ao trabalho de aprofundamento da análise das informações recolhidas na fase 
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anterior, à preparação e validação de respostas às questões de avaliação, à elaboração das 

conclusões e recomendações do estudo e lições aprendidas, e à apresentação e discussão do 

Relatório Final e do Sumário Executivo. Para a redação do relatório final foi tido em conta 

todo o trabalho de recolha e análise da informação que foi devidamente validado e 

triangulado.  

 

Abordagem metodológica 
 

A metodologia proposta para responder de forma adequada ao conjunto das questões de avaliação 

assentou em três eixos fundamentais. Por um lado, a perspetiva multi-método, recorrendo-se a 

diferentes fontes de informação e conjugando vários métodos de recolha e análise de informação; 

por outro lado, a participação ativa dos vários detentores de interesse nos momentos de recolha de 

informação, discussão e validação de resultados, permitindo, desta forma a recolha das diferentes 

perspetivas e interpretações acerca da implementação e dos resultados obtidos com o projeto e, 

simultaneamente, a triangulação e validação dos resultados, uma vez que se recorreu a diferentes 

fontes de informação e diferentes métodos de recolha de dados e análise sobre os mesmos objetos 

de avaliação, permitindo validar a sua coerência. Simultaneamente, foram constituídas duas equipas 

para a recolha e análise da informação, que discutiram e cruzaram a análise e interpretação dos 

dados, garantindo a mesma interpretação dos mesmos. 

 

Métodos de recolha e análise da informação 
 

Análise documental e Análise de dados estatísticos 

Para constituir o referencial técnico-científico e programático considerado necessário para 

desenvolver o exercício avaliativo e proporcionar à Equipa de Avaliação conhecimento sobre o 

projeto objeto da avaliação, quer em termos de programação quer em termos de execução, a equipa 

analisou um conjunto de documentos relevantes, nomeadamente: legislação e documentos 

reguladores do sistema educativo, anteriores e posteriores ao início do projeto; dados estatísticos 

sobre o ensino secundário em STP; informação estatística recolhida ou produzida pelo projeto, de 

caracterização do sistema, dos atores e dos contextos; e, toda a documentação sobre o projeto 

(plano, relatórios de execução, TdR, monitorias mensais, etc.) enviada pela coordenação geral e local 
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do projeto. Foram também consultados outros documentos de teor investigativo sobre educação em 

STP e sobre o projeto Escola+.  

Consultaram-se ainda documentos de apoio ao nível conceptual, como referenciais teóricos sobre a 

avaliação baseada na teoria e a Teoria da Mudança, orientações da Unesco sobre capacitação 

institucional, cujos conteúdos contribuíram para o enquadramento das respostas a algumas das 

Questões de Avaliação e Recomendações. 

 

Entrevistas semi-diretivas 

As entrevistas semi-diretivas constituíram o elemento fundamental de recolha de informação de 

carácter qualitativo. As entrevistas foram conduzidas tendo por base guiões (anexo 4) ajustados aos 

interlocutores e incidindo sobre: resultados; identificação de fatores que 

condicionaram/estimularam a execução e os resultados; identificação de efeitos não esperados e 

respetiva compreensão; identificação de impactos e relação de causalidade entre estes e os 

resultados do projeto; lições aprendidas.  

Foram entrevistados: dirigentes e técnicos do Camões, I.P; dirigentes e técnicos do IMVF; equipa do 

projeto; Embaixador e Adido para a Cooperação; Ministro da Educação e Ex- Ministro da Educação; 

elementos da equipa de coordenação do projeto; Reitor da Universidade de São Tomé e Príncipe 

(USTP); diretores dos serviços centrais do Ministério da Educação de STP (Direção-Geral do 

Planeamento e Inovação Educativa (DGPIE); Direção de Ensino Secundário (DES); Inspeção Geral da 

Educação (IGE); Gabinete de Avaliação e Acreditação Educational (DGAE); Direção do Ensino Técnico 

e Profissional e da Educação de Jovens e Adultos (DETPEJA); Direção de Ensino Básico (DEB)); 

Secretário dos Assuntos Sociais da Região Autónoma do Príncipe (RAP); Diretor da Escola Secundária 

(RAP); perita nacional. 

Foram ainda realizadas entrevistas coletivas com a equipa de coordenação do projeto, com os 

supervisores, com os professores cooperantes em S. Tomé e na RAP, e com os professores da USTP 

que participaram em atividades do Escola+. As entrevistas com os professores cooperantes foram 

precedidas da aplicação de um questionário com o qual se pretendeu recolher informação sobre: (i) 

a percentagem de tempo que cada um deles dedicou às diferentes atividades (e funções) que 

realizou; (ii) a importância atribuída a cada uma dessas atividades e/ou funções. Foram consideradas 

nesses questionários as seguintes funções: lecionação; participação nas reuniões do coletivo 

disciplinar; apoio pedagógico-didático e científico a colegas santomenses da sua escola/ do seu grupo 

disciplinar, incluindo ações de formação de curta duração; formação contínua de professores, 
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incluindo preparação e execução da formação; outras atividades (produção documental e legislativa, 

etc.). 

 

Focus Group 

Com o objetivo de recolher um volume apreciável de informação qualitativa num curto espaço de 

tempo, comparando experiências e pontos de vista de participantes diferenciados, foram realizados 

3 tipos de focus-group: a) Focus Group com alunos; b) Focus Group com formandos das formações 

transversais; e c) Focus Group com formandos das formações específicas (guiões no anexo 4). 

Adicionalmente, procurou-se auscultar estes atores oriundos de 3 locais distintos: Cidade de São 

Tomé; fora da cidade; RAP. A equipa de avaliação solicitou o apoio da equipa de coordenação local 

para a seleção dos participantes, indicando como critérios: alunos que tenham frequentado 

recentemente as aulas dos professores do projeto Escola+, Fase II e professores que tivessem 

frequentado as ações de formação transversais e específicas de São Tomé e de outro local fora de 

São Tomé que tivesse sido considerado, pela equipa de coordenação, como uma Boa Prática.  

Desta forma, estavam previstos realizar os seguintes Focus Group: 

 

Com interlocutores da Cidade de ST: 

1) Alunos dos professores que lecionam (atividade 2.5); 

2) Formandos das formações transversais (didática e escrita); 

3) Formandos das formações específicas. 

 

Com interlocutores Fora da cidade, 2 Focus Group:  

1) Formandos das formações transversais (didática e escrita); 

2) Formandos das formações específicas. 

 

Na RAP, outros 2 Focus Group: 

1) Alunos dos professores que lecionam; 

2) Professores bacharel. 

 

Contudo, e dado que o número de participantes que se apresentaram para os focus group dos 

formandos, quer das formações transversais, quer das formações específicas, da cidade de São Tomé 

e de fora da cidade, não reuniam um número suficiente para se estimular uma discussão, optou-se 
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por juntar os focus group da mesma temática para os participantes que vinham de São Tomé e de 

fora de São Tomé.  

Os focus group dos formandos foram precedidos de um pequeno questionário para recolha da 

autoavaliação sobre atribuição percentual de importância, na melhoria dos conhecimentos dos 

conteúdos e no ensino da disciplina, a vários fatores: ação de formação contínua frequentada; visitas 

de supervisão; reuniões do coletivo disciplinar; outros materiais a que teve acesso. 

 

Limitações da avaliação e estratégias de correção 
 

A estratégia metodológica desenvolvida em sede de proposta sofreu algumas alterações no decurso 

da avaliação, fruto da necessidade de adequar a mesma à realidade do projeto e do seu contexto, à 

ausência de dados determinantes para o exercício avaliativo e ao elevado e diversificado número de 

detentores de interesse. 

A inexistência de baselines e metas constituiu uma das principais limitações da avaliação, que levou 

à necessidade da equipa adequar a abordagem metodológica definida na proposta. Não estando 

definidas metas para o projeto, a avaliação dos resultados alcançados não pôde partir de uma 

metodologia que comparasse resultados com baselines ou com objetivos quantificáveis. Para avaliar 

os resultados, a equipa aplicou um modelo de avaliação baseada na teoria, recorrendo 

principalmente à teoria da mudança3, desenvolvendo um exercício de reconstrução dos efeitos 

pretendidos (ver resposta à Questão 12) com recurso intenso à interação com a equipa residente de 

coordenação do projeto, com a qual foi discutida uma primeira proposta de diagrama e revista em 

função das discussões, substituindo a matriz de indicadores definida na proposta. 

A equipa considera que teria sido fundamental que, na fase de elaboração da proposta, os 

concorrentes tivessem tido acesso a documentos que permitissem ter um maior conhecimento do 

mesmo, incluindo o desenho do projeto e os relatórios intercalares, o que teria permitido uma 

melhor explicitação e adequação imediata da proposta, incluindo a melhor explicitação em sede de 

proposta do modelo de avaliação adequado ao desenho do projeto. 

No desenvolvimento das respostas às questões de avaliação foi ajustada a atribuição das questões 

de avaliação às três dimensões do modelo (relevância da programação e conceção; eficácia e 

eficiência da implementação; efeitos, impactos e sustentabilidade), por relação à proposta. 

                                                           
3 Para aprofundamento da discussão metodológica em torno das avaliações baseadas na teoria, ver AD&C, 2016. 
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No decorrer da avaliação, a equipa considerou pertinente reforçar a utilização de técnicas 

qualitativas em detrimento das técnicas quantitativas, uma vez que o elevado número de detentores 

de interesse e a diversidade dos seus tipos e perfis, a significativa rotação de alguns deles, e em 

particular dos que desempenham ou desempenharam funções de coordenação ou outros lugares de 

responsabilidade, implicava um reforço no número e no perfil de contextos e tipos de entrevista e 

de perfis dos entrevistados.  

Neste quadro a recolha de informação em profundidade, típica das entrevistas semi-diretivas revela-

se mais produtiva do que a tentativa de quantificação típica dos inquéritos por questionário (Flick, 

2007). Desta forma, a recolha de informação incidiu na realização de entrevistas, focus group e 

análise documental, estimulando a descrição e contextualização de práticas e uma apresentação e 

apreciação dos resultados, não tendo sido realizados os inquéritos por questionário aos beneficiários 

previstos em sede de proposta sobre a realização, resultados e impactos das ações. Acresce, no caso 

dos questionários a ex-formandos, que seriam difíceis de concretizar tais inquéritos dada a dispersão 

geográficas e a distribuição pelos anos dos ex-formandos, e que o projeto tinha desenvolvido 

metodologias de inquirição cujos resultados foram utilizados, não sendo expectável que uma nova 

auscultação produzisse informação de relevância e qualidade diferenciadas. Contudo, no início dos 

focus group, como atrás se referiu, foram aplicados curtos questionários que remetiam para uma 

autoavaliação dos fatores a que atribuiriam as suas mudanças no nível de conhecimentos e nas suas 

práticas de ensino e, durante os focus group foram sistematicamente solicitados a descrever com 

detalhe as aprendizagens práticas realizadas na formação e as mudanças nas suas práticas de ensino 

que daí poderão ter resultado. 

Simultaneamente, o focus group com os detentores de interesse previsto na proposta foi substituído 

por entrevistas individuais aos diversos detentores de interesse identificados, excluindo os 

interlocutores do Banco Mundial que não se encontravam em São Tomé.  

Relativamente ao painel de peritos sugerido na reunião de discussão do Relatório Preliminar com o 

Grupo de Acompanhamento da Avaliação, no início da missão de terreno foi solicitada a identificação 

dos elementos a integrar este painel aos interlocutores da Embaixada de Portugal. Foi-nos 

identificado um perito que foi entrevistado pela equipa de avaliação. 

Por outro lado, é de assinalar que o período em que ocorreu a avaliação do projeto criou 

constrangimentos que implicaram, de igual modo, ajustamentos à metodologia. Em primeiro lugar, 

a fase de terreno ocorreu na altura de pausa letiva por causa dos exames escolares, pelo que as 

situações de observação dos respetivos contextos de trabalho e a possibilidade de efetuar uma 
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análise/ apreciação das condições e contextos de trabalho foi limitada. A equipa acabou por visitar 

apenas o Liceu Nacional (onde decorreu o focus group com os alunos de São Tomé) e duas escolas 

no Príncipe, não tendo, contudo, observado as aulas. Em segundo lugar, a avaliação externa final do 

projeto foi realizada ainda no período de execução do projeto, limitando o acesso a alguma 

documentação, nomeadamente o acesso ao relatório do quarto ano, bem como o acesso aos 

relatórios das avaliações em curso: Avaliação Externa à Reforma do Ensino Secundário de São Tomé 

e Príncipe (2009 – 2016) e a Avaliação Aferida de Larga Escala do Ensino Secundário (AALES). 

De salientar, no entanto, que a articulação e cooperação entre a equipa de avaliação e os 

interlocutores do IMVF e do Camões, I.P. constituiu um elemento fundamental do processo 

avaliativo, essencial para a equipa aceder à informação e documentação necessária, tendo-nos sido 

facultada a informação disponível para colmatar a ausência dos elementos anteriormente 

identificados, nomeadamente: os seguimentos mensais e a versão draft do Estudo de Avaliação 

Externa à Reforma do Ensino Secundário de São Tomé e Príncipe (2009 – 2016). 

As limitações acima identificadas, bem como o volume e caráter fragmentário da documentação do 

projeto, mantendo-se a situação que tinha sido identificada pela equipa de avaliação da Fase I4 

implicaram ainda alguns desvios na calendarização das fases de trabalho, essencialmente na primeira 

fase de análise da documentação e na fase final de análise dos resultados.   

 

  

                                                           
4 “O facto de parte dos documentos fornecidos não estarem devidamente datados e assinados e apresentarem alguma 

informação repetida dificultou a leitura inicial e consequente apropriação factual de um projeto que se revelava de 
grande abrangência e complexidade. O volume e variedade dos documentos para consulta exigiam mais cuidado e 
organização na sua apresentação.” (CEMRI, 2013, p. 38). 
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Avaliação da relevância da conceção e programação 
 

Q1. Em que medida a Fase II do projeto Escola+ consolida a Fase I e alarga o âmbito de intervenção 

a áreas então menos exploradas?   

 

Na consideração desta questão entende-se que a consolidação de atividades da Fase I ocorre quando 

há repetição, insistência ou reformulação da mesma intervenção. Ou seja, caem neste âmbito as 

atividades que se repetem e aquelas que visam garantir condições de continuidade ou 

prosseguimento de ações lançadas na fase anterior. Com a mesma lógica, entende-se como sendo 

de alargamento as atividades que correspondem a novas ações que visam novos objetivos, ainda que 

relacionados com os objetivos de atividades anteriormente prosseguidas. 

A definição das áreas de intervenção da Fase II do Escola+ resultou da realização de um diagnóstico 

e da elaboração de um Plano Operacional para o Ensino Secundário em São Tomé e Príncipe (POESTP) 

para o período 2013/14 a 2017/18. No âmbito desse exercício foram elaboradas as árvores de 

problemas e objetivos. Este trabalho resultou num plano ambicioso com a intenção de “responder 

às questões de acesso, equidade e qualidade do sistema de ensino, numa ótica de abrangência 

nacional que possibilite a capitalização dos ganhos alcançados até ao momento ao nível do ensino 

secundário” (IMVF, 2013a, p. 25).  

O Plano Operacional, analisado na perspetiva da relação entre os resultados esperados propostos e 

os da Fase I, é essencialmente um plano de continuidade, típico de um processo em que o objetivo 

fundamental é a consolidação da intervenção anterior. Com efeito, visava continuar o reforço do 

parque escolar, continuar a promover a melhoria das competências dos professores e a capacitação 

para a gestão das escolas. 

Dos resultados da Fase I apenas era abandonado o processo de reforma curricular do ensino 

secundário, o que é coerente dado que este estava concluído5. Em contrapartida, pretendia-se lançar 

uma nova reforma curricular, no ensino recorrente. 

                                                           
5 O processo acabou por ser reaberto na Fase II. A revisão curricular do Francês, que estava a cargo da Cooperação 
Francesa e fora do projeto veio a ser assumida na Fase II depois desta ter deixado de apoiar o ensino do francês no país. 
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Na perspetiva do alargamento, o Plano previa o desenvolvimento de ensino profissional, a 

capacitação dos serviços centrais do Ministério, a regulamentação da carreira docente e a ampliação 

do parque escolar. 

O projeto proposto pelo IMVF não acolheu todas as atividades do Plano. A ampliação do parque 

escolar, a reforma curricular do ensino recorrente e a regulamentação da carreira docente não foram 

incluídas no desenho de projeto submetido ao Camões, I.P. Esta opção do IMVF acentuou a 

componente de consolidação da segunda fase do projeto, não incorporando algumas das atividades 

mais pesadas e complexas, para além de financeiramente dispendiosas, que implicariam na segunda 

fase a ampliação de atividades. 

A exclusão do objetivo de ampliação do parque escolar, seguramente influenciada pelas restrições 

financeiras e também pela expectativa de envolvimento de outros doadores, tornou difícil senão 

impossível conseguir reduzir o número de alunos por turma e implicou a não incorporação de uma 

das recomendações da fase anterior (ver Anexo 8, recomendação 38). Compreendendo-se que a 

cooperação portuguesa não dispõe de recursos para intervenção tão pesada, como fez notar, 

segundo as entrevistas realizadas, desde o início da preparação da Fase II, as dificuldades do país em 

matéria de parque escolar são notórias, como se pode constatar pelo rácio de alunos por turma muito 

elevado e é sublinhado por análises independentes (cf. Martelo, 2013, p.46). 

A exclusão do ensino recorrente, a funcionar em regime noturno, manteve o projeto focalizado na 

educação escolar de primeira oportunidade, embora tenha, segundo se apurou nas entrevistas 

realizadas, dificultado a criação da 12ª classe em regime noturno e não tenha acolhido uma das 

prioridades do Ministro da Educação da época. Aliás, como se apurou nas mesmas entrevistas, apesar 

de excluída a atividade, a equipa foi acompanhando informalmente no terreno esta modalidade de 

ensino, o que fez por ter considerado o bom funcionamento do ensino noturno importante para a 

expansão equilibrada do ensino secundário.  

A não concretização da regulamentação da carreira docente, dentro ou fora do âmbito de 

intervenção do projeto, fragilizou a procura de formação contínua e a sua produção de efeitos e 

potenciou a forte rotação de docentes não permitindo capitalizar de modo adequado o investimento 

realizado nestes.   

Com as opções feitas, o projeto desenhado para a Fase II orientava-se mais para a consolidação da 

Fase I do que o Plano que lhe deu origem e o projeto implementado, mais do que o seu desenho 

inicial, num movimento de restrição de atividades, que configurou esta fase como fortemente 

consagrada à consolidação da fase anterior.  
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Escola+, Fase I Escola+, Fase II6 
Resultado 
Esperado 

Atividades 
Resultado 
Esperado 

Atividades Realização 

Resultado 1. 
Melhoria das 
condições do 
parque escolar e 
reabilitação das 
escolas  

1.1. Beneficiação das escolas secundárias;  
1.2. Apoio à dinamização do ensino profissionalizante;  
1.3. Equipamento das escolas;  
1.4. Criação de um Centro de Recursos Educativos e de Formação.  

Resultado 1: Parque 
escolar reforçado 

Atividade 1.1: Reforço do atual parque escolar Cancelado 

(Ampliação do parque escolar) Excluído 

Resultado 2. 
Melhoria das 
competências 
técnicas dos 
professores  

2.1. Apoio aos delegados de disciplina por parte do grupo de professores 
portugueses contratados pelo projeto (professores cooperantes);  
2.2. Lançamento dos primeiros Cursos de Formação em Gestão Curricular e 
Supervisão Pedagógica (CFGCSP) em parceria com a ESECS do IPL;  
2.3. Definição de um programa de formação de professores para o ES, em 
parceria com o ISP de STP e a ESECS do IPL;  
2.4. Motivação dos quadros técnicos e melhoria das condições de trabalho;  
2.5. Responsabilização dos quadros nacionais pelo processo educativo na 
STP. 

Resultado 2: 
Competências dos 
professores 
melhoradas  

Atividade 2.1 Abertura de novas licenciaturas Cancelado 

Atividade 2.2 Colaboração nos bacharelatos no Príncipe  Implementado 

Atividade 2.3 Profissionalização em serviço  Implementado7 

Atividade 2.4 Formação contínua Implementado 

Atividade 2.5 Lecionação de disciplinas do 2º ciclo Implementado 

(Regulamentação da carreira docente) Excluído 

Resultado 3. 
Reforço da 
capacidade de 
gestão e de 
acompanhamento 
do sistema 
educativo  

3.1 Definição e Programação do Plano Operacional de Intervenção;  
3.2 Descentralização Coordenada do Sistema de Ensino;  
3.3 Formação em Gestão Escolar;  
3.4 Criação de Mecanismos de Supervisão e Inspeção.  

Resultado 4: 
Capacidade 
Institucional do 
Ministério da 
Educação e Escolas 
reforçada  

Atividade 4.1 Realização de Comités de Acompanhamento Implementado 

Atividade 4.2 Reforço da Direção do Ensino Secundário  Implementado 

Atividade 4.3 Reforço da capacidade do Departamento de Planeamento e 
Inovação Educativa 

Implementado 

Atividade 4.4 Reforço da capacidade do setor metodológico Implementado 

Atividade 4.5 Apoio à instalação do serviço de inspeção do ensino 
secundário 

Cancelado 

Atividade 4.6 Reforço da capacidade de gestão e administração das escolas Implementado 

Resultado 4. 
Melhoria da 
adaptação do 
sistema de ensino 
às necessidades do 
país  

4.1 Atualização dos currículos e programas escolares e 
elaboração/adaptação de manuais escolares;  
4.2 Diversificação dos currículos – melhoria da articulação com o ensino 
profissionalizante. 

   

   

  

Resultado 3: Ensino 
profissional capaz 
de dinamizar o 
mercado de 
trabalho 

Atividade 3.1 Apoio à abertura de novos cursos Cancelado 

  

(acesso ao ensino 
recorrente de 
qualidade 
promovido) 

(revisão curricular do ensino recorrente) Excluído  

                                                           
6 Entre parêntesis são indicadas atividades previstas no POESTP e não incluídas no desenho original do projeto, que são identificadas na coluna realização como “excluído”. 
7 Veio a ser abandonado após um ano de execução. 
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Apesar da orientação predominante de consolidação, o projeto previa no seu desenho inicial algumas 

áreas de alargamento da intervenção. No âmbito das competências dos professores, previa-se a 

abertura de novas licenciaturas, a profissionalização em serviço e a cooperação no bacharelato no 

Príncipe. Na capacitação institucional, alargava-se o reforço da capacidade dos serviços centrais do 

Ministério, visava-se a instalação da Inspeção da Educação e o reforço da capacidade do setor 

metodológico. 

O projeto aprovado e executado teve, em consequência de restrições orçamentais da cooperação 

portuguesa, um âmbito bastante mais restrito. No resumo da proposta anexa ao protocolo que 

institucionaliza o projeto, o IMVF escreve: 

 

“(…) a disponibilidade orçamental para o quadriénio 2013-2017, exigiu a revisão da 

proposta inicial (…) 

(...) o IMVF acredita ser possível, no decorrer do projeto, encontrar outras 

oportunidades de apoio à consecução dos restantes eixos (…) 

O presente projeto não reflete por isso a intervenção desejada – (...) mas procura ser 

um contributo para a continuidade e reforço dos resultados já alcançados” (negrito no 

texto original) (IMVF, 2013, p. 4). 

 

Os recursos que permitissem concretizar os restantes eixos não foram obtidos e o projeto 

implementado abandonou o objetivo de alargamento ao ensino profissional e à abertura de novas 

licenciaturas. Foi também cancelada a continuidade da intervenção na melhoria do parque escolar e 

na consolidação da inspeção da educação. Das atividades de alargamento de âmbito, acabou por 

permanecer no desenho do projeto apenas a profissionalização em serviço, a cooperação no 

bacharelato no Príncipe e o reforço da capacidade do setor metodológico. 

As atividades canceladas atingem pontos nevrálgicos da promoção da qualidade do ensino 

secundário. Na falta de outros financiadores e de capacidade do Estado santomense, o abandono do 

apoio ao reforço do parque escolar implicou mais precárias condições reais de resposta ao 

alargamento da procura de ensino secundário. O afastamento do apoio à abertura de novos cursos 

de ensino profissional acabou por ficar associado ao enfraquecimento e quase desaparecimento dos 

cursos secundários profissionais e consequente encaminhamento de toda a procura crescente de 

segundo ciclo de ensino secundário para cursos de carácter geral. 
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O projeto efetivamente implementado concentrou-se, assim, na consolidação da fase anterior 

através de: continuidade do apoio ao desempenho docente no ensino secundário pela formação 

contínua; continuidade da docência por professores cooperantes; continuidade do apoio à gestão 

escolar; apoio ao ensino superior no Príncipe; capacitação de serviços centrais do Ministério da 

Educação; continuação da produção e distribuição de textos de apoio. 

O desenho da segunda fase como sendo de consolidação da primeira torna particularmente útil a 

análise da incorporação das recomendações da avaliação da fase anterior, uma vez que estas foram 

concebidas “tendo em vista uma possível continuação do Projeto e pretendem contribuir para 

melhorar ações que se revelaram menos eficazes” (CEMRI, 2013, p. 37). 

As recomendações da avaliação da primeira fase8 foram de modo geral incorporadas, sobretudo 

aquelas que dependiam diretamente da conceção e gestão do projeto e que visavam a consolidação 

da primeira fase. 

Há quatro núcleos de recomendações que não tiveram seguimento. Dois desses núcleos – 

alargamento da rede escolar e reforço das componentes profissionalizantes do ensino secundário – 

estavam previstos no desenho inicial do projeto mas foram abandonados na adaptação deste às 

restrições orçamentais. Os restantes – colaboração com uma instituição de ensino superior 

portuguesa e atualização progressiva dos programas e textos de apoio – não foram incluídos no Plano 

Operacional que deu origem ao desenho do projeto nem em nenhuma das fases subsequentes de 

conceção e planeamento do projeto.  

Relativamente à RAP, o projeto teve em conta a sua condição de região ultraperiférica e, neste 

sentido, apesar dos constrangimentos financeiros e da consequente redução do âmbito do projeto, 

não descurou os principais compromissos com a região, nomeadamente o apoio aos bacharelatos e 

a docência nas áreas da Língua Portuguesa e da Matemática e, mais tarde, quando tal foi proposto, 

o reforço, através do orçamento próprio do Camões, I.P., de dois docentes para a Língua Portuguesa. 

O objetivo de consolidação da 1ª fase do Escola+ esteve, por isso, sempre presente.9  

 

 

 

                                                           
8 Ver anexo 8. 
9 Recorde-se ainda que durante alguns anos a RAP beneficiou, em paralelo, dos apoios para a educação disponibilizados 
pela HBD Príncipe. 
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Q2. A programação e conceção do Escola+, Fase II, respondeu efetivamente aos desafios e 

prioridades de São Tomé e Príncipe na área da educação e, particularmente, do ensino secundário? 

 

As prioridades de política educativa às quais o projeto Escola+ poderia responder foram definidas 

pelo Governo santomense na CPE, de 201210. Neste documento, perante um diagnóstico de “fraco 

desempenho do ensino secundário” (MECF, 2012, p. 41), a sua melhoria era considerada o principal 

desafio do Ministério da Educação, tendo sido definido como principal objetivo a generalização e 

gratuitidade da 9ª classe até 2017 e da 12ª classe até 2022. 

Os principais desafios situavam-se, portanto, em conseguir garantir: (i) maior oferta e melhor 

ordenamento da rede de escolas com ensino secundário; (ii) melhor qualidade deste ensino; (iii) uma 

diversificação de percursos escolares, com percursos alternativos aos cursos “gerais” (cursos 

profissionais e outros). Paralelamente, seria necessário capacitar a administração educativa, e muito 

em particular a DGPIE e a DES para os impactos desse crescimento do sistema educativo nos serviços 

do Ministério da Educação de STP a ele mais diretamente ligados. 

As áreas de intervenção prioritária, de suporte a estes desafios, então identificadas seriam: (i) a 

criação de novas escolas e o seu equipamento; (ii) a superação do baixo nível de competências 

científicas e pedagógicas dos professores; (iii) a formação de (novos) professores dotados de 

formação pedagógica; (iv) o apoio ao sector metodológico da DES, entre outros departamentos 

centrais.  

No Relatório Intercalar 7 do projeto Escola+, Fase I, os objetivos e metas indicados na Carta foram 

considerados muito ambiciosos mas também como objetivos de longo prazo para os quais o projeto 

deveria contribuir (cf. CEMRI, 2013, p. 83) 

O POESTP foi concebido como instrumento de operacionalização da Carta, nomeadamente 

referindo-se aos capítulos do ensino secundário, do ensino técnico-profissional e de gestão do 

sistema educativo (cf. IMVF, 2013a, pp. 23-24) 

Foi a estes desafios e prioridades que a conceção inicial do Escola+, Fase II procurou dar resposta, 

centrando-se prioritariamente no 1º ciclo de secundário e, globalmente, no apoio à consolidação da 

reforma curricular. Pelo seu carácter estratégico, detalham-se aqui os objetivos e medidas da CPE 

para o ensino secundário e o modo como o Escola+ equacionou os desafios colocados. 

                                                           
10 Um documento saído de um fórum nacional em 2012, promovido pelo atual Ministro da Educação, que também estava 
em funções à época, e que veio a ser atualizado no atual Governo com o PADE. 
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Tabela 12. Matriz correspondência prioridades de política educativa definidas na Carta de Política Educativa e no 
projeto Escola+ 

CPE - Garantir a universalidade e a gratuitidade de acesso ao Ensino 
Secundário de boa qualidade até 9ª classe no horizonte de 2017 e até 

12ª classe no horizonte de 2022 
Escola+ 

Objetivo Medida Desenho do projeto Projeto executado 

Melhoria do 
acesso ao 
ensino 
secundário 

Construção e equipamento de, pelo menos, um 
estabelecimento do ensino secundário completo em 
cada Distrito 

Intervenção sobre 8 
escolas prioritárias 
existentes 

 

Todos os estabelecimentos do ensino ofereçam o ciclo 
completo de 7ª a 12ª classe até 2022 

  

Dinamização da política de transporte escolar   

Estímulo da oferta do ensino privado   

Melhoria da 
qualidade e 
da eficiência 
do ensino e 
aprendizagem 

Formação e capacitação de professores 

Abertura do curso 
de licenciatura em 
Inglês; Educação 
Visual e Oficinal e 
Educação Física 
Colaboração nos 
bacharelatos na RAP 
Profissionalização 
em serviço 
Formação contínua  

Colaboração nos 
bacharelatos na RAP 
Preparação da 
profissionalização em 
serviço 
Formação contínua 

Atratividade da docência, enquanto profissão 

Apoio à 
regulamentação do 
Estatuto da carreira 
docente 

 

Consolidação da reforma curricular em curso no 
ensino secundário 

Lecionação de 
disciplinas do 2º 
ciclo 

Lecionação de 
disciplinas do 2º ciclo 

Conceção, produção e distribuição de manuais e 
outros equipamentos 
escolares 

Apoio à produção e 
distribuição de 
textos de apoio 

Apoio à produção e 
distribuição de textos 
de apoio 

Equipamento e apetrechamento de todos os 
estabelecimentos do ensino secundário com 
laboratórios, bibliotecas e os demais materiais 
didáticos indispensáveis 

Apoio ao 
equipamento de 
unidades das 
escolas 

Apoios concedidos 
(kits laboratoriais) 

Reforço do enquadramento pedagógico e 
administrativo dos estabelecimentos do ensino 
secundário 

Reforço da 
capacidade de 
gestão e 
administração das 
escolas 

Reforço da capacidade 
de gestão e 
administração das 
escolas 

Criação e implementação de um dispositivo de luta 
contra o insucesso e o abandono escolar 

  

Aumento, de maneira substancial, do investimento do 
Estado no ensino secundário 

  

Criação de um fundo de apoio à inovação   

Mecanismo de captação de excelências a nível 
nacional 

  

Estabelecimento do exame de aferição no fim da 9ª e 
12ª classe 

 
Apoio à realização dos 
exames 

Fixação do rácio de 35 alunos/sala   

Combate ao absenteísmo de professores e a 
indisciplina de alunos 
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CPE - Garantir a universalidade e a gratuitidade de acesso ao Ensino 
Secundário de boa qualidade até 9ª classe no horizonte de 2017 e até 

12ª classe no horizonte de 2022 
Escola+ 

Objetivo Medida Desenho do projeto Projeto executado 

Desenvolvimento das atividades extra-escolares e 
desportivas 

  

Incentivo ao movimento associativo de pais e 
encarregados de educação 

  

Medidas que 
facilitem a 
inserção 
social e 
profissional, e 
a 
continuidade 
académica de 
alunos que 
concluem a 
12ª classe 

Aumentar até 15%, no horizonte de 2022, a proporção 
dos estudantes do ensino secundário que enveredam 
pela via profissionalizante 
Oferta de uma real alternativa aos jovens que 
optarem por não continuar a sua escolarização para 
além da 9ª e 12ª classe, garantindo-lhes, por exemplo, 
acesso a uma formação Técnico-Profissional de 
qualidade 

Apoio à abertura de 
novos cursos, em 
concertação com 
outras entidades 
formativas 

Plano de apoio à 
implementação dos 
CSPQ 

Dinamização dos Centros de Apoio e de Orientação ao 
serviço dos finalistas da 9ª e 12 ª classes 

  

Intensificação do ensino de línguas estrangeiras no 
ensino secundário, sobretudo na 7ª, 8ª e 9ª classes, 
de preferência o inglês e o francês 

 

Colaboração na 
docência de línguas 
estrangeiras Conceção 
e teste da reforma 
curricular do francês 

Fonte: elaboração própria, a partir de (MECF, 2012) e dos resultados da avaliação  

 

A coerência entre o desenho inicial e as prioridades da Carta de Política Educativa reduziu-se por 

força da redução de âmbito do projeto e consequente centramento da intervenção na consolidação 

da reforma curricular e no reforço da qualidade do ensino. O contributo do projeto para as 

prioridades de política educativa foi, assim, procurado, intervindo essencialmente segundo quatro 

linhas de ação prioritárias: (i) apoio à lecionação de várias disciplinas do 2º ciclo do secundário por 

professores portugueses na capital do país e, nas disciplinas-chave de Matemática e Língua 

Portuguesa, na RAP, onde estes asseguram também o apoio aos bacharelatos da USTP; (ii) ações de 

formação contínua de professores, nos domínios pedagógico e científico, quer ações transversais, 

comuns a várias disciplinas, quer específicas, direcionadas para alguns conteúdos disciplinares; (iii) 

apoio à função de supervisão pedagógica da DES, através da formação dos metodólogos/ 

supervisores, da constituição de pares (supervisor e agente da cooperação) e do planeamento e 

realização, para acompanhamento e supervisão, de visitas conjuntas às escolas; (iv) apoio ao 

Ministério da Educação de STP no desenho e na implementação de um modelo de profissionalização 

de professores adequado ao contexto santomense. Vejamos em seguida alguns aspetos essenciais 

da intervenção do projeto em cada um destes quatro domínios privilegiados do programa de apoio 

ao ensino secundário de STP. 
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No domínio da lecionação, os professores portugueses asseguraram, em regra, em cada ano, de uma 

a três turmas da respetiva disciplina de docência no 2º ciclo. Contudo, nalguns casos, por ser dada 

prioridade a professores santomenses quando estes existiam, e porque a distribuição de serviço 

docente é feita pela direção de cada escola e ao professor português é atribuída a turma ou turmas 

sobrantes, quando estas não existiam eram-lhe atribuídas pela direcção da escola as turmas da 

disciplina de Integração Social. Estas opções de atribuição de serviço docente11 aos professores 

cooperantes poderiam resultar na sua não participação no coletivo de professores da sua disciplina 

no 1º ciclo do secundário – que seria o alvo prioritário do projeto no seu apoio à consolidação da 

reforma curricular – quando apenas assegurava a de Integração Social. 

No domínio da formação de professores, o projeto desenvolveu atividades de formação contínua de 

professores segundo três linhas de ação distintas mas que nunca foram articuladas entre si12: (i) as 

ações de formação contínua, transversais e específicas, concebidas e implementadas na modalidade 

“curso de formação” e que foram concebidas e assumidas como o foco central, senão mesmo quase 

exclusivo, da intervenção do projeto no reforço da capacitação pedagógica e científica dos 

professores santomenses; (ii) os apoios dos professores cooperantes, em situações formais e 

informais, aos coletivos de disciplina das suas escolas, cujos efeitos positivos também existem e é 

possível reportar; (iii) as “visitas” às escolas para reuniões de trabalho com os coletivos de disciplina, 

realizadas pelos professores cooperantes - que nem sempre puderam ser acompanhados pelos seus 

pares, os metodólogos/ supervisores pedagógicos da DES - mas que se traduziram, de facto, em 

melhor capacidade de planificação e de organização do trabalho docente nas escolas e de 

cumprimento dos programas.  

No domínio do apoio à função supervisão do Ministério da Educação de STP, o projeto realizou 

entre 2015 e 2017, sete ações de formação nas áreas da supervisão, da gestão da sala de aula e do 

trabalho colaborativo, quer em edições sucessivas da mesma ação, quer em várias ações com 

temáticas afins. Este conjunto de ações apresenta como características essenciais: (i) terem 

permitido a formação dos metodólogos da DES e, mais tarde, daqueles que os vieram a substituir, 

aquando da reestruturação do sector cujos técnicos passaram a designar-se “supervisores”; (ii) terem 

                                                           
11 Houve aspetos que influenciaram estas decisões, tais como o momento de chegada dos professores, já cdepois do 
serviço docente distribuído, os professores lecionarem apenas no 2º ciclo e não retirar turmas atribuídas a  professores 
locais. 
12 Esta ausência de articulação expressa-se a vários níveis, nomeadamente, no modelo de distribuição de 
responsabilidades na coordenação do projeto, nos reportes sobre algumas dessas linhas, nas metodologias de 
diagnóstico de necessidades de formação e, por fim, nas entrevistas à equipa de coordenação do projeto, realizadas 
durante esta avaliação, que lhes permitiram constatar que havia grande pertinência e potencial nessa articulação. 
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sido frequentadas também pelos professores cooperantes portugueses, de forma a poderem 

beneficiar das condições para progressão na carreira em Portugal, fazendo-o em conjunto (equipa) 

com os supervisores santomenses; (iii) terem tido também, a pedido do Ministério da Educação de 

STP e como forma de aproveitar a capacidade de oferta do projeto, como públicos-alvo vários outros 

perfis de técnicos e supervisores de diferentes organismos do Ministério da Educação, 

nomeadamente os supervisores, centrais ou distritais, da DEB, do pré-escolar, dos cursos noturnos, 

dos CSPQ, da DETPEJA, bem como delegados de disciplina e orientadores pedagógicos do 1º CEB.13 

Neste domínio é possível concluir que o apoio ao sector metodológico do DES, previsto no projeto, 

quer formativo, quer em instrumentos de natureza técnico-pedagógica, quer a nível logístico, foi 

sendo assegurado aos longos dos anos e que esse apoio acompanhou a reestruturação do sector, 

reinvestindo nele. Contudo, torna-se significativo que, paralelamente, o projeto venha a reconhecer 

que “para responder às necessidades identificadas pelo MECCC no que respeita à formação dos seus 

quadros, as ações de formação [implementadas no âmbito do Resultado 4 (R4)] são transversais aos 

serviços centrais e regionais [do Ministério da Educação de STP]” e, por isso, “sendo a DGPIE o 

organismo central que articula a missão e as ações do MECCC com as restantes direções pedagógicas, 

Pré-Escolar, DEB, DES e DETPEJA, e com a Inspeção-Geral de Educação, [as ações do projeto] 

passaram a ser apresentadas, a partir de fevereiro de 2016, como reforço da capacidade da DGPIE”.14 

Esta veio, assim, a ser o alvo preferencial do Escola+, Fase II, em resultado também da parceria 

entretanto estabelecida com o Programa Acelerar o Desenvolvimento Educativo 2015-2018 (PADE), 

passando o projeto a apoiar globalmente a reestruturação do Ministério da Educação de STP, 

incluindo a desconcentração de serviços nos distritos, e a capacitação dos seus técnicos. 

No domínio da profissionalização, as ações previstas pelo projeto conheceram reformulações de 

percurso, a que esteve associada a contratação de uma consultoria específica que produziu 

documentação e apresentou várias propostas, para, finalmente, conhecerem uma suspensão 

definitiva devido a adiamentos e indefinições nas medidas de política educativa a adotar para o 

sector, como mais adiante se apresenta.  

Não pode deixar de ser feita ainda uma referência a um outro domínio de intervenção, não previsto 

pelo projeto de forma autónoma nem identificado nas prioridades da política educativa de STP: o 

novo regime de avaliação dos alunos, proposto pelo projeto na sua primeira fase e adotado pelo 

                                                           
13 Um total de cerca de 160 frequências, a maioria das quais de técnicos do ensino básico ou do pré-escolar. 
14 “Ações de formação implementadas no âmbito do R4” (documento recolhido junto da coordenação do projeto). 
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Ministério da Educação de STP. Trata-se de uma matéria política e socialmente muito sensível, que 

está sempre pressuposta em qualquer abordagem da qualidade do ensino, e que marca o atual 

momento da educação secundária em STP. A este nível, a intervenção do Escola+, Fase II foi 

diminuta15 e, face à explosão verificada na frequência escolar - transições de ano e chegada à 12ª 

classe da grande maioria dos alunos – verifica-se que o modelo não foi convenientemente apropriado 

pelos professores santomenses e é por estes considerado facilitista ou, como disse um supervisor da 

DES, “o sistema de avaliação empurra os alunos para a frente”, aumentando a dimensão das turmas 

e dificultando o trabalho dos professores. Ou ainda, como disse um responsável político santomense, 

“o vosso (sic) sistema de avaliação não é adequado à realidade de STP”.  

Finalmente, devem ser referidas as principais condicionantes políticas no alcance da resposta do 

projeto aos desafios e prioridades na área da educação em STP. São eles: 

a) a nível interno, de STP: (i) a não regulamentação do estatuto da carreira docente, o que viria 

a condicionar, quer a implementação da profissionalização, quer uma disponibilidade 

acrescida dos professores santomenses para a formação contínua; (ii) o recuo, ao nível da 

diversificação dos percursos escolares de nível secundário, com o abandono dos CSPQ. 

b) a nível externo, da cooperação portuguesa: (i) numa redução significativa dos recursos 

financeiros alocados ao projeto que tinha sido desenhado e que constituía o principal apoio 

à expansão do ensino secundário e à consolidação da reforma curricular; (ii) nas opções de 

corte, que se traduziram mais numa amputação do que uma reformulação do projeto, onde 

não nos é demostrada, por exemplo, qual foi a utilidade de não continuar com os 

complementos de formação.  

c) e, a nível externo ainda, a difícil convergência com os objetivos, ações, estratégias e ritmos 

de execução do programa do Banco Mundial de apoio ao ensino básico que, nalgumas áreas 

condicionaram a execução das ações previstas pelo projeto (profissionalização, quadro de 

qualificações dos professores, modelos de formação inicial, avaliação da qualidade do ensino 

/ avaliação aferida dos alunos, etc.). 

 

 

 

                                                           
15Essa intervenção teve duas dimensões. Por um lado, realizaram-se sessões de esclarecimento dos diretores de escolas 
secundárias e de professores. Por outro, o tema foi incluído na formação intensiva dos delegados de disciplina. 
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Q11. O projeto incluiu a identificação e avaliação dos riscos? 

 

A gestão do risco não foi incluída no desenho do projeto, nem formalizada mais tarde nos relatórios 

de atividade, repetindo o que já tinha acontecido na Fase I e sido identificado pela avaliação externa 

(CEMRI, 2013, p. 109). Acresce que, no mesmo relatório e a este propósito, há uma recomendação 

específica à cooperação portuguesa16. 

A terminologia da mitigação dos riscos surge apenas nos termos de referência do Comité de 

Acompanhamento do projeto, sem contudo ser mencionado explicitamente o risco a considerar 

(Escola+, 2014a). 

Mas há uma identificação não sistemática de riscos que podem afetar o projeto. No documento de 

desenho do projeto são identificados fatores externos que incluem possíveis situações com impactos 

sobre o projeto, como é o caso da estabilidade política e o crescimento económico de STP (IMVF, 

2013). No relatório do primeiro ano é expressamente referido o risco político: “A realização de 

eleições legislativas em Outubro, pode alterar o diálogo com o parceiro nacional. De facto, tem-se 

assistido a um trabalho de estreita parceria com o Ministério da Educação. A partidarização do país, 

pode colocar em risco os ganhos técnicos que já foram realizados. É necessário por isso, estabelecer-

se uma ponte de diálogo constante e próxima com o Ministério, logo que esteja empossado o novo 

corpo ministerial.” (Escola+, 2014, p. 106).  

Ainda no documento de desenho do projeto (IMVF, 2013) são identificados pressupostos 

importantes para o desenvolvimento do projeto – regulamentação da carreira docente e 

regulamentação do ensino profissional. Estes pressupostos implicam a definição destas atividades 

como exteriores ao projeto. Mas encontramos na execução contributos para ambas as atividades, o 

que implica que foram vistas como riscos e se procurou agir para mudar (mesmo se a regulamentação 

do ensino profissional já não caísse no âmbito do projeto aprovado). 

Também não foram equacionados riscos relacionados com o desenvolvimento de estratégias de 

outros parceiros para o desenvolvimento da área da educação, apesar de alguns desses projetos 

terem dimensões que interagiam necessariamente com o Escola+, como, a título de exemplo, os 

efeitos na carreira docente e na profissionalização do desenvolvimento do projeto para o ensino 

básico de responsabilidade do Banco Mundial. 

                                                           
16 “Incluir a Gestão de Risco, na conceção de uma eventual 2ª Fase do Projeto Escola+ e nas intervenções do projeto, 
como forma de aumentar a qualidade da ajuda” (CEMRI, 2013, p. 140).  
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A equipa de coordenação conseguiu também equacionar e mitigar riscos internos, que se prendiam 

com a evolução da execução. Na formação contínua, respondeu-se à quebra da procura das ações de 

formação, concentrando as mesmas na cidade de São Tomé e passando a organizar as ações de 

formação modulares (que permitiam a escolha dos módulos mais adequados às necessidades e a 

redução do horário face às anteriores formações).  

No âmbito do trabalho de coordenação e nomeadamente em sede de produção da “monitoria” 

foram identificados e ultrapassados de facto riscos do projeto, ainda que não percecionados como 

tal. Mas houve outras áreas importantes de risco para o projeto que não foram identificadas nem 

houve ações para mitigar os seus efeitos, com prejuízo do sucesso e do nível de cumprimento dos 

objetivos, de que destacamos: i) o aumento do número de escolas com oferta de ensino secundário, 

não abrangidas na Fase I e que não tiveram o mesmo acompanhamento ao nível da reforma 

curricular; ii) a manutenção do elevado número de alunos por turma, com efeitos sobre as condições 

de ensino e sobre as condições reais de aplicação do novo modelo de avaliação; iii) a elevada 

rotatividade nas funções de responsabilidade na escola (como a mudança de diretores) e de agentes 

estratégicos para a monitorização da qualidade de ensino (como os supervisores), bem como a 

fragilidade das direções do Ministério (com efeito no modo como se poderia conceber a atividade de 

capacitação). 

Sem prejuízo de ser notório o esforço da equipa de coordenação para agir de modo a mitigar riscos 

de execução, persistiu nesta fase a ausência da conceptualização dos riscos do projeto e ausência de 

uma estratégia definida e de desenvolvimento de mecanismos de observação e medida que 

auxiliassem na definição de estratégias e ações de mitigação. 

E, se atendermos à especificidade da situação da RAP, é notória a ausência de resposta à 

incapacidade da USTP em assegurar a sua parte relativa ao funcionamento dos bacharelatos na 

região, continuando o projeto a executar a sua parte como se a sua participação fosse independente 

da lecionação das partes da responsabilidade da USTP.  
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Q4. A equipa do projeto apresentou as características adequadas, em termos de dimensão e em 

termos de perfil de competências, aos objetivos preconizados? 

 

O projeto assenta na existência de uma equipa de coordenação, de um conjunto de professores na 

execução, na sua maior parte agentes de cooperação portuguesa e em peritos locais e internacionais 

para funções técnicas específicas ou de apoio17.  

Dados os seus objetivos, o projeto desenvolveu atividades que requeriam núcleos fundamentais de 

competência para (i) a docência (no 2º ciclo do ensino secundário em São Tomé e na RAP e em 

bacharelatos, no ensino superior, na RAP); (ii) a conceção, execução e avaliação de ações de formação 

contínua, (iii) a profissionalização em serviço (até ao cancelamento da atividade), (iv) o reforço da 

supervisão pedagógica, (v) o apoio à gestão e administração de escolas e (vi) a capacitação de serviços 

centrais do Ministério da Educação. 

A estrutura de coordenação incluía uma coordenação geral, por parte do IMVF, não residente, uma 

coordenação local liderada por quadros locais (coordenador nacional e coordenadores-adjuntos), 

com assessorias à coordenação por parte de cooperantes portugueses.  

O coordenador nacional e os coordenadores adjuntos18 são quadros locais com vasta experiência 

profissional e no setor da educação. Na fase inicial, alguns acumulavam funções no projeto com 

funções de responsabilidade a nível do Ministério da Educação (coordenação do ensino profissional, 

metodólogos), o que deixou de ocorrer ao longo do projeto. Os assessores à coordenação, todos 

professores, por sua vez, acumularam sempre funções letivas com as outras funções no projeto, 

incluindo as de pertencerem à equipa de coordenação. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Não tendo sido detetado nenhum estrangulamento nas funções de suporte (administrativa, financeira, transporte e 
logística), restringimos esta avaliação à implementação técnica do projeto. 
18 A designação das funções de coordenação é fluida ao longo dos relatórios de execução. De entre as designações 
adotadas (coordenador-geral/ coordenador nacional; coordenadores adjuntos/coordenadores sectoriais) optou-se pela 
que melhor corresponde à dinâmica da equipa segundo os avaliadores. 
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Figura 11. Organigrama inicial da equipa  

 

Fonte: elaboração própria 

 

A equipa de coordenação funcionou, de acordo com as entrevistas realizadas, com forte colegialidade 

ao longo da maior parte do período de execução. A coordenação em São Tomé foi exercida pela 

coordenação nacional em forte articulação com a coordenação-geral. 

A articulação do projeto com o Ministério da Educação, para além de realizada nos comités de 

acompanhamento, foi garantida por duas vias. Numa primeira fase, o coordenador nacional e os 

coordenadores adjuntos participavam nas reuniões do Conselho Consultivo do ministério. Quando 

deixaram de o fazer, as visitas de terreno da coordenadora-geral passaram a ser momentos fortes de 

articulação e planeamento da estratégia de colaboração com o ministério, tendo os interlocutores 

santomenses destacado a produtividade destas reuniões.  

A estrutura de coordenação foi adaptada, na execução, para se adequar melhor ao projeto 

reajustado, porquanto o seu desenho correspondia às necessidades da candidatura antes da redução 

do financiamento e das atividades. Assim, no segundo ano de execução foi reduzido um coordenador 
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adjunto, que foi relatado nas entrevistas estar inicialmente vocacionado para os equipamentos e 

foram redefinidas as funções dos outros dois adjuntos. O coordenador adjunto que acompanhava na 

primeira fase o ensino profissional – e continuou a acompanhar no primeiro ano da segunda fase – 

passou a acompanhar a profissionalização e, depois, a informação sobre o sistema de ensino. A 

coordenadora adjunta passou a acompanhar a informação sobre formação contínua.  

No desenho inicial da equipa de coordenação, a função de planeamento, coordenação e supervisão 

da formação contínua não estava entregue a um especialista, sendo desempenhada por uma 

professora com funções de apoio à coordenação. Mas, ao contrário da primeira fase do projeto, o 

IMVF não contou nesta fase com a colaboração de nenhuma instituição de ensino superior 

portuguesa19 e a especificidade das funções exigia o envolvimento de uma especialista.  

A lacuna foi preenchida com a contratação de uma coordenadora pedagógica residente 

“possibilitando assim uma supervisão e assistência permanentes à equipa” (Escola+, 2014, p. 105). 

Em consequência, a estrutura de coordenação foi recomposta, tendo passado a acolher uma nova 

valência, adequada à diversidade e complexidade do acompanhamento da vertente pedagógica do 

projeto, respeitante à formação contínua. 

A partir do segundo ano, as funções de supervisão dos professores cooperantes e formação contínua 

estiveram concentradas na coordenadora pedagógica. Em termos de formação, esta não assumiu a 

responsabilidade pelas formações no âmbito do apoio aos serviços do Ministério da Educação de STP 

nem a logística das ações de formação contínua e do apoio à supervisão, que continuaram repartidas 

entre assessores à coordenação. Mas a existência de uma área de competências específica numa 

equipa sem pelouros definidos para quaisquer outras áreas comporta o risco de tensão no 

funcionamento colegial da equipa. 

Se a criação do coordenador pedagógico, com o perfil que lhe foi atribuído, permitiu ao projeto 

contar com um profissional de formação de professores, com experiência no campo e dedicado 

prioritariamente a esta atividade estratégica nesta fase do projeto, observa-se, contudo, que não 

tendo esta posição sido criada de raiz, implicou a perda de um ano no desenho de uma estratégia 

coerente para a formação contínua e correspondeu a uma necessária adaptação em percurso que 

poderia ter sido feita no desenho do projeto e prevista quando foi tomada a decisão de entregar à 

equipa de coordenação a responsabilidade por esta atividade. 

 

                                                           
19 O que está por sua vez ligado à não incorporação de uma recomendação da avaliação da Fase I. 
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Figura 12. Organigrama da equipa a partir do segundo ano do projeto 

 

Fonte: elaboração própria (o organigrama representa a interpretação da equipa e não a que está presente nos 

documentos oficiais do projecto). 

 

Acresce que as funções de coordenação pedagógica foram assumidas, ao longo dos quatro anos do 

projeto, por três pessoas diferentes: inicialmente por uma professora cooperante e no final do 

primeiro ano, sentida a necessidade de uma coordenação específica para esta área, foi feita a 

contratação de uma especialista que viria a ser substituída ao final de um ano. As sucessivas 

alterações traduziram-se: (i) num contínuo tatear metodológico e instrumental nos modos de 

recolher informação para fazer a caracterização dos professores santomenses e elaborar os 

diagnósticos de necessidades de formação; (ii) numa reformulação progressiva das estratégias, 

prioridades e áreas e modalidades de organização da formação contínua; (iii) numa demora 

significativa no arranque das ações de formação contínua; (iv) num incipiente dispositivo de 
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monitorização das ações e dos seus efeitos, que só conheceu algumas melhorias no terceiro ano do 

projeto. 

O mesmo tipo de correção em percurso se registou quanto à profissionalização em serviço. A 

atividade, que carecia de forte interlocução com o Governo e de capacidade política e financeira do 

Ministério, por se ligar necessariamente ao desenvolvimento da carreira profissional, estava prevista 

para entrar em execução no terceiro ano do projeto. Na fase de preparação do lançamento da 

atividade, a responsabilidade pela tarefa esteve entregue à coordenação, que desenvolveu esforços 

na conceção de um modelo “adequado ao contexto socioeconómico do país, de tal forma que 

possam ser retidos os ganhos decorrentes da atividade com os menores custos para o país” (Escola+, 

2015, pp. 147-148). Previa-se de início ter apenas no terceiro ano um especialista na atividade, ou 

seja quando ela entraria, teoricamente, em execução e não no período de preparação. Esse 

especialista veio a ser contratado. Mas as condições para o desenvolvimento da atividade já não 

estavam reunidas, face aos desenvolvimentos no contexto nacional e na relação com os parceiros. 

Na avaliação da especialista recrutada, o trabalho de preparação da atividade não foi adequado: 

“analisando as informações constantes dos relatórios anteriores, bem como as que me iam sendo 

disponibilizadas pela própria equipa de coordenação e cotejando-as com a leitura do que me era 

dado observar no terreno, podemos talvez concluir que o processo de definição e negociação desta 

linha de trabalho não terá sido conduzido da melhor forma, revelando ambiguidades nos próprios 

conceitos utilizados, sempre definidos a partir da realidade portuguesa, bem como falta de 

articulação com os outros níveis de ensino. A profissionalização dos professores do ensino secundário 

não pode ser autónoma relativamente quer aos outros níveis de ensino quer aos outros sistemas de 

formação (inicial e contínua).” (Relatório de assessora para a profissionalização, 2015-2016, p3). 

O projeto, aliás, esteve à margem, durante os dois primeiros anos, do processo que viria a definir o 

insucesso da atividade. Como referiu a coordenadora pedagógica no 5º Comité Técnico de 

Acompanhamento: “a atividade da Profissionalização, como estava desenhada no projeto, não tinha 

cabimento para o MECCC se aparecesse desarticulada de todo o processo que estava a ser preparado 

com o apoio do Banco Mundial, ou seja, não faria sentido apresentar qualquer proposta de modelo 

de profissionalização em serviço desarticulada do processo negociado pelo MECCC com o Banco 

Mundial desde há cerca de dois anos, e neste quadro, percebia-se que chegar à questão concreta da 

profissionalização dos professores sem habilitação profissional não poderia ocorrer nos horizontes 

temporais da Fase II do projeto” (Escola+, 2017b, p. 3). Segundo a informação recolhida, a assessora 

para a profissionalização chega ao terreno antes de o projeto ser informado do trabalho com o Banco 
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Mundial. O projeto esteve à margem dessa negociação de dois anos, nem por que, se não fazia 

sentido avançar desarticuladamente do processo negociado pelo Ministério da Educação com o 

Banco Mundial, o projeto não conseguiu ser plenamente envolvido20 e, não o sendo, tentou avançar 

de modo separado. 

Resulta claro, em nosso entender, que a falta de um especialista prejudicou significativamente as 

possibilidades de sucesso do projeto nesta área e dificultou a capacidade de influenciar o modelo de 

profissionalização que venha a resultar de um processo do qual, pela natureza das suas atividades, o 

projeto não deveria ter sido marginalizado. Se é certo que seria difícil levar esta atividade, estratégica 

para a qualidade da educação, até ao fim, é também adequado dizer que o projeto foi ultrapassado 

numa atividade em que poderia ter contribuído mais para as sementes do futuro modelo de 

profissionalização de professores no país.  

O problema de conceção da equipa de coordenação que afetou a formação contínua, onde foi 

corrigido, e a profissionalização, onde teve correção apenas parcial, encontra-se ainda, sem ter 

havido a mesma capacidade de correção, no que diz respeito ao apoio aos serviços centrais do 

Ministério. 

A responsabilidade por estas atividades, dentro da equipa de coordenação, foi atribuída a uma 

professora, com vasta experiência no país, bem como na docência e em gestão escolar. Mas o perfil 

adequado à coordenação desta tarefa seria o de alguém com experiência na gestão de sistemas 

educativos e, em especial, em funções de planeamento educativo. Adoptou uma estratégia pobre 

em termos de capacitação institucional, na medida em que se segue um modelo de “prestação de 

serviços” mais próximo da externalização de tarefas do que do trabalho em conjunto e nem sempre 

pelos especialistas mais qualificados para o efeito, dado a sua qualificação ser a de docentes e não a 

de técnicos de planeamento educativo. Acabou por ser o Ministério da Educação, a partir da 

conceção e execução do PADE a dar ao projeto sentido estratégico e racionalidade para a intervenção 

de apoio ao Ministério. 

Quanto à equipa de professores portugueses, esta foi constituída quer por elementos que 

transitaram da fase anterior do projeto, quer por novos elementos entretanto recrutados.  

                                                           
20 No testemunho de pessoa  com responsabilidade no projeto. “acabámos por conseguir alguma articulação - ainda que 
ténue - ao sermos envolvidos na participação nos ateliers dinamizados pela consultora do Banco Mundial e ao termos 
podido dar algum contributo para os documentos que daí saíram. Importa também referir que o Ministério da Educação 
de STP levou tempo a informar sobre as negociações com o Banco Mundial e, depois, a explicar exatamente o que é que 
o Banco Mundial estava a propor (isto, aliás, só se percebeu claramente no final do atelier do Quadro de Qualificação dos 
Professores).”  
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As funções desempenhadas pelos professores aliaram sempre a docência à intervenção na formação 

contínua, quer nas formações transversais quer nas específicas, e ao reforço da supervisão, em 

trabalho de pares com os supervisores santomenses. O princípio geral foi o do recrutamento de um 

professor por disciplina, assumindo-se ainda que, para algumas disciplinas, nomeadamente a Língua 

Portuguesa e a Matemática, pelo seu carácter estratégico, existiria mais do que um professor. Mais 

tarde, identificadas novas necessidades, a equipa viria a ser reforçada na RAP (Língua Portuguesa) e 

na disciplina de Francês, devido à interrupção de apoios pela cooperação francesa e na assunção da 

tarefa de desenvolvimento de Programa da disciplina para o ensino básico e secundário. Em ambos 

os casos estamos perante reforços perfeitamente justificáveis21.  

Os interlocutores do Ministério da Educação santomense reconheceram nas entrevistas o bom nível 

dos professores recrutados, o seu desempenho e experiência e fazem-no em contraponto com 

experiências anteriores de recrutamento de professores inexperientes. Mais, salientaram a 

importância de continuar a contar com professores portugueses22, quer pelo seu efeito direto 

enquanto docentes de turmas do ensino secundário, quer pela possibilidade de ajudarem colegas 

santomenses a melhorar o desempenho, tendo chegado a ser proposto que os professores 

portugueses fossem assessores dos delegados de disciplina ou mesmo delegados de disciplina. 

As funções reais dos professores eram as de docentes-formadores, quer pelo seu trabalho na 

formação contínua, da conceção da formação à elaboração de materiais e à função de formadores, 

quer pelo seu trabalho com os supervisores. Mas o perfil de professor que, de início, integrou esta 

equipa foi o da lecionação da respetiva disciplina no ensino secundário santomense muito mais do 

que o das outras funções. O reconhecimento dos limites de um perfil de professor com formação 

científica e pedagógica adequada e comprovada experiência profissional que, em muitos casos, 

incluía uma experiência de cooperação e de trabalho de terreno em África ou mesmo em S. Tomé, é 

comprovável: pelas dificuldades que os mesmos manifestaram - e nos expressaram dizendo ter 

sentido algum desconforto inicial no desempenho de algumas das funções atrás identificadas.  

O perfil de recrutamento de professores evoluiu durante a execução do projeto. De uma formulação 

de requisitos inicial centrada na experiência como professor e em África para uma formulação revista 

que incluía a formação em didática ou supervisão e a experiência em formação de professores, o que 

                                                           
21 Como referiu em entrevista uma representante do Camões, I.P. este projeto é “uma perspetiva global de melhoria do 
ensino secundário, da reforma em todas as disciplinas. Não é um projeto de língua portuguesa”. 
22 Vários interlocutores sublinharam a existência de disciplinas particularmente carenciadas, em que destacaram o 
português, a matemática e as línguas estrangeiras. 
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mitigou os riscos associados ao perfil de recrutamento inicial, nomeadamente quanto à formação 

contínua. 

Poderíamos, portanto, concluir, quanto ao perfil dos professores recrutados: (i) o grande potencial 

presente nos mesmo, quer relativamente à lecionação, quer relativamente ao apoio aos colegas 

santomenses (formação contínua de proximidade), quer relativamente à execução das acções de 

formação contínua desenvolvidas pelo projeto, quer ainda relativamente à parceria desenvolvida 

com os supervisões do Ministério da Educação de STP no âmbito das visitas supervisivas - domínios 

para os quais as recomendações desta avaliação farão apelo à continuidade; (ii) a fragilidade na área 

de desenho de programas de formação contínua (diagnóstico de necessidades e conceção de 

programas, por exemplo) que obrigaram ao recurso aos revisores científicos como veremos a seguir. 

Na perspetiva de equipa alargada, referimos também os revisores científicos cuja função seria a de 

garantir a qualidade da formação a ministrar, considerando a sua abrangência e diversidade. Nesse 

âmbito, a primeira coordenadora pedagógica logo no seu primeiro relatório trimestral, identifica a 

necessidade de apoio e propõe uma solução: diz ter identificado “um conjunto de peritos na área da 

formação de professores disponíveis para colaborarem como revisores científicos em regime de 

voluntariado” (relatório de Coordenadora Pedagógica 2014/15). Mas identifica igualmente alguns 

constrangimentos, nomeadamente o risco de entregar o trabalho de supervisão científica da 

formação a voluntários quando nota que “no que se refere aos revisores científicos externos que têm 

apoiado a preparação das ações de formação científicas, consideramos que a sua colaboração tem 

sido imprescindível, contudo, temos constatado que nem sempre têm tido a disponibilidade 

necessária para enviar feedback dentro do período de tempo desejável” (relatório de Coordenadora 

Pedagógica 2014/15). 

A aposta no trabalho voluntário a distância de revisores científicos, portugueses não-residentes, foi 

continuada pela segunda coordenadora pedagógica, que se empenhou em otimizar o circuito de 

comunicação entre os formadores e os revisores e a adoção do feedback das recomendações dos 

revisores (relatório de Coordenadora Pedagógica 2015/16). 

Os revisores científicos são chamados a dar feedback sobre materiais de formação, plano geral de 

formação e planos de sessões de formação. O seu contributo foi concebido pela equipa de 

coordenação, como forma de compensar quer a inexistência de uma instituição especializada 

parceira quer a ausência de experiência em formação contínua da USTP. A primeira coordenadora 

sublinhou, no seu último relatório, “relativamente aos revisores científicos, será muito importante 

que se mantenha esta prática por forma a garantir o rigor científico e pedagógico-didático das ações 
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de formação a serem implementadas, contribuindo também para o processo de desenvolvimento 

pessoal e profissional de cada um dos professores / formadores.” (relatório de Coordenadora 

Pedagógica 2014/15). Os professores cooperantes viram neles uma forma de reduzir as próprias 

limitações no desenvolvimento de um trabalho para o qual não estavam preparados de conceção de 

formação contínua (cf. Focus group cooperantes). Ou seja, comungaram do depósito da garantia de 

qualidade da formação em especialistas voluntários e a distância e conceberam o efeito do seu 

envolvimento como útil no desenvolvimento profissional dos professores cooperantes. Mas o foco 

do projeto é a melhoria das competências dos professores santomenses e perdeu-se nesta solução 

sub-ótima um potencial de efeitos que uma coordenação estratégica da formação teria permitido. 

Considerando ainda uma visão mais alargada de equipa, uma segunda estratégia de mobilização de 

know-how de formação contínua foi a cooperação com a USTP. Esta estratégia tem a vantagem de 

envolver a instituição local com vocação para a formação de professores e de poder contar com uma 

rede profissional que congrega o saber localmente disponível. Foi celebrado a 1 de fevereiro de 2014 

um protocolo de cooperação entre o IMVF e o ISP de STP que estabeleceu que este indicaria 

responsáveis pela supervisão pedagógica e científica das ações de formação (os “pontos focais”), 

indicaria formadores para colaborar na sua implementação e certificaria as ações de formação 

supervisionadas. Mas, dada a baixa experiência da USTP na formação contínua e as baixas 

expectativas da equipa de coordenação, o efeito do envolvimento dos pontos focais acabou por ser 

limitado. 

O processo de indicação de pontos focais teve um ritmo irregular, que limitou a participação de 

alguns deles na conceção da formação. A primeira coordenadora pedagógica reportou que “a 

existência de pontos focais / formadores da USTP para acompanhamento das ações de formação é, 

sem dúvida, uma mais-valia. Contudo, a indicação tardia dos mesmos constituiu-se como um 

constrangimento dado que não permitiu o seu envolvimento no processo desde o início, tal como 

seria desejável” (relatório de Coordenadora Pedagógica 2014/15). 

Os problemas de envolvimento da USTP não se limitaram à fase inicial. Permaneceu até ao fim uma 

ambiguidade de funções dos pontos focais. Se, como nos foi indicado pelo coordenador nacional, 

havia uma intenção clara de que os pontos focais fossem parte do processo de controlo de qualidade 

para garantir a certificação da formação pela USTP, sendo também formadores, acabaram por ser 

mais formadores do que avaliadores ou parceiros na construção da formação e, como registámos na 

entrevista coletiva, identificam-se muito mais como formadores do que como pontos focais do 



PPLL CONSULT  

Avaliação Externa ao Projeto Escola+, Fase II em São Tomé e Príncipe 
Relatório Final 

 

51 

projeto na USTP. A mudança de equipa dirigente na USTP implicou o restabelecimento da ligação. 

Mas foi sempre garantida a certificação da formação e isso é de extraordinária importância. 

Sem prejuízo de o envolvimento da USTP ter sido bem inferior ao desejável, esta primeira experiência 

permitiu ao projeto o acesso a formadores locais e permitiu à USTP a participação na formação 

contínua de professores – o que constitui um primeiro confronto com uma nova área de trabalho -, 

iniciando um caminho de acesso a quadros locais por parceria institucional que contribui para a 

sustentabilidade da intervenção. 

No que se refere à RAP, a equipa do Projeto presente na região, tinha a dimensão e o perfil de 

competências necessário ao desempenho das funções que lhe foram atribuídas, quer na docência no 

ensino secundário, quer no ensino superior (cursos de bacharelato), quer ainda na execução das 

acções de formação contínua que, no essencial, eram concebidas em São Tomé. Deve destacar-se 

ainda que o microcosmos social da região proporcionou à equipa – e esta soube aproveitar – as 

oportunidades para construir relações de proximidade com os professores, os alunos e as 

autoridades regionais, que se mostraram produtivas em termos formativos e sociais. 

 

 

Q18. O projeto mostrou a flexibilidade necessária para responder a novas prioridades? 

 
Neste âmbito, entendemos que flexibilidade para acolher novas prioridades é a capacidade para 

adequar as atividades da equipa em relação a situações que foram surgindo, após o reajustamento 

do projeto por razões orçamentais e fora do desenho inicial. Identificámos dois tipos de situações e 

de respostas: i) situações novas que a equipa considerou prioridades, e de que se apropriou 

procurando respostas adequadas; ii) situações novas criadas por solicitações que lhe foram feitas e 

às quais respondeu em referência aos pedidos que recebeu. 

Em relação a prioridades de que a equipa se apropriou, encontra-se essa flexibilidade em vários 

aspetos.  

Nas várias atividades no âmbito da formação contínua (transversal e disciplinar)23, as temáticas e 

organização foram evoluindo numa perspetiva modular de melhor adequação aos públicos visados. 

Os professores cooperantes na lecionação de disciplinas do 2º ciclo também não se limitaram à 

                                                           
23 Ver anexo 10 “Quadro Geral sobre as ações de formação contínua para professores” (documento recolhido em STP), 
2017. 
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função letiva, antes contemplaram o exercício pleno da docência, com envolvimento na vida escolar 

e, sobretudo, incluíram atividades de grande relevância pedagógica, como as de apoio prestado aos 

colegas da mesma disciplina e atividades de planificação quinzenais com os delegados de disciplina24. 

Não estando inicialmente previstas, estas atividades fizeram emergir novas necessidades e o projeto 

encontrou mecanismos de resposta, revelando flexibilidade e autonomia na sua intervenção. 

A questão do ensino da disciplina de Francês no secundário e no básico merece também uma 

referência. Esta disciplina não tinha feito parte da revisão curricular por ser da responsabilidade da 

cooperação francesa,  que entretanto, e por razões que não conseguimos esclarecer completamente, 

deixou de apoiar o ensino no país, retirando os manuais que eram utilizados e deixando as escolas 

sem qualquer apoio. Foi pedido ao projeto que elaborasse programas e materiais para a disciplina e 

concebesse e realizasse ações de formação para os professores. O projeto respondeu em tempo útil 

a esta solicitação.25 

No trabalho de pares entre os supervisores e os professores cooperantes26, é notório que a 

colaboração evoluiu positivamente em resposta a necessidades e pedidos que surgiram decorrentes 

das visitas às escolas, tanto no apoio aos professores como à produção de materiais para os alunos. 

Esta intervenção revela autonomia e flexibilidade do projeto nas respostas que foram encontradas. 

Quanto às solicitações que foram feitas em relação ao que não estava previsto, a flexibilidade do 

projeto passou por várias fases, ligadas à capacidade e qualidade de interlocução com o Ministério 

da Educação, mas com frequência e durante quase todo o período de implementação, houve grande 

capacidade de adaptação. Para isso contribuíram, quer a relação da equipa de coordenação do 

projeto com as estruturas e os responsáveis do Ministério da Educação, quer os momentos da 

reformulação das prioridades de STP decorrentes das mudanças de ciclo político, quer o modo como 

estas prioridades chegam ao projeto e foram integradas e assumidas por este. 

As entrevistas por nós realizadas, nomeadamente aos elementos da equipa coordenadora e à direção 

do projeto, aos vários responsáveis e ex-responsáveis do Ministério da Educação de STP, bem como 

da cooperação portuguesa, e alguns dos elementos documentais analisados (Atas do Comité Técnico 

de Acompanhamento Permanente, PADE, fundamentação para a realização de algumas das ações 

                                                           
24 Como pode ser observado nos relatórios de atividades dos professores cooperantes ao longo do projeto. 
25  Seguimentos de março de 2017 (Escola+, 2017g), abril de 2017 (Escola+, 2017e) e maio de 2017 (Escola+, 2017f); 
Relatório da 5ª CTP (Escola+, 2017b). 
26 Focus goup com os professores cooperantes; Relatórios de atividades dos professores cooperantes. 
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inicialmente não previstas) permitem-nos concluir da existência de três fases na construção das 

respostas do projeto às prioridades da política educativa. 

Uma primeira fase é caracterizada pela grande autonomia do projeto - mas que poderia ser 

considerada, com mais rigor, como uma situação de delegação - em que é grande a proximidade 

entre o que este prevê realizar e o que o Ministério da Educação de STP considera serem as suas 

prioridades, quer porque ainda estamos no início do Escola+, Fase II e o que está previsto tem (ainda) 

plena justificação, quer porque para o Ministro, na sequência das ações desenvolvidas na 1ª fase, 

“vocês são o secundário” e o projeto sabe o que se pretende. Em suma, o Ministério da Educação 

quer o que o projeto se propõe realizar e o projeto realiza o que o Ministério da Educação lhe pede, 

de acordo com as prioridades definidas para a política educativa. Esta fase caracteriza-se ainda pela 

facilidade relacional com o Ministro e a sintonia existente traduz-se, em termos de planeamento e 

acompanhamento do projeto pelo Ministério da Educação, na realização de reuniões semanais entre 

o coordenador geral do projeto e o Ministro.  

A flexibilidade do projeto em responder às prioridades do Ministério da Educação de STP encontra, 

entre muitos outros, um exemplo significativo na prossecução do apoio à implementação dos CSPQ. 

A estratégia adotada pela Carta de Política Educativa (MECF, 2012) priorizava o ensino técnico-

profissional e o Ministro da Educação no primeiro ano de execução do projeto pretendia-o. O projeto 

continuou a implementar a atividade. Como nos foi dito em entrevista “O ex-ministro da educação 

pretendia desenvolver o ensino técnico e, apesar do projeto não contemplar esta vertente, o projeto 

deu apoio ao Ministério da Educação de STP a pedido do ex-ministro, tendo em conta que o 

Ministério não tinha capacidade para o fazer.” (entrevista a membro da equipa de coordenação) 

A esta segue-se uma segunda fase, caracterizada por algum distanciamento, mas que tem várias 

leituras, conforme os atores e os factos em análise e os momentos em que ocorrem, sendo por vezes 

lido como sintoma de isolamento, outras vezes como sinal de independência e outras ainda de 

resistência.  

Este momento, que pode ser facilmente associado ao início do novo ciclo político, tem uma das suas 

primeiras expressões, por exemplo, na segunda reunião do Comité de Acompanhamento (Escola+, 

2015a) na qual participou o novo Ministro com uma longa intervenção, distanciada, reflexiva e crítica 

do desenho do projeto, de algumas das suas prioridades27 e da modalidade de acompanhamento 

instituída (o Comité de Acompanhamento) propondo uma nova estrutura com menos participantes 

                                                           
27 Questiona, por exemplo, a ausência de ações de acompanhamento e avaliação da reforma curricular. 
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e reuniões mais frequentes.28 A coordenação do projeto deixou de integrar o Conselho Consultivo do 

Ministério. As reuniões periódicas do coordenador do projeto com o (novo) Ministro deixaram de 

existir, passando a “não ter momentos de trabalho com ninguém” (entrevista a membro da equipa 

de coordenação). 

São também exemplos significativos desta nova fase: (i) vários pedidos formulados pelo novo 

Ministério da Educação de STP, a que o projeto considerou não poder dar resposta29; (ii) algum 

desconforto manifesto da equipa de coordenação do projeto face às mudanças em curso no sector 

metodológico da DES e nas direções das escolas e de alguns serviços centrais do Ministério da 

Educação, que punham em causa os “investimentos” já realizados pelo projeto na formação destes 

agentes da administração educativa; (iii) a questão da profissionalização em que chegaram a existir 

em paralelo duas assistências técnicas promovidas por duas entidades distintas – o Banco Mundial e 

o Escola+.  

Por último, temos uma terceira fase de aproximação, de quebra do isolamento. São instrumentos 

desta aproximação: (i) a aprovação do PADE, que veio explicitar formalmente as novas prioridades 

da política educativa do Governo, considerar o projeto como um parceiro e gerar uma dinâmica de 

envolvimento, ela própria portadora de sentido para o projeto30; (ii) os novos momentos formais de 

articulação entre o projeto e o Ministério da Educação de STP, via funcionamento do Comité Técnico 

de Acompanhamento Permanente, com reuniões e feedbacks mais frequentes; (iii) as reuniões de 

trabalho da nova coordenadora geral, que reunia com o Ministro e os quadros superiores do 

Ministério e como que recolhia um caderno de encargos e distribuía tarefas. A este propósito, não 

terá sido alheia a intervenção da coordenadora geral que em reuniões com a presença do 

coordenador nacional no Ministério da Educação fazia pontos da situação da evolução do projeto e 

recebia pedidos que transmitia ao Camões, I.P. quando necessário, e à equipa, numa perspetiva de 

“delegação de pedidos e responsabilidades” que inicialmente não estavam previstos mas a que a 

                                                           
28 “O Senhor Ministro terminou a sua intervenção salientando que era necessário fazer uma reflexão contínua sobre 

todas as questões anteriormente citadas, e sugerindo também que era necessário avaliar o impacto dos novos currículos 
do ensino secundário implementados na Fase I do projeto, bem como a eficiência do projeto nesta fase, sugerindo ainda, 
em vez do Comité de Acompanhamento nos moldes em que se estava a realizar, a criação de um comité executivo, com 
menos pessoas e que pudesse acompanhar continuamente as ações do projeto.” (Escola+, 2015a, p. 3). 
29 “A coordenação do projeto dizia que o Tribunal de Contas não deixava responder a esse pedido e, depois, afinal já 
podia” (entrevista a dirigente do Ministério da Educação de STP). “Eles habituaram-se a trabalhar sozinhos e depois 
quando vieram novas orientações diziam que não a tudo” (entrevista a dirigente do Ministério da Educação de STP). 
30 Uma dinâmica que permitiu dar respostas também para pedidos do Ministério da Educação de STP que não se 
integravam nas ações previstas no PADE indo-se, portanto, para além da parceria já estabelecida com este, 
nomeadamente algumas ações de formação que foram sendo pedidas, como a do planeamento, a aquisição de 
equipamento, etc. 
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equipa ponderou ser útil e oportuno responder, considerando circunstâncias várias que foram 

evoluindo. 

Nesse âmbito incluímos as respostas a solicitações diversas em parceria com o PADE do Ministério 

da Educação de STP, a pedido da DGPIE, da DES e de outras direções do Ministério da Educação e 

referentes a ações de formação31 ou a contributos de ordem documental (estatísticas, legislação 

vária, documentos de apoio à intervenção de técnicos das direções do Ministério da Educação)32. O 

reforço dos professores na RAP é outro exemplo de alterações decididas nesta fase. 

Acresce ainda a intervenção do projeto na AALES em colaboração com o Gabinete de Avaliação e 

Acreditação Educacional (Escola+, 2017b). 

A reestruturação do sector de metodologia exigiu nova e mais diversificada formação, ministrada 

pelo projeto em sucessivos cursos, a um corpo de supervisores renovado, e a outros interessados de 

outras direções do Ministério da Educação de STP; obrigou também a uma nova constituição de 

equipa de supervisão o que implicou, por parte do projeto, uma atuação flexível não só em relação 

ao trabalho de preparação das visitas às escolas como também na criação de documentos vários que 

munissem os supervisores, e respetivos pares, de instrumentos adequados às funções de supervisão 

previamente definidas. 

Esta terceira e última fase caracteriza-se por um reforço da cooperação do projeto com o Ministério 

da Educação, com uma integração que é quase subordinada à estratégia superiormente definida por 

este e que, como tal, deve ser valorizada ao conseguir dar resposta a novos pedidos e a novas 

prioridades. Uma parte do projeto praticamente integra-se no PADE e é agora um dos vários fios que 

o Ministro puxa. Algumas das suas ações são mesmo desenvolvidas em parceria com os serviços do 

Ministério, já sem grande autonomia, respondendo a encomendas, e são desenvolvidas, quer com 

serviços do ministério, quer com outros parceiros da cooperação cuja política o Ministério tinha 

adotado.33  

Cabe deixar aqui, ainda, algumas notas sobre o papel que a Embaixada e a cooperação portuguesa 

poderiam ter desempenhado nalgumas situações concretas, onde o IMVF teria sempre dificuldade 

em se afirmar isoladamente.  

                                                           
31 Ver anexo 11 “Ações de formação implementadas no âmbito do R4” (documento recolhido em STP durante o trabalho 
de campo), 2017. 
32 Ver anexo 9 “Listagem de Produção Documental” (documento recolhido em STP durante o trabalho de campo), 2017. 
33 Ver anexo 9 “Listagem de Produção Documental” (documento recolhido em STP durante o trabalho de campo), 2017. 
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Uma das situações diz respeito aos potenciais efeitos de uma mudança de governo na alteração de 

prioridades previstas num projeto negociado com o governo anterior. Esta era uma situação onde 

seria desejável que a Cooperação Portuguesa tivesse formalizado um momento de reanálise das 

prioridades e das acções-chave do projeto com o novo governo e, se necessário, procedesse aos 

reajustes necessários que, por vezes, ultrapassam as competências próprias de uma entidade 

executante. 

Uma outra diz respeito à importância de existirem contactos entre doadores e atores estrangeiros e 

internacionais (cooperação francesa, cooperação chinesa, cooperação brasileira, Banco Mundial, 

Unesco, etc.), que têm as suas próprias agendas e cuja articulação era relevante para a área de 

intervenção da cooperação portuguesa na educação: o ensino secundário. A Embaixada, mesmo 

tendo como facilitador o Ministério da Educação de STP, tem sempre aqui um importante papel de 

recolha de informação, de sensibilização e de promoção de encontros com estes doadores, que 

possam ser facilitadores da articulação das intervenções e da consecução dos objetivos da 

cooperação portuguesa. Algumas vantagens de uma atitude mais proactiva da Embaixada 

portuguesa poderiam ainda ter ocorrido a propósito da substituição da cooperação francesa no apoio 

ao ensino da Língua Francesa no secundário, das potencialidades da existência de um centro de 

formação brasileiro como valioso recurso para a formação de jovens a nível secundário técnico, ou 

das iniciativas do Banco Mundial e da Unesco nos domínios da profissionalização e da carreira 

docente, ou ainda da avaliação aferida, uma iniciativa do Banco Mundial que acabou por ser 

estendida ao ensino secundário, por iniciativa do Ministério da Educação.  
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Avaliação da eficácia e eficiência da implementação  
 

Q5. Em que medida o modelo de gestão potenciou a implementação do projeto, promoveu a 

apropriação pelos atores locais, a responsabilização mútua e a complementaridade dos 

intervenientes e a complementaridade com outras iniciativas no sector?  

Q7. De que forma funcionou a articulação entre o projeto e as estruturas oficiais da educação em 

São Tomé e Príncipe? 

 

O modelo de gestão não criou dificuldades à implementação do projeto. A entidade financiadora 

(Camões, I.P.) também acompanha o projeto, no Comité de Acompanhamento, tal como a Embaixada 

de Portugal, assegurando e articulando a coerência desta intervenção com a política da cooperação 

portuguesa no país. 

O IMVF é a entidade executora, sendo responsável pela equipa de coordenação e por grande parte 

dos inputs do projeto. A USTP aparece como parceiro local para a formação de professores, tendo 

como função acompanhar o projeto, validar o saber científico e técnico e certificar as ações de 

formação ministradas, tal como foi feito na Fase I do projeto, nessa altura em parceria com o Instituto 

Politécnico de Leiria. O envolvimento direto da USTP foi formalizado mediante um protocolo 

celebrado no início do projeto. 

O Ministérioda Educação de São Tomé e Príncipe tem um papel de beneficiário direto, é parceiro na 

execução e participa no acompanhamento, prevendo-se um envolvimento estratégico, coerente com 

o objetivo do projeto34.Tanto o documento de desenho do projeto, como os relatórios intercalares 

mencionam a importância da articulação e apresentam estratégias para a promoção da articulação 

e da apropriação.  

O Comité de Acompanhamento que tem caráter consultivo, para além de contar com a participação 

das entidades executoras, conta com a participação do Camões, I.P., entidade financiadora, e outras 

autoridades nacionais e internacionais cuja ação tem implicações ou sinergias com o sector da 

educação. O Comité de Acompanhamento é um mecanismo de coordenação e monitorização do 

                                                           
34 “Todas as atividades do projeto deverão ser implementadas em estreita parceria com o Ministério da Educação, Cultura 
e Formação de São Tomé e Príncipe e sustentadas pelo mesmo após a conclusão do projeto, estando por isso previsto 
um importante eixo de capacitação institucional do parceiro local.” (IMVF, 2013, p. 33). 
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projeto, com elevado potencial de promoção da articulação entre o projeto e as estruturas oficiais 

de STP e foi criado com essa intenção35. 

 

Figura 13. Mapeamento dos detentores de interesse do Projeto Escola+, Fase II 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Os beneficiários diretos estão bem identificados para cada ação: professores em formação 

(bacharelatos e formação contínua), professores que recebem visitas de supervisão, alunos do 2º 

ciclo do ensino secundário (com professores do projeto), gestores escolares, e serviços do Ministério. 

O acompanhamento garante o envolvimento das instituições com interesse na execução do projeto 

e está prevista uma relação com os parceiros da cooperação na educação (Banco Mundial, Unicef e 

Fundação Calouste Gulbenkian). 

Não obstante, e apesar do modelo, o envolvimento do Ministério da Educação de STP enquanto 

coexecutor do projeto nunca foi consolidado e a articulação entre o projeto e as estruturas oficiais 

da educação de STP conheceu diferentes fases, acompanhando as mudanças de ciclo político (ver 

questão de avaliação 18, supra). 

Os aspetos mais sensíveis que se identificaram quanto ao modelo de gestão têm a ver com a criação 

de condições reais para o envolvimento do Ministério da Educação.  

                                                           
35 “Na fase de implementação, pretende-se reforçar e ampliar as vozes ouvidas e envolvê-las mais, em especial, na 
tomada de decisões que possam ter um impacto mais largado. É para isso prevista a criação de um Comité de 
Acompanhamento, com carácter consultivo, contando com a participação das competentes autoridades nacionais, mas 
também doadores e organizações internacionais, e o setor privado.” (IMVF, 2013, p. 32) 
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No protocolo que cria o projeto, apesar de o Ministério da Educação de STP ser definido como 

coexecutor, as suas responsabilidades são definidas como sendo as de um propiciador de condições 

para a execução do projeto: “proporcionar condições”; afetar quadros técnicos”; “isentar o projeto 

de direitos e demais imposições alfandegárias”, garantir a adequada colocação e articulação dos 

agentes de cooperação”; “facilitar ao Camões, I.P. (…) o acesso”; “assegurar a adequada visibilidade” 

(ver Cláusula 6 de Camões, I.P., IMVF, MECF, 2013, p. 3 ). 

Os entrevistados que não pertencem à equipa do projeto foram convergentes em considerar que o 

projeto sofreu com a instabilidade política, o que dificultou a apropriação, e que foi apenas a partir 

da criação do Comité Técnico de Acompanhamento Permanente36 e do envolvimento no PADE que 

se teve uma relação de parceria na execução do projeto. 

Na nossa interpretação, o modelo de equipa de Coordenação (ver Q4, acima), em que não foi incluído 

um técnico de educação potenciou a dificuldade de obter resultados significativos na capacitação do 

Ministério da Educação de STP e a dificuldade em dar coerência estratégica ao apoio à administração 

da educação. Essa dificuldade foi potenciada, do lado santomense, pela rotação de quadros 

dirigentes e incipiência da estrutura administrativa do Ministério. Recorde-se, a título de exemplo, 

que o Departamento do Ensino Secundário, além da diretora e dos supervisores tem um único 

técnico. Mas não se pode atribuir a responsabilidade por esta questão ao modelo de atores do 

projeto. Mais, os dirigentes da estrutura do Ministério da Educação entrevistados convergiram na 

apreciação positiva da relação com a equipa de coordenação37 e, embora não houvesse reporte 

sistemático dessas atividades, foi possível durante a avaliação compilar uma lista de pedidos do 

Ministério a que o projeto tinha atendido, que inclui pareceres, relatórios técnicos, projetos de 

regulamentação, etc.38. A escassez e fragilidade do projeto no apoio institucional ao Ministério da 

Educação não se deve ao modelo de gestão, mas ao próprio desenho da atividade (ver pp. 101-102 

infra).  

Essa fragilidade está associada, contudo, à posição que encontrámos no Ministro da Educação e nos 

técnicos do ministério santomense de que, do lado português, se devia reformular o modelo de 

gestão e acompanhamento e incluir o Ministério da Educação de Portugal.  

                                                           
36 A primeira reunião deste Comité realizou-se a 1 de dezembro de 2015. 
37 Vários dirigentes, aliás, conheciam a equipa e o projeto de funções anteriores, nomeadamente enquanto ex-diretores 
de escolas que beneficiaram de apoio do projeto. 
38 Ver, no anexo 9, “Listagem de Produção Documental” (documento recolhido em STP). 
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Atendendo a que este projeto de cooperação se centrou numa reforma do ensino e num esforço de 

capacitação do Ministério e à fragilidade das instituições santomenses, garantir o acompanhamento 

do Ministério da Educação português a projetos em educação é, no nosso entendimento, adequado. 

Tal poderia ser feito pelo seu envolvimento aconselhando o Camões na cooperação em educação na 

fase de concepção de projetos e pela participação em Comissões de Acompanhamento desses 

projetos, bem como na implementação da capacitação institucional dos Ministérios homólogos.   

Outro aspeto do modelo a ter em conta tem a ver com o modo de garantir o acesso a uma instituição 

especializada em formação de professores. Afastada a convocação de uma instituição especializada 

portuguesa, que desse input ao projeto, a exemplo do que fizera o Instituto Politécnico de Leiria na 

primeira fase, foi iniciado o desenho da formação contínua com uma professora integrada na 

coordenação. Mas esta solução levantava problemas quanto à qualidade científica e técnica e quanto 

à certificação da formação. A alternativa encontrada (reforçar a equipa com um especialista, fazer 

protocolo com ISP e recorrer a especialistas a distância e em trabalho voluntário) resolveu alguns 

problemas, mas o entrosamento pretendido entre a equipa e a USTP39 nunca foi conseguido. As 

reuniões mensais e trimestrais para acompanhamento do protocolo40 não se institucionalizaram. A 

Universidade nomeou os pontos focais e os formadores, mas estes, sendo depois contratados pelo 

projeto, identificaram-se e foram identificados pelo projeto e pela própria Universidade mais como 

prestadores de serviços do que como representantes de uma instituição parceira. A Universidade é 

paga separadamente dos pontos focais e formadores que nomeia, o que associa o seu envolvimento 

essencialmente à emissão de certificados. A equipa do projeto sublinha que esta evolução se prende 

com a fragilidade da instituição na formação contínua. Mas o resultado é o de que, apesar de 

formalmente parceira, a USTP, que passou por um processo de mudanças siginificativas, não se sente 

como tal41, ao ponto de o Ministério da Educação de STP posicionar o seu envolvimento para a futura 

formação não como continuidade e aprofundamento desta experiência mas como um novo começo, 

em rutura com o atual modelo de cooperação com o IMVF. 

A fragilidade institucional da Universidade é real e afeta a formação de professores, que é uma peça 

essencial da melhoria da qualidade da educação. Mas não está considerado no modelo de atores 

desenvolvido para o projeto que, no protocolo, não prevê qualquer capacitação da Instituição, antes 

                                                           
39 “O sentido era criar uma dinâmica de envolvimento e de participação” (entrevista a membro da equipa de 
coordenação). 
40 Nº 3 da Cláusula V (IMVF, ISPSTP, 2014, p.3). 
41 “Há um protocolo com a Universidade mas a relação é entre o Escola+ e os professores (entrevista na Reitoria da USTP). 
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uma parceria entre instituições especializadas, cada qual apta a assumir o seu papel. Se havia 

consciência da fragilidade institucional da parceira, então celebrou-se um protocolo que se 

antecipava estar centrado prioritariamente na obtenção de uma certificação. 

Unânime foi a posição dos entrevistados face à importância dos comités de acompanhamento 

criados pelo projeto. De acordo com todos os atores entrevistados, o Comité de Acompanhamento, 

e mais tarde, o Comité Técnico de Acompanhamento Permanente, criado por sugestão do Ministro 

da Educação de STP, têm funcionado como um forte mecanismo de articulação, principalmente o 

Comité Técnico que permite uma articulação mais direta entre as direções de ensino e a estrutura 

de gestão do projeto, e a criação do Comité Técnico e o envolvimento no PADE foram os dois fatores 

determinantes na aproximação do projeto ao Ministério, tornando-se a articulação mais forte. 

 

 

Q10. Em que medida o projeto deu visibilidade à cooperação portuguesa? 

 

O projeto não formalizou uma estratégia de comunicação nem desenvolveu um inventário dos 

modos como foi visível na sociedade santomense. Não se dotou, portanto, de nenhum instrumento 

de monitorização da sua visibilidade que pudesse ser analisado pela equipa de avaliação. 

O espaço onde o projeto funciona, as carrinhas de que dispõe, os materiais que produz todos têm 

uma linha comum que é visível. 

Como se demonstrou ao longo da resposta às diferentes questões, o projeto tem uma grande 

visibilidade na comunidade educativa santomense, o que pode até explicar parcialmente uma 

estratégia de comunicação defensiva. A marca “Escola+” é bem conhecida de todos os entrevistados, 

e é bem provável que também o seja por todos os professores do ensino secundário, para além dos 

que participaram nas formações promovidas pelo Escola+, o que é um indicador de resultado. As 

medidas do projeto são, para o bem e para o mal, fortemente associados por todos os interlocutores 

a um projeto da cooperação portuguesa. Não se sabe até que ponto essa perceção é partilhada pela 

sociedade em geral. 

A preocupação com a visibilidade esteve presente na primeira fase de implementação do projeto. 

Havia uma dotação orçamental para a contratação de um técnico de comunicação, que deixou de ser 

gasta a partir do segundo ano. No relatório do primeiro ano o técnico de comunicação foi 

considerado ao nível da estrutura de coordenação (Escola+, 2014, p. 86). A primeira coordenadora 
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pedagógica escreveu no seu primeiro relatório que “a divulgação do projeto e das atividades que têm 

vindo a ser desenvolvidas não têm merecido a atenção necessária e devida, pelo que entendemos 

que seria importante a contratação de alguém, ou indicação de um membro do projeto, que pudesse 

ficar responsável pela divulgação do mesmo junto da comunidade em geral conferindo-lhe uma 

maior visibilidade” (relatório da Coordenadora pedagógica, 2014/15, 1º período).42 

Uma assessora da coordenação referiu que a questão tem sido levantada na coordenação com o 

IMVF mas “tem sentido que o Ministério da Educação não tem interesse que o projeto tenha mais 

visibilidade do que o Ministro”, uma frase que sintetiza bem a tensão que se desenvolveu em torno 

da visibilidade e pode explicar o desvanecer durante a execução das preocupações com a visibilidade. 

Seguramente a “Escola+” é uma marca reconhecida no país e tudo leva a crer que esteja associada 

quer à cooperação portuguesa, quer à entidade executante, sendo certo que está associada a ambas 

na comunidade educativa. 

A menor preocupação com a visibilidade reflete, na nossa análise a problemática identificada, em 

particular na fase final da execução e que procurámos desenvolver na questão sobre os efeitos não 

esperados (ver abaixo). Ou seja, a consciência de um excesso de protagonismo da marca do projeto 

na execução de uma reforma que depende para a sua consolidação da apropriação pelo Ministério 

da Educação santomense.  

A um outro nível, e tendo o projeto vindo a recrutar professores cooperantes e coordenadores 

pedagógicos especializados em Portugal, e tendo procurado o envolvimento com a USTP, a promoção 

de divulgação do projeto na comunidade científica, em particular da CPLP, valorizaria também a 

visibilidade da cooperação portuguesa e o debate científico sobre as lições aprendidas em projetos 

de cooperação.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Questão complementar, e que não foi equacionada durante todo o projeto, seria a criação de um site, blogue ou 
moodle, e a utilização do Facebook como ferramenta de divulgação do projeto, das suas atividades e recursos formativos 
produzidos junto da comunidade educativa e da sociedade santomense. 
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Q6. O projeto gerou mecanismos de coordenação e de monitorização eficazes e suscetíveis de serem 

apropriados? 

Q8. Qual a eficácia do sistema de monitoria do projeto implementado?  

Q9. De que forma foi feito o acompanhamento do projeto e por quem (IMVF, Embaixada de Portugal, 

Camões, I.P., MECCC)? Foram produzidas recomendações e estas foram sendo incorporadas nas 

ações desenvolvidas? 

 

O projeto tem um conjunto diversificado de mecanismos de monitorização e acompanhamento, 

embora não estejam sistematizados nem sejam reportados de modo integrado, pelo que recorremos 

a diferentes fontes do trabalho de campo para proceder à sua sistematização. 

Nos relatórios intercalares existe um campo direcionado para a monitorização – o seguimento dos 

indicadores, onde se encontra descrita a criação do sistema de monitoria, não se descrevendo, no 

entanto, todas as ações previstas e realizadas. Da análise da documentação e das entrevistas 

realizadas foram identificados os seguintes elementos do sistema de monitorização e 

acompanhamento: 

• Reuniões semanais de equipa – para realização do ponto da situação e planeamento dos 

trabalhos.  

• Recolha e reporte mensal das atividades e outputs do projeto (monitoria mensal, mediante a 

qual a informação é sistematizada na matriz de monitoria; anualmente é ainda realizada a 

matriz de monitoria acumulada, que permite uma visão resumida do histórico do projeto). 

• Reuniões regulares (com periodicidade não definida) com as direções da DES e da DGPIE, 

simultaneamente beneficiárias, coexecutoras e responsáveis pelo acompanhamento. 

• Reuniões dos Comités de acompanhamento (técnico e alargado). 

• Relatórios anuais de execução física e financeira (planeados inicialmente para serem 

relatórios semestrais, passaram a ser feitos apenas anualmente). 

• Visitas de acompanhamento por parte da Coordenadora Geral, não residente. 

• Visitas de Acompanhamento do Camões, I.P.   

• Inquéritos por questionário aplicados (instrumentos de recolha da informação criados ao 

abrigo do sistema de monitoria criado) 

• Avaliação externa final do projeto. 
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Ao longo do primeiro ano do projeto a equipa de coordenação montou um sistema de monitorização, 

acompanhamento e de avaliação, com base na matriz do quadro lógico incluída no projeto aprovado 

(IMVF, 2013), que possibilitasse ir medindo a eficácia e impacto do projeto, identificando e 

registando mensalmente na matriz de monitoria criada pela equipa: os indicadores a recolher; o 

método de recolha; o período de recolha dos dados; e o responsável pela recolha de informação 

relativa à execução das atividades. Mais tarde, é acrescentado o campo de ponto de situação das 

atividades desenvolvidas em cada mês. 

A matriz de monitoria, preenchida mensalmente, foi sendo, ao longo do projeto adaptada no sentido 

de permitir uma melhor sistematização e apresentação da informação. Este sistema de 

monitorização criado pela equipa do projeto, que incluía um conjunto de instrumentos de recolha de 

informação como os questionários de diagnóstico e levantamento de necessidades, de avaliação da 

satisfação e resultados das ações permitiu acompanhar o desenvolvimento das atividades. Contudo, 

estes instrumentos tiveram um limitado valor e qualidade, quer no diagnóstico de necessidades, quer 

na avaliação de resultados das ações, que a própria coordenação do Escola+ hoje reconhece. 

Este sistema de monitorização, sendo um instrumento valioso de acompanhamento, apresenta na 

perspetiva da equipa de avaliação, algumas limitações. 

A possibilidade de acompanhar o progresso está limitada por o projeto ter sido aprovado sem 

baselines, indicadores ou metas. Esta limitação é aliás comum a outros projetos da cooperação 

portuguesa e foi também identificada no relatório de avaliação do Progarma Indicativo de 

Cooperação Portugal – São Tomé e Princípe (PIC), onde é mencionado que “a CP deve melhorar a 

programação introduzindo indicadores, baselines e metas, possibilitando o posterior 

acompanhamento e avaliação numa ótica de gestão centrada nos resultados (outcomes) globais e 

sectoriais” (Camões, I.P., MECI, MNE, 2016, p. 122). 

Os outputs do dispositivo de monitorização das ações (os “seguimentos”), embora tenham registado 

melhoria ao longo da execução do projeto, são essencialmente factuais, assumem carácter pouco 

analítico. 

As reuniões de acompanhamento pelos detentores de interesse tiveram dois formatos. Estava 

previsto no desenho do projeto, que houvesse reuniões de acompanhamento geral, onde se 

pretendia discutir as grandes linhas de orientação. O Comité de Acompanhamento foi criado com o 

objetivo de se efetuar a informação e divulgação das atividades e resultados do projeto, promoção 

da articulação com o Ministério da Educação de STP e a identificação e criação de sinergias com 

outros organismos governamentais ou não governamentais. A organização destas reuniões do 
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Comité de Acompanhamento tinha ainda o duplo objetivo de permitir à equipa de coordenação 

identificar oportunamente os reajustes necessários ao projeto e promover a apropriação do projeto 

por parte dos parceiros. 

Por recomendação do atual Ministro da Educação de STP é criado mais tarde o Comité Técnico de 

Acompanhamento Permanente com o objetivo de reforçar a adequação das atividades e resultados 

às necessidades do ensino secundário em S. Tomé e Príncipe. Tendo um carácter igualmente 

consultivo, constitui-se como um fórum de discussão técnica do projeto, com representantes da 

DGPIE; da DES; da USTP; do Projeto Escola+; e da Embaixada de Portugal, onde se faculta informação 

sobre as atividades do projeto; se discutem as modalidades de implementação; e se acompanha a 

monitoria orientada para os resultados. Este Comité Técnico é organizado com maior regularidade, 

normalmente uma vez por trimestre. 

As apresentações preparadas para as reuniões de acompanhamento demonstram que a equipa do 

projeto nestas reuniões apresentava os objetivos do projeto, as atividades e resultados esperados e 

resultados alcançados em função do sistema de monitoria que a equipa montou. 

As reuniões dos comités de acompanhamento são avaliadas por diversos interlocutores como tendo 

sido muito positivas, darem a conhecer o projeto e permitirem fazer a aproximação entre o projeto 

e o Ministério da Educação de STP. É certo que alguns dos entrevistados referem que estas reuniões 

poderiam ter um caráter mais decisório e não meramente consultivo. Na nossa análise, esta posição 

resulta do fraco envolvimento do Ministério da Educação como coexecutor. Procurar dar carácter 

decisório às reuniões de acompanhamento visa suprir a lacuna da inexistência de momentos formais 

entre parceiros da execução para decidir sobre os rumos da execução do projeto. O Ministério da 

Educação, remetido para uma posição de acompanhamento procura, a partir desta, recuperar o 

papel de parceiro com capacidade para influenciar o desenho do projeto. 

Do lado dos parceiros portugueses houve a possibilidade de fazer acompanhamento mensal do 

progresso do projeto, pela circulação dos “seguimentos” e, para além das reuniões entre parceiros, 

foram organizadas missões de terreno segundo os modos e calendários de cada parceiro.  

O IMVF criou um dispositivo interno de acompanhamento, com as reuniões semanais de balanço por 

parte da equipa de coordenação, cujos resultados eram comunicados à Coordenadora Geral. 

Mensalmente era feita a monitoria mensal e as visitas de acompanhamento ao terreno por parte da 

Coordenadora Geral, eram realizadas em média, duas a três vezes por ano. Quer os relatórios de 

atividade, quer os entrevistados confirmam este acompanhamento.  
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A Embaixada de Portugal participou no Comité de Acompanhamento e no Comité Técnico de 

Acompanhamento Permanente, apoiando e acompanhando a execução do projeto.  

O acompanhamento e a articulação entre a equipa do projeto e o Camões, I.P. funciona, de acordo 

com os interlocutores, bem. A comunicação é efetuada predominantemente por correio eletrónico. 

Os relatórios mensais e os relatórios de execução física e financeira são entregues ao Camões, I.P. 

que, pelo menos uma vez por ano, faz uma visita de acompanhamento. Os contactos do Camões, I.P. 

com o projeto são vistos positivamente43: 

O dispositivo permanente de acompanhamento não inclui o Ministério da Educação de STP. Os 

“seguimentos mensais” circulam apenas entre o IMVF, o Camões, I.P. e a Embaixada de Portugal. 

Apesar de coexecutor, o Ministério da Educação apenas se inteira do prosseguimento global do 

projeto pelas reuniões de acompanhamento e pelos relatórios anuais de execução física e financeira. 

Na nossa interpretação esta prática é desadequada e prejudica o envolvimento do Ministério, 

acentuando desnecessariamente uma perceção de exterioridade deste e de assimetria de 

informação entre ele e os parceiros-chave portugueses do projeto. 

No que diz respeito à utilização dos resultados da monitorização em ações subsequentes e às 

recomendações produzidas e implementadas, os relatórios intercalares e as atas dos comités de 

acompanhamento permitem evidenciar que foram integrados quer resultados da monitorização, 

quer recomendações produzidas pelos elementos da equipa do projeto ou sugeridas por outros 

atores envolvidos na sua execução e acompanhamento. 

A título ilustrativo, no relatório do primeiro ano é referido: “Na ausência de uma escola superior de 

educação, ou de entidade com função correspondente, capaz de tutelar o trabalho dos professores 

cooperantes e das atividades relacionadas, serão envidados esforços no sentido de se contratar um 

Coordenador Pedagógico. Este Coordenador Pedagógico ficará baseado em S. Tomé possibilitando 

assim uma supervisão e assistência permanentes à equipa” (Escola+, 2014, p. 105). Esta necessidade, 

sentida pela equipa do projeto, levou à contratação, no segundo ano, de uma Coordenadora 

Pedagógica. 

                                                           
43 “Para além deste contacto próximo e colaborativo com o parceiro nacional, de referir ainda o trabalho igualmente 
próximo que tem sido promovido como Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, que para além de parceiro é 
financiador da ação. Este trabalho tem-se desenvolvido a partir de um contacto regular com a sede, em particular com a 
técnica que acompanha a ação e mais recentemente com a Direção de Serviços da Língua e Cultura. De assinalar 
positivamente a missão de acompanhamento que teve lugar no final de junho e que contribuiu para estreitar a relação 
de trabalho em parceria entre instituições.” (Escola+, 2014, p. 106). 
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A ata do segundo Comité de Acompanhamento (Escola+, 2015b) e o relatório do segundo ano 

evidenciam a resposta do projeto a uma recomendação efetuada pelo atual Ministro da Educação: 

“Coube ao Ministro da Educação apelar para a avaliação da revisão curricular operada durante a 

primeira fase do projeto a fim de perceber até que ponto as metas preconizadas estavam a ser 

alcançadas. Alertou ainda para a necessidade de um acompanhamento permanente às atividades do 

projeto, e à formação contínua em particular, a fim de perceber o impacto no sistema. Sugeriu ainda 

que fosse constituído um Comité de Acompanhamento, mais reduzido e que pudesse acompanhar 

continuamente as ações do projeto, sugestão que foi secundada pela Embaixadora de Portugal” 

(Escola+, 2015, p. 98). 

A resposta à segunda sugestão efetuada pelo Ministro da Educação foi aceite e criado, no mesmo 

ano, o Comité Técnico de Acompanhamento Permanente do projeto. A resposta à primeira sugestão 

efetuada foi, após uma análise do pedido, positiva, já no quadro do PADE.  

De igual modo, na 3ª reunião do Comité de Acompanhamento a Diretora da DGPIE, “propôs que para 

além das ações de esclarecimento contempladas no diagnóstico das necessidades, a equipa do 

projeto realizasse no início do ano letivo 2015/16, uma sessão de esclarecimento sobre o Despacho 

N.º 38/GMECF/2010 para todos os diretores dos serviços centrais e para os gestores escolares, com 

orientações para os gestores escolares sobre o modo de implementação do referido despacho.” 

(Escola+, 2015b, p. 4). Esta proposta foi aceite e a ação de esclarecimento ocorreu no mesmo ano 

civil (Escola+, 2016, p. 40). 

Concluindo, existe um mecanismo permanente de reporte, com informação regular (mensal) sobre 

o progresso dos trabalhos; o projeto ativamente tem identificado e produzido recomendações para 

as quais procura dar resposta (como o caso da Coordenadora Pedagógica); os comités de 

acompanhamento constituíram um elemento essencial do sistema de acompanhamento do projeto 

e de articulação com o Ministério da Educação de STP. Contudo, um dos atores mais relevantes do 

projeto, com o estatuto de coexecutor, não está envolvido de forma adequada na monitorização e 

acompanhamento do projeto.   
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Q3. O financiamento da cooperação portuguesa foi o adequado às necessidades reais da execução 

do projeto? 

QA2. Seria possível ter atingido os mesmos resultados com menos recursos? 

 

O projeto inicialmente preparado pelo IMVF previa uma intervenção de maior dimensão financeira 

do que a que foi aprovada, tendo este adaptado o desenho às disponibilidades orçamentais e feito, 

com o acordo do então Ministro da Educação de São Tomé e Príncipe, a opção de abandonar a 

intervenção no parque escolar, no ensino técnico-profissional e no ensino recorrente.  

Na ausência de indicadores de resultados (outputs) a atingir pelo projeto é impossível verificar se as 

condições de financiamento foram as necessárias para conseguir os resultados planeados, por 

ausência de planeamento de resultados.  

Os dados financeiros disponíveis reportam-se aos três primeiros anos, pelo que não é ainda possível 

ter a perceção da execução global do projeto. 

O planeamento financeiro do projeto previa uma execução praticamente ao mesmo nível nos quatro 

anos de execução, com um ligeiro acréscimo no ano final, mas a execução anual ficou nos três 

primeiros anos sempre abaixo da dotação, transformando a estrutura de execução financeira de 

plana numa curva ascendente44. Ao fim do terceiro ano, o projeto tinha uma taxa global de execução 

de 67%. 

 

Figura 14. Recursos financeiros por ano 

 

Fonte: IMVF, 2013 e Relatórios financeiros  

                                                           
44 Fomos informados pela Coordenadora Geral que parte da verba a executar no último ano seria utilizada numa 
extensão do período de execução, por acordo com o Camões, I.P. 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano

Execução 583108,16 657687,34 690972,79 959836,68

Planeamento inicial 712550,49 711551,49 711551,49 755951,50
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A análise da execução orçamental por rubricas45 mostra que, apesar de o projeto ser a continuidade 

de outro, houve um primeiro ano predominantemente de instalação, em que as rubricas ligadas à 

execução de ações do projeto que não a docência, têm baixa execução (custos com formadores, 

transportes e estadias, materiais para formação) e um segundo e terceiro anos de execução com o 

crescimento das despesas ligadas ao desenvolvimento de ações. 

A execução acumulada até ao terceiro ano dos custos gerais e dos custos associados a melhorias de 

competências é de 67%, demonstrando que há margem de manobra para que tenha havido uma 

intensificação da atividade no último ano ou possa ter sido constituída uma reserva para extensão.  

 

                                                           
45 Não seguimos aqui exatamente a desagregação feita no projeto. Optámos por considerar nos custos gerais as rubricas 
motoristas (atribuídas no projeto ao R2) e despesas administrativas (consideradas fora dos custos das atividades do 
projeto). Mantivemos, contudo no R2 rubricas que se associam a custos partilhados com o R4 (equipa descentralizada, 
funções de assessoria) por não dispormos de qualquer critério para repartir os custos por resultado. Contudo, 
sublinhamos que o custo real do R4 é subavaliado por este orçamento. Agregámos as rubricas do projeto para facilidade 
de análise. 
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Tabela 13. Execução orçamental por rubricas 

Rubricas 
Planeado Executado 

Execução 
acumulada 

(€) 

Nível de 
execução 

ao 3º 
ano 

1º ano Total 1º ano 2º ano 3º ano 

  € % € % € % € % € % 

C
u

st
o

s 
ge

ra
is

 

Coordenador nacional e 
coordenadores adjuntos 

31 200,00 4,4% 124 800,00 4,3% 28 163,26 4,8% 26 724,49 4,1% 26 784,69 3,9% 81672,4 65% 

Escritório, apoio 
administrativo, logístico 
e financeiro e motoristas 

132 173,74 18,5% 532 424,95 18,4% 133 038,31 22,8% 124 014,13 18,9% 147 944,13 21,4% 404996,6 76% 

Técnico de comunicação 6 000,00 0,8% 24 000,00 0,8% 5 102,04 0,9% 1 000,00 0,2% 0,00 0,0% 6102,0 25% 
Custos de transportes e 
estadias - nacionais e 
internacionais 

14 500,00 2,0% 58 000,00 2,0% 5 615,13 1,0% 7 652,64 1,2% 15 822,75 2,3% 29090,5 50% 

Avaliação externa 0,00 0,0% 40 000,00 1,4% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0 0% 
Total 183 873,74 25,8% 779 224,95 26,9% 171 918,74 29,5% 159 391,26 24,2% 190 551,57 27,6% 521 861,57 67% 

C
u

st
o

s 
as

so
ci

ad
o

s 
a 

m
e

lh
o

ri
a 

d
e

 
co

m
p

e
tê

n
ci

as
 d

e
 p

ro
fe

ss
o

re
s 

Agentes de cooperação e 
peritos internacionais 

392 157,38 55,0% 1 568 629,52 54,2% 348 070,39 59,7% 379 161,52 57,7% 384 786,02 55,7% 1112017,9 71% 

Formadores nacionais e 
equipa descentralizada 

51 600,00 7,2% 206 400,00 7,1% 31 011,22 5,3% 50 833,87 7,7% 47 601,23 6,9% 129446,3 63% 

Custos de transportes e 
estadias - nacionais e 
internacionais 

31 300,00 4,4% 125 200,00 4,3% 17 336,56 3,0% 21 311,08 3,2% 28 669,14 4,1% 67316,8 54% 

Textos de apoio, 
material didático, 
equipamento e 
consumíveis de 
formação 

47 200,00 6,6% 126 100,00 4,4% 14 771,25 2,5% 33 127,48 5,0% 6 949,87 1,0% 54848,6 43% 

Arrendamento de 
espaços para formação 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 326,53 0,0% 1 520,41 0,2% 1846,9   

Total 522 257,38 73,3% 2 026 329,52 70,1% 411 189,42 70,5% 484 760,48 73,7% 469 526,66 68,0% 
1 365 

476,56 
67% 

Custos de capacitação 
institucional 

0,00 0,0% 60 000,00 2,1% 0,00 0,0% 13 535,60 2,1% 30 894,56 4,5% 44430,2 74% 

Imprevistos 6 419,37 0,9% 26 050,50 0,9% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0 0% 
Total 712 550,49 100,0% 2 891 604,97 100,0% 583 108,16 100,0% 657 687,34 100,0% 690 972,79 100,0% 1931768,3 67% 

Fonte: elaboração própria a partir de IMVF, 2013 e Relatórios financeiros  
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Já os custos de capacitação institucional, em nosso entender subavaliados pela estrutura orçamental, 

mas seguramente subfinanciados caso se tratasse de um projeto que realmente visasse a capacitação 

institucional do Ministério, tiveram uma grande aceleração da execução no terceiro ano, em que se 

gastou metade da verba disponível para o projeto, implicando uma desaceleração no quarto ano ou 

a reprogramação de recursos, em caso de necessidade, o que não seria difícil, dado o pouco peso 

orçamental da rubrica (2,1% do orçamento do projeto). 

A grande rubrica com pessoal do projeto é a que reúne os custos com a equipa de agentes de 

cooperação e peritos internacionais (54% da despesa planeada), por contraponto aos custos com 

equipa técnica nacional (coordenadores, formadores e equipa descentralizada (11,4% do custo 

global), o que dá conta da importância da transferência de conhecimento para o sucesso do projeto 

e, sobretudo, para a sustentabilidade da intervenção, dada a assimetria entre a mobilização de 

recursos técnicos internacionais e nacionais. Se, porventura, fosse possível recorrer a mais know-how 

nacional, os custos do projeto poderiam descer46. Mas sabendo que tal não é provável nesta fase, 

este peso dos técnicos internacionais, numa perspetiva de sustentabilidade deveria associar-se a 

planos explícitos e consistentes de transferência de know-how para além da formação contínua e da 

docência de um número reduzido de turmas num número de escolas. Como já foi dito em ponto 

anterior, no que se refere à capacitação do Ministério, houve uma clara subvalorização, sem a 

mobilização de recursos humanos especializados, que se reflete em custos baixos, mas também em 

menor relevância deste projeto, para além das declarações de intenções, nesta dimensão da 

cooperação. Porventura, a articulação com o Ministério da Educação de Portugal poderia ter tido 

efeitos positivos na execução do projeto. A afirmação do Ministro da Educação de São Tomé e 

Príncipe, em entrevista, de que “houve capacitação, mas ações isoladas, falta integração e 

articulação” e de que ”o reforço da capacitação deve ser feito a nível central” reflete uma insatisfação 

com o projeto que radica, mais do que nos objetivos, na ausência de condições para qualquer 

atividade continuada neste domínio, por parte do projeto, colocando, aliás, a equipa de coordenação 

em posição difícil sempre que fosse confrontada com solicitações que exigissem recursos no âmbito 

da capacitação dos serviços centrais. 

Quando procurámos indagar da satisfação do parceiro local com os custos do projeto fomos 

confrontados com a exterioridade do Ministério também face à execução do projeto. “O ministério 

                                                           
46 Neste domínio foi sugerida a exploração da hipótese de captar professores santomenses a viver em Portugal e 
promover o seu retorno, a exemplo do que aconteceu com os profissionais de saúde. 
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nunca foi informado sobre o orçamento, aspetos financeiros. O ministério não controla nem é 

informado dos custos” disse-nos o Ministro, o que torna impossível fazer uma avaliação partilhada 

com um detentor de interesse fundamental da relevância das prioridades orçamentais e não é 

coerente com a definição do Ministério como coexecutante do projeto.  
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Avaliação dos efeitos, impacto e sustentabilidade dos resultados 
 

Q12. Qual o grau de cumprimento e de qualidade dos resultados alcançados em função das metas 

definidas? Qual o grau de cumprimento dos objetivos específico e geral do projeto?  

Q13. Que efeitos/mudanças podem ser identificados ao nível das competências dos professores, da 

capacidade de gestão do MECCC e escolas, de supervisão e acompanhamento dos professores?  

QA1. Em que medida as intervenções foram adequadas às necessidades dos grupos-alvo?  

QA3. Que efeitos para além das competências o projeto teve sobre os beneficiários? 

 

Não tendo sido definidas metas para o projeto na sua programação, os objetivos definidos não 

identificaram as mudanças que se pretendiam operar. Assim, a avaliação dos resultados do projeto 

não pode partir de uma metodologia que compare resultados com baselines ou com objetivos 

quantificados definidos, como acontece nas metodologias tradicionais de avaliação. Este é, em 

avaliação, o terreno das avaliações baseadas na teoria, centradas na contribuição, ou seja, na 

existência de contributos de uma intervenção para um resultado:  

“As abordagens tradicionais da avaliação que medem resultados frequentemente requerem que eles 

sejam conhecidos (ou hipotetizados) de início e que as baselines sejam definidas. Contudo, muitas 

iniciativas e projetos podem ter resultados que não são conhecidos à partida, ou são muito difíceis 

de definir, tais como a mudança cultural ou ethos escolar positivo. A teoria da mudança permite a 

recolha de dados que representem um resultado complexo. O modo como as iniciativas são 

implementadas é crucial e o contexto é mais do que uma variável, é uma parte crítica do sucesso ou 

não de conseguir produzir mudança. Para algumas iniciativas, o resultado pode não ser visível 

durante alguns anos e a teoria da mudança é uma forma de mostrar que eles podem acontecer.” 

(Laing & Tood, 2015, pp. 3-4).  

Para definir os resultados a avaliar há, então, lugar a um exercício de reconstrução dos efeitos 

pretendidos, isto é a uma explicitação da teoria da mudança que articule os pressupostos da 

intervenção (cf. Weiss, 1998). Este exercício dá origem a um diagrama que procura articular os 
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problemas, as intervenções, os resultados e os impactos47. A identificação e explicitação da teoria da 

mudança feita nesta avaliação, segue de forma simplificada e adaptada a este projeto a formulação 

do documento de orientações para a preparação das avaliações do Portugal 2020 (AD&C, 2016, p. 

45) e implica a adoção de cinco passos: 

1. Identificar o objetivo global / de longo prazo do programa, que deve estar relacionado com um 

problema específico e pode ter um horizonte temporal que ultrapassa o programa. 

2. Mapear a cadeia de resultados – a cadeia de resultados refere-se ao encadeamento causal de 

resultados necessários para atingir o objetivo de longo prazo. O seu mapeamento deve ser feito 

“de cima para baixo”, começando no objetivo de longo prazo e identificando, sucessivamente, 

os resultados intermédios que o antecedem (que são necessários ou pré-condições para o 

resultado seguinte). Idealmente, devem ser definidos indicadores que permitam verificar o 

cumprimento de cada um dos resultados intermédios e do objetivo global. 

3. Identificar os pressupostos e os racionais da teoria – na identificação dos pressupostos devem 

ser distinguidos aqueles que se acredita já existirem daqueles que requerem alguma atividade 

específica, incluindo as atividades do programa. Os racionais são os elementos lógicos que 

explicam a relação de causalidade entre componentes da cadeia de resultados. 

4. Identificar as atividades, as realizações e o papel da intervenção na teoria – as intervenções 

correspondem às atividades do programa cujas realizações contribuem para um determinado 

resultado intermédio ou condição necessária ao resultado final. Em termos esquemáticos, 

situam-se sobre o elo de ligação causal entre dois resultados intermédios e/ou pressupostos. 

Devem ser definidos apenas depois de mapeada a cadeia de resultados. 

5. Identificar os recursos necessários à implementação das intervenções – refere-se à identificação 

das condições materiais, administrativas, financeiras, etc., necessárias à implementação das 

diferentes atividades/intervenções, e aferição, de forma realista, da sua disponibilidade. 

 

A teoria da mudança do projeto foi explicitada no contexto do desenvolvimento da avaliação e com 

recurso intenso a interação com a equipa residente de coordenação do projeto, com a qual foi 

discutida uma primeira proposta de diagrama, revista em função das discussões. O trabalho 

                                                           
47 O Gabinete de avaliação do Programa das Nações Unidas para o ambiente publicou em Dezembro de 2016 uma lista 
de diagramas ilustrativa do exercício. (ver lista disponível em 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7138/TOC%20Diagrams.pdf?sequence=1&isAllowed=y ) 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7138/TOC%20Diagrams.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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colaborativo na explicitação da mudança subjacente a um projeto é um elemento fundamental desta 

abordagem (Leeuw, 2013). 

Procedendo “do fim para o princípio” no encadeamento causal, como sugere a teoria da mudança, 

há que começar por identificar os objetivos globais de longo prazo do projeto. Estes foram 

identificados como sendo: 

• Melhorar os resultados dos alunos 

• Apoiar a apropriação da reforma curricular do ensino secundário 

• Melhorar a adequação do sistema educativo às necessidades do país 

• Aumentar o número de professores qualificados 

• Adaptar os agentes de cooperação à realidade educativa nacional 

 

O encadeamento causal de resultados contributivos dos objetivos globais resulta dos efeitos das 

ações desenvolvidas.  

 

Figura 15. Representação esquemática da teoria da mudança do Projeto Escola+, Fase II 

 

Legenda:  
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A figura 16 sintetiza a relação entre os problemas a resolver (a verde), as intervenções desenvolvidas 

(a vermelho), os resultados a atingir (a azul) e os impactos (a cor-de-laranja).  

 

Os impactos: melhores resultados, apropriação do novo currículo 
 

Na fase de desenvolvimento em que se encontra o sistema educativo santomense, as prioridades 

para melhorar os resultados dos alunos do ensino secundário são (i) a diversificação territorial da 

oferta para tornar este ensino mais acessível; (ii) a expansão dos níveis de cobertura e extensão da 

duração, para tornar uma escolarização de 12 anos generalizada; (iii) a melhoria da qualidade do 

ensino, com professores mais qualificados, escolas mais bem apetrechadas e menos alunos por 

turma e (iv) a obtenção de melhores resultados escolares, diminuindo as retenções e garantindo uma 

melhoria de competências. 

Como se escreveu no capítulo inicial, os dados estatísticos recolhidos apontam para a ocorrência 

nesta fase de uma generalização da frequência, com melhoria substancial da cobertura territorial, 

mas feita através de equipamentos existentes (antigas escolas básicas) não requalificados nem 

apetrechados e sem melhoria substancial das condições de ensino, nomeadamente sem conseguir 

diminuir o rácio de alunos por turma, sem estabilizar os professores com o acesso a uma carreira 

docente e sem responder de forma curricularmente diversificada a procuras escolarmente 

diversificadas que sempre acompanham os processos de generalização do ensino secundário. 

O desenho inicial do projeto previa intervir sobre aspetos fulcrais da qualidade de ensino que foram 

abandonados no processo de adaptação aos circunstancialismos financeiros. Foi abandonado o 

apetrechamento de escolas48, bem como foi abandonada a diversificação curricular do ensino 

secundário por via do apoio ao ensino profissional. Por outro lado, a atividade de apoio à 

profissionalização em serviço foi prejudicada pela inexistência de regulamentação da carreira 

docente e pela incapacidade de influenciar o Ministério para uma opção diferente da que o Banco 

Mundial lançou a partir das propostas para o ensino básico. 

Estas opções levaram à focalização do projeto efetivamente implementado na consolidação da 

reforma curricular do ensino secundário e do sistema de avaliação que a acompanhou, ambos 

lançados na primeira fase, quer pela formação contínua, quer pela docência, quer pelo reforço da 

supervisão, quer ainda pela capacitação do Ministério. 

                                                           
48 A expansão da rede escolar prevista no Plano Operacional para o Ensino Secundário (IMVF,2013a) já havia sido 
abandonada no desenho inicial do projeto. 
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Estas atividades demoram a produzir efeitos na melhoria dos resultados escolares, o que é agravado 

pelas condicionantes identificadas. Não se conhece ainda o resultado da avaliação aferida, apoiada 

pelo projeto e desenvolvida no âmbito do PADE e que dará uma medida dos resultados conseguidos 

pelo ensino secundário em termos de qualidade das aprendizagens49. Mas sabe-se que o país não 

conseguiu cumprir o objetivo de redução do número de alunos por turma e, sob a pressão do 

alargamento da procura, é pouco provável que tenham ocorrido já melhorias substanciais dos 

resultados50. 

O maior resultado conseguido até agora é o da progressão da escolarização. A reforma curricular 

introduzida progressivamente até 2012/2013 e o novo sistema de avaliação lutaram com sucesso 

contra a conceção diagnosticada de ensino secundário como “um ensino que “repele” os alunos em 

vez de os atrair” (MECF, 2012, p. 41). Durante esta fase do projeto assistiu-se a uma mudança 

estrutural da natureza do ensino secundário santomense, que passou de um filtro com forte efeito 

dissuasor da frequência logo no primeiro ciclo para um canal que se conclui com o cumprimento de 

todo o ensino secundário de 12 anos51. A consolidação do novo currículo e da nova avaliação não 

apenas trazem mais alunos à escola como encorajam a que os alunos inscritos a frequentem mais. 

Nesta fase, os profissionais da educação entrevistados têm frequentemente uma relação 

ambivalente com este facto. Não está ainda conseguida hegemonia entre dirigentes e especialistas 

santomenses para um modelo aberto de ensino secundário, sendo atribuída à reforma curricular e 

ao sistema de avaliação um efeito nocivo sobre a qualidade das aprendizagens52. Haver mais alunos 

                                                           
49 As expectativas recolhidas em entrevistas com responsáveis e técnicos santomenses são muito baixas quanto a estes 
resultados. Entrevistados que tiveram acesso a dados preliminares referem que estes já mostram que “os alunos têm 
maus desempenhos”. 
50 Os relatórios de atividade dos professores cooperantes referem frequentemente, aliás, dificuldades pedagógicas 
relacionadas com o número de alunos na turma. Veja-se, a título de exemplo, este registo de uma das professoras: “O 
comportamento da turma da 10ª classe, devido ao excesso de alunos na turma, condicionou as atividades que requerem 
bastante concentração e silêncio por parte da turma. As notas são o reflexo do mau comportamento” (1º período 2013-
14). Ou, este, mais compreensivo e analítico: “A lecionação permite, também, ao professor cooperante reconhecer e 
identificar as dificuldades acrescidas que, nas várias escolas do país, os professores sentem diariamente. São dificuldades 
como: as turmas numerosas que não facilitam ao professor a validação de aprendizagens nem o uso de estratégias 
variadas e mais estimulantes para os alunos, as salas de aulas muitas vezes sem recursos ou mesas/cadeiras suficientes 
para o número de alunos que têm, o pouco acesso a informação e a manuais para a preparação de aulas, o pouco ou 
nenhum recurso material para a elaboração de atividades práticas, entre outras”. (2015/16) 
51 Nas entrevistas na Direção Geral do Ensino Superior e na Reitoria ficou claro que o fenómeno novo de procura que 
largamente excede a oferta é um fator novo, tendo sido lançado um exame de acesso ao ensino superior, que evoluirá 
para exame nacional. 
52 O próprio Ministro da Educação que impulsionou o processo disse que se deu “muita preponderância à presença dos 
alunos nas aulas (…); depois deu-se também muita preponderância ao professor”. Nas entrevistas foram usadas 
expressões como “a avaliação premeia a preguiça”; “quem não fizer nada já tem 10% da avaliação”, “temos um sistema 
de avaliação que empurra o aluno para o sucesso”. 
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a frequentar as aulas obriga a ensinar turmas maiores e mais diversificadas, o que é mais difícil do 

que seria ensinar grupos mais homogéneos de alunos “sobreviventes”, num raciocínio cuja 

consequência é a de que seria melhor ter menos alunos para poder ensinar esses, melhor. 

A elaboração dos programas, que decorreu de forma participada por grupos de trabalho constituídos 

por agentes de cooperação portugueses e docentes santomenses com experiência e aferida por uma 

equipa externa (Barreto, 2012, p. 511), foi alvo de uma avaliação positiva com reservas da equipa de 

avaliação da Fase I, que destacou que “alguns” não estavam suficientemente adaptados nem bem 

articulados com o ensino básico53, registou que foi uma área de intervenção do projeto que exigiria 

recursos com mais formação especializada (CEMRI, 2013, p. 17) e recomendou “a atualização 

progressiva dos programas e textos de apoio tirando partido de dados decorrentes da sua utilização 

ao longo do Projeto” (CEMRI, 2013, p. 24). 

No desenho do projeto não foi dado seguimento à recomendação de atualização de programas e 

textos de apoio. O foco da intervenção foi a capacitação dos professores para a docência e a gestão 

do novo programa. Na comunidade educativa subsiste a perceção de uma situação de 

incumprimento dos programas54, que uma das responsáveis entrevistadas associou ainda a 

desconexão com a formação inicial55. Pelo que, acertadamente, a intervenção incluiu a sensibilização 

de professores para o cumprimento de programas, um dos objetivos do trabalho na área da 

supervisão, e a formação contínua. Mas este trabalho terá, a curto prazo, que ser estendido à 

reanálise de programas e materiais de apoio à docência. 

O projeto está fortemente associado aos materiais escolares que foram produzidos na fase anterior 

e que continuaram a ser reproduzidos e distribuídos na fase atual. Estes materiais supriram o vazio 

anterior e, na avaliação de uma das especialistas envolvidas na fase anterior, “tem permitido a alunos 

e professores disporem de materiais de orientação e estudo e tem alterado formas rotineiras de 

                                                           
53 “Programas das disciplinas de um modo geral bem concebidos, embora alguns não estejam suficientemente adaptados 
à realidade de STP. Torna-se também necessária uma melhor articulação com o ensino básico” (CEMRI, 2013, p. 17). 
54 O Ministro da Educação disse-nos que “analisámos os conteúdos dos sumários e não corresponde aos programas”. Na 
reunião com os supervisores foi-nos dito que “os programas não são cumpridos, há módulos que nunca foram lecionados, 
mesmo nas disciplinas de exame”. Na reunião com os pontos focais da USTP foi-nos dito “os programas são bons, mas 
não se cumprem, nem os objetivos mínimos” e que “os professores não acabam os programas, gerem os programas em 
função do que sabem”. Nos relatórios de atividades dos professores cooperantes encontra-se a mesma leitura “Os 
professores (delegados incluídos), ainda não interiorizaram a necessidade de se cumprirem os programas” (Professora, 
2013/14). 
55 “Não houve articulação com a formação inicial. Os alunos da formação inicial chegaram ao terreno e não conheciam 

[os programas das disciplinas]” (entrevista a dirigente do Ministério da Educação de STP). 
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lecionação de conteúdos através de ditados e cópias de apontamentos escritos no quadro” (Barreto, 

2012, p. 513). 

Como se refere na avaliação da primeira fase, o objetivo inicial de desenvolver manuais foi trocado 

pela conceção de textos de apoio, uma “medida eficiente” na opinião dos avaliadores (CEMRI, 2013, 

p. 18) e bem aceite pelo então titular da pasta da Educação que nos disse que “As sebentas foram 

uma das boas opções do projeto. Agora têm conteúdos para todas as classes e disciplinas, a um preço 

módico. Permitiu democratizar o acesso”. A opinião não é partilhada pelo atual titular da pasta da 

Educação que nos referiu que aplicar o currículo sem manuais escolares tornou a situação 

problemática.  

Os textos de apoio não são avaliados pela comunidade educativa por relação à situação de partida. 

Pelo contrário, são associados aos seus resultados, considerando-os pouco bem conseguidos. 

Nomeadamente são criticados pela sua qualidade científica e pedagógica56, pela sua qualidade 

gráfica57, pelo seu modelo de edição e distribuição58 e por comparação com os produtos da parceria 

do Banco Mundial com a Fundação Calouste Gulbenkian para o ensino básico59. 

 

Os resultados: melhorar a segurança e o desempenho dos professores 

 

A formação contínua de professores foi, de entre as medidas possíveis, aquela que permitia 

implementar a estratégia mais apropriada para melhorar a qualificação científica e pedagógica dos 

professores do ensino secundário de STP. Neste contexto, o projeto assumiu de início duas opções: 

(i) realizar um conjunto de diagnósticos (iniciais) de necessidades de formação, inquirindo os 

professores santomenses, por disciplina; (ii) organizar essa formação contínua estruturando-a em 

                                                           
56 Um professor de língua portuguesa disse que ”Estes manuais têm muitos exemplos que são contraditórios com os 
temas que estão a introduzir (…). Os exemplos por vezes são tão difíceis que não permitem aos professores entender 
bem o conteúdo que querem introduzir. Os manuais têm poucos textos nacionais, sobre a realidade santomense”. Um 
dos dirigentes do Ministério da Educação de STP entrevistado disse que “Há sebentas minimamente bem elaboradas, em 
que as pessoas tiveram cuidado, mas há outras (…) que são cópia e cola da net”. Os alunos dizem que “Os folhetos são 
simples; limitados”. No focus group de alunos de ST foi dito que “o próprio delegado de turma não compra os folhetos. 
Não têm toda a matéria; a matéria não está organizada; a matéria não está explícita”. 
57 Segundo uma dirigente do Ministério, “trabalharam com os textos de apoio do Escola+, mas estão muito inapropriados. 
Agora estão a pensar em manuais. O tempo de vida dos textos de apoio acabou. (…). Há sebentas sem imagens e, como 
são cópias, vão-se apagando. O texto de apoio de história não tem nenhuma imagem e tem erros ortográficos.” Segundo 
outra, é um problema as sebentas serem “a preto e branco”. 
58 Os textos de apoio do 2º ciclo só foram reproduzidos no Príncipe a partir de Abril de 2016/17, porque não havia 
fotocopiadora. 
59 Foi-nos referido por dirigentes do Ministério da Educação de STP que os textos de apoio para o ensino secundário não 
têm sugestões para os professores enquanto nos manuais de ensino básico há sugestões pedagógicas para os 
professores. 
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ações de média duração na modalidade “curso” 60 e elaborar um catálogo de ofertas formativas com 

duas áreas: formação transversal, com ações no domínio da Didática Geral e da Língua Portuguesa, 

dirigidas aos professores de todos os grupos disciplinares; formação específica, com ações de âmbito 

disciplinar - conteúdos científicos, por vezes associando-os a situações de didática específica/ 

disciplinar, ou metodologias e práticas de ensino disciplinares (Ensino Experimental das Ciências, 

Didática da Educação Física, etc.). 

Os inquéritos de diagnóstico permitiram a recolha de informação para a caracterização básica 

(utilizando variáveis “simples” e grandes categorias) dos professores e, simultaneamente, uma 

auscultação das suas necessidades de formação, por autoavaliação.61  

Os dois tipos de ações vieram a ser frequentadas por alguns dos professores que a elas se 

candidataram, não existindo, contudo, informação estruturada com elementos suficientemente 

detalhados que permitam saber de modo sistemático as características dos respetivos formandos 

(por exemplo, anos de escolaridade que lecionam, área científica de formação académica, 

competências no domínio da língua e/ou da didática, etc.), que nos permitam ajuizar de modo mais 

“fino” sobre o grau de adequação de cada uma delas aos respetivos públicos.62 

Durante o triénio 2013/2016 frequentaram as ações de formação, de um ou de outro tipo, 564 

professores, num total de 978 participantes/ formandos, pois alguns deles frequentaram mais do que 

uma ação, 747 dos quais concluíram-na com avaliação/ certificação e 187 desistiram após se terem 

inscrito e frequentado uma ou mais sessões.  

A formação transversal centrou-se em duas áreas: Língua Portuguesa e Pedagogia, destinadas a 

contribuir para a melhoria das competências linguísticas e pedagógicas dos professores. Para Língua 

Portuguesa foram realizadas 10 ações de Práticas de Escrita. Oito são de PE I - a Língua e duas são de 

                                                           
60 As outras intervenções no âmbito da formação contínua de professores (apoios aos coletivos de disciplina no âmbito 
das reuniões quinzenais), dos apoios informais (RAP e outros) ou de ações estruturadas de curta duração (uma manhã 
ou uma tarde), são abordadas noutros pontos deste Relatório e poderão ter tido uma significativa adequação às 
necessidades dos professores na medida em que são respostas imediatas, de oportunidade, às necessidades 
manifestadas no momento. Contudo, relativamente a estas intervenções a informação documental é praticamente nula, 
o que nos impede de as avaliar com maior rigor. 
61 Os questionários aplicados pelas diferentes disciplinas não têm uma estrutura idêntica nem adotaram as mesmas 
variáveis para expressão das necessidades de formação dos inquiridos, o que torna mais difusa uma avaliação da 
qualidade dos vários instrumentos utilizados, embora seja possível dizer que a metodologia que lhes é comum não 
permite uma análise “fina” das necessidades, o que, aliás, o próprio projeto foi reconhecendo quando teve de balancear 
as informações recolhidas com outras resultantes de outras fontes e processos mais informais e relacionais. 
62 Foi identificado um défice de qualidade e de prontidão do dispositivo de monitorização do projeto que, no que diz 
respeito aos dados da frequência das ações de formação contínua, não recolhem e/ou sistematizam a informação de 
caraterização básica dos formandos. Estes dados começaram a ser registados e trabalhados desde há cerca de um ano e 
estavam a ser inseridos em suporte informático aquando da nossa missão de terreno, não estando ainda disponíveis 
dados de 2016/17.  
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PE II - o Texto. Em 2016/17 realizou-se Formação Modular em LP com outras características (cf anexo 

10).   

Para Pedagogia efetuaram-se 18  ações.63 Em algumas destas ações o grupo-alvo alargou-se a 

delegados de disciplina e a formandos do ensino básico. 

 

Figura 16. Número de formandos por ano, tipo de formação e resultados 

 

 

Fonte: categorização e análise nossas a partir de (Escola+, 2017a). 

 

A formação transversal em Pedagogia parece querer substituir a formação que deveria ser 

ministrada, a alguns professores, na formação inicial que não frequentaram, ou a outros professores 

que, possuindo uma licenciatura não adequada ao ensino, não tiveram acesso à formação em serviço, 

porque ela não existe no sistema. Em qualquer dos casos parece-nos que muito dificilmente as 

mesmas ações possam ser adequadas a todos os perfis de destinatários. 

Para podermos ajuizar da adequação da formação transversal aos seus beneficiários, analisámos 

informação sobre: i) como se identificaram as necessidades dos professores de modo a distinguir 

entre formação transversal e formação especializada; ii) como se chegou às duas áreas de formação 

transversal de modo a sabermos se eram áreas adequadas ao que se pretendia; iii) quem são os 

                                                           
63 Onze acções em Didática Geral: planificar, implementar e avaliar; sete ações sobre Ser Professor... Melhorando as 
Práticas Docentes e em 2016/17 uma ação designada Formação Preparatória para novos professores e candidatos à 
docência para a RAP (informação disponibilizada pela coordenadora pedagógica em junho de 2017), (cf anexo 10).   
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professores - beneficiários; iv) se as áreas identificadas e os respetivos conteúdos respondiam às suas 

necessidades de formação. 

Vejamos então o percurso de decisão nos documentos analisados, e que nos leva a questionar a 

adequação dos conteúdos à heterogeneidade do grupo-alvo. 

No documento orientador do projeto está prevista para o Resulatdo 2 (R2)- Formação Contínua 

(A2.4) de professores (IMVF, 2013, p. 4) - sendo caracterizadas, mais à frente, (IMVF, 2013, p. 27) as 

ações a realizar: Competências Pedagógicas e de Língua Portuguesa no âmbito do ES (Unidades 

Temáticas: Didática Geral, Prática Pedagógica e Práticas de Escrita) destinada a todos os professores 

do 1º ciclo; Formações científicas em todas as áreas disciplinares.  

Em vários documentos é repetidamente afirmado que os professores carecem de formação 

pedagógica: ou porque não completaram as licenciaturas de ensino ou porque possuem uma 

licenciatura que não é na área de ensino, não tendo formação específica para lecionar (Escola+, 2014, 

p. 16)64. No mesmo relatório é retomada a questão quando se afirma: “Mesmo os professores que 

têm o grau de licenciatura concluído, nem sempre possuem componente pedagógica. (...) a 

percentagem de professores sem componente pedagógica é ainda bastante expressiva.” (Escola+, 

2014, p. 21). Pode residir aqui a justificação para uma “formação em Pedagogia” para este conjunto 

de professores, mais ou menos indiferenciado, porque, embora se conheçam as áreas mais 

carenciadas seria politicamente incorreto estigmatizar alguns grupos disciplinares como 

“carenciados”. Na página seguinte do mesmo relatório aparece a informação sobre a decisão, 

baseada talvez nos números apresentados num gráfico: 41% dos professores não têm formação 

pedagógica, mas sem revelar os grupos disciplinares ou os perfis de professores que seriam 

prioritários (Escola+, 2014, p. 22). Porém, apesar da formação em Didática Geral I ser oferecida a 

todos os professores interessados, a inscrição foi prioritária para os “professores que não tivessem 

formação pedagógica e professores com menos tempo de serviço” (Escola+, 2014, p. 27).  

Parece ser possível concluir que a formação em Didática Geral direcionada aos professores de todas 

as disciplinas (por isso transversal), se destinava, preferencialmente, aos professores sem formação 

pedagógica e/ou com poucos anos de serviço. Contudo, dar prioridade não significa exclusão de 

outros interessados o que nos leva a questionar se o programa apresentado, mesmo 

compreendendo-se a sua “perspetiva transversal”, foi o mais adequado, em termos de conteúdos, 

atendendo à diversidade dos formandos reais, criada pela escolha individual e voluntária. No 

                                                           
64 Informação repetida no 2º Relatório Intercalar (Escola+, 2015) e no 3º Relatório Intercalar (Escola+, 2016). 
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primeiro curso, por exemplo, refere-se que 24% dos formandos possuíam licenciatura, sendo 

“expressivo” o número de formandos apenas com a 11ª e 12ª classes; e que 22% dos formandos 

possuíam formação pedagógica (Escola+, 2014, pp. 32-33). A compatibilização da uniformização 

exigida pelo programa com a necessária diferenciação a que heterogeneidade de uma formação 

transversal (em pedagogia) convoca é de difícil concretização. A estratégia adoptada partiu da 

constatação de que a formação pedagógica dos formandos que a possuíam era incipiente e frágil, 

diferenciando pouco os seus detentores dos restantes formandos e procurou mitigar, ainda assim, 

as diferenças pelas acçções “Ser Professor”.  

Não encontramos no programa estratégias diferenciadoras. Todos tinham de fazer o mesmo em 

termos de formação e de avaliação e, portanto, a adequação parece ter ficado mais do lado dos 

formandos e dos formadores do que dos conteúdos de formação e de um modelo de formação que 

se viria a revelar inadequado. Reflexo disso é ter-se sentido a necessidade de implementar uma 

formação modular, alteração introduzida apenas no último ano do projeto, identificada como um 

tipo de formação que poderia dar resposta a alguns dos problemas identificados, nomeadamente, as 

formações demasiado longas, que acabam por desmobilizar os formandos, conseguir uma maior 

adequação a diferentes perfis de destinatários, e ter um maior volume de oferta, podendo chegar a 

mais professores. 

Também foi introduzido um elemento de registo da reflexão do próprio formador que preenche um 

pequeno inquérito desde o terceiro ano do projeto e permite identificar constrangimentos a resolver 

em futuras formações65. Este processo de melhoria reflectiu-se igualmente no relatório da ação de 

formação, que foi sendo progressivamente apurado, melhorado e tornado mais reflexivo e analítico. 

Quanto à formação em Língua Portuguesa, também considerada transversal, não consideramos que 

seja a mais adequada embora se justifique pelo entendimento dado à recomendação nº 6, 

decorrente da avaliação da Fase I do projeto66.  

Além da questão da heterogeneidade dos grupos e da difícil adequação dos conteúdos a esta 

circunstância, o programa apresentado para a língua levanta outras questões que poderão, 

eventualmente, explicar o que se refere no Relatório do Comité Técnico de Acompanhamento 

                                                           
65 Reunião com a equipa de coordenação. Estes relatórios foram permitindo “apurar” os diagnósticos inicialmente 
elaborados, a par da informação recolhidos pelos próprios professores cooperantes junto dos grupos/ coletivos de 
disciplina. 
66 “Proporcionar uma formação de base linguística para os professores, por se entender que o estudo e o trabalho com e 
sobre a língua na aprendizagem dos conteúdos curriculares é de grande utilidade para o desenvolvimento linguístico dos 
professores e um contributo fundamental para o sucesso escolar dos alunos” (CEMRI, 2013, p. 139).  
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Permanente67, sublinhando a inadequação do programa ao público-alvo. Prestando particular 

atenção ao conteúdo da recomendação, era expectável que a formação proposta considerasse a 

língua ao serviço dos conteúdos nas diferentes disciplinas escolares agindo: do lado do ensino, para 

o professor; e do lado da aprendizagem, para os alunos. Esta opção, mais centrada por exemplo na 

linguagem académica, poderia contribuir para o desenvolvimento linguístico dos professores e para 

o sucesso escolar dos alunos.  

Em nossa opinião a opção escolhida pelo Escola+ é mais adequada a uma formação disciplinar para 

professores de português do que para professores de todas as disciplinas. 

As duas áreas de formação transversal - Língua e Pedagogia - foram escolhidas no primeiro ano do 

projeto, antes da chegada da primeira coordenadora pedagógica que refere ter-se limitado a fazer 

alguns ajustes em relação aos respetivos conteúdos de formação, não tendo efetuado mudanças de 

fundo (entrevista a membro da equipa de coordenação). 

Ainda assim, e no que respeita à Didática, a informação recolhida nos relatórios de formação mostra 

ter sido possível aos professores melhorarem as suas práticas. Um jovem professor de EVO afirmou 

que conseguiu melhorar as suas planificações a partir da aprendizagem feita na formação em didática 

(focus group formandos das formações transversais). 

Registamos também a opinião dos formadores sobre algumas mudanças na prática dos professores 

que começaram a preocupar-se em cumprir as planificações e a diversificar os instrumentos de 

avaliação (Silva & Nunes, 2014). Sendo difícil de observar os efeitos da formação nas aulas, 

reconhece-se que “oralmente o feedback é muito positivo e incide sobre o conhecimento do que é 

um programa, critérios de correção, elaboração de um plano de aula, estratégias ativas” (entrevista 

coletiva a professores cooperantes). 

Registaram-se também algumas dificuldades na realização dos portfólios (Gomes & Nunes, 2014) que 

não se estranha já que a constituição de um portfólio coloca problemas de vária ordem, entre os 

quais a necessidade de realizar percursos de formação diferenciados, o que não é visível nos 

programas. 

Em relação à Língua Portuguesa os formadores referem muitas dificuldades a nível da oralidade e da 

escrita dos professores que não nos parecem poder ser resolvidas com os contributos dos programas 

de Práticas de escrita. 

                                                           
67 “Mais uma vez, a formação em língua portuguesa para professores que não lecionam esta disciplina tinha tido pouca 
procura.” (Escola+, 2017b, p. 2). 
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Relativamente às ações de formação específica, o processo de conceção das ações (conteúdos, 

destinatários, locais de realização, etc.) foi muito semelhante e a decisão sobre as áreas de oferta em 

cada disciplina tiveram em conta, fundamentalmente: (i) os programas das disciplinas do ensino 

secundário e lacunas expressas e/ou percebidas na formação científica dos respetivos professores; 

(ii) a perspetiva de pertinência dos temas que era percebida e/ou a disponibilidade de oferta detida 

pelos professores cooperantes, que se assumiram como formadores dos seus pares (e que estes 

reconhecem). 

 

Tabela 14. Número de ações de formação, por disciplina (ou área disciplinar) e ano de oferta 

Disciplinas 2014/15 2015/16 Note-se que o âmbito mais ou menos restrito 
das temáticas das ações pode variar, por 
exemplo, entre o de uma das ações de História 
(Expansão Árabe e Islamização em África), as 
ações de Ciências (Ensino Experimental das 
Ciências), a ação de Educação Física (Didática 
da Educação Física) ou a ação de Língua 
Portuguesa (Oficina de Escrita Criativa). 

História 1 2 

Geografia 1 2 

Matemática 1 2 

Ciências Naturais 2 3 

EVO 2 2 

Francês, Inglês 1 2 

Língua Portuguesa 1 1 

Fonte: categorização e análise nossas a partir de (Escola+, 2017a). 

 

Procurando responder fundamentalmente às lacunas de formação inicial dos professores, muitas 

vezes reflexo de uma descoincidência por vezes muito acentuada entre as formações académicas e 

as áreas que lecionam no ensino secundário, estas ações de formação específica foram 

progressivamente reforçando a sua pertinência e adequação ao público-alvo através de duas vias: (i) 

a inclusão de uma perspetiva também didática e não apenas científica nos conteúdos e atividades de 

formação, em particular no início do processos e quando os temas tinham (ou tinham tido, à partida) 

um enfoque mais científico; (ii) a produção de materiais didáticos para utilização nas aulas dos 

professores-formandos. 

Essa tentativa de reforçar progressivamente a adequação das ações aos públicos não invalida, 

contudo, os constrangimentos do recrutamento dos professores, as limitações da sua formação 

inicial, as limitações/ inadequação do modelo da oferta formativa, de tipo clássico, um catálogo de 

formações específicas sobre temáticas disciplinares com uma potencial ausência de sincronia entre 

o momento em que a formação sobre um determinado conteúdo se realiza e o momento em que o 

professor pode mobilizar esse conteúdo na sua prática letiva. Estamos aqui, nalguns casos, perante 

formações focadas em temáticas mais “restritas” - por exemplo, conteúdos da 7ª classe – que foram 
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frequentadas por professores que lecionam a 8ª e 9ª classes dessa disciplina, sem se saber quando 

essa formação lhes poderá ser efetivamente útil. E perante diferentes pontos de partida, em termos 

de formação científica, dos professores-formandos, diferenças que só se esbatem quando a 

formação científica e a didática da disciplina se articulam, sob o comando desta. É, aliás, essa a 

perspetiva veiculada na entrevista coletiva de supervisores quando defendem que as formações 

deveriam ser mais centradas nas didáticas das disciplinas, incluindo-se aqui as formações transversais 

em Didática Geral.  

 

Uma outra dimensão da adequação, não menos importante, refere-se ao local onde a formação 

decorre, sabendo como são difíceis as deslocações no país. No primeiro ano as ações de formação 

transversais foram implementadas ao nível dos distritos. No segundo ano ainda houve Didática Geral 

e Práticas de Escrita fora da cidade de São Tomé. No entanto, com as formações específicas 

considerou-se que não fazia sentido ser por escola/distrito pois o coletivo de professores é pequeno 

para cada disciplina, e passaram a realizar-se na cidade. Isto é, concentrou-se progressivamente a 

formação num local para conseguir ganhos de eficiência (uma dimensão mais adequada dos grupos 

de formandos; colocar professores de contextos diferentes das mesmas disciplinas na mesma sala) e 

os formandos passaram a ter um subsídio de deslocação68. Contudo, diz-nos uma professora 

santomense que “vem de uma escola pequena e cada vez que chega a informação sobre formações 

ela é passada ao coletivo de professores, mas quando a formação é feita lá na escola [isso] facilita a 

aderência (sic). Quando a formação é feita na cidade já têm que ponderar, pois dependem muito dos 

transportes e na formação a assiduidade conta muito (quando têm mais de uma ou duas faltas 

começam a interrogar e a dizer que não vão dar o certificado). Os transportes vêm lotados e têm que 

se levantar de madrugada para conseguir lugar (a partir das 7 horas se vão para a paragem, só 

conseguem entrar no autocarro às 10h” (focus group dos formandos das formações transversais). Ela 

dá o exemplo que para estar na reunião teve que sair de casa às 5h para poder apanhar o primeiro 

transporte). Há colegas dela que acabam por desistir.. Estes fatores fazem com que na sua escola os 

professores ponderem muito vir a formações e poucos têm vontade de vir69. Compreende-se, por 

                                                           
68 Informação recolhida na reunião com a equipa de coordenação. A atribuição do subsídio elimina os custos de 
acessibilidade em termos financeiros, mas não elimina os custos sociais da menor acessibilidade geográfica (tempo e 
“cansaço”). 
69 Focus group formandos das formações transversais. 
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isso, que na entrevista coletiva dos supervisores se tenha defendido que a formação deve ser no local 

e que “o formador é que se desloca”. 

Segundo a equipa de coordenação do projeto foi a diminuição da procura face a uma oferta 

desconcentrada que justificou a concentração da oferta na cidade, pois isso permitiu continuar a ter 

grupos de formandos de dimensão razoável. Contudo, um dos efeitos desta decisão foi permitir que 

um mesmo professor tivesse acesso a várias formações deixando de fora muito outros: o modelo 

continuou centrado na oferta e não na procura, não garantido a acessibilidade, nem respondendo de 

modo mais ajustado às necessidades.  

Genericamente, estas formações permitiram aumentar o domínio dos conteúdos disciplinares que 

os professores lecionam (ou podem vir a lecionar no ensino secundário), melhorar o modo como 

planificam e dão as suas aulas e como avaliam os alunos, elaborar e partilhar materiais didáticos, 

conforme foi possível constatar nos focus group realizados com os formandos de diferentes ações 

(didáticas, de Língua Portuguesa, de Matemática, História, etc.), em São Tomé e na RAP. Por ter sido 

impossível, como atrás justificámos, observar durante o trabalho de campo desempenhos na sala de 

aula, e muito menos identificar situações de melhoria nas práticas de ensino e de avaliação ou no 

aumento na capacidade de mobilização de conceitos na aula e no grupo disciplinar, se aceitarmos 

como válidas as descrições dos professores-formandos das suas tarefas profissionais nas entrevistas 

que realizámos, conclui-se claramente que, em muitos casos, estamos perante novas práticas e/ou 

novos saberes e/ou novas competências adquiridas na formação e postas em uso no quotidiano 

profissional.  

Concluindo, as ações de formação contínua de professores foram genericamente adequadas às 

necessidades dos professores santomenses – mais umas do que outras naturalmente, em função da 

oportunidade e pertinência dos temas abordados, por relação à condição e à situação do professor 

em cada momento. Contudo, essa adequação às necessidades, quer às que foram por estes 

inicialmente expressas, quer as que por diversas vias vieram a ser identificadas pelo projeto no 

decurso deste, foi evoluindo favoravelmente à medida que a experiência e a reflexão se foi 

desenvolvendo no seio do projeto, que a própria procura se foi ajustando (embora, retraindo-se 

nalguns casos), e que a oferta se foi alterando. Importará, contudo, alterar também o modelo, e não 

apenas o local, os critérios de seleção, etc., para reforçar a adequação da formação aos públicos, sem 

o fazer com prejuízo da acessibilidade, da pertinência, da oportunidade ou da adesão dos professores 

santomenses. 
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Terá sido pouco? Alguns dos interlocutores disseram-nos que sim. Mas em muitos deles ficou a 

“cultura da formação”.  

Terá sido bom, mas abrangeu apenas alguns professores. Naturalmente, face à explosão do ensino 

secundário nos últimos anos e às fragilidades da formação inicial e/ou da formação pedagógica ou 

mesmo à ausência de formação académica em determinadas áreas.  

Nem toda o potencial da formação que frequentaram e/ou das competências efetivamente 

adquiridas pode ser capitalizado de imediato ou no curso prazo. Muito provavelmente. 

Como podem ser ultrapassados alguns destes constrangimentos? Valorizando, estruturando e 

amplificando também a outra formação contínua que foi realizada e que permaneceu na sombra, 

uma formação contínua centrada nas escolas, que possa chegar a mais professores e estar 

continuamente mais próxima deles.  

Quando nas escolas se identifica um determinado problema, lacuna ou dificuldade, o professor 

cooperante e/ou o delegado e/ou o supervisor, intervém desde logo nas reuniões quinzenais ou nas 

visitas de supervisão e, de modo complementar, combina com os professores dessa e de escolas 

vizinhas a realização de uma ação de curta duração (manhã e/ou tarde) sobre assuntos muito 

específicos. Este é um modelo de ação de formação de difícil certificação, a menos que ela seja 

concebida numa outra lógica, não como curso, mas como círculo de estudos, projeto ou oficina, 

ficando mais próxima e tornando-se mais contributiva dos desempenhos profissionais. Contudo, a 

presença dos professores cooperantes nas escolas permite-nos apostar também neste outro modelo 

de formação contínua, articulando-a com a que tem sido implementada sob a forma mais clássica de 

“ações de formação”. 

No documento orientador do projeto (IMVF, 2013) e para o R4, a atividade 4.4. refere-se ao “Reforço 

da capacidade do sector metodológico”, avançando com um conjunto de ações de formação de curta 

duração que deveriam contribuir para a reestruturação do sector. Melhorar as competências de 

análise e de apoio ao desempenho dos professores na sala de aula foi um dos objetivos da medida, 

que foi implementada principalmente através de quatro vias: (i) a formação específica dos 

supervisores, em supervisão e em organização e gestão da sala de aula; (ii) a constituição de equipas 

(pares) de supervisores, com um supervisor do DES e um professor cooperante, “moldados” num 

processo de formação conjunta; (iii) a realização de visitas supervisivas, geralmente conjuntas ou, 

quando tal não era possível, do professor cooperante; (iv) a elaboração de instrumentos (grelhas de 

observação, fichas, modelos de relatório) de apoio ao desempenho das funções de supervisão; 
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trabalho realizado pela equipa do projeto com a colaboração de supervisores e com validação em 

encontros com outras instâncias e técnicos do Ministério da Educação de STP. 

Relativamente à formação direcionada para os supervisores/ metodólogos, e tendo em conta as 

áreas de trabalho destes, identificadas nas entrevistas realizadas em STP, os programas de formação 

evidenciam preocupação em contribuir para o que poderíamos chamar de formação inicial ou 

formação preliminar para o desempenho das novas funções, numa formação necessária e adequada, 

mas insuficiente face às necessidades do grupo de profissionais em construção, nomeadamente na 

fase final do projeto. Com efeito, o grupo sofreu grandes mudanças, impondo necessidades 

adicionais de formação. Em resposta à diversidade de situações, o Projecto dinamizou no último ano 

o Círculo de Estudos, para supervisores que já tinham frequentado a ação de base. 

Não havendo nenhum documento que defina e caracterize as funções dos supervisores sabemos, no 

entanto, que este sector foi alvo de algumas alterações durante a Fase II do projeto: alterou-se a 

designação de metodólogo para supervisor; o sector foi renovado em termos de recursos humanos, 

com o recrutamento de novos supervisores70; algumas das funções também evoluíram pois 

“passaram a fazer supervisão, de facto, enquanto antes faziam os exames e quase mais nada; não 

conheciam os coletivos de disciplina nem as novas escolas; não se tinham envolvido na preparação 

dos novos programas” (entrevista a membro da equipa de coordenação). 

O exercício de novas funções e “o aprofundamento do trabalho conjunto com os professores 

cooperantes” (entrevista a membro da equipa de coordenação) criaram novas necessidades às quais 

se tentou responder com os cursos de Supervisão e Gestão Curricular e Pedagógica.  

Contudo, e na opinião dos supervisores, a formação realizada foi escassa71: concordam que ajudou a 

adquirir conhecimentos; deu apoio na construção de instrumentos para as visitas às escolas, mas 

gostariam de ter tido mais capacitação; a formação foi muito abrangente, questionando-se sobre se 

a formação recebida cobria as áreas de intervenção. Ou seja: “A formação em supervisão deixou água 

na boca” (entrevista coletiva a supervisores).  

Assumir também os delegados de disciplina, como público-alvo deste tipo de ações foi uma decisão 

acertada mesmo se, depois, não foi possível ao projeto acompanhar ou validar os seus desempenhos 

no domínio da supervisão. Mas esta decisão foi apenas mais uma que, hoje, permite ao projeto ter-

                                                           
70 “Em dois anos toda a equipa de supervisores foi substituída – ficaram apenas dois desde o início da 2ª fase” (Reunião 
com a equipa de coordenação). 
71 Deve, contudo, constatar-se que a maior parte dos supervisores entrou em funções no último ano, não tendo estado 
presente nas três ações que foram realizadas. 
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se dado conta de que descurou uma linha de formação específica para um público potencialmente 

amplificador da formação contínua e dos seus efeitos. 

As ações de formação contínua de professores permitiram criar uma cultura de formação, visível: (i) 

nos que “foi uma vez, gostei e voltei”; (ii) nos cerca de 200 professores que frequentaram mais do 

que uma ação de formação: (iii) nos que nos disseram nos focus group que, embora já tivessem 

formação académica na área disciplinar, iam à formação porque “estamos sempre a aprender”. Mas, 

em resultado do acordo estabelecido com a USTP, permitiram também criar e fazer reconhecer uma 

perspetiva de formação (contínua) certificada que, nalguns casos, tem já efeitos no reconhecimento 

curricular acrescido dos professores, por parte de alguns diretores, para a lecionação da sua 

disciplina, e que tende a ser mais valorizada pelos professores mais jovens do que pelos mais velhos, 

exatamente porque é entendida como componente de valorização do currículo profissional – o que 

faz com que o certificado seja “estimado” pelos que o possuem, mesmo se o Ministério da Educação 

de STP – e a USTP – ainda não se posicionam numa perspetiva de creditação profissional ou de 

formação académica. 

As formações conjuntas, de pares, em supervisão pedagógica, bem como o trabalho entre colegas 

nos coletivos disciplinares, terão promovido uma perspetiva de trabalho de equipa, nos coletivos 

disciplinares, muito importante no contexto da educação e que importa reafirmar e procurar 

consolidar. De facto, boa parte dos efeitos não esperados ao nível da formação contínua realizada 

por esta via, bem como de algumas visitas supervisivas poderão ter resultado das dinâmicas de 

funcionamento das próprias equipas. 

 

Os resultados: beneficiar da docência por agentes de cooperação 
 

Para o Escola+ uma das vias para promover a melhoria do ensino secundário em São Tomé e Príncipe 

passava necessariamente por conseguir aumentar o número de professores santomenses do ensino 

secundário, qualificados do ponto de vista científico e pedagógico. Sendo certo que a estratégia mais 

apropriada (e quase única) para o conseguir passava pela formação contínua de professores - após 

terem sido abandonadas as medidas de apoio à formação inicial e aos complementos de formação – 

o projeto, de modo acertado, sempre considerou importante manter uma linha de lecionação de 
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disciplinas-chave72 por professores cooperantes (“docência no ensino secundário”), bem como uma 

linha de apoio à “docência nos bacharelatos” da USTP na Região Autónoma do Príncipe como 

contributo para minorar a sua situação ultraperiférica ao nível da formação de quadros docentes e 

minorar as carências da USTP.  

O projeto assegurou a lecionação de várias disciplinas do ensino secundário com um elevado grau de 

cumprimento face ao que lhe foi atribuído. Com efeito: (i) envolveu todos os professores cooperantes 

na docência de pelo menos uma – e por vezes mais - turmas da respetiva disciplina73 no segundo 

ciclo74; (ii) promoveu dessa forma a sua integração e assegurou-lhes um maior conhecimento dos 

contextos educativos, escolares e profissionais docentes de STP; (iii) proporcionou-lhes condições 

para vivenciar e intervir ativamente e com legitimidade nos grupos disciplinares (reuniões quinzenais; 

apoios formais e informais de âmbito científico e pedagógico, aos colegas de disciplinas; partilha de 

materiais pedagógicos, etc.); (iv) proporcionou-lhes melhores condições para o desempenho das suas 

outras funções como formador de professores, na execução das ações de formação contínua 

implementadas pelo projeto; (v) proporcionou condições para que alguns deles pudessem assumir 

uma condição de “delegado-sombra” junto do coletivo de professores; (vi) criou condições para que 

os diagnósticos de necessidades de formação dos professores santomenses inicialmente elaborados 

pelo projeto fossem sucessivamente melhorados em função desta vivência quotidiana das escolas e 

dos coletivos de professores das suas disciplinas; (vii) criou condições para uma participação mais 

informada e legitimada nas atividades do sector de supervisão do DES, incluindo as visitas 

supervisivas.  

Também ao nível da docência dos bacharelados na RAP, os professores cooperantes portugueses 

garantiam, com elevado grau de cumprimento essa lecionação (foram, aliás, os únicos pois a USTP 

ultimamente não tem assegurado, com recurso a professores santomenses, as restantes cadeiras do 

currículo), preparando os programas e materiais didáticos e assegurando a lecionação de novas 

cadeiras das respetivas áreas científicas em cada ano, garantindo dessa forma um mínimo de 

                                                           
72 Podem ser consideradas disciplinas-chave quer as que habitualmente são consideradas como tal em qualquer currículo 
(do ensino básico?), como é o caso da Língua Portuguesa e da Matemática, quer ainda outras que tenham sido 
consideradas fortemente carenciadas de docentes qualificados. 
73 Uma ou outra exceção, pontual, ocorreu quando a escola onde o professor lecionava não tinha turma disponível para 
lhe atribuir na sua disciplina, “deslocando-o” para outra disciplina do currículo na área da Integração. 
74 Há, contudo, alguma indefinição, nomeadamente nos primeiros anos do projeto, quanto à colocação dos professores, 
com alguns a lecionarem em CSPQ e outros em cursos gerais. 
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continuidade dos bacharelatos e minimizando o abandono dos estudos por parte de alguns 

estudantes.75 

Concluindo, podemos dizer que o grau de cumprimento e a qualidade dos resultados ultrapassa 

qualquer simples quantificação que pudesse ser feita do número de turmas ou de horas de 

lecionação no ensino secundário por parte destes professores. Com efeito, tendo em conta a 

qualidade desse trabalho e os seus efeitos, apresentados em respostas a outras questões de 

avaliação76, e a expansão conseguida no âmbito previsto/ programado para cada um dessas 

intervenções deve destacar-se o cumprimento integral dos objetivos associados ao desempenho na 

lecionação dos professores cooperantes.  

A lecionação por parte dos professores cooperantes permitiu introduzir uma cultura de maior 

exigência no ensino, que os jovens seus alunos não consideram incompatível com a vontade de 

aprender e de continuar a estudar ingressando na Universidade. E, no caso dos bacharelatos na RAP, 

permitiu prevenir o abandono e continuar a acreditar que ainda vai haver, de facto, bacharelato na 

RAP e que um dia vai ser possível conclui-lo. 

 

Os resultados: Melhorar a adequação do sistema educativo às necessidades do país 

 

Na fase anterior do Escola+ procedeu-se à importante revisão do modelo de ensino secundário, 

mantendo-se uma estrutura de dois ciclos de três anos, apetrechando escolas, desenvolvendo novos 

programas, materiais de apoio ao ensino e prevendo cursos gerais e cursos profissionais. Na Fase II 

pretendia-se inicialmente prosseguir as tarefas de apetrechamento de escolas e diversificação 

curricular, pelo lançamento de cursos profissionais, bem como prosseguir a qualificação da gestão 

escolar e lançar uma fase de capacitação institucional do Ministério e dar especial atenção à 

montagem dos serviços de inspeção. 

A expansão da rede escolar e a continuação do apetrechamento de escolas, como se viu acima, nas 

respostas a outras questões de avaliação, era absolutamente necessária para diminuir o rácio de 

alunos por turma e para desenvolver a qualidade do ensino, nomeadamente, mas não 

                                                           
75 As entrevistas realizadas na RAP permitiram-nos ficar a saber que cerca de 1/3 dos estudantes iniciais do bacharelato 
já terão desistido e que os que continuam o fazem porque algumas cadeiras – as que são asseguradas pelos cooperantes 
portugueses – ainda funcionam. 
76 Recordemos aqui, a título de exemplo, os casos dos professores que, nas tarefas reportadas, nos dizem que nas 
reuniões faziam de delegado informal; os alunos que se sentem fortemente motivados para continuar a estudar num 
contexto de maior exigência; as ações de formação, temáticas de muito curta duração, de uma manhã ou de uma tarde, 
ou os apoios às planificações assegurados em reuniões informais fora da escola, na RAP. 
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exclusivamente, sempre que requer o uso de laboratórios. O diagnóstico feito no desenho do projeto 

(IMVF, 2013), neste âmbito, é absolutamente correto e a impossibilidade de executar medidas de 

mudança da situação no contexto do projeto aprovado, aliada à incapacidade de encontrar parceiros 

de desenvolvimento disponíveis para financiar este esforço, dada a incapacidade orçamental do 

Governo, é um enorme bloqueio à melhoria da qualidade do ensino.  

A posição da cooperação portuguesa é a de que “compete às autoridades santomenses a planificação 

estratégica do redimensionamento da rede escolar e da melhoria do parque escolar existente bem 

como a mobilização de recursos e parcerias para a implementar” (Camões, I.P., MECI, MNE, 2016, 

pp. 83-84), uma posição compreensível no quadro de uma relação entre os doadores e o Estado 

santomense. Na sede desta avaliação há apenas que registar que na ausência de participação da 

cooperação portuguesa, o Estado santomense não teve capacidade financeira nem conseguiu dos 

parceiros os apoios necessários a essa expansão e apetrechamentos escolares, e estes fatores são 

hoje um grande constrangimento à potenciação de efeitos de outras medidas na melhoria da 

qualidade do ensino secundário no país. 

A degradação que resulta sobretudo do uso intensivo dos equipamentos é sintomática. A melhoria 

das condições do parque escolar, o equipamento das várias unidades, bem como o alargamento da 

rede são cruciais para dar resposta às exigências do currículo / programas de disciplina (através da 

criação de oficinas, parques desportivos, laboratórios e aumento do número de salas de aulas); às 

necessidades dos alunos (através da criação de balneários, casas de banho e cantinas e, reduzindo 

distâncias, dotando as escolas mais próximas de novas valências) e também para dar resposta às 

crescentes necessidades de gestão escolar (através do reforço dos serviços de secretaria escolares).” 

(IMVF, 2013, p. 13). 

Sem investimento na expansão de rede, o crescimento da oferta de ensino secundário acabou por 

fazer-se pela criação de turmas de ensino secundário em escolas básicas, criando mais turmas nas 

mesmas salas (agravando o problema de sobrelotação de todas as escolas, já identificado por 

Barreto, 2012, p. 515) ou, em alguns casos, improvisando salas de aulas. 

A carência de laboratórios em todo o sistema educativo – apenas no Liceu Nacional há laboratórios 

– foi identificada como um dos grandes obstáculos ao ensino experimental das ciências e deve 
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salientar-se o empenho do projeto em apoiar soluções práticas ainda que circunscritas que 

mitigassem o problema como aconteceu na formação contínua77.  

Do mesmo modo, as bibliotecas e centros de documentação não existem ou estão muito mal 

apetrechados. Na segunda fase do projeto o Ke Mese, centro de documentação do Liceu Nacional, 

em vez de constituir um centro de recursos que pudesse expandir-se para outras escolas, foi fechado 

após entregue à gestão do Liceu78 e a distribuição de materiais foi escassa79. 

A diversificação curricular do ensino secundário pelo funcionamento do ensino profissional nos dois 

ciclos do ensino secundário (Curso do Ensino Profissional (CEP) no 1º ciclo; CSPQ no 2º ciclo) viveu 

um retrocesso dramático durante a implementação do projeto, totalmente contraditório da lógica 

de universalização da escolarização no secundário. 

A Carta de Política Educativa visava um ensino técnico-profissional (ETP) de qualidade, considerando-

o uma alavanca importante no processo de desenvolvimento do país e propunha-se no horizonte 

2022 conseguir que o ETP contribuísse para o desenvolvimento do país através de “i) afirmação de 

uma forte vontade política em considerar, de facto, a Formação Técnico-Profissional como uma das 

prioridades nacionais para o próximo decénio; ii) instalação de um sistema de ensino especializado 

com forte envolvimento do sector privado em todos os níveis; iii) adequação formação/emprego; iv) 

planificação estratégica e coordenação intersectorial da Formação Técnico-Profissional, dado o 

carácter transversal do seu impacto, e enfim; v) adoção e implementação de uma política apropriada 

de inserção profissional dos formados” (MECF, 2012, p. 31). 

Os responsáveis pelo desenho do projeto socorreram-se de um estudo sobre a evolução do mercado 

de trabalho (CESO, 2011) para definir os princípios da expansão da oferta de ETP. Pretendiam num 

dos eixos do projeto promover a abertura de cursos profissionais e identificaram bem a necessidade 

de regulamentação do ensino profissional como pressuposto para essa atividade. Mas, a medida foi 

abandonada por força das opções feitas face às restrições orçamentais. Esta opção implica a não 

                                                           
77 Na formação específica na área de química foi identificada como uma das mais-valias da formação o trabalho de 
“improvisar um laboratório”. Durante a formação os professores construíram um kit com materiais que adaptaram, por 
exemplo, não tinham lamparina de vidro e utilizaram uma vela. Com o kit (que é como se fosse um mini laboratório 
móvel) conseguiram dar aulas práticas aos alunos. (…) Durante a formação construíram o kit com uma lista de materiais 
dada pela formadora que deviam trazer para compor o kit. Cada professor tinha uma caixa e no fim da formação cada 
professor ficou com um kit completo com tudo o que estava na lista” (focus group dos formandos das formações 
específicas). 
78 Já na preparação do projeto, num dos documentos sobre formação se alertava para a possibilidade de fecho do centro 
se terminasse o apoio aos funcionários (“Possíveis formações a realizar: Prática Pedagógica no âmbito da revisão 
curricular”, documento da pasta “Contributos para o R2” partilhada com a equipa do projeto pela Coordenadora Geral). 
79 Na fase final do projeto foi feita uma entrega de livros, recursos didáticos e material de papelaria (Escola+, 2017c). 



PPLL CONSULT  

Avaliação Externa ao Projeto Escola+, Fase II em São Tomé e Príncipe 
Relatório Final 

 

95 

incorporação da recomendação feita pelos avaliadores da Fase I à cooperação portuguesa no sentido 

de “prosseguir no apoio à expansão do ensino profissionalizante (profissional e profissionalmente 

qualificante) disseminando-o por outras escolas e diversificando os cursos de acordo com as 

necessidades nacionais e locais e promovendo deste modo a empregabilidade dos alunos que 

terminam o ES e o desenvolvimento da economia de STP.” (CEMRI, 2013, p. 22). 

Os efeitos desta opção e a não apropriação do ensino profissionalizante pelas autoridades 

santomenses repercutiram-se na descontinuação do ensino profissionalizante no país e na perda da 

experiência acumulada com o apoio da cooperação portuguesa.  

Logo no primeiro ano do projeto é relatado que, com a incapacidade do projeto para apoiar o ensino 

profissional, este entrava em recessão, com o fim dos cursos no 1º ciclo do ensino secundário: 

“Se ao nível dos cursos secundários profissionalmente qualificantes se começava a observar a 

apropriação e a criação de condições para a sustentabilidade destes cursos, já ao nível da via 

profissionalizante do primeiro ciclo do ensino secundário a situação era diferente. De facto, o recuo 

da cooperação portuguesa a este nível acabou por implicar a não abertura de cursos do ensino 

profissional, ou CEP como eram mais vulgarmente conhecidos.” (Escola+, 2014, p. 10). 

O anterior Ministro da Educação dava grande apoio político aos CSPQ, como reafirmou em entrevista. 

Por isso, até à mudança de Governo, continuou a haver expansão moderada dos CSPQ e o projeto 

prosseguiu o trabalho de apoio a estes cursos, apesar de a atividade não estar prevista, que se 

materializou no apoio continuado à direção com a função de tutela dos CSPQ80, na elaboração com 

esta de documentos estratégicos para o sector81, na docência de agentes de cooperação em cursos 

CSPQ, no apoio à abertura de novos cursos em mais escolas e à organização dos cursos nas escolas, 

no projeto de instalação da escola técnico-profissional agrária de Diogo Vaz que não se concretizou.  

O PADE acaba por definir uma nova estratégia para o ensino técnico-profissional com o lançamento 

de uma reforma curricular em parceria com a UNESCO e os cursos CSPQ deixam de ser abertos. Ou 

seja, na Fase II do projeto Escola+ a cooperação portuguesa é afastada deste nível de ensino, é 

trocado o parceiro do Ministério e são descontinuados os cursos lançados com o apoio do Escola+.  

                                                           
80 Registe-se que esta atividade era coordenada por um coordenador-adjunto que era, também, coordenador nacional 
dos CSPQ até à mudança de Governo. 
81 Plano de Apoio à Direção do Ensino Secundário e Técnico Profissional na implementação dos CSPQ (Dezembro de 
2013); Proposta de despacho que estabelece a organização, o funcionamento e a avaliação da aprendizagem para os 
CSPQ do curso noturno (que veio a ser aprovado como Despacho 46/GMECF/2014); Relatório CSPQ 2013/14 (julho de 
2014); Proposta de Regulamento funcional do curso noturno do ensino recorrente (que veio a ser aprovado como 
Despacho 48 A/GMECF/2014; Estratégia de desenvolvimento dos CSPQ no ano letivo 2014 /25 (Agosto de 2014). 
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Apesar de na Fase II não estar prevista a continuação da reforma curricular, o projeto, demonstrando 

flexibilidade para se adaptar a novas condições, respondeu positivamente ao pedido de conceção e 

testagem do currículo e materiais pedagógicos de francês, na sequência de um pedido de 

intervenção82. O programa foi elaborado em 2015 e iniciou-se em 2016/17 a testagem no primeiro 

ano de cada ciclo (5ª, 7ª e 10ª classes), sob a responsabilidade conjunta da professora cooperante da 

disciplina e dos supervisores de francês do 2º ciclo do ensino básico e do ensino secundário83, 

adotando uma metodologia participativa que a Coordenadora Pedagógica apelidou, com 

propriedade, de próxima de uma “formação em serviço” (relatório de atividades 2016/17). A 

testagem deve continuar nas 6ª, 8ª e 11ª classes em 2017/18 e a cooperação portuguesa deve 

continuar a acompanhar o projeto, evitando um segundo regresso à situação criada pela saída da 

cooperação francesa. 

Durante a Fase I do projeto foi aprovado um Despacho 38/GMEC/2010 que instituiu um novo regime 

de gestão de organização e gestão administrativa e pedagógica dos estabelecimentos públicos de 

ensino secundário, foi realizada a formação de dirigentes das escolas e atingiu-se um patamar de 

organização das escolas secundárias, descrito na avaliação, e que dá conta de um nível razoável de 

organização (CEMRI, 2013, p. 88). Mas a avaliação da reforma curricular dá conta da aplicação de 

facto de um modelo de gestão em que os órgãos coletivos não conseguiram afirmar-se e em que “o 

diretor corporiza e centraliza a condução das escolas do ES, secundarizando a importância da 

participação dos outros órgãos e agentes da comunidade educativa” (Universidade de Aveiro, 2017, 

p. 52). 

                                                           
82 “Já nesta segunda fase o coletivo de francês acabaria por vir a solicitar o apoio do projeto para a elaboração do 
programa, uma vez que o programa que tinha não ia ao encontro das expectativas do coletivo de francês.”(Escola+, 2015, 
p. 60). 
83 O programa concebido cobriu, no nosso entender corretamente, todo o ensino da língua, do básico ao secundário. A 
professora cooperante relata assim a experiência: “foram acompanhados 18 professores, distribuídos por três grupos 
(ensino básico, 1º ciclo do ensino secundário e 2º ciclo do ensino secundário), no contexto de encontros de trabalho de 
frequência semanal ou quinzenal. Esses encontros acabaram por assumir um caráter formativo, tendo o trabalho 
desenvolvido incidido nos seguintes eixos: análise do texto do programa (conceitos básicos, pressupostos teóricos e 
propostas metodológicas); planificação de sequências didáticas (seleção, criação e articulação de materiais didáticos); 
demonstração, discussão e definição de procedimentos pedagógicos para a implementação das atividades planificadas 
(elaboração de planos de aula) e construção de instrumentos de avaliação (testes, matrizes e critérios de classificação). 
Os supervisores de Francês do ensino básico e Secundário acompanharam a implementação destas atividades durante 
os encontros. Realizaram-se ainda algumas observações de aulas em turmas do Ensino Básico e foram elaborados e 
aplicados questionários junto dos professores e alunos envolvidos (turmas de 5ª, 7ª e 10ª classes) nesta atividade, com 
o intuito de aferir o seu impacto no terreno. Finalmente, procedi à revisão da versão provisória do Programa de Francês, 
no sentido de elaborar a sua versão final, tendo sido realizados alguns ajustes à luz das perceções recolhidas nas sessões 
de trabalho com os professores.” (Relatório de atividades, 2016/17). 
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Neste quadro, a elevada rotatividade dos diretores de escolas, comprometendo a continuidade dos 

efeitos de capacitação, como já foi identificado na avaliação do PIC (Camões, I.P., MECI, MNE, 2016, 

p. 83), limitou os efeitos do projeto. Este fenómeno, contudo, sendo preocupante, não é único nem 

inesperado e a estratégia de cooperação deve tê-lo em conta e criar condições quer para apoiar a 

sua redução quer para mitigar os efeitos negativos que daí derivam. Neste quadro, a proposta 

discutida na segunda reunião do Comité Técnico de Acompanhamento Permanente de vir a ser criado 

no ensino superior santomense um curso na área de gestão escolar a pedido do Ministério da 

Educação, criando uma bolsa de profissionais de gestão (cf. Escola+, 2016, p.21; Escola+, 2016a) é 

um caminho a explorar no futuro, desde que seja associado ao compromisso de uma legislação que 

defina que o exercício de funções diretivas pressupõe a posse das competências obtidas na formação 

em causa e que considere que a sua frequência com sucesso, irá passar a ser um requisito de 

recrutamento. 

Nos primeiros anos da Fase II, o projeto dedicou-se a um trabalho invisível e insuficientemente 

reportado de apoio ad hoc a escolas, com resposta a solicitações e consultas84, realização sessões de 

esclarecimento sobre aspetos de gestão85 e conferências86, bem como distribuição de documentação 

aos diretores.87  

Simultaneamente, avançou-se com um plano de formação para o reforço das direções das escolas, 

tendo sido aplicado um questionário aos gestores escolares (Escola+, 2015, p. 139). Deste 

levantamento resultou a realização de uma formação em estatística, em que participaram 33 

responsáveis pela recolha de dados estatísticos nas escolas (Escola+, 2015, pp. 139-141). 

No PADE (MECC, 2015), a melhoria da gestão escolar foi uma das áreas em foi atribuída um papel ao 

Escola+ em conjunto com os serviços do Ministério88. Neste âmbito foi concebido e distribuído pela 

                                                           
84 “Para além de apoios pontuais em diversas áreas e a diversas escolas (principalmente Liceu Nacional e escola Maria 
Manuela Margarido), realizaram-se encontros de trabalho com as direções das escolas onde, pela primeira vez, foi 
implementado o segundo ciclo do ensino secundário: Angolares, Santana e Neves” (Escola+, 2014, p. 82). 
85 Ações de esclarecimento: uma sessão de esclarecimento sobre o Despacho 38/GMECF/2010 em S. Tomé, dirigida a 
gestores escolares, técnicos dos serviços centrais do Ministério da Educação. Nove sessões de esclarecimento sobre a 
avaliação das aprendizagens (…); uma sessão de esclarecimento sobre organização pedagógica do ensino secundário 
(cursos de ensino geral, CEP e CSPQ) em S. Tomé, dirigida a gestores escolares, técnicos dos serviços centrais do 
Ministério da Educação (Escola+, 2015, p. 104); duas sessões de esclarecimento sobre Avaliação das aprendizagens e uma 
sobre avaliação de aprendizagem nos CSPQ – curso noturno (Escola+, 2016, p. 41); uma sessão de esclarecimento sobre 
“avaliação das aprendizagens” (Escola+, 2017e, p. 6). 
86 Apresentação sobre gestão escolar num atelier sobre gestão pedagógica e administrativa das escolas a 9 de outubro 
de 2015 (Escola+, 2016, p. 40). 
87 Em novembro de 2016 foi entregue em reunião com os diretores uma pen drive a cada com documentação de apoio. 
88 O Escola+ participou, neste domínio, nas ações: Elaboração e implementação do plano de formação e capacitação para 
os diretores centrais, escolas, distritais, técnicos, orientadores, supervisores e inspetores; melhorar a gestão dos 
estabelecimentos escolares e do sistema educativo; melhorar a eficiência dos serviços académicos. 
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DGPIE um diagnóstico de necessidades para os dirigentes dos vários níveis (março de 2017). Em junho 

de 2017 foi enviada ao Ministério da Educação de STP uma proposta de plano de formação (Escola+, 

2017d, p. 11). O projeto encerrou o seu contributo sem que esta atividade chegasse à fase de 

implementação. 

A consolidação do crescimento com qualidade do ensino secundário alia a necessidade de 

financiamento à capacitação das instituições santomenses para a promoção de políticas concertadas 

para a educação. Como refere Martelo (Martelo, 2013, p. 45), os problemas estruturais do sistema 

educativo santomense radicam nos efeitos combinados destas duas dificuldades.  

O projeto disponibilizou, através dos professores-agentes de cooperação e em particular dos vários 

membros da equipa de coordenação, um apoio técnico aos serviços do Ministério que é reconhecido, 

sendo assumidas as fragilidades dos técnicos nacionais (conforme entrevistas a dirigentes do 

Ministério da Educação). 

Esta dimensão do projeto é coerente com as prioridades definidas na Carta Educativa em que se 

pretendia melhorar a gestão da educação através de, entre outros, o “reforço das funções da 

Coordenação e Planificação Estratégica do MECF, pela formação e capacitação do seu pessoal” 

(MECF, 2012, p. 7). Mas esta mesma Carta foi escrita com uma ambiguidade de definição e objetivos 

da capacitação que se refletiu no desenho e na prática do projeto. A mesma palavra “capacitação” 

foi usada no sentido da formação de agentes e de melhoria dos serviços, isto é, numa ótica de 

impactos pessoais e organizacionais. E os grupos-alvo de capacitação foram assimilados numa 

categoria comum, amalgamando docentes, gestores escolares e quadros do Ministério, e 

estimulando o equívoco entre a promoção de bom desempenho docente, boa gestão escolar e 

pedagógica e boa administração da educação. No desenho do R4 esta amálgama reflete-se na ligação 

da formação de gestores escolares, supervisores e técnicos da administração e na indefinição do 

desenho das medidas quanto aos possíveis efeitos na gestão escolar e na gestão do sistema 

educativo. A escassez de técnicos e quadros agrava esta situação, encontrando-se uma enorme 

rotação entre funções no sistema educativo. Por exemplo vários dirigentes do Ministério são antigos 

diretores escolares89. 

O projeto, no seguimento da Carta de Política Educativa e do Plano Operacional para o Ensino 

Secundário, visou a capacitação dos serviços centrais do Ministério da Educação, a par do 

                                                           
89 É o caso dos Diretores do Ensino Básico, da Diretora da DGAE, do Diretor da DETPEJA e do Inspetor da Educação. Todos 
tiveram responsabilidades de direção em escolas básicas ou secundárias.  
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fornecimento de equipamentos, tendo sido definidos como prioridades estratégicas as áreas do 

Planeamento e Inovação Escolar (hoje DGPIE), a Direção de Ensino (hoje DES), o sector metodológico 

(hoje supervisão no âmbito do DES) e o serviço de inspeção (hoje Inspeção Geral). 

O trabalho na área da supervisão deve ser destacado dos restantes que implicam funções de 

administração escolar, por estar vocacionado para o apoio pedagógico e foi tratado acima neste 

ponto. 

Do ponto de vista da capacitação, o desenho inicial do projeto previa o início da atividade no segundo 

ano e tem uma formulação que assenta no binómio formação (de dirigentes e técnicos) e 

equipamento de serviços (IMVF, 2013). 

Logo de início a equipa de coordenação se viu confrontada com a estreiteza desta definição. No 

relatório do primeiro ano regista-se que “a equipa tem prestado assistência técnica aos vários 

serviços centrais do Ministério” (Escola+, 2014, p. 91), embora não se relate o conteúdo dessa 

assistência com exceção do apoio à implementação dos CSPQ. Este, no entanto, constitui um bom 

exemplo do que pode ser um trabalho de capacitação – identificação de uma prioridade estratégica, 

planeamento da sua execução, apoio aos responsáveis institucionais pela execução, numa relação de 

coaching ou mentoria, suporte na produção de documentos e implementação da estratégia. Embora 

o apoio aos cursos profissionais tivesse ficado fora do âmbito do projeto, o apoio a um projeto 

estratégico para o Ministério faz todo o sentido. 

No segundo ano foi feito um levantamento de necessidades por questionário, que incidiu sobre o 

equipamento, a produção documental, a assistência técnica e as necessidades de formação. Se este 

método pode ser adequado quando se trata de necessidades de equipamento ou até de necessidades 

de formação, não é de todo o modelo próprio para a identificação de necessidades de apoio técnico 

e de apoio ao desempenho de um serviço, evidenciando a fragilidade do entendimento do âmbito 

da capacitação institucional por parte da direção do projeto. Registe-se que no relatório do segundo 

ano a identificação do apoio à produção documental é feita do seguinte modo: “tendo os 

documentos listados abaixo sido os que mais pontos receberam por parte da totalidade dos serviços 

centrais” (Escola+, 2015, p. 108), como se o apoio à produção documental se decidisse por 

mecanismo referendário e não por articulação estratégica com os beneficiários e como se os serviços 

centrais pudessem ter igual peso sobre a definição de quais os documentos que mais carecem de 

apoio para serem produzidos. Neste relatório também é expresso o entendimento que a equipa do 

projeto tem de assistência técnica, que diz ser “a prestar sob a forma de sessões de esclarecimento 

dinamizadas pela equipa de coordenação” (Escola+, 2015, p. 108). 
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Esta atividade veio a ter um desenvolvimento irregular, com um nível de realização escasso. Várias 

das ações de formação previstas no desenho de projeto não se concretizaram90 e acabou por ser 

cancelada uma atividade prevista após meses de espera por uma resposta por parte do Ministério 

de Educação sobre a oferta de formação91. Não há evidência de que se tenham realizado as “sessões 

de esclarecimento” previstas.  

O apoio aos CSPQ é o exemplo mais conseguido de estabelecimento de uma relação de apoio à 

administração educativa. Com a mudança de Governo e com a fragilidade de desenho das atividades 

de capacitação do Ministério, o projeto teve, neste capítulo uma atividade centrada nas ações de 

formação que concretizou em estatísticas da educação (segundo ano), para inspetores da educação 

(terceiro ano) e em planeamento organizacional (duas edições no terceiro ano) e na entrega de 

equipamentos a várias direções (DES, DGPIE, DGAE e DETPEJA) no terceiro ano. 

Apenas com a participação no PADE se encontra a integração do trabalho de assistência técnica sob 

a forma de participação em projetos estratégicos numa relação de apoio, manifestada 

essencialmente pela participação em grupos de trabalho, nomeadamente sobre a revisão da LBSE, a 

melhoria orgânica do Ministério da Educação de STP, o apoio aos alunos com desfasagem, a avaliação 

da 9ª e da 12ª classe e o apoio à avaliação aferida. Mas uma boa parte da participação no PADE ainda 

não conduziu a resultados verificáveis. Deve, ainda, registar-se que há evidência de casos de uma 

relação “adversarial” entre o projeto e a tutela, não muito típicos de uma relação de assistência 

técnica. Independentemente da justeza da posição de cada uma das partes, o relato feito de uma 

reunião sobre uma decisão ministerial em torno da avaliação é ilustrativo de equívocos de relação 

que um projeto de assistência técnica ao desenvolvimento, que não é proprietário de uma política 

de educação mas parceiro de entidades legítimas, deve evitar92. 

                                                           
90 Formação em comunicação e informação (DES e DGPIE); Formação em gestão de recursos (DES e DGPIE), Formação 
em Gestão e Acompanhamento de Projetos (CGPIE). 
91 Formação em Políticas Públicas de Educação (cf. Escola+, 2017f). 
92 Descreve-se assim a discussão sobre o regime de avaliação dos alunos no Seguimento local de outubro de 2016: “No 
início do ano letivo tivemos a informação de que, no ensino secundário, o 2º momento formal de avaliação sumativa 
interna deixaria de ser da responsabilidade dos professores, ou seja, deixaria de ser uma avaliação sumativa interna 
integrada no processo de ensino-aprendizagem, para passar a ser uma avaliação externa, pois o Ministério da Educação 
de STP tinha previsto que todos os alunos fariam o mesmo teste de avaliação a nível nacional no mesmo dia. A equipa 
do projeto questionou a diretora da DES e a diretora da DGPIE sobre este assunto, explicando-lhes as implicações 
negativas ao nível pedagógico e logístico que esta medida traria. Alertadas para este assunto, estas diretoras convidaram 
a equipa do projeto, coordenador nacional, coordenadora pedagógica e assessora para o R4, para uma reunião na sala 
de reuniões da DGPIE no dia 10 de outubro com o objetivo de se debater esta medida. O Ministro da Educação juntou-
se às diretoras da DES e da DGPIE durante a reunião. Alegavam que queriam tomar esta medida porque havia 
professores que não faziam os testes ou elaboravam-nos de forma incorreta, e fazendo todos os alunos o mesmo teste, 
estariam a ser avaliados da mesma forma. Coube à equipa do projeto, por sua vez, alegar que não era com esta medida 
que se resolveriam os problemas da avaliação, os instrumentos de avaliação deveriam ter em conta as especificidades 
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Na nossa perspetiva, futuras atividades de capacitação institucional carecem de uma conceção e 

desenho diferente, bem como de metodologias de implementação mais adequadas ao acervo 

metodológico desta atividade em projetos de desenvolvimento. Como bem escrevia a avaliação do 

PIC de São Tomé e Príncipe, faltou o apoio ao Ministério da Educação: “O fator crítico para o sucesso 

ao nível da capacitação organizacional é a instituição santomense ter uma visão estratégica clara dos 

seus objetivos e prioridades setoriais. Outro fator potenciador dos resultados é a assessoria técnica 

de longa duração com presença continuada no terreno, grande capital de conhecimento e 

experiência que potencia uma dinâmica de capacitação contextualizada, conjunta e integrada, com 

contributos diretos a vários níveis, desde a reforma dos quadros legais e instrumentais aos planos de 

formação dos recursos humanos” (Camões, I.P., MECI, MNE, 2016, p. viii).  

De muitos instrumentos possíveis que podem guiar a conceção de uma ação de capacitação 

institucional, o quadro desenvolvido pela UNESCO e que se materializa na tabela abaixo poderia ter 

orientado um melhor desenho e uma melhor atividade do projeto neste âmbito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
dos alunos e das escolas, para além dos aspetos logísticos que seriam incomportáveis para a DES. Foi ainda chamada a 
atenção para o calendário escolar do ensino secundário que contemplava apenas um momento de avaliação sumativa 
na última semana de aulas de cada período, quando teriam que ser considerados dois. Após alguma discussão ficou 
decidido: 
- o 1º momento de avaliação sumativa do período, vulgarmente designado por 1º teste, continuaria a ser da 
responsabilidade dos professores sob orientação dos delegados de disciplina;  
- o 2º momento de avaliação sumativa (2º teste) seria da responsabilidade de cada escola. Para a sua operacionalização 
o instrumento de avaliação seria elaborado pelo coletivo da disciplina e enviado ao supervisor. Após o feedback do 
supervisor, a direção da escola aplicaria o teste em simultâneo a todos os alunos;  
- por indicação do Ministro, o calendário letivo do ensino secundário deveria ser alterado para passar a contemplar dois 
momentos de avaliação sumativa por período.  
Posteriormente, a mesma equipa do projeto procedeu à proposta de alteração do calendário letivo e elaborou uma 
proposta de documento orientador sobre estas medidas. Ambos foram analisados e discutidos com a diretora da DES. 
Em anexo 4 a proposta de alteração do calendário letivo (os sublinhados a amarelo correspondem às alterações 
propostas) e em anexo 5 a proposta de orientações para 2016/17 relativas à avaliação sumativa interna integrada no 
processo de ensino-aprendizagem.  
O projeto desconhece o andamento destas propostas.” (Escola+, 2016b, pp. 6-7) (negrito nosso).  
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Tabela 15. Matriz de capacitação - exemplo 

Objetivo geral (o que as entidades parceiras querem atingir a longo prazo; impacto desejado) 

Objetivo da intervenção (o que se pretende atingir no fim da intervenção; resultados esperados) 

 

 Nível de efeito Capacidade 
de quem? 

Capacidade 
para quê?  

Desagregação 
(elementos) da 
capacidade 

Como 
desenvolver a 
capacidade 

Como tornar 
a capacidade 
sustentável 

B
en

ef
ic

iá
ri

o
s 

(a
 

o
u

 
as

 
o

rg
an

iz
aç

õ
es

 

cu
ja

s 
ca

p
ac

id
ad

es
 

se
 

p
re

te
n

d
e 

d
es

en
vo

lv
er

) 

Individual 
(competência, 
conhecimento, valores, 
experiência etc. do 
staff) 

     

Organização 
(infraestrutura, 
orçamento, processo 
de tomada de decisão, 
liderança, estrutura 
administrativa, cultura 
organizacional, etc.) 

     

Contexto (quadro 
político, jurídico, etc.) 

     

Fonte: traduzido e adaptado de (Matachi, 2006, p. 12). 

 

Efeitos não esperados e fatores externos 
 

Q14. Que efeitos não esperados (positivos e negativos) podem ser identificados?   

 

Num projeto de duração plurianual que atravessou diferentes ciclos políticos e que procurou dar 

respostas, quer aos desafios e constrangimentos que a implementação das ações inicialmente 

previstas exigiram, quer à reformulação de prioridades na política educativa e às dinâmicas de 

mudança na administração do sistema educativo e das escolas, alguns dos efeitos não esperados 

resultam de ações inicialmente não previstas, mas que, entretanto, foi decidido realizar. Contudo, 

mais do que estes últimos, o que importa é certamente identificar efeitos não previstos das ações 

realizadas, qualquer que tenha sido o momento - e a razão (ou objetivo) – em que a sua realização 

foi decidida, e efeitos da própria existência do projeto. E são vários os efeitos que podem ser 

identificados. 

Um primeiro efeito não previsto do projeto, em boa medida como resultado da continuação da sua 

primeira fase93, tendencialmente positivo, mas problemático no curto prazo, é a aceleração drástica 

dos níveis de escolarização da juventude santomense, com a explosão na frequência do ensino 

                                                           
93 E em boa medida também do novo regime de avaliação dos alunos e do recuo na implementação dos CSQ. 
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secundário. O projeto foi construído na lógica de acompanhar a evolução das necessidades, não com 

o objetivo de promover e, menos ainda, dada a sua dimensão financeira, de enquadrar um disparo 

na procura de ensino.94 A reforma do secundário foi feita como se não jogasse com a procura, 

assistindo-se agora a um efeito associado ao projeto, que é a passagem do secundário de filtro, o 1º 

ciclo, a um sistema aberto, tendencialmente com conclusão total, pressionando a 12ª classe, ao 

promover-se o prosseguimento dos estudos95. Iniciada esta nova etapa de ensino, surge a questão 

de saber o é que se faz aos que chegam ao fim? Afinal, qual é o perfil de saída deste novo 

secundário?96 Estamos perante um canal para o superior ou um ciclo terminal? Há condições para 

enquadrar no ensino superior ou inserir no mercado de trabalho uma mão-de-obra mais escolarizada 

ou vai promover-se uma juventude escolarizada e não qualificada em “idade de espera”97? 

Um segundo efeito não esperado, negativo, resultou do conjunto de três fatores: (i) o abandono do 

apoio ao desenvolvimento do ensino secundário profissional na transição da primeira para a segunda 

fase; (ii) a não realização da ação de formação em Políticas Públicas de Educação que estava prevista 

para os primeiros anos da segunda fase; (iii) não ter havido um acompanhamento e avaliação on going 

da implementação da reforma do secundário. Em resultado disso, o projeto ficou alheado do 

problema e do debate sobre a natureza do ensino secundário que promoveu, bem como do 

controlo sobre o impacto da reforma educativa que protagonizou, nos planos curricular, da 

avaliação e dos materiais pedagógicos.  

A reforma curricular do secundário acabou por ser apenas uma reforma curricular do ensino 

secundário geral, quando desde logo deviam ter sido pensadas as duas vertentes, geral e profissional, 

nomeadamente conhecendo-se o problema africano da dificuldade de criação de emprego para 

jovens e a vulnerabilidade do país, pela sua demografia e mercado de trabalho a que se gerasse esse 

efeito. Reconheça-se, porém, que existiam também os CEP e os CSPQ, sempre muito circunscritos, 

mas, entretanto, abandonados, quer pela amputação inicial do Escola+, por razões orçamentais, quer 

pela redefinição das políticas educativas de STP.  

                                                           
94 O ex- Ministro dizia na entrevista: “o 2º ciclo cresceu muito durante o projeto; houve uma explosão do 2º ciclo”, 
expressando, assim, o sentimento generalizado dos entrevistados e a realidade dos números. 
95 No ano imediatamente anterior ao do início da segunda fase, o relatório do Polo de Dakar, a encomenda do Governo 
de São Tomé e Príncipe, sublinhava ainda a “relativa estagnação” da cobertura do segundo ciclo de ensino secundário, 
que se tinha mantido em torno dos 18% entre 2001/2002 e 2010/2011 e que o ligeiro aumento deste ciclo se devia ao 
ensino profissional (Pôle de Dakar, 2013, p. 75). 
96 Esta é, também, uma via de alguma crítica feita aos programas, embora seja pouco partilhada /sinalizada. 
97 A expressão “waithood” querendo dizer “waiting for adulthood”, que traduzimos livremente por idade da espera foi 
cunhada por Alcinda Honwana para descrever a situação social da juventude africana, presa num limbo, que se prolonga 
no tempo e substitui a idade adulta (Honwana, 2017, pp. 28-40).  
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Foi um erro não se ter feito de forma integrada a revisão do currículo do ensino secundário geral e o 

lançamento do ensino profissional no ensino secundário, porque se podia ter generalizado os dois ao 

mesmo tempo e orientar para o ensino profissional desde cedo uma parte do acréscimo da procura, 

legitimando as duas vias em simultâneo. E isso foi da responsabilidade conjunta da cooperação 

portuguesa e do Ministério da Educação de STP, e o desenho inicial do projeto até mitigava o 

problema ao incluir uma linha de apoio aos CSPQ.  

Um terceiro efeito não esperado, negativo, é consequência direta desta explosão do tipo de ensino 

secundário existente: uma enorme pressão sobre o ensino superior. O Reitor da USTP referiu, na 

entrevista que realizámos, que em 2016/2017 houve 700 candidatos para 150 vagas, mas em 

2017/2018 vão ser 2.000 candidatos. A introdução de mecanismos de fechamento no topo, como os 

exames de admissão pode conter a pressão sobre a Universidade neste momento mas não contém 

a pressão da mudança sobre o sistema educativo numa perspetiva de médio prazo, pelo menos sem 

deslegitimar todo o ensino secundário.  

Um quarto efeito não esperado, também consequência do acelerado crescimento do 2º ciclo do 

ensino secundário, foi a agudização da necessidade de professores, que ocorre precisamente 

quando o Projeto se pretendia focar na formação contínua, privilegiando o domínio pedagógico-

didático, e tinha, de novo por razões orçamentais, abandonado o apoio à formação inicial, 

nomeadamente à formação complementar. Ao preparar-se para dar resposta às necessidades dos 

professores existentes, muito mais do que ao enorme aumento da necessidade de professores, o 

projeto veio a confrontar-se com esse aumento.  

Há um quinto efeito não esperado, negativo, que embora também resulte da primeira fase do 

projeto, se manifesta apenas nesta segunda fase e está subjacente e amplificou a explosão no ensino 

secundário: o novo regime de avaliação dos alunos. Assistimos, durante a segunda fase do projeto, 

às dificuldades e incapacidades do projeto – e também do Ministério da Educação de STP – em 

acompanhar e regular a implementação do novo regime de avaliação dos alunos, o que acabou por 

desencadear um processo que está muito para além da avaliação dos alunos na sala de aula. É um 

processo (com um debate presente, mas não formalizado) sobre se o ensino secundário geral deve 

ser inclusivo ou deve ser seletivo, se o facto de os alunos irem às aulas deve, em si mesmo, ser 

premiado em termos de nota, isto é, dizem alguns, se se premeia a preguiça ou não.98 Mas também 

                                                           

98 “Atribuir 5% só pela assiduidade, é premiar a preguiça, na opinião de um supervisor” (entrevista coletiva a 

supervisores). 
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sobre a sua adequação à realidade santomense, ao tipo de professores existentes, às condições do 

ensino no país – nomeadamente o número de alunos por turma – e ao enorme risco que foi a sua 

implementação sem um forte apoio do projeto e do Ministério da Educação aos professores e às 

escolas e sem sequer fazer acompanhar esta intervenção de um esforço consistente de capacitação 

do Ministério da Educação de STP. 

Estamos perante um sistema de avaliação que, como se viu acima, na expressiva opinião de um dos 

supervisores entrevistados, “empurra os alunos para a frente”. Um sistema onde, na opinião do ex-

Ministro, “há que alterar aspetos por causa das especificidades do país”, pois “o sistema deu muita 

preponderância à presença dos alunos na sala de aula”, ou seja à assiduidade, “deu preponderância 

aos professores, deixou muita coisa na mão do professor”. Um sistema que, na opinião do atual 

Ministro não se adequou muito à realidade de STP, é difícil de operacionalizar e os professores não 

tiveram apoio nesse sentido, tanto mais que as escolas que entraram na segunda fase, cujo ensino 

foi alargado ao secundário – não tiveram apoio da mesma forma – por comparação com a primeira 

fase. Um sistema que, na opinião de um dos assessores da equipa de coordenação do projeto, tinha 

por objetivo tornar a avaliação “mais fluida”, construindo um equilíbrio entre avaliação externa 

(exames nacionais) e avaliação interna (professor) pois aquela tinha um peso excessivo, mas onde “se 

calhar, se foi demasiado longe” pois “a má aplicação do sistema de avaliação pode ter inflacionado as 

notas escolares.”99  

Um novo sistema de avaliação que, na opinião de um responsável por uma das Direções do Ministério 

da Educação de STP, foi positivo, embora tenha tido problemas por causa do tipo de professores que 

há no país pois “não é pelo sistema de avaliação que há problemas”. Mas “o novo sistema permitiu a 

mais gente passar, criou problemas de pressão”. O sistema de exame final a todas as disciplinas 

desencorajava os alunos: “havia alunos que eram razoáveis ao longo do ano e reprovavam no exame”. 

Existiam, contudo, ações e linhas de intervenção previstas para esta 2ª fase do projeto, no domínio 

da avaliação. De facto, enquanto na 1ª fase foram realizadas sessões de esclarecimento sobre o 

sistema de avaliação e o acompanhamento foi feito pelos professores cooperantes, utilizando os 

                                                           
99 No novo sistema conta a nota do último período pois existe um pressuposto da avaliação contínua e de uma 
acumulação/ progressão que se reflete na nota obtida. No antigo sistema o que contava era a média final dos 3 períodos 
e os professores estavam habituados a dar notas baixas no início e a nota final, mais elevada, é a que permitia obter a 
média de 10. Mas agora essa última passou a ser a nota, de facto. Aquilo que antes era a utilização das notas dos 1º e 2º 
períodos por parte do professor, como instrumento de controlo e regulação de comportamentos e expetativas deixou 
de existir mas quem continuou a fazê-lo iludiu-se pois a última nota, e não a média, passou a ser a nota, de facto. Por 
outro lado, diz-se que os professores do 2º ciclo, mais novos, são mais benevolentes. 
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instrumentos de avaliação adequados, na 2ª fase do projeto pensou-se que seria no âmbito do apoio 

ao setor metodológico que se iria realizar esse apoio aos professores e às escolas100.  

Porém, dada a magnitude do problema, os recursos eram muito escassos. Para além das mudanças 

e instabilidade vivida no sector, as ações de formação de supervisores, a rotação destes, e as pouco 

frequentes e o âmbito alargado das ações supervisivas realizadas foram incapazes de dar resposta ao 

problema. Paralelamente, algumas ações de sensibilização dos professores e das direções das 

escolas, em particular das novas escolas secundárias que foram realizadas foram manifestamente 

insuficientes e não enquadradas numa necessária estratégia de apropriação do sistema de avaliação. 

Esta dificuldade do projeto em lidar com o tema da avaliação pedagógica teve duas consequências: 

(i) reforçar os argumentos da necessidade, oportunidade e pertinência da atividade da avaliação 

aferida que, não estando no PADE, se decidiu alargar ao secundário, (ii) centralização de todo o 

processo no supervisor - os supervisores passaram a ter que rever todos os testes de todos os 

professores, em alternativa ao reforço das competências dos delegados de disciplina neste domínio, 

alegando que é necessária uma avaliação mais homogénea. 

E o que pensam do novo sistema de avaliação, os alunos dos professores portugueses101? Há posições 

distintas. Se alguns valorizam a avaliação de conhecimentos pelos testes e exames, outros valorizam 

o sistema atual de avaliação pois agora os professores têm em conta todo o desempenho dos alunos 

durante todo ano letivo e consideram a participação, a assiduidade, o caderno, para além dos testes. 

E estes, naturalmente, defendem que acima de uma determinada nota na avaliação contínua se 

deveria poder dispensar do exame. Todos eles, porém, uns e outros, consideram que os professores 

cooperantes não dão notas altas, que os professores santomenses não dão piores notas, mas os 

professores portugueses são mais justos: “os alunos de outras turmas podem tirar melhores notas, 

mas na realidade sabem menos.” 

Podemos concluir a consideração deste debate em torno da avaliação pedagógica, com a opinião do 

Secretário Regional (RAP), que diz que o projeto teve coisas muito boas, mas o seu grande problema 

é “o vosso sistema de avaliação, que não está adaptado à realidade de São Tomé” (Cf., igualmente, 

resposta à questão de avaliação 3). De facto, sendo explícita esta imputação de responsabilidade ao 

referenciá-lo como “o vosso”, tanto significa que ele não é inteiramente assumido como o sistema 

                                                           
100 Parece-nos pouco para a magnitude do problema e a pequenez dos recursos, para além das mudanças e 
“instabilidades” vividas no sector. 
101 Os alunos que participaram nos focus group eram, todos eles, bons alunos e fortemente motivados para a continuação 
dos estudos, ingressando na Universidade, em STP ou no exterior, se conseguirem uma bolsa. 
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de avaliação aprovado por STP, como também não esquece que a sua implementação deveria ter 

sido acompanhada de forma sistemática e estruturada também pelo Escola+.  

Em síntese, neste momento em STP o debate existe, mas não está formalizado, nem enquadrado: e é, 

um debate que nunca esteve previsto, logo um efeito não esperado. 

Um outro efeito não esperado pode ser introduzido a partir da utilização da expressão “o vosso 

sistema de avaliação …”: trata-se do efeito de delegação, a atribuição de responsabilidades ao 

projeto e à cooperação portuguesa pelo que correu bem e pelo que poderá ter corrido mal. Neste 

caso, o facto de a mudança ter sido tão forte, tão significativa, faz com que os santomenses não a 

estejam a assumir como deles, mas como uma coisa que a cooperação deixou: é a “avaliação dos 

portugueses”, a avaliação “do Escola+”. Se isso está presente quando quem publicou o diploma diz 

“há que alterar aspetos da avaliação por causa das especificidades do país”, cabe-nos perguntar em 

que medida isso também sintetiza e simboliza, a prática do Ministério da Educação de STP quando 

delegou tão amplamente no Escola+ a inovação curricular e avaliativa? Em parte, é como se o Escola+ 

fosse “o” responsável, pois o Ministério em certa fase delegou o ensino secundário no Escola+, um 

erro que a cooperação não deve deixar cometer de não assunção de propriedade por um processo 

de mudança fundamental num país. Estamos, portanto, perante um efeito não esperado, negativo, 

balizado entre o erro na gestão do projeto, por excesso de protagonismo, e a ingenuidade com que 

quem é responsável pelo acompanhamento deixou que se desenvolvesse essa tendência de 

apropriação da reforma pelo projeto. Isto é reconhecido por um elemento da equipa de coordenação 

quando refere que “foi um erro estratégico do Ministério estar virado apenas para o Escola+ … nós 

quisemos ir demasiado depressa, estávamos a querer implementar um novo regime” e “não 

tínhamos apoio nenhum da parte do Ministério”.  

Esse efeito de delegação persistiu no tempo e teve expressão em vários domínios. Por exemplo, 

quando o Escola+, na prevenção dos problemas emergentes da avaliação pedagógica, organiza ações 

de sensibilização para os professores e para as direções das escolas, que não estavam previstas, 

assume essa delegação de responsabilidade perante o secundário. É também, por exemplo, o que se 

verifica ao nível dos manuais, cujo processo de reprodução e distribuição nunca durante o ciclo de 

vida do projeto foi entregue ao Ministério ou teve uma estratégia organizada para o fazer, tal como 

relativamente a vários outros domínios, como o da recolha de informação, monitorização e entrega 

de dados ao Ministério da Educação de STP, chegando-se a ter um sistema de estatísticas do ensino 

secundário privativo do projeto, com um circuito de recolha e tratamento totalmente externo ao 

Ministério.  
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Ressalve-se, contudo, que reconhecer os factos não é culpabilizar a equipa do projeto, mas antes 

salientar que há um efeito não esperado na dinâmica: o projeto constituiu-se, de facto, em 

Departamento do Ensino Secundário, pois este é uma estrutura muito frágil e com recursos humanos 

muito escassos para os desafios que enfrenta. A dificuldade deste e do Ministério da Educação em 

dar resposta às interrogações do projeto, fez com que este funcionasse, de certo modo, como 

outsourcing e depois quando o Ministério diminuiu o apoio e o reconhecimento lhe fossem atribuídas 

responsabilidades que não tinha.  

Os efeitos não esperados acima apresentados decorreram, quase exclusivamente, de dinâmicas 

geradas – e não geridas - no campo das políticas educativas e de cooperação, e apresentam uma 

muito forte conexão entre eles, decorrendo, por vezes, uns dos outros. Para além destes, vários 

outros efeitos não esperados, de âmbito mais restrito, foram identificados. 

O primeiro deriva de uma nova perspetiva para o trabalho do Ministério da Educação de STP no 

domínio da supervisão. Foram implementadas pelo projeto várias ações, que deixaram de visar a 

reestruturação do “sector metodológico” do DES e originaram um efeito não previsto. De facto, 

enquanto ações avulsas que podem repetir-se e adaptar-se a outros públicos, novas ações do projeto 

geraram uma nova linha de intervenção que atravessou quase todo o sistema educativo e a 

administração educativa (do supervisor DES aos delegados de disciplina, dos supervisores DES aos 

supervisores DEB, nacionais e distritais, dos delegados de disciplina DES aos orientadores 

pedagógicos DEB e aos coordenadores dos cursos noturnos e dos CSPQ, etc.), contribuindo para a 

promoção da função supervisão e para a capacitação de supervisores e orientadores pedagógicos 

em todo o edifício da administração educativa ligada à educação e ensino não superior.102 

A necessidade de ser repetida a formação de metodólogos do DES, realizada pelo Projeto em 2015, 

pelo facto de a reestruturação do sector ter sido acompanhada pela mudança da maioria dos 

supervisores, permite-nos apontar um terceiro efeito não previsto que, no essencial, é um efeito 

perverso da rotação de pessoas pelos lugares no edifício da administração educativa: há pessoas 

formadas pelo Escola+ tendo em conta as funções que no momento desempenham – supervisão, 

direção de escolas, direção de serviços, delegados de disciplina, delegados distritais, etc. – que, por 

efeitos dessa rotação, virão depois a aparecer em diferentes posições da educação, ou mesmo fora 

                                                           
102 Veja-se, por exemplo, a “Listagem de Produção Documental” onde se referem instrumentos de trabalho, 
regulamentos e documentos de reflexão e perspetiva sobre a função supervisão produzidos pelas equipas do projeto 
e/ou em contextos de formação. 
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da educação. Há um efeito não esperado positivo do projeto que é a capacitação em educação 

mesmo que noutras funções que não aquelas para as quais o projeto prepara.  

Perante um meio profissional e dirigente relativamente restrito, como acontece em STP, se não 

estivermos perante pessoas que estão de passagem pela educação, poderemos concluir que quem 

foi bem formado pelo projeto, nomeadamente para funções de supervisão e de direção na 

administração educativa ou nas escolas, estará mais preparado para desempenhar as suas presentes 

funções, novas ou velhas. O que não invalida a necessidade de o projeto avaliar, segundo critérios de 

eficiência e oportunidade, quer os riscos, quer os impactos associados às situações descritas. 

O problema, contudo, poderá ser diferente quando se está a formar para a educação pessoas 

(professores e/ou futuros professores) que não é seguro que continuem ou que ingressem na 

educação, dado haver um conjunto de “gente que está de passagem”, de acordo com alguns dos 

discursos ouvidos.103 Neste caso, os apoios à formação inicial e contínua de professores terão de ser 

mais direcionados e mais articulados com as questões da carreira docente e deverão procurar 

promover uma socialização profissional dos que estão de passagem e dos precários. As ações de 

formação contínua deverão ter aqui estratégias para lidar com a procura de formação (promoção do 

voluntariado, prioridade aos que “querem ser professores”, preferência aos que lecionam as mesmas 

disciplinas de forma continuada104, etc.,) evitando que o objetivo se torne preferencialmente arranjar 

público e não público pertinente. 

Um outro efeito não previsto, também claramente positivo, decorre da inserção dos professores 

portugueses num coletivo de docentes que leciona uma mesma disciplina numa escola, e foram 

concretizados nos resultados da sua ação de formação e apoio científico e metodológico aos colegas 

santomenses que integram o seu coletivo de disciplina. Essas atividades de formação e apoio 

contínuo só foram possíveis porque aos professores portugueses estava atribuída uma função de 

lecionação em STP,105 que lhes permitia estarem “por dentro” das escolas e próximos dos seus 

                                                           
103 Por exemplo, face aos impasses verificados na sua efetiva implementação, os bacharelatos da RAP têm vindo a 
conhecer muitos desistentes que optam por outras áreas de formação e outras áreas profissionais. 
104 A instabilidade da distribuição de serviço docente não favorece os modelos de formação contínua, pois não permite 

capitalizar formações realizadas para disciplinas que se deixa de lecionar, e descompromete as direções das escolas com 

os seus professores e o sistema de formação contínua. 
105 Essa função de lecionação é importante continuar, não tanto porque STP tenha falta de professores e, portanto, 
precisa de professores portugueses no ensino, mas essencialmente porque isso lhes permite estar por dentro das escolas, 
próximo dos seus colegas santomenses e serem um recurso próximo e quotidiano que, com legitimidade científica, 
pedagógica e organizacional (fazem parte do coletivo disciplinar) têm excelentes condições para formal e informalmente 
prestarem apoio e “fazerem formação” na justa medida em que as necessidades vão surgindo, com oportunidade. Há no 
Ministério da Educação de STP – e nas escolas – quem defenda que deverão ter muitas turmas e um horário letivo 
completo; há mesmo quem defenda que deverão ser eles os delegados de disciplina assim como houve, no projeto, 
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colegas, formal e informalmente. E, mais ainda, essas atividades de formação contínua e apoio 

metodológico sempre foram muito pouco visíveis, em termos formais, e nunca surgiram 

formalmente reportadas como ações de formação contínua do projeto desenvolvidas pelos seus 

agentes. Tiveram um âmbito e uma profundidade e estruturação que ficou quase sempre ao livre 

arbítrio dos próprios professores portugueses, e nunca foram assumidamente articuladas com as 

outras ações de formação contínua formalmente definidas como tal, que foram sendo programadas 

e implementadas pelo projeto ao longo dos anos. Contudo, no contexto desta avaliação foi possível 

identificar resultados das: (i) intervenções dos professores portugueses nas reuniões quinzenais dos 

coletivos de disciplina, com apoio científico e pedagógico na elaboração de planos de aula e de 

materiais didáticos; (ii) ações de muito curta duração sobre temas específicos, pertinentes e 

“urgentes” face às atividades letivas e à programação realizada, que alguns professores portugueses 

vieram a organizar para os professores da sua escola e de escolas vizinhas, cobertas pelo mesmo 

delegado de disciplina; (iii) encontros informais de professores da mesma disciplina, como os 

realizados na RAP, na escola ou fora dela, para fazer planificações e preparar aulas e materiais 

didáticos, promovidos pelos professores portugueses e, por vezes, realizados na própria casa destes. 

Estas intervenções de apoio aos coletivos de disciplina constituem efetivamente, ações de formação 

contínua que, por se terem situado no domínio das realizações que nunca foram previstas nem 

planeadas pelo projeto, permaneceram invisíveis, não foram articuladas106 e não suscitaram uma 

identificação formalizada dos seus de resultados/ efeitos na melhoria do desempenho dos docentes 

santomenses … que não resulta da formação mais formalizada (as ações de formação tipo “cursos”) 

mas que resulta de uma atividade efetivamente não prevista, que é o funcionamento das equipas. 

Um quinto efeito não esperado identificado, positivo, resultou também da função de lecionação dos 

professores portugueses: o reforço da motivação dos alunos, refletido na maior propensão à 

frequência das aulas e no desejo de continuar a estudar e ir para o superior. Os jovens santomenses 

que são alunos de professores portugueses vêm neles professores exigentes mas motivadores, 

adultos amigos mas responsabilizantes, que os desafiam para aprender, ter boas notas e continuar a 

estudar no ensino superior. 

                                                           
orientações para que adotassem um low profile, intervindo pouco nas reuniões quinzenais de professores de disciplina e 
não se substituíssem ao delegado santomense.  
106 Uma capitalização destas interações pelo projeto por nós identificada, foi o aprofundamento e/ou a reformulação dos 
diagnósticos de necessidades de formação dos professores santomenses que antes tinham sido feitos segundo 
metodologias mais formalizadas, de tipo questionário.  
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Um outro efeito não previsto, igualmente positivo, resultou da formação em planeamento 

organizacional realizada em abril de 2016, com recurso a um formador do Instituto Nacional de 

Administração (INA). Esta ação de formação, que era suposto ser para capacitação em serviço, 

acabou por lançar uma valência de planeamento estratégico em todo o Ministério ao integrar na 

formação todos os diretores dos serviços centrais do Ministério da Educação de STP, os delegados 

distritais e um número significativo de técnicos das várias direções do Ministério. Esta primeira ação 

veio a ser continuada com outra ação em junho de 2016, com recurso ao mesmo formador, 

precisamente com o objetivo de reforçar o planeamento estratégico do Ministério. Foram-nos 

reportados alguns reflexos disso, presentes numa maior articulação entre os planos de atividades 

dos vários serviços do Ministério da Educação, a nível horizontal e vertical, e no reforço das 

capacidades e do trabalho colaborativo de dirigentes e técnicos. 

Finalmente, podemos ainda identificar dois outros efeitos não esperados, positivos, que são, em boa 

medida, uma outra face do regime de avaliação pedagógica dos alunos, tão criticado: o controlo de 

presenças/assiduidade dos alunos e a organização do grupo-turma. Embora um e outro sejam 

efeitos circunscritos a alguns professores, nomeadamente portugueses mas também os professores 

santomenses que souberam apropriar-se do regime de avaliação e da formação pedagógica no 

domínio da didática / organização da sala de aula107, são efeitos que poderão ser divulgados como 

boas práticas e generalizados. 

O efeito não esperado, o aumento da presença nas aulas, constitui uma alteração da situação 

anterior em que não havia problema em ter muitos alunos por turma, porque muitos deles não iam 

às aulas. Contudo, como atualmente para a avaliação contam as presenças, não chega fazer um 

controlo soft das presenças108 e isso pode estar a incentivar a frequência dos alunos … e as 

dificuldades pedagógicas dos professores.  

Finalmente o último efeito que identificámos é a utilização de formas de trabalho em grupos onde, 

quando se tem um aluno com melhor aproveitamento a ser monitor dos restantes, se tem 

igualmente a vantagem de, por essa via, se controlar as presenças, evitando a necessidade de fazer 

                                                           
107 Uma das áreas identificadas como lacunares na formação contínua de professores implementada pelo projeto em STP 
foi a da organização da sala de aula e, em particular, como trabalhar com turmas numerosas e com grupos heterogéneos 
ao nível das competências e das idades. A consciência tardia desta lacuna na formação contínua oferecida pelo projeto 
não teve em conta que estas são áreas de formação pedagógica tradicionalmente oferecidas em África, integrando o 
portefólio do Banco Mundial, Unesco, Unicef, etc. 
108 Se os professores cooperantes tendem a marcar as faltas todas, incluindo as de atraso, já muitos professores 
santomenses não fazem registo disso e depois tendem a dar a nota máxima. A alternativa é uma avaliação “chata” 
também para os professores, porque eles têm de fazer a chamada (e perante turmas cheias uma chamada de 60 alunos 
é meia aula!) e fazer esse registo.  
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a chamada. Por isso alguns dos professores nos disseram que, quando os alunos se organizavam em 

grupos, era mais fácil de controlar as presenças. 

 

 

Q17. Quais os fatores externos que influenciaram os resultados e efeitos gerados pelo projeto? De 

que modo influenciaram esses resultados e efeitos? 

 

Nos fatores externos que influenciam o projeto identificamos os elementos de contexto, previsíveis 

ou inesperados, exteriores ao projeto e aos seus efeitos, e que condicionam a sua execução. 

As dificuldades financeiras do Estado santomense não lhe permitem intensificar significativamente a 

despesa pública em educação109 e lançam um desafio à cooperação para o desenvolvimento, a qual 

é fortemente dependente da cooperação portuguesa em matéria de ensino secundário. Os restantes 

parceiros não demonstram interesse por este nível de ensino110. Na última década a cooperação 

portuguesa foi praticamente a única doadora para o ensino secundário111.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
109 Segundo os cálculos do Pôle de Dakar, as despesas com educação do São Tomé e Príncipe evoluíram de 2,7% do PIB 
correspondentes a 6,9% da despesa pública em 2002 até 9,5% do PIB correspondentes a 18,6% da despesa pública em 
2010 (Pôle de Dakar, 2013, p. 54). 
110 Um desinteresse que está completamente incorporado pelas autoridades santomenses. Como nos dizia o Ministro da 
Educação é uma situação que carece de equacionamento e resposta, ponderando mesmo uma adaptação extrema ao 
contexto de alteração dos níveis de ensino, transferindo o primeiro ciclo do ensino secundário para o ensino básico, para 
permitir que os investimentos neste sejam elegíveis por parceiros de desenvolvimento focado nesse nível de ensino. 
111 Segundo os dados da OCDE, Portugal foi o único doador para o ensino secundário sempre presente entre 2006 e 2015, 
apenas complementado pela União Europeia (em 2009, 2010 e 2012), a Organização Internacional do Trabaho (OIT) (em 
2013), o Japão (2014) e a Itália (2015). 
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Figura 17. Ajuda ao desenvolvimento – ensino secundário 

 

Fonte: elaboração própria, a partir de dados de (OCDE, 2017) (acedido a 6 de Setembro de 2017). 

 

A crise financeira e as restrições orçamentais da cooperação portuguesa levaram a uma diminuição 

significativa do volume de ajuda ao desenvolvimento para o ensino secundário. Desde 2012, o 

volume anual de ajuda desceu de 3,049 mil milhões de US$ para 1, 22 milhões.  

Esta diminuição interferiu diretamente no desenho da Fase II do projeto e repercutiu-se no 

agravamento das condições de contexto da intervenção. No desenho da proposta, o IMVF optou por 

manter a estrutura que o projeto teria se não tivesse sido adaptado a restrições financeiras e 

manifestou a sua esperança de que as restrições portuguesas seriam compensadas112 por outras 

intervenções. Mas essa compensação não se materializou, adensando a perceção de que estava em 

execução um projeto amputado, aquém das necessidades identificadas e, sobretudo, tornando mais 

difíceis as condições de execução do projeto. O projeto ficou sozinho no terreno em vez de ser 

catalisador de outras intervenções. Na situação presente, as decisões que a cooperação portuguesa 

toma sobre cooperação ao nível do ensino secundário não condicionam apenas o seu projeto mas as 

condições reais de desenvolvimento de todo o ensino secundário.  

Com a estrutura demográfica do país, a diminuição do apoio ao desenvolvimento ocorre em 

simultâneo com um aumento da população escolar. Mesmo que não tivesse ocorrido o disparo que 

                                                           
112 “Ainda que reconhecendo as limitações conjunturais, o IMVF acredita ser possível, no decorrer do projeto, encontrar 
outras oportunidades de apoio à consecução dos restantes eixos. Assim, a par das prioridades definidas para a segunda 
fase do projeto Escola+, a presente candidatura engloba igualmente a descrição das atividades inicialmente previstas, 
refletindo, dessa forma, uma intervenção integrada e complementar.” (IMVF, 2013, p. 4). 
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o Escola+ potenciou, a procura cresceria, a exemplo do que acontece nos níveis escolares anteriores 

e teria que ser acomodada numa rede escolar constituída ainda por escolas de má qualidade e mal 

apetrechadas113, isto é, em condições de ensino particularmente duras. 

A universalização do acesso ao ensino secundário implica o acesso a este nível de todos os grupos 

sociais, incluindo jovens de famílias pobres e não apenas segmentos das elites e classes médias do 

país. 

A pobreza das famílias tem implicações nas condições de base para o sucesso educativo e requer 

diferenciações de estratégias que ainda não ocorreram. A educação de jovens oriundos de meios que 

têm pouca relação anterior com a escola tem desafios específicos que interagem com a própria 

escassez de recursos. Há indícios recolhidos que o atestam como, por exemplo, a não compra dos 

manuais. Os manuais custam 1/3 do salário mínimo, ou seja, uma família que tenha 3 filhos gasta um 

salário mínimo em manuais.  

O ensino de um novo currículo nestas condições, com novos materiais de apoio pedagógico e, no 

caso da 12ª classe, num ano curricular novo, é desenvolvido por professores em que se encontra um 

grupo significativo sem formação inicial, pouca formação contínua e sem carreira profissional.  

A não regulamentação da carreira profissional condiciona negativamente as condições de execução 

do projeto: diretamente porque prejudicou a possibilidade de avançar com uma das suas atividades 

(a profissionalização em serviço) e, indiretamente, porque contribui negativamente para a 

disponibilidade dos professores para a formação contínua e promove a participação na docência 

como experiência profissional transitória e não como aposta de carreira. A fragilidade do corpo 

docente e a ausência de uma estratégia de formação e profissionalização de docentes é um fator 

externo que condiciona as possibilidades de sucesso de curto prazo de um projeto de melhoria 

educativa, num problema que é comum ao ensino básico. 

A fragilidade dos mecanismos de garantia da qualidade do ensino é outro elemento que merece 

destaque. Como se reportou, o projeto iniciou-se num contexto em que havia situação identificadas 

                                                           
113 Recorde-se a descrição impressiva das condições das escolas secundárias santomenses feita por Antónia Barreto, em 
2012: “Os espaços escolares constituem um dos grandes problemas uma vez que a construção escolar não tem 
acompanhado a evolução dos efetivos escolares. A utilização em permanência dos espaços (3 turnos), a elevada ocupação 
das salas (número elevado de alunos por turma), a falta de recreios e espaços desportivos, que implica a permanência 
contínua dos alunos nas salas, aceleram a degradação dos espaços que não é combatida por um trabalho de manutenção 
e conservação. Em espaços degradados a existência e conservação de recursos pedagógicos é quase impossível.” 
(Barreto, 2012, p. 514). 
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de níveis significativos de incumprimento dos programas pelos docentes, de ausência de organização 

de dossiers pedagógicos, de ausência de planificação de aulas, o que ocorria no quadro de um setor 

de metodologia ineficaz e sem recursos, confiado a pessoas com múltiplas funções e pluriemprego e 

sem uma inspeção da educação organizada e atuante. O projeto reportou um trabalho significativo 

em todas estas frentes, mas a consolidação da reforma curricular e a aplicação do novo sistema de 

avaliação teriam que se ressentir da ausência de mecanismos de acompanhamento interpares, e dos 

de controlo e inspeção.  

Os resultados ainda não conhecidos da avaliação aferida poderão levar a conclusões que carecem de 

enquadramento e interpretação adequados. O foco no controlo sobre a avaliação dos alunos, neste 

ano letivo, sendo um instrumento relevante, corre o risco de procurar que a medição de resultados 

se substitua ao investimento no trabalho pedagógico e que a verificação de resultados seja atribuída 

a maus desempenhos dos alunos e encontre bodes expiatórios em vez de se focar nos problemas 

sistémicos que persistem. 

A incapacidade da USTP de acompanhar o ritmo de crescimento do sistema educativo, em matéria 

de formação de professores é um problema do ensino superior que se repercute sobre as condições 

de ensino no ensino secundário. As estratégias propostas, de rentabilização do trabalho de 

cooperantes, permitem encontrar alternativas, mas a aceleração da capacidade de formação inicial 

de professores é uma questão-chave para a melhoria da qualidade do ensino secundário. A formação 

contínua prevista no projeto era muito mais eficaz se atuasse sobre a formação inicial. 

Há riscos efetivos de perda de qualidade do sistema educativo e em particular do ensino secundário 

que são, no imediato, um risco para a sustentabilidade do projeto, mas, a médio prazo, um risco de 

deslegitimação social de todo o sistema educativo. A previsibilidade desta situação obriga a uma 

intervenção concertada na melhoria da qualidade de ensino que exige recursos mais vastos do que 

a atual situação de subfinanciamento do ensino secundário santomense permite. 

Nas condições orçamentais atuais, com os recursos próprios limitados e o foco da cooperação 

internacional a incidir no ensino básico, deve discutir-se seriamente se o modelo de 6 anos de ensino 

básico e 6 anos de ensino secundário é o mais adequado para uma política educativa realista de 

desenvolvimento educativo ou se devem ser pensadas alternativas com dois ciclos de ensino 

secundário mais curtos (por exemplo, 2+2 anos) e o 2º ciclo do ensino secundário combinando boa 
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formação geral e uma forte componente profissionalizante, ou pela diferenciação de vias ou pela 

introdução de conteúdos profissionalmente qualificantes na via geral114. 

O projeto enfrentou ainda as dificuldades de relacionamento com as autoridades educativas 

santomenses que resultam da evolução da situação política. O Pacto de Governação por que se 

pugnava na Carta de Política Educativa (MECF, 2012, p. 2) não se concretizou e a alternância 

governativa criou descontinuidade de prioridades políticas com impacto no projeto. Isto é visível em 

questões de conteúdo (o ensino profissional foi e deixou de ser prioridade), de reporte ao Ministério 

(o coordenador deixou de ir a despacho com o Ministro e o elo de ligação entre projeto e Ministério 

teve que ser refeito), de influência na definição estratégica do Ministério e na rotação de 

interlocutores, nomeadamente ao nível da administração escolar.  

Neste contexto político, sublinhe-se que a definição pelo Governo da estratégia do PADE é uma 

influência externa positiva sobre as condições de execução do projeto. Trata-se da elaboração de um 

quadro estratégico para o país. E não é só o quadro estratégico, é também introduzida uma nova 

metodologia de trabalho. O PADE tem grupos mistos entre o Estado e os doadores, uma cultura de 

relatório dos progressos, envolvimento político. É uma influência positiva sobre o desenho de futuros 

trabalhos de parceria entre projetos de desenvolvimento e autoridades nacionais. 

 

A apropriação e a sustentabilidade 
 

Q16. Como foi promovida a apropriação da ação por parte dos professores, das escolas e das 

autoridades santomenses? 

 

Pretender avaliar a apropriação pelos professores e pelas escolas significa avaliar a influência do 

projeto na escola, procurar saber o que mudou na vida das escolas durante o projeto, por efeito de 

trabalho de santomenses. No fundo, é o passo seguinte dos efeitos, é uma aproximação à 

sustentabilidade. A apropriação entendida como uma tradução de ownership significa assumir a 

propriedade, “tomar conta de”. Neste sentido, pretende-se identificar aquilo que, por ação do 

projeto, se tornou propriedade social do sujeito, um habitus incorporado.   

                                                           
114 É de ponderar, por exemplo, a proposta do relatório Verspoor para o Banco Mundial que defende “o reforço das 
ligações com e da preparação para o mundo do trabalho através de módulos de preparação vocacional nas escolas 
secundárias gerais superiores ou formação profissional específica em instituições de educação e formação profissional” 
(tradução nossa, Verspoor, 2008, p. 11). 
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Note-se, contudo, que, na questão de avaliação, não se pergunta se houve apropriação, mas sim se 

foi promovida apropriação, o que nos conduz a procurar identificar elementos de resposta 

preferencialmente presentes do lado dos objetivos e das estratégias das intervenções 

implementadas pelo projeto, quer tenha havido ou não, apropriação pelos sujeitos115,116. 

No campo da apropriação pelos professores podemos destacar vários aspetos onde ela se manifesta, 

quer quando alguns professores a reconhecem, quer porque em algumas das iniciativas de formação 

contínua, ações formais ou apoios menos formalizados, existia explicitamente esse objetivo. 

Nos focus group de professores santomenses que frequentaram ações de formação transversais e 

ações de formação de formação específica, são frequentes as referências à mudança em diferentes 

domínios das práticas pedagógicas e à aquisição de conhecimento científico essencial para a prática 

letiva, em resultado da frequência das ações de formação.  

De entre os participantes nas ações de formação transversal, referimos um deles que nos diz que 

“apesar de fazer planos de aula não utilizava métodos pedagógicos (demonstrativo, interrogativo, 

etc.), não se preocupava. Como não tinham ninguém para ensinar como se fazia, fazia como achava 

correto, consultando os colegas. Depois da formação percebi o erro grave que estava a cometer” 

(focus group formandos das formações transversais). Um outro participante refere que “na formação 

percebeu que, mesmo com a turma grande, têm que chegar a todos com diferentes métodos para 

cada um. Nem sempre é fácil, porque a dispersão da turma condiciona muito a aula, mas o professor 

tem que saber e conseguir chegar a todos os alunos. Com a formação da Escola+ aprenderam como 

trabalhar com diferentes alunos” (focus group formandos das formações transversais)117. Outro 

professor refere que “nas formações pedagógicas aprenderam também a fazer o plano de aula, 

                                                           
115 Seria sempre muito difícil no âmbito desta avaliação, sem contributos dos procedimentos de avaliação e monitorização 
desenvolvidos pelo próprio projeto, obter elementos seguros neste campo. Com efeito, o projeto criou instrumentos de 
aferição do impacto (pré-teste e pós-teste) e que tentaram utilizá-los, mas abandonaram a ideia pois “era preciso ter 
intervenção no sector metodológico e não era fácil intervir aí. Nunca foi possível articular formação e supervisão. O 
impacto na sala de aula não o podemos ver. O que se fez, a partir do ano passado, foi introduzir um instrumento de 
reflexão antes e depois das formações. Vem registado nos relatórios de formação. Fez-se o ano passado e este ano. Pode 
chamar-se teste de expectativas. Só existem opiniões e satisfações” (entrevista a membro da equipa de coordenação). 
116 De acordo com ainformação recebida da coordenação do projeto, o sistema pré-teste/pós-teste foi implementado na 
maioria das formações dos últimos dois anos, no início e no fim de cada formação, procurando avaliar se as formações 
efetivamente promoveram a aquisição de alguns conhecimentos e competências específicos. No entanto, antes do pré-
teste/pós-teste, foi tentada outra estratégia de aferição do impacto: um questionário aos primeiros formandos de 
Didática Geral, um ano depois de fazerem a formação, que pretendia aferir se estavam a aplicar os conhecimentos 
adquiridos. Acabou por ser um instrumento de recolha de opiniões e perceções e, por isso, foi abandonado. Dada a 
impossibilidade de articulação com a supervisão (que seria, eventualmente, o contexto ideal para verificar, em sala de 
aula, o impacto da frequência das formações), foram então pensadas outras estratégias – primeiro, o questionário e, 
mais tarde, os "testes" referidos na nota anterior. 
117 “Inicialmente, na formação em didática não houve respostas para turmas grandes. Só agora, com a formação em 
organização da sala de aula, já têm algo disso” (entrevista a membro da equipa de coordenação). 
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especificar melhor o que vão fazer em cada tempo, em cada passo, em cada conteúdo para controlar 

melhor a aula. E isso também melhorou muito com as formações.” (focus group formandos das 

formações transversais). E outro ainda, que “os formadores também ajudaram os professores a 

avaliar os alunos (…) antes selecionava as perguntas para avaliação, mas não se preocupava em ter 

critérios de correção, tentar prever o tempo que os alunos demoram a fazer o teste. Selecionava as 

perguntas sem se preocupar se o tempo que ia dar para fazer o teste era suficiente para responder 

às questões. Nas formações aprendeu bastante como fazer a avaliação escrita e oral. Agora sabe 

como fazer bem, mas considera que anteriormente prejudicou muito os alunos, pois a maneira como 

fazia a avaliação antes da formação não era a mais correta” (focus group formandos das formações 

transversais).  

De entre os formandos das ações de formação específica recolhemos a opinião de um professor que 

“queria ter-se licenciado numa área relacionada com a geometria descritiva, mas como não teve essa 

hipótese licenciou-se em economia. Conseguiu uma vaga para dar aulas de educação visual para a 

qual não havia formação Escola+, mas como também não tinha conhecimentos de oficina a única 

maneira foi recorrer à formação do Escola+, que permitiu adquirir conhecimentos de oficina e 

aperfeiçoar os conhecimentos de educação visual (ao ponto de utilizar os conhecimentos em projetos 

pessoais – projetou a sua casa)” (focus group formandos das formações específicas).  

Um outro professor diz-nos que “inicialmente era professor de língua portuguesa no básico, foi 

chamado pela escola para o secundário (após um balanço de notas do aproveitamento do professor) 

para dar química ao 8º e 9º e para tal necessitou de ter formação na área, pois não tinha contacto 

com a disciplina desde que frequentou o liceu. A formação foi uma mais-valia quando ele necessitava 

consolidar” (focus group formandos das formações específicas).  

Um outro professor diz-nos que “teve formação em didática geral, práticas de escrita, técnicas de 

carpintaria, manutenção das máquinas, múltipla projeção ortogonal. A formação de didática geral foi 

muito importante na elaboração de materiais para a sala de aula (por ex. aprendeu a fazer 

enunciados de trabalhos práticos), muito importante para a definição dos critérios de avaliação dos 

alunos e da forma como esta é efetuada (aprendeu muito sobre metodologias de avaliação). 

Aprendeu a importância dos alunos saberem como vão ser avaliados para se poderem preparar. Foi 

elogiado pelo supervisor relativamente aos enunciados de trabalhos práticos que faz, tendo sido 

pedido que auxiliasse os restantes docentes. Em práticas de escrita salientou, por exemplo, a 

necessidade de coerência, uniformização da linguagem que o auxiliou muito quando foi delegado de 



PPLL CONSULT  

Avaliação Externa ao Projeto Escola+, Fase II em São Tomé e Príncipe 
Relatório Final 

 

119 

disciplina. Se efetuarem mais formações ele irá participar.” (focus group formandos das formações 

específicas).  

Um outro ainda, professor de geometria refere que “na formação trabalharam na prática com um 

quadrante (ele nunca tinha visto um quadrante) e levou-o para utilizar nas aulas de trigonometria 

com os alunos. Os alunos gostam muito da aula. Levou a que os alunos vissem na prática o que 

estavam a aprender. Foi contributo da formação para o aprendizado dos alunos.” (focus group 

formandos das formações específicas).  

Finalmente, para um outro, professor de química, a formação permitiu desenvolver os materiais para 

poder fazer ensino laboratorial sem ter laboratório (“o kit laboratorial”118). 

Em suma, como nos diz um dos participantes, sintetizando a opinião geral: “Azar, ou infelicidade dos 

professores que não tiveram oportunidade de poder beber os conhecimentos dessas formações” 

(focus group formandos das formações transversais). 

Mas, para além destas referências à apropriação pelos professores de conhecimentos e 

competências trabalhadas em ações de formação contínua, recordemos também que houve outros 

momentos informais de trabalho de pares entre docentes da cooperação e colegas santomenses. 

Apesar de o projeto ter definido como orientação para os professores cooperantes, a adoção de um 

perfil de intervenção passivo nas reuniões quinzenais de modo a não pôr em causa o estatuto do 

delegado de disciplina nem poder ser visto como o seu substituto119, várias entrevistas realizadas no 

âmbito desta avaliação permitiram, de facto, identificar várias situações em que o professor 

cooperante realizou, quase sempre por razões de contexto – ausência de delegado, boa relação 

pessoal com o delegado, dinâmica interna do grupo disciplinar, relação informal como os próprios 

professores santomenses - quer nas reuniões quinzenais, quer fora delas – ações de formação de 

curta duração (3-4 horas, uma manhã ou uma tarde) sobre temas específicos, realizadas em S. Tomé 

em pelo menos uma das disciplinas ou frequentes encontros de trabalho em casa dos próprios 

professores cooperantes (como acontecia na RAP). Estamos aqui perante uma outra modalidade de 

formação contínua capaz de proporcionar respostas imediatas e de proximidade a necessidades de 

curto prazo dos professores santomenses no domínio dos conteúdos científicos, da planificação de 

                                                           
118 Relato na nota 77. 
119 Apenas como demonstração de que o modo de participação dos professores agentes de cooperação nos coletivos é 
uma questão não esclarecida registe-se, a contrário, que um responsável da administração educativa santomense, em 
contrapartida, defendeu nesta avaliação que o professor cooperante deveria ser, por inerência, delegado de disciplina e 
ter horário letivo completo, assegurando o máximo de turmas possível (entrevista a dirigente do Ministério da Educação 
de STP).  
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médio e curto prazo e da didática e dos materiais pedagógicos. Nalguns casos (como na RAP) foi 

mesmo uma modalidade a que frequentemente se recorreu e que, em qualquer dos casos, permitia 

sempre “estar mais perto dos professores”. Toda esta relação promove a apropriação de saberes e 

competência, através de respostas de proximidade e de oportunidade.  

Em boa medida, foi para promover/facilitar essa apropriação que a organização modular da formação 

contínua e as formações mais curtas foram introduzidas a meio do percurso do projeto: foi “uma 

reflexão permanente e sistemática que permitiu melhorar os diagnósticos e a organização da 

formação. Foi feita uma reflexão para se chegar ao formato de formação modular (…). As formações 

anteriores eram problemáticas: longas e com grande heterogeneidade dos formandos - anos de 

formação e experiência diversa - levou-a a questionar a oferta do mesmo a todos” (entrevista a 

membro da equipa de coordenação). 

As questões de acessibilidade, adesão, pertinência, oportunidade, etc., são importantes na definição 

da oferta de formação e nos critérios de seleção, que quase nunca são conhecidos dos candidatos. 

Como nos diz um professor santomense “a formação de língua portuguesa e práticas de escrita 

encaixa em todos os anos que se lecionam. No caso de didática geral também se encaixa em todo o 

período. A formação de história já é um exemplo onde pode acontecer esta desarticulação” (focus 

group formandos das formações específicas). Ou, como nos diz um outro, que frequentou a formação 

de múltipla projeção ortogonal, “esta é uma matéria da 9ª classe e foi frequentada por professores 

de 7ª, 8ª e 9ª”120 (focus group formandos das formações específicas). Outra ainda diz-nos que “se 

inscreveu na formação específica e na formação transversal e foi selecionada apenas para a 

transversal. Ela queria e precisava frequentar a formação específica” (focus group formandos das 

formações específicas). Ou outra ainda que nos diz que “quando começaram as formações do Escola+ 

ela se inscreveu várias vezes e muitas delas não foi selecionada. Devia haver uma forma de tornar as 

formações mais abrangentes para todos os professores. O que aprendeu na formação era de 

interesse coletivo de todos os professores.” (focus group formandos das formações específicas)  

No campo da apropriação pelas escolas, não tendo sido prevista no desenho do projeto, para a Fase 

II, a formação para os delegados, nem para outros responsáveis nas escolas, a forma de promover a 

apropriação por parte das escolas não foi estruturada porque não foi planeada, sem prejuízo da 

flexibilidade na implementação que conduziu à oferta de formações ajustadas a necessidades 

                                                           
120 Num meio profissional relativamente pequeno como o de STP, não é fácil fazer uma ação para 30 professores e bater 
tudo no timing certo. Se a oportunidade de utilizar os conhecimentos da formação estiver próxima do momento em que 
ela ocorre, isso permite potenciar os seus efeitos. 
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detectadas (p. ex. de delegados e de orientadores pedagógicos). Porém, e como anteriormente se 

referiu, o desenvolvimento e reforço das competências dos professores poderão também promover, 

globalmente, a apropriação pelas escolas. Tal não obsta a que na ação do projeto essa apropriação 

tenha sido promovida. 

O referido trabalho dos professores cooperantes, tanto a nível da lecionação como das reuniões 

metodológicas quinzenais, conseguiu promover alguma apropriação pelas escolas, evidenciada pela 

constituição e organização dos dossiers com materiais de apoio aos coletivos e pela preparação 

conjunta de aulas. 

Considerando alguns dados sobre a evolução em didática, reportada pelos formadores121, cremos ser 

possível falar de apropriação no sentido de “conhecimento adquirido”, mas será possível pensar em 

“conhecimento adquirido para uso autónomo, ou no seu coletivo de escola”? Não é certo e não 

temos meios para o comprovar. O mesmo se poderá afirmar, por exemplo, sobre o que referiu um 

professor em relação à gestão pedagógica de turmas numerosas.”122 Contudo e a este propósito, um 

dos professores presente no focus group de formandos de formações transversais refere que coloca 

em prática o que aprende na formação. Ele é delegado de disciplina, olha para o coletivo e põe em 

prática e divulga o que aprende, fazendo cópias dos materiais das formações para distribuir pelos 

colegas (refere que o que aprende na formação leva para os colegas). Na planificação e na visita às 

aulas ele deixa orientações, e incentivas os professores com mais dificuldades a ir assistir às suas 

aulas. Refere que este intercâmbio tem surtido efeitos, pois quem não fez a formação consegue 

trabalhar com os mesmos objetivos. Ele não sabe se o mesmo se passa noutros coletivos, mas ele 

considera que quem vai à formação deve passar os conhecimentos aos colegas e, no seu caso, 

fiscalizar se os colegas estão a cumprir. 

O modo seguido para divulgação das formações nas escolas contou “com a colaboração dos diretores 

e gestores escolares na divulgação das mesmas e na sensibilização, junto dos professores, para a 

                                                           
121Por exemplo: “Por um lado e tendo por referência os documentos apresentados, |os formadores| consideraram a 
elaboração dos planos de aula rudimentar e com muitas lacunas, com os formandos a apresentarem dificuldades na 
gestão do tempo e na diversificação dos métodos e técnicas pedagógicas. (...) Não obstante, os formadores acreditam 
que no final da formação os formandos reconheceram a importância das planificações (...) e a vantagem na utilização de 
métodos e técnicas nas aulas e na elaboração das avaliações sumativas” (Escola+, 2014, p. 53). 
122”Houve uma formação de “Ser professor melhorando a prática docente” (...) que ajudou com este problema. 
Aprenderam na formação que no fim de cada aula têm que avaliar o que é falhou ou quando deixam TPC têm que corrigir 
os TPC, etc. Com turmas muito cheias não tinham como o fazer. A professora ensinou que eles poderiam escolher alunos 
na turma que fossem responsáveis pelos outros: fazer anotações, controlar as presenças, etc. o que reduz o tempo que 
os professores demorariam a fazer a chamada. Os alunos responsáveis iam dizer aos professores que alunos faltavam e 
quem tinha feito ou não o trabalho de casa. Economizaram muito no tempo” (focus group formandos das formações 
específicas). 
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importância da formação contínua” (Escola+, 2016, p. 10). Mais um contributo que pode configurar 

promoção da apropriação pelas escolas e que os professores ouvidos confirmam: “Tomei 

conhecimento da formação pelo diretor da escola que levou a lista das formações disponíveis e ele 

indicou a que lhe interessava e que ia ajudar nas suas dificuldades. O diretor encorajou a participar 

na formação“ (focus group formandos de formações específicas). De uma forma geral, a informação 

sobre as formações chega à direção das escolas e, posteriormente, são os diretores das escolas que 

divulgam aos professores. Os interessados inscrevem-se, passam uma fase de seleção e 

posteriormente é divulgada a lista dos professores selecionados para a formação (focus group 

formandos de formações específicas). 

Ainda sobre a dinâmica que os levou à formação, um dos docentes refere que quando foi professor 

do Liceu Nacional o grupo de educação visual era muito unido, tinham uma relação muito próxima 

uns com os outros. Assim que tinham informações de que ia haver formação ligada à área, o delegado 

e os professores passavam a informação para os restantes e um grupo de professores inscrevia-se na 

formação. Como ele trabalhava também na Secundária Patrice Lumumba a informação que passava 

no Liceu ele levava também para a Patrice Lumumba. Eles faziam fazer circular as formações entre 

os colegas. Formações que já tinha frequentado e que tinham reedições, ele não se inscrevia para 

dar oportunidade a outros colegas (focus group formadores de formações transversais)123. 

Um professor vai mais longe quando defende que “Tem que haver alguma responsabilização pela ida 

à formação colocada nos coletivos de professores e nas escolas e que não fique na ideia do 

voluntariado” (focus group formadores de formações específicas). Esta posição articula-se com a 

certificação, considerada importante porque revela que os professores se apercebem do valor da 

formação certificada enquanto instrumento de uso autónomo ou como valor contributivo de 

apropriação: “...quando se quer ingressar numa área profissional o certificado serve para a atestar 

no currículo que o professor tem conhecimentos desta ou daquela matéria.“; ou ainda: “Nas escolas 

quando procuram docentes para determinadas disciplinas, como há muitos candidatos interessados, 

ter um certificado pode ser uma mais-valia face a outros docentes” (focus group formadores de 

formações específicas). Há outros relatos de professores que reforçam a importância assumida da 

formação certificada, como o caso de um professor que dava aulas de Educação Visual, mas não era 

                                                           
123 Há também posições revelando maior autonomia nas escolhas formativas: “Assim que soube da formação decidiu 
inscrever-se para atualizar alguns conhecimentos. (...). A decisão de inscrever-se na formação foi individual, não decidiu 
inscrever-se com outras pessoas.”; e ainda: “a decisão de se inscrever na formação não foi por influência de ninguém, foi 
por vontade própria, porque enquanto professora sente necessidade de aprender matérias novas” (Focus group 
formandos de formações específicas)  
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formado na área e com a reforma do secundário, estava em risco de perder as suas turmas por não 

ter formação, mas como tinha um certificado Escola+ conseguiu manter o horário (focus group 

formadores de formações específicas).  

Sobre o “catálogo das formações” apresentado/divulgado pelo Escola+ não há evidência de que as 

escolas as tenham questionado ou proposto temas para formações que considerassem 

necessárias/adequadas para melhorar o desempenho dos professores, visando a consolidação da 

revisão curricular. 

No campo da apropriação pelos supervisores quanto ao exercício das suas funções nas escolas, 

recorremos ao documento de apresentação do projeto, onde se refere que a “capacitação dos 

serviços centrais do Ministério da Educação é essencial e deve fazer-se sentir quer ao nível das 

estruturas centrais, quer ao nível das escolas” (IMVF, 2013, p. 25). Esta citação revela a intenção do 

Escola+ em promover a apropriação da capacitação pelo então sector de metodologia do Ministério 

da Educação de STP.  

Encontramos alguns dados que podem comprovar essa intenção: ações de formação direcionadas 

aos supervisores; documentação elaborada quer nas ações formativas, quer em outras intervenções 

do projeto ou com o Ministério; criação de equipas mistas (com os professores cooperantes) para 

apoio metodológico às escolas. Contudo, a substituição efetuada da quase totalidade da equipa 

inicial de supervisores (restaram dois) dificultou a intenção acima referida.  

A equipa do projeto também está preocupada com o modo de “promoção da apropriação”, sem 

contudo avançar nenhuma estratégia: “Sendo certo que têm vindo a ser implementados vários 

mecanismos das ações desenvolvidas pelo projeto, importa no último ano do projeto investir em 

mecanismos suplementares de transferência de conhecimentos, nomeadamente no que concerne à 

logística das ações desenvolvidas. A possibilidade das ações (...) virem a consubstanciar-se num 

sector de supervisão pedagógica que funcione sem o apoio do projeto e num programa de formação 

contínua disponibilizado pelo MECCC” (Escola+, 2016, p. 54). 

A apropriação do projeto pelas autoridades santomenses estava formalmente bem considerada no 

desenho do projeto, desde logo por se tratar de uma execução em parceria. Contudo, como já foi 

referido, o dispositivo montado remeteu o Ministério da Educação de STP mais para uma função de 

suporte à execução do que para o papel de coexecutor e houve um distanciamento efetivo entre a 

equipa do projeto e o Ministério em algumas fases de execução. Algumas opções do próprio projeto 

potenciaram esse afastamento, por exemplo, ao nível do acompanhamento, como a do não envio da 



PPLL CONSULT  

Avaliação Externa ao Projeto Escola+, Fase II em São Tomé e Príncipe 
Relatório Final 

 

124 

monitorização mensal ao Ministério, circulando apenas entre o IMVF e o Camões, I.P., apesar de o 

Ministério da Educação ser uma das entidades subscritoras do protocolo que cria o projeto124. 

A apropriação é ainda mais importante porquanto esta fase do projeto pretendeu consolidar uma 

reforma estrutural do ensino secundário santomense e agir sobre áreas sempre sensíveis para as 

autoridades educativas como são a concretização de um currículo e de um modelo de avaliação. 

Contudo, no desenho do projeto não é referida nenhuma estratégia de envolvimento das 

autoridades santomenses, de transferência dos resultados do projeto, ou de momentos de reflexão 

conjunta de avaliação do progresso além das reuniões de acompanhamento, as quais o Ministro da 

Educação considerou formais e sem poder decisório. 

Esta ausência de estratégia vulnerabilizou o projeto na transição de ciclo político estando, do nosso 

ponto de vista, associado a uma perceção própria de isolamento125 e à atribuição de tendências 

autónomas face às autoridades126.  

A falta de um racional para a promoção da apropriação pelas autoridades de uma reforma que é sua 

é, na nossa avaliação, um dos reflexos da inexistência de uma matriz de riscos e de uma estratégia 

de mitigação desses riscos (cf questão de avaliação 11, supra) que deu a apropriação pelo parceiro 

de execução como um pressuposto.  

O que, no período de missão de terreno foi observado como estratégia de saída do projeto agrava a 

nossa perceção de que há um risco significativo de não apropriação política, com efeitos sobre a 

sustentabilidade da intervenção. A simples entrega, ao Ministério da Educação de STP, dos materiais 

produzidos, como consta no relatório do Comité Técnico de Acompanhamento Permanente127 e foi 

confirmado pela coordenação nacional128 é um método inadequado de transição de um projeto longo 

(8 anos nas duas fases) e estruturante, pelo que se aconselha vivamente a adoção de uma estratégia 

organizada  de saída, incluindo uma metdologia adequada e um calendário acordado para a transição 

das responsabilidades e conhecimento adquirido do projeto de modo a potenciar a promoção da 

                                                           
124 Ver o tratamento desenvolvido destas questões na resposta às questões de avaliação 7, 5 e 6, 8 e 9. 
125 “O projeto tem sido sistematicamente acusado de estar isolado e de falta de promoção da apropriação” (entrevista a 
membro da equipa de coordenação). 
126 Segundo entrevista coletiva na Embaixada, “o projeto sofreu com a instabilidade política (…) desenvolveu tendências 
autónomas no período de instabilidade”. 
127 “...estão a ser preparados os materiais de todas as ações de formação implementadas pelo projeto, para serem 
entregues (…) ao MECCC (...), realçando que isso contribuiria para um reforço da apropriação...” (Escola+, 2017b, pp. 8-
9). 
128 “O que é pretendido é entregar os pacotes de formação ao Ministério da Educação e à Universidade para que possam 
pegar na formação contínua“ (reunião com a equipa de coordenação nacional). 



PPLL CONSULT  

Avaliação Externa ao Projeto Escola+, Fase II em São Tomé e Príncipe 
Relatório Final 

 

125 

apropriação pelas autoridades santomenses do projeto129 e continuação do esforço de melhoria do 

ensino secundário do seu país, com ou sem a cooperação portuguesa e nos moldes que com esta 

definir. 

A ideia de que a apropriação estaria garantida estando todos os principais intervenientes locais 

envolvidos no projeto, e de que não seria necessária uma fase de phasing-out por ter havido uma 

preocupação de acompanhamento de todos os intervenientes locais, tem algo de ingénuo, como se 

bastasse, quando o projeto se conclui, proceder à entrega dos recursos e dos produtos.  

A existência de uma fase de saída, por exemplo o último ano, poderia traduzir-se na progressiva 

assunção de iniciativa pelas entidades santomenses (Ministério da Educação de STP, Universidade, 

escolas secundárias, etc.), pois a implementação das acções implica muitas vezes, não só as 

competências técnicas dos indivíduos, mas também das estruturas organizacionais – que por vezes 

nem existem – para assumir a conceção e execução das ações, mesmo que com o apoio e os recursos 

ainda disponíveis da cooperação portuguesa e do projeto Escola+. Vejam-se três simples exemplos: 

(i) a reprodução e distribuição dos textos de apoio continuam a ser feitas pelo projeto; (ii) o Ke Mese 

foi entregue ao Liceu Nacional no final da 1ª fase do projeto e morreu um ano depois; (iii) a UNSTP 

continua a não ter uma estrutura (unidade ou departamento) para a formação contínua de 

professores. 

Uma fase de phasing-out, fortemente centrada nesse desígnio, permitiria não só garantir a 

preservação do património, mas também a manutenção das edições, da docência dos professores 

portugueses, mesmo se a uma escala distinta, e do seu trabalho nas escolas e no apoio à supervisão. 

E permitiria ainda preparar, com as autoridades de STP, um plano de manutenção da cultura de 

formação e de promoção do acesso aos outputs da formação contínua (planos de aulas, materiais 

didáticos, materiais para e produtos da formação contínua de professores, etc.), em suportes que 

deem garantia de acesso fácil e gratuito, e cuja manutenção possa ser um projeto aberto e de 

continuidade para a cooperação portuguesa (por exemplo, um site do professor santomense, o 

recurso à plataforma Moodle, etc.), acessível a outros professores de países lusófonos.130  

 

 

                                                           
129 Ou seja, para que não se cumpra o receio observado numa entrevista com um quadro santomense “... receio que a 
saída de um parceiro leve à falta de apropriação pelo Ministério”. 
130 Poderia ser utilizado igualmente o site do Camões, I.P. como arquivo, por exemplo para as lições aprendidas ficarem 
disponíveis para toda a cooperação.  
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Q15. De que forma a metodologia adotada contribuiu para a sustentabilidade da ação? 

 

A relação definida entre parceiros na conceção do projeto estimula a sustentabilidade do projeto. A 

coexecução pelo IMVF e pelo MECCC e o acompanhamento pelo Camões, I.P., pela Embaixada de 

Portugal e os vários detentores de interesse locais locais, incluindo o coexecutor Ministério da 

Educação de STP e os parceiros de desenvolvimento é um modelo que permite a partilha de 

responsabilidades, a coerência entre intervenções e a promoção da sustentabilidade das ações. A 

equipa de coordenação do projeto aliava quadros locais do setor e agentes de cooperação. 

Os conteúdos das atividades do projeto são estruturantes e promovem a capacitação dos professores 

santomenses.  

Como se demonstrou no local próprio, a docência por portugueses foi além dos efeitos sobre os 

alunos e sobre o seu trabalho enquanto formadores repercutindo-se ainda no trabalho com colegas 

nos coletivos e nas escolas. 

A formação contínua teve uma dimensão ligada à docência disciplinar específica, mas foi também 

centrada na promoção de competências de professores. A aposta no reforço da supervisão é 

adequada e tem elevado potencial de reforço de um mecanismo de garantia de qualidade do ensino.  

A capacitação da gestão escolar visa dar aos estabelecimentos de ensino uma solidez necessária nas 

condições duras em que funcionam.  

A capacitação de serviços do Ministério está orientada para o desenvolvimento de uma estrutura de 

administração da educação reconhecidamente frágil no país. 

Na vertente da formação contínua, fundamental para o projeto, foi celebrado um protocolo com a 

instituição local responsável pela formação de professores que garantiu a certificação das formações 

e implicou a mobilização de recursos docentes. 

O desenho é um desenho bastante envolvente, promotor da apropriação local e indutor de 

sustentabilidade. O que encontrámos e reportámos são dificuldades de implementação e problemas 

de gestão estratégica. 

O maior problema de gestão estratégica que o projeto enfrentou e teve dificuldade em gerir foi a 

relação com o Ministério da Educação de STP. 

Num país com alternância no poder e forte rotação de quadros associada aos ciclos políticos, o 

projeto teve dificuldade em integrar este contexto nas suas atividades. Com a mudança de Governo 

mudam diretores do Ministério, supervisores, diretores escolares e, na parte em que foram 
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capacitados, levam consigo o que aprenderam para as novas funções, num efeito que continua a ser 

positivo e seguramente positivo para a educação se continuarem no Ministério. Mas, as organizações 

e os papéis que desempenharam ficam de novo frágeis se os seus substitutos não passam por 

processos de capacitação no novo ciclo. Com realismo, a gestão de uma intervenção no sistema 

educativo tem que estar preparada para absorver e adaptar-se a este fenómeno. 

Pela natureza do projeto, ele ocupou uma função essencial e transversal num segmento do sistema 

de ensino. Não seria razoável pensar o projeto na perspetiva de que a mudança de ciclo político não 

implicaria a redefinição de prioridades, e é um erro de gestão de um projeto de assistência a uma 

política pública alimentar a ideia de autonomia em relação ao poder democrático e legítimo. O 

projeto é de assistência técnica e não de externalização do ensino secundário. 

Nas condições de execução que existiram, o projeto esteve fortemente vocacionado para o apoio ao 

desempenho dos professores na fase inicial de aplicação de um novo currículo e de um novo sistema 

de avaliação. Construiu para o efeito uma oferta relevante de formação contínua. Foi pena, contudo, 

que não tivesse assumido o acompanhamento da reforma curricular e do sistema de avaliação como 

um dos seus domínios de intervenção. 

A formação contínua relevante é uma formação centrada no desempenho docente, nas equipas de 

professores, na escola, ou seja, que parte da prática docente para a formação. A experiência conduziu 

a coordenação a esta conclusão e os passos dados, como a introdução da formação modular, ou a 

maior integração da formação contínua com a supervisão, caminham no sentido de criar uma cultura 

de formação contínua sólida que se prolongará no tempo. A principal crítica que se ouviu à formação 

contínua foi da sua escassez, não da sua qualidade ou adequação. 

Ajustando o que houver a ajustar, a cooperação entre a melhoria do ensino secundário e a instituição 

de ensino superior responsável pela formação no país é uma prática sustentável, que se encoraja. 

Mas, para além de ajustamentos no sistema de atores (quem lidera e quem coopera? etc.) há 

questões de fundo na lógica de relacionamento que têm que ser resolvidas para que a parceria com 

a USTP seja sustentável. 

A USTP está submetida ao enorme desafio de expandir e diversificar a sua oferta de formação inicial 

de professores para o ensino secundário, ao mesmo tempo que está em processo de instalação, e de 

formação do seu próprio corpo docente. É expectável que seja um parceiro importante nas várias 

dimensões da formação de professores, mas não tem no curto e médio prazo condições para abarcar 

todo o espectro da formação necessária. Nesse âmbito, será útil que se equacionem parcerias que 
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garantam que é mantido o foco na formação de professores para o ensino secundário, sob pena de 

desqualificar este nível de ensino. 

O projeto constituiu-se num centro de racionalidade para apoio aos supervisores e aos delegados de 

disciplina a par de um centro coordenador de formação contínua. Esta função é necessária e deve 

ser preservada como núcleo autónomo no desenho de futuras intervenções. Permite a esse centro 

desenvolver a articulação com a administração da educação, a direção das escolas e a instituição 

responsável pela formação contínua. O aprofundamento desta lógica de funcionamento permite 

encontrar soluções sustentáveis para o futuro da intervenção que foi assegurada pelo Escola+ e 

mobilizar, local e internacionalmente, as competências que se revelem necessárias para cumprir o 

objetivo de melhorar a docência no ensino secundário. 

Esta experiência teve, contudo, um carácter excessivamente voluntarista. Criou-se um currículo com 

recursos escassos para materiais de apoio, generalizou-se a escolarização sem investimento 

adequado nas infraestruturas, introduziu-se um novo modelo de avaliação sem melhorar condições 

de ensino e redimensionar turmas. A reforma não é sustentável se for mantida esta lógica 

voluntarista e é preciso introduzir planeamento estratégico no desenvolvimento do ensino 

secundário. 

Em projetos de cooperação setoriais há que aliar, por parte das instituições portuguesas 

participantes, o conhecimento político e metodológico da cooperação com o domínio técnico do 

setor, neste caso da educação. Neste sentido parece-nos que deveria ser equacionada a participação 

do Ministério da Educação de Portugal em instâncias de avaliação de propostas de projetos de 

discussão de conteúdos e de acompanhamento da execução, em apoio ao Camões, I.P. 

Há problemas de administração educativa no país que têm que ser equacionados por futuros 

projetos. Ao atual faltou uma visão de capacitação institucional suficientemente larga. Neste 

domínio, a estratégia do PADE e o modo como o projeto se enquadrou nela, é a fonte das boas lições 

neste período. Foi neste quadro que se criou um quadro de negociação entre o que é que o projeto 

quer fazer e o que o Ministério quer que seja feito, que força a sustentabilidade e, 

independentemente dos resultados agora obtidos, importa aprofundar. 

Haverá que redefinir o destino da reforma curricular, da avaliação dos alunos, do sistema de gestão 

das escolas, dos materiais de apoio. Todos estes elementos necessitarão de ser ajustados, se 

mantidos; ou de ser substituídos, se abandonados. 

A médio prazo, haverá que pensar a expansão e apetrechamento das escolas, o recrutamento de 

professores e a sua carreira, o modelo de formação contínua, o modelo de gestão do Ministério. 
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Todas estas matérias já estão contempladas no PADE. E haverá que pensar a relação do ensino 

secundário com o mercado de trabalho. 

Ao fim de oito anos de desenho e consolidação de um novo modelo de ensino secundário, é 

necessário um período de transição, para pensar um novo modelo de apoio. Mas seria insustentável 

introduzir um hiato, que implicasse perda dos progressos feitos sem substituição do que existe por 

algo novo.  

Na perspetiva desta avaliação, a sustentabilidade do que se conseguiu com o Escola+ implica manter 

uma atividade de formação contínua centrada no apoio às equipas, que necessita que se mantenham 

professores portugueses a dar aulas e a trabalhar na formação contínua, como implica continuar a 

apoiar a supervisão e a agir para que ela se mantenha ativa e os supervisores motivados e 

empenhados. E implica, ainda, que não se interrompa a distribuição de materiais de apoio às aulas. 

Ou seja, implica um período de phasing-out do Escola+ que permita que ele seja substituído pelo 

modelo de gestão administrativa e pedagógica do ensino secundário que se decidir nesse período de 

transição. 

 

 

Q19. Os objetivos do projeto continuam a integrar-se nas prioridades e necessidades identificadas 

pelas autoridades de São Tomé e Príncipe?    

QA4. As Autoridades de STP podem continuar a implementar as medidas após o fim do projeto? 

 

Vários documentos estratégicos identificam necessidades do sistema educativo e apontam para 

prioridades que foram assumidas na Fase I do projeto Escola+131, tendo transitado em parte para a 

Fase II, numa perspetiva de alargamento e consolidação. Em todos estes documentos encontramos 

ações dirigidas ao que foi considerado necessário e prioritário para o país, e que mantêm atualidade. 

A revisão curricular realizada pelo Escola+ iniciada na Fase I e retomada na Fase II conseguiu melhorar 

e diversificar a oferta no ensino secundário, que é hoje mais apelativo, alargando a oferta e a 

cobertura de rede escolar e criando mais procura. Há, no entanto, reservas quanto à evolução deste 

nível de ensino em termos de qualidade, a qual não acompanhou o alargamento, o que indicia a 

                                                           
131 CPE- Carta de Política Educativa 2012-2020 (MCF, 2012); PIC- Programa Indicativo de Cooperação Portugal- São Tomé 
e Príncipe (2012-2015) (Camões, I.P., 2012) ; PADE- Programa Acelerar o Desempenho Educativo 2015-2018 (MECC, 
2015). 
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necessidade de manter algumas das prioridades, mas também de melhorar o modelo de identificação 

de prioridades e, consequentemente, de intervenção.  

Na perspetiva do Governo santomense, já estão na agenda os objetivos de um ensino secundário 

para todos com qualidade. E, para a cooperação portuguesa é importante ter em conta que o país 

não tem tido outro parceiro para o ensino secundário. Há, portanto, uma responsabilidade especial 

de Portugal e do Camões, I.P., sabendo-se que este não é só uma agência de cooperação, é a agência 

de cooperação que se tem mostrado disponível e empenhada no apoio ao ensino secundário em STP. 

Há fatores que carecem de ser geridos para se melhorar a qualidade do ensino secundário e 

concretizar com sucesso educativo o caminho de universalização definido na Carta de Política 

Educativa de 2012 (MECF, 2012). Há que baixar a tensão em torno dos manuais e da avaliação, e é 

preciso preparar a diversificação do ensino secundário.  

O caminho a identificar pelas autoridades santomenses, em parceria com a política portuguesa de 

cooperação, terá que responder a questões sobre como conseguir: uma avaliação adequada a um 

ensino secundário universal, mas legitimada pela comunidade educativa; um currículo adequado às 

exigências do ensino secundário de STP, mas implementável pelos professores de que o país dispõe; 

manuais ou materiais pedagógicos reconhecidos pelos professores e avaliados positivamente pelos 

alunos e pelas famílias.  

No final da segunda fase do projeto mantêm-se atuais muitos dos seus objetivos iniciais e há novos 

desafios que exigem resposta, alguns dos quais enunciados pelo Ministério da Educação de STP, 

nomeadamente: 

• Promover e apoiar uma reflexão sobre a necessária diversificação do ensino secundário e, 

em consequência, do desenvolvimento da formação vocacional e do ensino profissional. 

• Apoiar as iniciativas do Ministério da Educação em relação ao regime de avaliação dos 

alunos e, se as conclusões da avaliação da reforma curricular para tal apontarem, aos 

programas de algumas disciplinas. 

• Implementar uma linha de trabalho de desenvolvimento e de reforço da qualidade dos 

materiais de ensino, melhorando os manuais e a qualidade gráfica da sua edição e 

reforçando-os com “bancos” de materiais em suporte digital, de produção própria ou de 

acesso livre, a utilizar por professores e alunos, editados em CDRom ou numa plataforma 

de e-learning. 
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• Explorar as potencialidades de formação e apoio a distância aos professores, 

nomeadamente aos professores da RAP e aos alunos dos bacharelatos na região, tirando 

partido do acesso quase universal à internet e da próxima criação de um centro de 

formação a distância na região. 

• Aprofundar as iniciativas mais recentes de organização da formação contínua de 

professores (ações de curta duração, formação modular, etc.), e construir articulações 

adequadas entre esta e: (i) outras modalidades de formação contínua menos estruturadas 

e mais centradas nas escolas (reuniões quinzenais, apoios formais e informais aos colegas 

pelos professores portugueses, ações de muito curta duração); (ii) os apoios às ações de 

supervisão do DES; (iii) ações desenvolvidas no âmbito da profissionalização ou dos 

complementos de formação. 

• Promover e consolidar as perspetivas de algumas direções de escolas secundárias que, ao 

recrutarem professores para lecionarem certas disciplinas, valorizam a frequência anterior 

de ações de formação contínua, certificadas nessa área disciplinar, promovidas pelo 

Escola+. Será uma forma de promover a constituição de corpos docentes mais estáveis e 

empenhados na profissão docente e a alguns núcleos disciplinares, mesmo não sendo 

ainda profissionalizados ou efetivos. 

 

Recorde-se ainda que no PADE são identificados seis eixos de “Medidas e Ações” (MECC, 2015, pp. 

42-43) que contêm algumas das prioridades que já constaram das áreas de intervenção do projeto, 

mas que continuam a ser importantes porque identificam problemas que ainda não estão resolvidos. 

No entanto há domínios na capacitação dos professores que não fizeram parte do Escola+, Fase II, 

ou que, tendo feito, carecem de aprofundamento e são referidos nas entrevistas e na documentação 

analisada e devem ser vistos em conjunto: 

• Formação inicial - Encontrámos interesse em dar atenção a este nível de formação de 

professores: “Falta formação inicial“ (cf. Entrevista coletiva a supervisores), opinião corroborada 

pelo Ministro da Educação quando afirma em entrevista: “Vamos fazer um diagnóstico dos 

currículos de formação. Na nova fase vai investir-se na Formação inicial e na Formação 

contínua”. Também o Reitor da Universidade manifesta em entrevista o interesse da 

Universidade: “A formação de professores para o ensino secundário cabe à Universidade.” 

(...) Estamos a preparar os TdR para o tipo de cooperação que queremos (bons quadros 
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portugueses). Formação inicial de professores para o ES: primeiro é preciso formar os 

formadores.” Para a formação inicial de professores para o ES - os cursos e currículos devem 

ser atualizados, ajustados.” 

• Formação contínua – Esta é uma área de formação que continua a evidenciar necessidade de 

intervenção não só em relação ao modelo, como também no que se refere aos futuros 

responsáveis da sua execução, consensualizando a “Criação de um sistema de formação 

contínua devidamente estruturado que articule com os outros subsistemas de ensino.” 

(Camões, I.P., 2016, p. 89).  

Ao nível do modelo concretizado na Fase II do projeto, os supervisores apresentaram na 

entrevista coletiva algumas críticas e sugestões em relação à formação realizada: “Devia ser 

mais continuada; não abrange todos ou grande parte dos professores; deve ser prática, com 

aulas supervisionadas; a formação em metodologias devia ser direcionada para as disciplinas; 

é necessário que seja mais consistente; trata temas que não têm aplicabilidade na sala de 

aula; a formação devia ser descentralizada.  

A Universidade também pretende intervir na formação contínua de professores: “Estamos a 

refletir nisso e a ver com o Sr. Ministro. Contamos com a ajuda de Portugal para criar na USTP 

a capacidade de fazer formação contínua para os professores.” (Entrevista com a equipa 

reitoral). Contudo, este interesse da Universidade, legitimado pela LBSE132, é questionado a 

um outro nível: “A Universidade não estava preparada para assumir esse papel. A 

Universidade não tem prática de fazer formação contínua, nem sequer departamento.”133 

Alargando o âmbito da formação contínua, também os supervisores estão interessados na 

sua formação (contínua ou pós-graduada): “Como supervisor gostaria de ter tido mais 

capacitação (no Escola+), a formação foi muito abrangente (mas insuficiente) A formação em 

supervisão deixou água na boca” (Entrevista coletiva a supervisores.) Esta necessidade é 

também identificada no Programa Estratégico de Cooperação Portugal – STP (PEC) que a 

refere e a remete para a Universidade: “formação de formadores na área da 

supervisão/metodólogos, dentro da USTP” (Camões, I.P., 2016, p. 89). 

                                                           
132 A LBSE refere: “A formação contínua e em serviço são da iniciativa das instituições responsáveis pela formação inicial, 
dos próprios docentes e das suas estruturas representativas em estreita cooperação com os estabelecimentos onde os 
educadores e professores trabalham” (art.º 35, 3.). 
133 Entrevista a membro da equipa de coordenação. 
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• Profissionalização de professores134 - Transitou da Fase I e na Fase II não obteve 

concretização, além de alguns estudos prévios135. Continua a faltar legislação de 

enquadramento e a indispensável regulamentação do Estatuto da Carreira Docente (ECD) 

mas a importância e o interesse a nível do Ministério da Educação de STP continuam em cima 

da mesa: Diz-nos o Ministro: “É urgente avançar. O sindicato também pressiona. As carreiras 

precisam de ser articuladas com o desempenho”.  

 

O desempenho e a valorização da função docente, continuam a ser uma prioridade136 e fazem parte 

de um dos eixos referidos no PADE137, aliados a uma necessidade, aparentemente nova: 

“Desenvolver o Quadro Nacional de Classificação de Professores”.138 

As três frentes de formação de professores – inicial, contínua e profissionalização (muito associada a 

uma formação pedagógica ausente e não só ao ingresso na carreira)139 – pressupõem competências 

científico-técnicas e pedagógicas, mas também organizacionais (estruturas) na USTP. Contudo, elas 

exigem também um conhecimento e uma relação estreita e continuada com o terreno da profissão 

docente no ensino secundário - que a Universidade atualmente não tem - e que geralmente assenta 

no trabalho colaborativo de três pilares: estruturas e docentes da Universidade, professores do 

ensino secundário com formação científica e pedagógica adequada (os orientadores de estágio ou 

professores orientadores da profissionalização nas escolas) e os supervisores do Ministério da 

Educação de STP.  

Uma referência adicional a um tema polémico: o da lecionação no ensino secundário por parte de 

professores portugueses. Se há quem defenda que estes professores são indispensáveis ao sistema 

educativo de STP (Ministro e ex-Ministro, por exemplo), também há quem defenda que eles 

deveriam ter horário letivo completo (um dirigente do Ministério da Educação de STP) ou serem 

mesmo delegados de disciplina (outro dirigente do Ministério da Educação de STP), ou quem defenda 

                                                           
134 A LBSE refere no art.º 30 b) Formação contínua e em exercício e no art.º 34 Formação contínua e em serviço.  
135 Relatório e anexos da especialista contratada para essa área. 
136 “...se criassem mecanismos para que esta fosse valorizada e reconhecida no quadro da carreira docente” (Escola+, 
2017b, p.43). 
137 Eixo 4 do PADE (MECC, 2015, p. 43). 
138 Esta e outras frentes de trabalho, nomeadamente a profissionalização, estão neste momento dependentes da 
dinâmica e das propostas do Banco Mundial que venham a ser aceites pelo Ministério da Educação de STP. Isto é, 
globalmente, não faz sentido pensar na formação de professores (inicial, contínua, profissionalização) e na carreira 
docente, à margem do que acontece no ensino básico. 
139 Podemos considerar ainda uma outra vertente, o complemento de formação (inicial), que deverá vir a articular-se, 
quer com a profissionalização, quer com a própria formação inicial. 
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que é necessário não exagerar, não substituir empregos qualificados de santomenses ou não se 

substituir aos delegados de disciplina, que têm competências e proveitos próprios associados ao 

exercício da função, ou mesmo quem defenda que a lecionação não deveria ser uma área da 

cooperação portuguesa (Vice-presidente do Camões, I.P.) 

O ponto de vista desta equipa de avaliação é o da continuação da necessidade de mobilização de 

professores cooperantes a propósito: (i) da profissionalização (que exige recursos qualificados nas 

escolas); (ii) da formação contínua e apoio de proximidade aos colegas do coletivo disciplinar; (iii) da 

assessoria, formal ou informal, aos delegados de disciplina; (iv) da divulgação e promoção de 

utilização de novos materiais pedagógicos, num quadro de alargamento dos recursos disponíveis; (v) 

da afirmação de uma primeira linha de expressão da qualidade no ensino, também para os alunos e 

as famílias. Consideramos também que essa função de lecionação não deverá assumir disciplinas não 

fundamentais do currículo nem preencher o horário letivo completo do professor cooperante, 

permitindo-lhe assumir também funções de animador pedagógico e formador e, eventualmente, 

quando as condições o permitirem, de professor-coadjuvante de colegas santomenses, em parceria 

na sala de aula. 

A componente de capacitação institucional acabou por ser sempre marginal ao projeto e ser a menos 

conseguida das suas atividades. Mas foi também uma daquelas que, pelo menos desde a entrada em 

funções do atual Ministro, foi identificada como sendo prioritária. A experiência demonstrou que há 

uma forte transversalidade quando se fala em capacitação institucional dos serviços centrais, que 

implica o foco na administração da educação e não no ensino secundário. Pretendendo manter o 

foco no ensino secundário, haverá que persistir num caminho que já foi identificado como estando 

em fase inicial, que é o da qualificação da gestão escolar. A melhoria da gestão escolar mantém-se 

na agenda do Ministério e o contributo do projeto é reconhecido e valorizado. 

A passagem para a capacitação dos serviços centrais do Ministério da Educação, mantendo-se como 

prioridade do Ministério da Educação, implica uma reconceptualização global que tanto pode ser 

feita no âmbito de um projeto de cooperação focalizado no ensino secundário, mas com uma 

componente com forte autonomia, como em projeto próprio. 

Relativamente à RAP são de esperar dificuldades significativas em conseguir dar continuidade às 

acções desenvolvidas pelo projeto, nomeadamente: (i) por parte da USTP em garantir o 

funcionamento dos bacharelatos; (ii) e da parte do Ministério da Educação de STP, em garantir a 

continuidade do acesso dos professores da região à formação contínua bem como a realização de 

visitas supervisivas, que as autoridades regionais e os diretores das escolas consideram de grande 
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importância para construir uma situação de paralelismo com S. Tomé no cumprimento dos 

programas. Reafirmamos, por isso, que o recurso à internet, atrás proposto, a ativação do centro de 

formação existente na RAP como infraestrutura de formação a distância, e a presença de professores 

portugueses que participem na lecionação das disciplinas-chave do ensino secundário e sejam um 

suporte dos programas de formação contínua e de profissionalização de professores, parecem-nos 

requisitos extremamente importantes para a continuidade das acções na região e a sustentabilidade 

dos resultados já obtidos, num contexto em que as prioridades da região tendem a não ser as 

prioridades nacionais, em particular quando as necessidades são grandes e os recursos são escassos. 

Aliás, a RAP pode vir a ser um micro contexto excelente para o desenvolvimento de projetos piloto 

no domínio da formação contínua de professores – onde já contribuiu com a “sua” formação contínua 

de proximidade – ou em programas de inclusão de alunos de 12ª classe com (poucas) cadeiras em 

atraso utilizando estratégias de aceleração de aprendizagens.  
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Conclusões  
 

O ensino secundário em São Tomé e Príncipe está a passar por um processo de massificação mas 

ainda sem qualificação, o qual, mesmo sendo típico da fase de desenvolvimento educativo em que o 

país se encontra, gera fenómenos cuja correção exige medidas. 

A Fase II do Escola+ foi desenhada em coerência com as necessidades detetadas, mas com uma 

orientação forte para a consolidação da fase anterior do projeto, que se reforçou em consequência 

das restrições financeiras da cooperação portuguesa, tendo o IMVF tomado, com o acordo do então 

Ministro da Educação de São Tomé e Príncipe, a opção de abandonar a intervenção no parque 

escolar, no ensino técnico-profissional e no ensino recorrente, para se conformar com as 

disponibilidades. 

A gestão do risco não foi incluída no desenho do projeto, nem formalizada mais tarde nos relatórios 

de atividade, repetindo o que já tinha acontecido na Fase I. Mas a equipa do projeto conseguiu 

equacionar e mitigar riscos, nomeadamente os internos, que se prendiam com a evolução da 

execução. 

A equipa do projeto foi geralmente bem desenhada. A estrutura de coordenação foi adaptada, na 

execução, para se adequar melhor ao projeto.  

A função de planeamento, coordenação e supervisão da formação contínua veio a ser entregue a 

uma coordenadora pedagógica. Mas perdeu-se um ano no desenho de uma estratégia coerente para 

a formação contínua. Acresce que as funções de coordenação pedagógica foram assumidas por 3 

pessoas diferentes. As sucessivas alterações traduziram-se: (i) num contínuo tatear metodológico e 

instrumental nos modos de recolher informação para fazer a caracterização dos professores 

santomenses e elaborar os diagnósticos de necessidades de formação; (ii) numa reformulação 

progressiva das estratégias, prioridades e áreas e modalidades de organização da formação contínua; 

(iii) numa demora significativa no arranque das ações de formação contínua; (iv) num incipiente 

dispositivo de monitorização das ações e dos seus efeitos, que só conheceu algumas melhorias no 

terceiro ano do projeto.  

A equipa nunca teve um elemento com o perfil adequado à coordenação do apoio técnico aos 

serviços centrais do Ministério, ou seja, alguém com experiência na gestão de sistemas educativos e, 

em especial, em funções de planeamento educativo.  
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Os professores recrutados eram de bom nível, sendo o seu desempenho e experiência reconhecidos. 

Mas as funções reais dos professores eram as de docentes-formadores, quer pelo seu trabalho na 

formação contínua, quer pelo seu trabalho com os supervisores, tendo o perfil de recrutamento de 

professores evoluído de modo a adaptar-se a este requisito. 

Foram chamados a dar feedback sobre formação revisores científicos como forma de compensar 

quer a inexistência de uma instituição especializada parceira quer a ausência de experiência em 

formação contínua da USTP. A aposta no trabalho voluntário a distância de revisores científicos, 

portugueses não-residentes é uma solução sub-ótima face à centralidade da formação contínua para 

o sucesso da intervenção. Sem prejuízo de o envolvimento da USTP na formação contínua ter sido 

bem inferior ao desejável, esta primeira experiência permitiu ao projeto o acesso a formadores locais 

e permitiu à USTP a participação na formação contínua de professores. 

A equipa de coordenação procurou dar as respostas adequadas a situações novas que identificou e 

situações criadas por solicitações que lhe foram feitas. 

Houve a preocupação de fazer evoluir a formação contínua numa perspetiva modular de melhor 

adequação aos públicos visados. Os professores cooperantes na lecionação de disciplinas do 2º ciclo 

não se limitaram à função letiva, antes contemplaram o exercício pleno da docência, com 

envolvimento na vida escolar e, sobretudo, incluíram atividades de grande relevância pedagógica, 

como as de apoio prestado aos colegas da mesma disciplina e atividades de planificação quinzenais 

com os delegados de disciplina.  

O projeto respondeu em tempo útil ao pedido de que elaborasse e testasse programas e materiais 

para a disciplina de Francês, que não tinha feito parte da revisão curricular por ser da 

responsabilidade da cooperação francesa, que entretanto deixou de apoiar o ensino secundário.  

No trabalho de pares entre os supervisores e os professores cooperantes, é notório que a 

colaboração decorreu positivamente em resposta a necessidades e pedidos. A reestruturação do 

sector de metodologia exigiu nova e mais diversificada formação, ministrada pelo projeto em 

sucessivos cursos, a um corpo de supervisores renovado, e a outros interessados de outras direções 

do Ministério da Educação; obrigou também a uma nova constituição de equipas de supervisão o que 

implicou, por parte do projeto, uma atuação flexível não só em relação ao trabalho de preparação 

das visitas às escolas como também na criação de documentos vários que munissem os supervisores, 

e respetivos pares, de instrumentos adequados às funções de supervisão previamente definidas. 

O modelo de gestão não criou dificuldades à implementação do projeto. Os aspetos mais sensíveis 

que se identificaram quanto ao modelo de gestão têm a ver com (i) a criação de condições reais para 
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o envolvimento do Ministério da Educação de São Tomé, uma vez que as suas responsabilidades 

foram definidas como sendo as de um propiciador de condições para a execução do projeto e (ii) o 

modo de garantir o acesso a uma instituição especializada em formação de professores. Afastada a 

convocação de uma instituição especializada portuguesa, a fragilidade institucional da Universidade 

afeta a formação de professores, que é uma peça essencial da melhoria da qualidade da educação.  

O projeto não formalizou uma estratégia de comunicação nem desenvolveu um inventário dos 

modos como foi visível na sociedade santomense. Mas tem grande visibilidade na comunidade 

educativa santomense, o que pode até explicar parcialmente uma estratégia de comunicação 

defensiva.  

A relação com o Ministério da Educação santomense passou por várias fases. Uma primeira, 

caracterizada por uma relação de delegação, facilidade relacional com o Ministro e forte sintonia. A 

esta segue-se uma segunda fase, de distanciamento. Por último, uma terceira fase de reforço da 

cooperação com o Ministério da Educação, com uma integração quase subordinada à estratégia 

superiormente definida por este e que, como tal, deve ser valorizada ao conseguir dar resposta a 

novos pedidos e a novas prioridades.  

O projeto tem um conjunto diversificado de mecanismos de monitorização e acompanhamento, 

embora nunca sistematizados nem reportados de modo integrado. O acompanhamento e a 

articulação entre a equipa do projeto e o Camões, I.P. funcionou bem. A matriz de monitoria criada 

pela equipa do projeto, preenchida mensalmente, foi sendo, ao longo do projeto adaptada no 

sentido de permitir uma melhor sistematização e apresentação da informação. Este sistema permitiu 

acompanhar o desenvolvimento das atividades. Mas o Ministério da Educação não foi incluído na 

monitorização mensal, uma prática desadequada que prejudica o seu envolvimento, acentuando 

desnecessariamente uma perceção de exterioridade deste e de assimetria de informação entre ele e 

os parceiros-chave portugueses do projeto. 

As reuniões de acompanhamento evoluíram, tendo sido criado o Comité de Técnico 

Acompanhamento Permanente que se constituiu como fórum de discussão técnica, onde se faculta 

informação sobre as atividades do projeto; se discutem as modalidades de implementação; e se 

acompanha a monitoria orientada para os resultados.  

Os relatórios intercalares e as atas dos comités de acompanhamento permitem evidenciar que foram 

integrados quer resultados da monitorização, quer recomendações produzidas. 

A possibilidade de acompanhar o progresso está limitada por o projeto ter sido aprovado sem 

baselines, indicadores ou metas. Esta limitação é aliás comum a outros projetos da cooperação 
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portuguesa. Na ausência destes indicadores é impossível verificar se as condições de financiamento 

foram as necessárias para conseguir os resultados planeados. 

O planeamento financeiro do projeto previa uma execução praticamente ao mesmo nível nos quatro 

anos de execução, com um ligeiro acréscimo no ano final, mas a execução anual ficou nos três 

primeiros anos sempre abaixo da dotação, transformando a estrutura de execução financeira de 

plana numa curva ascendente, pressupondo uma execução mais acelerada no último ano ou 

constituindo uma reserva para extensão do período de execução. 

O projeto efetivamente implementado centrou-se na consolidação da reforma curricular do ensino 

secundário e do sistema de avaliação que a acompanhou, ambos lançados na primeira fase. 

O maior impacto conseguido até agora é o da progressão da escolarização. Assistiu-se a uma 

mudança estrutural da natureza do ensino secundário santomense, que passou de um filtro com 

forte efeito dissuasor da frequência logo no primeiro ciclo para um canal que se conclui com o 

cumprimento de todo o ensino secundário de 12 anos. 

A diversificação curricular do ensino secundário pelo funcionamento do ensino profissional nos dois 

ciclos do ensino secundário viveu um retrocesso dramático, totalmente contraditório da lógica de 

universalização da escolarização no secundário, com a descontinuação do ensino profissionalizante 

no país e na perda da experiência acumulada com apoio da cooperação portuguesa.  

Na comunidade educativa subsiste a perceção de uma situação de incumprimento dos programas. O 

projeto está fortemente associado aos materiais escolares que foram produzidos na fase anterior e 

que continuaram a ser reproduzidos e distribuídos. Estes materiais supriram o vazio anterior mas são 

considerandos pouco bem conseguidos. 

Não se conhece ainda o resultado da avaliação aferida, que dará uma medida dos resultados 

conseguidos pelo ensino secundário em termos de qualidade das aprendizagens mas as expectativas 

recolhidas são muito baixas. 

As ações de formação contínua de professores permitiram criar uma cultura de formação. Em 

resultado do acordo estabelecido com a USTP, permitiram também criar e fazer reconhecer uma 

perspetiva de formação certificada que, nalguns casos, tem já efeitos no reconhecimento curricular 

acrescido dos professores. 

Genericamente, as formações permitiram aumentar o domínio dos conteúdos disciplinares que os 

professores lecionam ou podem vir a lecionar no ensino secundário, melhorar o modo como 

planificam e dão as suas aulas e como avaliam os alunos, elaborar e partilhar materiais didáticos. Se 

aceitarmos como válidas as descrições dos professores-formandos das suas tarefas profissionais nas 
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entrevistas que realizámos, conclui-se claramente que, em muitos casos, estamos perante novas 

práticas, novos saberes e novas competências adquiridas na formação e postas em uso no quotidiano 

profissional. 

A adequação da formação às necessidades foi evoluindo favoravelmente à medida que a experiência 

e a reflexão se foi desenvolvendo no seio do projeto, que a própria procura se foi ajustando e que a 

oferta se foi alterando. Importará, contudo, alterar também o modelo, para reforçar a adequação da 

formação aos públicos, sem o fazer com prejuízo da acessibilidade140, da pertinência, da 

oportunidade ou da adesão dos professores santomenses. 

Deve, ainda, valorizar-se, estruturar e amplificar também a outra formação contínua que foi realizada 

e que permaneceu na sombra, uma formação centrada nas escolas, que possa chegar a mais 

professores e estar continuamente mais próxima deles. A presença dos professores cooperantes nas 

escolas permite apostar também noutro modelo de formação contínua, articulando-a com a que tem 

sido implementada sob a forma mais clássica de “ações de formação”, que potencie a identificação 

de problemas, lacunas ou dificuldades, nas reuniões quinzenais ou nas visitas supervisivas, e a 

intervenção em ações de curta duração sobre assuntos muito específicos. Este é um modelo de ação 

de formação de difícil certificação, a menos que ela seja concebida numa outra lógica, não como 

curso, mas como ciclo de estudos, projeto ou oficina, ficando mais próxima e tornando-se mais 

contributiva dos desempenhos profissionais. 

As formações conjuntas, de pares, em supervisão pedagógica, bem como o trabalho entre colegas 

nos coletivos disciplinares promoveram uma perspetiva de trabalho de equipa, nos coletivos 

disciplinares, muito importante no contexto da educação e que importa reafirmar e procurar 

consolidar. 

O projeto assegurou a lecionação de várias disciplinas do ensino secundário com um elevado grau de 

cumprimento face ao que lhe foi atribuído. Com efeito: (i) envolveu todos os professores cooperantes 

na docência de pelo menos uma turma da respetiva disciplina no segundo ciclo (ii) promoveu dessa 

                                                           
140 Se a menor acessibilidade financeira se resolve com a atribuição de um subsídio de deslocação, a acessibilidade 
geográfica só poderia resolver-se com o recurso ao transporte dos professores formandos numa carrinha do projeto 
Escola+, que faria um circuito de recolha e devolução dos formandos às suas escolas, e que seria associado ao recurso a 
um mix de metodologias de formação. Por exemplo, um modelo de formação que combinasse algumas sessões em 
grande grupo (20/25 formandos), mais centralizadas e onde o transporte tipo circuito era utilizado, com outras sessões 
de pequenos grupo (3-5 formandos) mais desconcentradas e próximas das suas escolas e/ou dos seus locais de residência, 
onde se utilizassem, por vezes, metodologias de trabalho autónomo (autoformação ou formação a distância previamente 
preparada e com produtos “encomendados”), outras vezes apoio presencial de uma formador itinerante/ que se desloca 
e apoia os grupos nos seus trabalhos de formação a distância. O recurso à internet, nos casos em que ele fosse possível, 
poderia ser ainda utilizado de forma supletiva. 
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forma a sua integração e assegurou-lhes um maior conhecimento dos contextos educativos, 

escolares e profissionais docentes de STP; (iii) proporcionou-lhes condições para vivenciar e intervir 

nos grupos disciplinares (reuniões quinzenais; apoios formais e informais de âmbito científico e 

pedagógico, aos colegas de disciplinas; partilha de materiais pedagógicos, etc.); (iv) proporcionou-

lhes condições para o desempenho das suas outras funções como formadores de professores, na 

execução das ações de formação contínua implementadas pelo projeto; (v) proporcionou condições 

para que alguns deles pudessem assumir uma condição de “delegado-sombra” junto do coletivo de 

professores; (vi) criou condições para que os diagnósticos de necessidades de formação dos 

professores santomenses inicialmente elaborados pelo projeto fossem sucessivamente melhorados 

em função desta vivência quotidiana das escolas e dos coletivos de professores das suas disciplinas; 

(vii) criou condições para uma participação mais informada e legitimada nas atividades do sector de 

supervisão do DES, incluindo as visitas supervisivas. O grau de cumprimento e a qualidade dos 

resultados desta atividade ultrapassa qualquer simples quantificação, destacando-se o cumprimento 

integral dos objetivos associados ao desempenho na lecionação dos professores cooperantes. 

As bibliotecas e centros de documentação não existem ou estão muito mal apetrechados. Na 

segunda fase do projeto o Ke Mese, centro de documentação do Liceu Nacional, em vez de constituir 

um centro de recursos que pudesse expandir-se para outras escolas, não foi apropriado e foi fechado. 

O projeto disponibilizou apoio técnico aos serviços do Ministério que é reconhecido, sendo 

assumidas as fragilidades dos técnicos nacionais, a par do fornecimento de equipamentos. Esta 

atividade veio a ter um desenvolvimento irregular, com um nível de realização escasso. Várias das 

ações de formação previstas no desenho de projeto não se concretizaram. Na nossa perspetiva, 

futuras atividades de capacitação institucional carecem de uma conceção e desenho diferente, a 

exemplo do que se propôs exemplificativamente acima (vd. pp. 101-102) bem como de metodologias 

de implementação mais adequadas ao acervo metodológico desta atividade em projetos de 

desenvolvimento. 

Há riscos efetivos de perda de qualidade do sistema educativo e em particular do ensino secundário 

que são, no imediato, um risco para a sustentabilidade do projeto, mas, a médio prazo, um risco de 

deslegitimação social de todo o sistema educativo. A previsibilidade desta situação obriga a uma 

intervenção concertada na melhoria da qualidade de ensino que exige recursos mais vastos do que 

a atual situação de subfinanciamento do ensino secundário santomense permite. 

O que, no período de missão de terreno foi observado como estratégia de saída do projeto agrava a 

perceção de que há um risco significativo de não apropriação política, com efeitos sobre a 
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sustentabilidade da intervenção. A simples entrega ao Ministério da Educação santomense, dos 

materiais produzidos é um método inadequado de transição de um projeto longo (8 anos nas duas 

fases) e estruturante, pelo que se aconselha vivamente a adoção de uma estratégia organizada nesta 

fase final para a promoção da apropriação pelas autoridades santomenses do projeto. 

A experiência do Escola+ teve, contudo, um carácter excessivamente voluntarista. Criou-se um 

currículo com recursos escassos para materiais de apoio, generalizou-se a escolarização sem 

investimento adequado nas infraestruturas, introduziu-se um novo modelo de avaliação sem 

melhorar as condições de ensino e redimensionar turmas. A reforma não é sustentável se for mantida 

esta lógica e é preciso introduzir planeamento estratégico no desenvolvimento do ensino secundário. 

Em projetos de cooperação setoriais há que aliar, por parte das instituições portuguesas 

participantes, o conhecimento político e metodológico da cooperação com o domínio técnico do 

setor, neste caso da educação. Neste sentido, deve ser equacionada a participação do Ministério da 

Educação de Portugal em instâncias de avaliação de propostas de projetos de discussão de conteúdos 

e de acompanhamento da execução, em apoio ao Camões, I.P. 

No final da segunda fase do projeto mantêm-se atuais muitos dos seus objetivos iniciais e há novos 

desafios que exigem resposta. Seria insustentável introduzir um hiato, que implicasse perda dos 

progressos feitos sem substituição do que existe por algo novo. Na perspetiva desta avaliação, a 

sustentabilidade do que se conseguiu com o Escola+ implica manter uma atividade de formação 

contínua centrada no apoio às equipas, que necessita que se mantenham professores portugueses a 

dar aulas e a trabalhar na formação contínua, como implica continuar a apoiar a supervisão e a agir 

para que ela se mantenha ativa e os supervisores motivados e empenhados. E implica, ainda, que 

não se interrompa a distribuição de materiais de apoio às aulas. Ou seja, implica um período de 

phasing-out do Escola+ que permita que ele seja substituído pelo modelo de gestão administrativa e 

pedagógica do ensino secundário que se decidir nesse período de transição. 

Do ponto de vista desta equipa de avaliação há necessidade de continuação da mobilização de 

professores cooperantes a propósito: (i) da profissionalização (que exige recursos qualificados nas 

escolas); (ii) da formação contínua e apoio de proximidade aos colegas do coletivo disciplinar; (iii) da 

assessoria, formal ou informal, aos delegados de disciplina; (iv) da divulgação e promoção de 

utilização de novos materiais pedagógicos num quadro de alargamento dos recursos disponíveis; (v) 

da afirmação de uma primeira linha de expressão da qualidade no ensino, também para os alunos e 

as famílias. Consideramos também que essa função de lecionação não deverá assumir disciplinas não 

fundamentais do currículo nem preencher o horário letivo completo do professor cooperante, 
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permitindo-lhe assumir também funções de animador pedagógico e formador e, eventualmente, 

quando as condições o permitirem, de professor-coadjuvante de colegas santomenses, em parceria 

na sala de aula. 

 

Recomendações 
 

As recomendações estão organizadas por domínios de relevância e por instituição parceira a quem 

se dirigem, tendo sido dirigidas genericamente à cooperação portuguesa e às autoridades 

santomenses, por serem estas as entidades a que se atribui a responsabilidade pela definição das 

condições de incorporação das propostas que se fazem. 

 

0. De carácter geral 
 

À cooperação portuguesa 

1. Manter o apoio ao ensino secundário em STP, nas modalidades e áreas prioritárias, ainda não 

consolidadas e emergentes, definidas com os respetivos parceiros, e definindo com rigor o 

respetivo financiamento.  

2. Adotar em futuros projetos de cooperação um modelo de desenho de projeto que requeira a 

identificação de pontos de partida (baselines), resultados das acções (outputs) e efeitos 

(outcomes) 

3. Incluir em futuros projetos necessariamente a identificação de riscos e medidas de mitigação 

desses riscos, no âmbito da gestão do risco do projeto. 

4. Prever em projetos futuros a necessidade de definir um plano de comunicação e visibilidade 

e de o monitorizar. 

5. Assegurar em projetos futuros um modelo de monitorização envolvendo o fluxo regular de 

informação entre parceiros, incluindo nomeadamente os parceiros locais do projeto, e com 

um mecanismo de medição do feedback da monitorização sobre a execução do projeto. 

6. Incluir em projetos futuros, obrigatoriamente em projetos plurianuais e de efeito 

estruturante, um plano de sustentabilidade e uma estratégia de saída centrada na 

apropriação de instrumentos, metodologias e resultados e na capacitação dos indivíduos e 
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das estruturas/ organizações – que, no início até podem não existir e não apenas na 

transferência de património. 

7. Incluir, em projetos futuros e em particular no apoio ao sistema educativo, medidas explícitas, 

concretizadas em ações e materiais que estimulem o uso correto e adequado da língua 

portuguesa e promovam a sua consolidação, de forma direta ou indireta na perspetiva de “a 

língua portuguesa constituir um dos esteios da cooperação para o desenvolvimento no 

contexto da CPLP, reafirmado na generalidade dos documentos orientadores da política de 

cooperação portuguesa” e previsto no quadro de aplicação do Conceito Estratégico da 

Cooperação Portuguesa 2014-2020. Resolução do Conselho de Ministros nª 17/2014. 

8. Envolver no acompanhamento de projetos de cooperação setorial na educação o Ministério 

de Educação de Portugal.  

 

Às autoridades santomenses 

9. Promover uma reflexão alargada na sociedade santomense sobre a necessária diversificação 

curricular do ensino secundário e, em consequência, do desenvolvimento de cursos de ensino 

profissional, e adotar as medidas adequadas à garantia dessa diversidade curricular. 

 

À cooperação portuguesa e às autoridades santomenses 

10. Promover a articulação entre parceiros do desenvolvimento na área da educação para que o 

resultado tenha coerência face às necessidades reais de melhoria do sistema educativo de 

São Tomé e Príncipe e não apenas às prioridades gerais dos doadores e nomeadamente 

garantindo um apoio equilibrado ao desenvolvimento de todos os níveis de ensino, do pré-

escolar ao superior. 

11. Promover a divulgação das iniciativas do projeto e dos seus espaços, recursos e documentos 

(manuais, textos de apoio, materiais de formação, etc.) junto da comunidade educativa, por 

exemplo através de um Portal da Educação, com diferentes perfis de acesso, incluindo 

necessariamente o do Professor, que poderá integrar uma plataforma informática de e-

learning. 

12. Promover e estimular a divulgação em revistas e encontros científicos - nacionais e 

internacionais - o Projeto Escola+ na perspetiva do debate académico, partilhando e 

valorizando o trabalho realizado e suscitando contributos que possam ser utilizados em 

projetos similares. 
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1. No domínio da gestão do sistema educativo 
 

À cooperação portuguesa 

13. Apoiar a reflexão sobre a diversificação do ensino secundário, incentivando a sua realização 

e apoiando iniciativas nesse âmbito, por exemplo, através da realização de uma conferência 

internacional com participação de peritos nacionais e estrangeiros. 

 

Às autoridades santomenses 

14. Melhorar o modelo de identificação de prioridades, ouvindo regularmente parceiros e atores 

da educação, procurando garantir uma intervenção articulada entre os diferentes níveis 

educativos e adequada à evolução da sociedade santomense. 

15. Introduzir os ajustamentos necessários no regime de avaliação dos alunos e definir uma 

estratégia de formação dos professores para a aplicação do modelo de avaliação e dos 

supervisores para o apoio à sua aplicação.  

16. Agir para estabilizar os técnicos e dirigentes em funções chave para o desempenho do sistema 

de educação, garantindo nomeadamente que funções de direção de escola sejam 

necessariamente assumidas por quadros qualificados da educação, que os supervisores 

tenham dedicação integral à função e procurando maximizar os efeitos da formação de 

quadros e dirigentes na ótica do desempenho do próprio Ministério. 

17. Garantir que os supervisores exerçam funções devidamente regulamentadas e em dedicação 

integral. 

 

À cooperação portuguesa e às autoridades santomenses 

18. Definir um modelo de capacitação institucional dos serviços centrais do Ministério da 

Educação, Ciência e Cultura, que adira às boas práticas internacionais, recorra a peritos em 

administração educativa e obedeça a uma metodologia de transferência de know-how 

explicitada e verificável. 

19. Criar e pôr em prática um modelo de acompanhamento da reforma curricular, que planeie 

intervenções necessárias e dê coerência à sua introdução, de modo a melhorar a adequação 

do novo plano curricular aos objetivos do ensino secundário. 
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20. Garantir a continuidade do processo de testagem da reforma curricular do francês no ensino 

básico e secundário, evitando um segundo abandono, após ter aceite substituir na função a 

cooperação francesa. 

21. Continuar a apoiar a melhoria da gestão escolar. 

 

2. No domínio da carreira e da formação de professores 
 

Às autoridades santomenses 

22. Regulamentar a carreira docente e definir um modelo de acesso e progressão que articule os 

diferentes sistemas de formação de professores, abrangendo os diversos ciclos, do pré-

escolar ao secundário e identifique o sistema de certificação da formação e acreditação de 

entidades formadoras. 

23. Promover a articulação entre a formação de professores, as carreiras e o desempenho 

docente, regulando a mobilidade e garantindo a estabilidade no sistema.  

24. Intervir de forma articulada no desenvolvimento acelerado das três frentes de formação de 

professores – inicial, contínua e profissionalização - e, ainda, numa outra vertente, o 

complemento de formação (inicial), a qual poderá vir a articular-se, quer com a 

profissionalização, quer com a própria formação inicial. 

25. Prevenir o abandono escolar nos bacharelatos da RAP através de um dispositivo mais flexível 

de ensino, por exemplo com recurso a dois curtos períodos de formação presencial e um 

maior período de formação a distância e autoformação apoiada. 

26. Manter e estimular a boa prática de organização de formação certificada, atestando a 

atualização regular de conhecimentos, contribuindo para a diferenciação na atribuição de 

funções nas escolas e para as condições necessárias à progressão na carreira docente. 

27. Criar dispositivos que permitam vir a capitalizar a formação certificada, creditando-a em 

percursos de formação académica e profissional (por exemplo, complementos de formação 

ou profissionalização) no âmbito da formação de professores. 

28. Organizar de uma forma modular a oferta formativa estruturada de modo a que esta permita 

percursos de formação diferenciados ao nível dos conteúdos, das estratégias, da duração e 

da avaliação, e que possa ser direcionada para diferentes públicos-alvo.  

29. Construir novas modalidades de formação contínua centradas nas escolas, que articulem as 

ofertas estruturadas com os apoios aos colegas, um trabalho de formação pouco visível mas 
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eficaz, que deve ser valorizado - nomeadamente, nas reuniões quinzenais, nos apoios formais 

e informais aos delegados e coletivos de professores – e com as ações de curta duração que 

decorram daí e das visitas supervisivas. 

30. Divulgar às escolas, em tempo útil, a oferta formativa e os princípios que presidem à sua 

organização e aos critérios preferenciais de candidatura/ acesso à formação, de modo a que, 

quer estas, quer os professores, possam planear a sua participação e cumprir, entre outras, 

as duas recomendações seguintes.  

31. Fomentar a responsabilidade das escolas e dos coletivos de professores pelas escolhas de 

formação dos professores, as candidaturas/inscrições e a efetiva frequência de formação, 

procurando prevenir o abandono e o insucesso. Esta atuação contribuirá para a constituição 

de uma cultura docente apoiada na procura e partilha ativa do saber e para a valorização 

profissional, individual e coletiva. 

32. Incentivar as direções de escolas com ensino secundário a valorizarem a frequência de ações 

de formação contínua certificadas, como forma de promover, junto dos professores, o 

interesse pela formação contínua e, consequentemente, a constituição de corpos docentes 

mais estáveis e empenhados na profissão docente. 

33. Tirar partido do acesso alargado a smartphones para, através da internet ou com recurso à 

rede móvel de telefone, divulgar ações e materiais de formação contínua de professores (por 

exemplo, através de um grupo fechado no Facebook). 

34. Garantir a existência de um dispositivo de avaliação permanente da formação contínua de 

professores, que permita rever e reajustar o processo, sempre que necessário. 

 

À cooperação portuguesa e às autoridades santomenses 

35. Investir no desenvolvimento da capacidade de formação de professores por parte da 

Universidade de São Tomé e Príncipe, promovendo a parceria com uma ou mais instituições 

portuguesas especializadas em formação de professores, na conceção, execução, avaliação e 

certificação de formação de professores. 

36. Recuperar a medida de implementação dos cursos de complemento de formação, 

articulando-a quer com a prevista revisão curricular dos cursos de formação inicial de 

professores, quer com a profissionalização, quer ainda com uma oferta formativa mais 

estruturada da formação contínua de professores.  
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37. Criar um dispositivo de formação para a profissionalização assente em três pilares - a USTP, a 

supervisão do DES e as escolas (delegados de disciplina) – que garanta, simultaneamente, i) 

competência científica e pedagógica, ii) condições de acompanhamento da formação no 

terreno e enquadramento profissional (pedagógico-didático) nas escolas, iii) e promova uma 

partilha destas competências funcionais no seio do próprio dispositivo. 

38. Dar continuidade à boa prática gerada no projeto em organização da formação contínua de 

professores (ações de curta duração, formação modular, apoios de oportunidade no âmbito 

dos coletivos de professores, etc.), procurando aproximar mais a formação das escolas e dos 

professores, reforçando a adequação e a oportunidade das ofertas formativas.  

39. Criar um dispositivo que permita explorar as potencialidades de uma formação e apoio a 

distância, nomeadamente aos professores da RAP e aos alunos dos “seus” bacharelatos, 

tirando partido do acesso quase universal à internet na região e a próxima criação de um 

centro de formação profissional equipado para formação a distância na região. Esse 

dispositivo de formação a distância também pode ser utilizado para a realização de ações de 

supervisão desenvolvidas pelos supervisores do DES, das diferentes disciplinas, poupando em 

deslocações e estadias, desde que seja assegurado o recurso a um “supervisor” local, com 

perfil mais institucional/ transversal (não específico/ por disciplina). 

40. Prosseguir a formação de base linguística para todos os professores visando, por exemplo, a 

linguagem académica (oral e escrita) e das disciplinas, de forma a contribuir para um melhor 

desempenho linguístico dos professores e uma melhor apropriação dos conteúdos 

curriculares por parte dos alunos.  

 

3. No domínio do apoio à qualidade da lecionação no ensino secundário 
 

À cooperação portuguesa 

41. Manter o apoio à lecionação no ensino secundário com recurso a professores portugueses, 

organizando a sua participação para que, a exemplo de boa prática identificada, interajam 

sistematicamente com os colegas santomenses, para quem devem ser um recurso próximo e 

quotidiano que, com a sua experiência profissional, formação científica, pedagógica e 

participação na escola (fazem parte do coletivo disciplinar) os apoiem, numa relação de 

trabalho colaborativo, à medida que as necessidades vão surgindo; ao mesmo tempo que 
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servem de interface com os dispositivos estruturados de formação contínua e de 

profissionalização.  

42. Regular o recurso aos professores portugueses com funções de lecionação de modo a que 

estes sejam em número adequado à necessidade de que: (i) lecionem disciplinas-chave do 

currículo, em que há comprovada carência de professores santomenses, com formação 

científica e pedagógica adequadas; (ii) tenham horário alargado na escola ou grupo de escolas 

abrangidas pelo delegado de disciplina santomense, assumindo, para além da lecionação, 

tarefas de apoio científico e metodológico aos coletivos de professores dessa disciplina, 

procurando fazê-lo relativamente aos vários anos de escolaridade do ciclo de ensino em que 

leciona e não só aos professores que lecionam no seu ano de escolaridade; (iii) assegurem, 

ainda, funções de apoio à supervisão do ensino secundário, numa parceria com os 

supervisores do DES. 

43. Apoiar a revisão dos materiais de apoio ao ensino secundário, visando a melhoria da sua 

qualidade científica, pedagógica, gráfica e de edição. 

44. Criar uma linha de divulgação de bancos de materiais didáticos em suporte digital, de 

produção própria ou de produção alheia, mas de acesso livre, a utilizar por professores e 

alunos, editados em CDRom e em plataforma de e-learning, fazendo-os acompanhar de 

sugestões de utilização no contexto da escola santomense à qual, naturalmente, deverão 

estar adequados.  

 

Às autoridades santomenses 

45. Equacionar medidas de apoio, de forma experimental, à conclusão de 2º ciclo do ES a 

estudantes com até três disciplinas em atraso, através da criação de turmas específicas que 

lhes permitam efetuar aprendizagens de diferentes anos de escolaridade nessas disciplinas. 

Esta medida permitiria: i) otimizar o seu processo de ensino-aprendizagem, que deixaria de 

estar sujeito ao constrangimento da frequência da disciplina em diferentes anos/ turmas; (ii) 

facilitar a sua frequência escolar em termos de horário (e carga horária semanal); (iii) e reduzir 

o número de alunos por turmas, nas restantes turmas. 

 

À cooperação portuguesa e às autoridades santomenses 

46. Agir concertadamente para a redução do número de alunos por turma no ensino secundário, 

examinado com a comunidade de doadores a necessidade de aumentar o número de salas, 
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reforçar o apoio à qualificação da rede escolar de ensino secundário, bem como a dimensão 

e qualificação dos recursos docentes necessários, e encontrando as soluções de 

financiamento adequadas à melhoria das infraestruturas educativas para fazer face à 

expansão da escolarização no ensino secundário e à pressão demográfica. 

47. Garantir a continuação da reprodução e distribuição dos materiais de apoio ao ensino até à 

sua revisão ou substituição por outros instrumentos. 

48. Continuar a desenvolver materiais de apoio ao ensino nos formatos e com os destinatários 

necessários e atualizando e revendo os materiais existentes nos planos científico, pedagógico, 

gráfico e de edição. 

49. Agir para a criação de condições minimamente razoáveis para o ensino experimental das 

ciências, nomeadamente em termos de apetrechamento de laboratórios e recursos 

didácticos. 

50. Recuperar e pôr em funcionamento um centro de recursos que siga o exemplo do KE MESE e 

instalá-lo num espaço escolar com fácil acessibilidade ao conjunto da comunidade educativa 

e, em particular, da comunidade docente, atualizando o seu acervo documental e de 

equipamentos, e recorrendo ao conjunto documental e de equipamentos do projeto Escola+. 

 

4. No domínio do apoio à supervisão no ensino secundário 
 

Às autoridades santomenses 

51. Criar condições para que o sector de supervisão do DES apoie as escolas a conceberem e 

realizarem um plano anual de formação contínua de professores, ajustado às necessidades e 

interesses dos coletivos de professores.  

52. Fomentar junto dos órgãos dirigentes e responsáveis das escolas (diretores, gestores, 

delegados) a necessidade de consulta aos coletivos de professores sobre interesses e 

necessidades de formação, de modo a recolher informação pertinente e adequada em 

relação a futuras formações.  

 

À cooperação portuguesa e às autoridades santomenses 

53. Prosseguir e aprofundar a formação dos supervisores, acompanhando as necessidades 

criadas pela evolução de funções que superiormente se entenda atribuir ao sector de 

supervisão.  



PPLL CONSULT  

Avaliação Externa ao Projeto Escola+, Fase II em São Tomé e Príncipe 
Relatório Final 

 

151 

54. Aprofundar a boa prática de trabalho de pares entre professores cooperante e supervisores, 

no âmbito de cada disciplina, na produção de orientações para o ensino, no apoio aos alunos 

e na produção de materiais para professores. 

55. Garantir os apoios necessários, nomeadamente logísticos e de acompanhamento, às ações 

de supervisão do DES. 

 

5. No domínio do apoio da Cooperação Portuguesa à reforma do ensino secundário 
 

As recomendações anteriores são tão vastas que quase seria possível vê-las como um programa para 

a reforma estrutural do ensino secundário e de acompanhamento da reforma (parcial) já 

implementada (dos planos de estudos aos programas das disciplinas e aos materiais de ensino, do 

sistema de avaliação dos alunos à formação inicial e contínua de professores, da supervisão ao apoio 

à gestão do subsistema de ensino)141  

Torna-se por isso evidente a necessidade de ser realizado um estudo de prioridades que permita 

identificar, em parceria com as autoridades santomenses e tendo em conta as intervenções dos 

outros doadores presentes no terreno, quais poderão ser as prioridades de STP para os próximos 6/8 

anos no domínio do ensino secundário. Assumindo que a Cooperação Portuguesa não pode 

responder a tudo e que há outros parceiros tradicionalmente mais interventivos nas áreas do ensino 

técnico profissional cuja colaboração deveria ser procurada, esse estudo teria também o objetivo de 

identificar onde poderá estar o foco e a mais valia da cooperação portuguesa. Justifica-se, portanto, 

uma última recomendação … 

 

À cooperação portuguesa e às autoridades santomenses 

56. O corrente ano de 2017/18 seria o momento ideal para desenhar e planear o novo ciclo da 

cooperação portuguesa, atividade que poderia ser realizada em paralelo com a elaboração 

de um “plano estratégico para o ensino secundário em STP”, construindo cenários, 

clarificando opções e identificando prioridades para a educação secundária em STP a 6-8 

anos, bem como os recursos e os potenciais doadores. No momento em que ficam concluídos 

os 8 anos das duas fases do projeto Escola+, em que já é possível capitalizar os resultados das 

                                                           
141 Recorde-se que também está em curso uma avaliação da reforma do ensino secundário, a cargo da Universidade de 
Aveiro, e que há vários outros programas a concurso lançados pelo Banco Mundial (profissionalização, carreira docente, 
etc.), cujos resultados e recomendações importa também ter em conta. 



PPLL CONSULT  

Avaliação Externa ao Projeto Escola+, Fase II em São Tomé e Príncipe 
Relatório Final 

 

152 

várias avaliações em curso, e em que é possível acompanhar e influenciar o processo de 

phasing-out que irá decorrer durante o corrente ano, letivo este plano estratégico seria a 

forma de contextualizar e desenhar a continuidade da cooperação portuguesa no domínio da 

educação. Caberia a esta, por isso, financiar a sua elaboração. 

 

Lições 
 

Na sequência das recomendações atrás apresentadas, algumas lições podem vir a ser apropriadas 

pelos parceiros de um próximo projeto de apoio ao ensino secundário em STP e generalizáveis a 

outras intervenções da cooperação portuguesa na área da educação.  

1. A Fase II do Escola+ tinha como um dos seus objetivos maiores, a consolidação da fase anterior, 

isto é, a consolidação da reforma do ensino secundário em STP de que Portugal tinha sido, e 

continuaria a ser, o único doador presente no terreno. Aqui e em situações similares, fará todo 

o sentido que uma 2ª fase de um projeto inclua uma medida específica de acompanhamento e 

avaliação das reformas iniciadas, no caso vertente, curricular e do sistema de avaliação dos 

alunos, e que crie um dispositivo de monitorização apropriado para o fazer. 

2. Num projeto com estas características e esta duração, faria todo o sentido a realização de uma 

avaliação on going, intercalar, a meio percurso, que garanta aos seus executores no terreno 

um olhar externo sobre as suas iniciativas e resultados. Esta avaliação intercalar permitiria 

ainda que, em paralelo, fossem considerados os efeitos de uma mudança de ciclo político 

ocorrida na fase inicial da execução do projeto, permitindo assim uma reavaliação das 

prioridades e áreas-chave de intervenção no ensino secundário em STP. 

3. Uma intervenção no ensino secundário que pressupõe ao nível da formação de professores, a 

definição de medidas de política e/ou alterações contextuais - nas carreiras docentes, no 

modelo de profissionalização dos professores, nos currículos da formação inicial de 

professores, etc.  – deve prever alguma articulação com quem se move no terreno (o Banco 

Mundial, ou a Universidade, etc....),  ponderando em conjunto o que se pretende nessas áreas, 

para os outros níveis de ensino, em particular quando as prioridades de política educativa 

privilegiam o ensino básico e os seus doadores. 



PPLL CONSULT  

Avaliação Externa ao Projeto Escola+, Fase II em São Tomé e Príncipe 
Relatório Final 

 

153 

4. As iniciativas no âmbito da formação de professores, inicial e contínua, profissionalização e 

formação complementar, devem ser tendencialmente integradas, partilhar estruturas 

organizacionais e recursos materiais e humanos, e articular programas de ação.  

5. Um projeto de cooperação, como o Escola+, deve prever uma fase de transição e de 

transferência para as entidades locais (USTP, Ministério da Educação...), do capital e dos 

recursos produzidos e ou utilizados no âmbito das suas várias atividades. É uma boa 

oportunidade para construir estruturas, aprofundar parcerias e integrar a formação contínua 

no conjunto das políticas de formação de professores. É também uma boa oportunidade para 

a criação de um centro de recursos para a formação de professores, ponderando procurar 

recuperar o histórico do Ke Mese e integrar os recursos do Escola+, entre outros. 

6. A formação contínua não se esgota na oferta estruturada e os responsáveis pela sua 

coordenação e gestão deverão atender a outras oportunidades de apoio aos professores 

nacionais, explorando as suas potencialidades e procurando identificar, avaliar e reportar os 

seus efeitos e resultados.  

7. A oferta estruturada de formação contínua tem de combinar diferentes modalidades de 

formação e dotar-se da flexibilidade necessária para cumprir critérios de eficiência, eficácia e 

oportunidade, em particular em contextos como STP, em que volume da procura potencial é 

reduzido e ou esta é muito diversificada, gerando dificuldade de construção de grupos 

homogéneos e acessíveis aos potenciais formandos. 

8. O apoio à lecionação em algumas disciplinas por parte dos agentes de cooperação portuguesa 

não esgota os seus resultados na lecionação em sentido restrito, antes constitui uma 

oportunidade – que importa promover e aprofundar – para que, com legitimidade e 

proximidade ou conhecimento, possam concretizar apoios aos professores santomenses, nos 

domínios científico e pedagógico.  

9. O trabalho de pares entre os supervisores e os agentes de cooperação revelaram ter sido uma 

intervenção útil a considerar em projetos futuros que pretendam agir no contexto das escolas. 
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Anexo 2. Declaração de Objetividade, Confidencialidade e Ausência de Conflitos de Interesse.  
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Anexo 3. Matriz de conceção da avaliação/Plano metodológico 
 

Tabela 16. Matriz de relação entre as Questões de Avaliação e Técnicas de recolha e Análise de informação 

Métodos de recolha da informação 
Recolha 

documental 
Recolha de dados 

(Estatísticas) 
Entrevistas Semi-

diretivas/Reuniões 

Focus Group 

Técnicas de tratamento e análise da informação 
Análise de 
conteúdo 

Análise de dados 
estatísticos 

Análise de 
conteúdo 

Análise de 
conteúdo 

 
Questões de Avaliação 

   
 

Q1. Em que medida a Fase II do projeto Escola+ consolida a Fase I e alarga o âmbito de intervenção a áreas então 
menos exploradas? 

✓  ✓ ✓ 

Q2. A programação e conceção do Escola+, Fase II, respondeu efetivamente aos desafios e prioridades de São 
Tomé e Príncipe na área da educação e, particularmente, do ensino secundário? 

✓  ✓ ✓ 

Q4. A equipa do projeto apresentou as características adequadas, em termos de dimensão e em termos de perfil 
de competências, aos objetivos preconizados? 

✓  ✓ ✓ 

Q18. O projeto mostrou a flexibilidade necessária para responder a novas prioridades? ✓  ✓ ✓ 

Questão Aditada QA1. Em que medida as intervenções foram adequadas às necessidades dos grupos-alvo? ✓  ✓ ✓ 

Q5. Em que medida o modelo de gestão potenciou a implementação do projeto, promoveu a apropriação pelos 
atores locais, a responsabilização mútua e a complementaridade dos intervenientes e a complementaridade com 
outras iniciativas no sector? 

✓  ✓ ✓ 

Q6. O projeto gerou mecanismos de coordenação e de monitorização eficazes e suscetíveis de serem 
apropriados? 

✓  ✓ ✓ 

Q7. De que forma funcionou a articulação entre o projeto e as estruturas oficiais da educação em São Tomé e 
Príncipe? 

✓  ✓ ✓ 

Q8. Qual a eficácia do sistema de monitoria do projeto implementado? ✓  ✓ ✓ 

Q9. De que forma foi feito o acompanhamento do projeto e por quem (IMVF, Embaixada de Portugal, Camões, 
I.P., MECCC)? Foram produzidas recomendações e estas foram sendo incorporadas nas ações desenvolvidas? 

✓  ✓ ✓ 

Q11. O projeto incluiu a identificação e avaliação dos riscos? ✓  ✓  

Q12. Qual o grau de cumprimento e de qualidade dos resultados alcançados em função das metas definidas? Qual 
o grau de cumprimento dos objetivos específico e geral do projeto? 

✓ ✓ ✓ ✓ 
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Métodos de recolha da informação 
Recolha 

documental 
Recolha de dados 

(Estatísticas) 
Entrevistas Semi-

diretivas/Reuniões 

Focus Group 

Q16. Como foi promovida a apropriação da ação por parte dos professores, das escolas e das autoridades 
santomenses? 

✓  ✓ ✓ 

Q3. O financiamento da cooperação portuguesa foi o adequado às necessidades reais da execução do projeto? ✓ ✓ ✓ ✓ 

Questão Aditada QA2. Seria possível ter atingido os mesmos resultados com menos recursos? ✓ ✓ ✓ ✓ 

Q10. Em que medida o projeto deu visibilidade à cooperação portuguesa? ✓  ✓ ✓ 

Q13. Que efeitos/mudanças podem ser identificados ao nível das competências dos professores, da capacidade 
de gestão do MECCC e escolas, de supervisão e acompanhamento dos professores? 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Q14. Que efeitos não esperados (positivos e negativos) podem ser identificados?   ✓ ✓ 

Q17. Quais os fatores externos que influenciaram os resultados e efeitos gerados pelo projeto? De que modo 
influenciaram esses resultados e efeitos? 

✓  ✓ ✓ 

Questão Aditada QA3. Que efeitos para além das competências o projeto teve sobre os beneficiários? ✓  ✓ ✓ 

Q15. De que forma a metodologia adotada contribuiu para a sustentabilidade da ação? ✓  ✓ ✓ 

Q19. Os objetivos do projeto continuam a integrar-se nas prioridades e necessidades identificadas pelas 
autoridades de São Tomé e Príncipe? 

✓  ✓ ✓ 

Questão Aditada QA4. As Autoridades de STP podem continuar a implementar as medidas após o fim do projeto? ✓ ✓ ✓ ✓ 
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Anexo 4. Guiões/modelos e grelhas de análise utilizados (por ex. questionários, entrevistas, focus groups, painéis de especialistas, estudo de 

caso, análise custo-benefício, análise SWOT, análise de detentores de interesse, registos de observação etc.) 
 

Tabela 17. Atores/detentores de interesse envolvidos na resposta às questões de avaliação* 

Atores/detentores de 
interesse a envolver 

Q1 Q2 Q4 Q18 QA1 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q11 Q12 Q16 Q3 QA2 Q10 Q13 Q14 Q17 QA3 Q15 Q19 QA4 

Entidades de Apoio 
político  

 ✓           ✓   ✓      ✓ ✓ 

Entidade 
financiadora 

✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓   ✓ ✓ 

Entidade executora ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Entidade parceira na 
execução 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Entidades Parceiras 
da Cooperação na 
Educação 

 ✓  ✓  ✓       ✓   ✓  ✓      

Elementos da 
Coordenação 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Elementos de 
execução 

  ✓     ✓    ✓ ✓   ✓ ✓ ✓   ✓   

Entidades de 
acompanhamento 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

Beneficiários diretos 
(formação) 

   ✓ ✓       ✓ ✓   ✓ ✓ ✓  ✓ ✓   

Beneficiários diretos 
(capacitação 
institucional) 

   ✓ ✓       ✓ ✓   ✓ ✓ ✓  ✓ ✓   

* Lista de detentores de interesse agrupada por tipo de intervenção no projeto, de acordo com o esquema do mapeamento dos detentores de interesse. 
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Apresenta-se de seguida, os guiões de entrevista142 estruturados pelo perfil de entrevistado. 

 

Entidades de Apoio político – Ex-Ministro da Educação Ciência e Cultura de São Tomé e Príncipe; Secretário 

dos Assuntos Sociais (RAP) 

Q2. A programação e conceção do Escola+, Fase II, respondeu efetivamente aos desafios e prioridades de São 

Tomé e Príncipe na área da educação e, particularmente, do ensino secundário? 

Q16. Como foi promovida a apropriação da ação por parte dos professores, das escolas e das autoridades 

santomenses? 

Q10. Em que medida o projeto deu visibilidade à cooperação portuguesa? 

Q19. Os objetivos do projeto continuam a integrar-se nas prioridades e necessidades identificadas pelas 

autoridades de São Tomé e Príncipe? 

QA4. As Autoridades de STP podem continuar a implementar as medidas após o fim do projeto? 

 

Entidade financiadora – Camões, I.P. 

Q1. Em que medida a Fase II do projeto Escola+ consolida a Fase I e alarga o âmbito de intervenção a áreas 

então menos exploradas? 

Q4. A equipa do projeto apresentou as características adequadas, em termos de dimensão e em termos de 

perfil de competências, aos objetivos preconizados? 

Q18. O projeto mostrou a flexibilidade necessária para responder a novas prioridades? 

Q5. Em que medida o modelo de gestão potenciou a implementação do projeto, promoveu a apropriação 

pelos atores locais, a responsabilização mútua e a complementaridade dos intervenientes e a 

complementaridade com outras iniciativas no sector? 

Q6. O projeto gerou mecanismos de coordenação e de monitorização eficazes e suscetíveis de serem 

apropriados? 

Q8. Qual a eficácia do sistema de monitoria do projeto implementado? 

Q9. De que forma foi feito o acompanhamento do projeto e por quem (IMVF, Embaixada de Portugal, Camões, 

I.P., Ministério da Educação de STP)? Foram produzidas recomendações e estas foram sendo incorporadas nas 

ações desenvolvidas? 

Q11. O projeto incluiu a identificação e avaliação dos riscos? 

Q12. Qual o grau de cumprimento e de qualidade dos resultados alcançados em função das metas definidas? 

Qual o grau de cumprimento dos objetivos específicos e geral do projeto? 

Q3. O financiamento da cooperação portuguesa foi o adequado às necessidades reais da execução do projeto? 

QA2. Seria possível ter atingido os mesmos resultados com menos recursos? 

                                                           
142 A numeração das questões segue as Questões de avaliação a que se referem. 
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Q10. Em que medida o projeto deu visibilidade à cooperação portuguesa? 

Q14. Que efeitos não esperados (positivos e negativos) podem ser identificados? 

Q17. Quais os fatores externos que influenciaram os resultados e efeitos gerados pelo projeto? De que modo 

influenciaram esses resultados e efeitos? 

Q19. Os objetivos do projeto continuam a integrar-se nas prioridades e necessidades identificadas pelas 

autoridades de São Tomé e Príncipe? 

QA4. As Autoridades de STP podem continuar a implementar as medidas após o fim do projeto? 

 

Entidade executora – Instituto Marquês Valle Flor 

Q1. Em que medida a Fase II do projeto Escola+ consolida a Fase I e alarga o âmbito de intervenção a áreas 

então menos exploradas? 

Q4. A equipa do projeto apresentou as características adequadas, em termos de dimensão e em termos de 

perfil de competências, aos objetivos preconizados? 

Q18. O projeto mostrou a flexibilidade necessária para responder a novas prioridades? 

QA1. Em que medida as intervenções planeadas foram adequadas às necessidades dos grupos-alvo? 

Q5. Em que medida o modelo de gestão potenciou a implementação do projeto, promoveu a apropriação 

pelos atores locais, a responsabilização mútua e a complementaridade dos intervenientes e a 

complementaridade com outras iniciativas no sector? 

Q6. O projeto gerou mecanismos de coordenação e de monitorização eficazes e suscetíveis de serem 

apropriados? 

Q7. De que forma funcionou a articulação entre o projeto e as estruturas oficiais da educação em São Tomé e 

Príncipe? 

Q8. Qual a eficácia do sistema de monitoria do projeto implementado? 

Q9. De que forma foi feito o acompanhamento do projeto e por quem (IMVF, Embaixada de Portugal, Camões, 

I.P., Ministério da Educação de STP)? Foram produzidas recomendações e estas foram sendo incorporadas nas 

ações desenvolvidas? 

Q11. O projeto incluiu a identificação e avaliação dos riscos? 

Q12. Qual o grau de cumprimento e de qualidade dos resultados alcançados em função das metas definidas? 

Qual o grau de cumprimento dos objetivos específicos e geral do projeto? 

Q16. Como foi promovida a apropriação da ação por parte dos professores, das escolas e das autoridades 

santomenses? 

Q3. O financiamento da cooperação portuguesa foi o adequado às necessidades reais da execução do projeto? 

QA2. Seria possível ter atingido os mesmos resultados com menos recursos? 

Q10. Em que medida o projeto deu visibilidade à cooperação portuguesa? 
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Q13. Que efeitos/mudanças podem ser identificados ao nível das competências dos professores, da 

capacidade de gestão do Ministério da Educação de STP e escolas, de supervisão e acompanhamento dos 

professores? 

Q14. Que efeitos não esperados (positivos e negativos) podem ser identificados? 

Q17. Quais os fatores externos que influenciaram os resultados e efeitos gerados pelo projeto? De que modo 

influenciaram esses resultados e efeitos? 

QA3. Que efeitos para além das competências o projeto teve sobre os beneficiários? 

Q15. De que forma a metodologia adotada contribuiu para a sustentabilidade da ação? 

Q19. Os objetivos do projeto continuam a integrar-se nas prioridades e necessidades identificadas pelas 

autoridades de São Tomé e Príncipe? 

QA4. As Autoridades de STP podem continuar a implementar as medidas após o fim do projeto? 

 

Entidade parceira na execução – Ministério da Educação, Ciência e Cultura de São Tomé e Príncipe  

Q1. Em que medida a Fase II do projeto Escola+ consolida a Fase I e alarga o âmbito de intervenção a áreas 

então menos exploradas? 

Q2. A programação e conceção do Escola+, Fase II, respondeu efetivamente aos desafios e prioridades de São 

Tomé e Príncipe na área da educação e, particularmente, do ensino secundário? 

Q4. A equipa do projeto apresentou as características adequadas, em termos de dimensão e em termos de 

perfil de competências, aos objetivos preconizados? 

Q18. O projeto mostrou a flexibilidade necessária para responder a novas prioridades? 

QA1. Em que medida as intervenções planeadas foram adequadas às necessidades dos grupos-alvo? 

Q5. Em que medida o modelo de gestão potenciou a implementação do projeto, promoveu a apropriação 

pelos atores locais, a responsabilização mútua e a complementaridade dos intervenientes e a 

complementaridade com outras iniciativas no sector? 

Q6. O projeto gerou mecanismos de coordenação e de monitorização eficazes e suscetíveis de serem 

apropriados? 

Q7. De que forma funcionou a articulação entre o projeto e as estruturas oficiais da educação em São Tomé e 

Príncipe? 

Q8. Qual a eficácia do sistema de monitoria do projeto implementado? 

Q9. De que forma foi feito o acompanhamento do projeto e por quem (IMVF, Embaixada de Portugal, Camões, 

I.P., Ministério da Educação de STP)? Foram produzidas recomendações e estas foram sendo incorporadas nas 

ações desenvolvidas? 

Q11. O projeto incluiu a identificação e avaliação dos riscos? 

Q12. Qual o grau de cumprimento e de qualidade dos resultados alcançados em função das metas definidas? 

Qual o grau de cumprimento dos objetivos específicos e geral do projeto? 
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Q16. Como foi promovida a apropriação da ação por parte dos professores, das escolas e das autoridades 

santomenses? 

Q3. O financiamento da cooperação portuguesa foi o adequado às necessidades reais da execução do projeto? 

QA2. Seria possível ter atingido os mesmos resultados com menos recursos? 

Q10. Em que medida o projeto deu visibilidade à cooperação portuguesa? 

Q13. Que efeitos/mudanças podem ser identificados ao nível das competências dos professores, da 

capacidade de gestão do Ministério da Educação de STP e escolas, de supervisão e acompanhamento dos 

professores? 

Q14. Que efeitos não esperados (positivos e negativos) podem ser identificados? 

Q17. Quais os fatores externos que influenciaram os resultados e efeitos gerados pelo projeto? De que modo 

influenciaram esses resultados e efeitos? 

QA3. Que efeitos para além das competências o projeto teve sobre os beneficiários? 

Q15. De que forma a metodologia adotada contribuiu para a sustentabilidade da ação? 

Q19. Os objetivos do projeto continuam a integrar-se nas prioridades e necessidades identificadas pelas 

autoridades de São Tomé e Príncipe? 

QA4. As Autoridades de STP podem continuar a implementar as medidas após o fim do projeto? 

 

Peritos  

Q2. A programação e conceção do Escola+, Fase II, respondeu efetivamente aos desafios e prioridades de São 

Tomé e Príncipe na área da educação e, particularmente, do ensino secundário? 

Q18. O projeto mostrou a flexibilidade necessária para responder a novas prioridades? 

Q5. Em que medida o modelo de gestão potenciou a implementação do projeto, promoveu a apropriação 

pelos atores locais, a responsabilização mútua e a complementaridade dos intervenientes e a 

complementaridade com outras iniciativas no sector? 

Q16. Como foi promovida a apropriação da ação por parte dos professores, das escolas e das autoridades 

santomenses? 

Q10. Em que medida o projeto deu visibilidade à cooperação portuguesa? 

Q14. Que efeitos não esperados (positivos e negativos) podem ser identificados? 

 

Elementos da Coordenação – Gestora de Projeto; Coordenador Nacional; Coordenadores Adjuntos; 

Assessores à Coordenação; Coordenadora Pedagógica 

Q1. Em que medida a Fase II do projeto Escola+ consolida a Fase I e alarga o âmbito de intervenção a áreas 

então menos exploradas? 

Q2. A programação e conceção do Escola+, Fase II, respondeu efetivamente aos desafios e prioridades de São 

Tomé e Príncipe na área da educação e, particularmente, do ensino secundário? 
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Q4. A equipa do projeto apresentou as características adequadas, em termos de dimensão e em termos de 

perfil de competências, aos objetivos preconizados? 

Q18. O projeto mostrou a flexibilidade necessária para responder a novas prioridades? 

QA1. Em que medida as intervenções planeadas foram adequadas às necessidades dos grupos-alvo? 

Q5. Em que medida o modelo de gestão potenciou a implementação do projeto, promoveu a apropriação 

pelos atores locais, a responsabilização mútua e a complementaridade dos intervenientes e a 

complementaridade com outras iniciativas no sector? 

Q6. O projeto gerou mecanismos de coordenação e de monitorização eficazes e suscetíveis de serem 

apropriados? 

Q7. De que forma funcionou a articulação entre o projeto e as estruturas oficiais da educação em São Tomé e 

Príncipe? 

Q8. Qual a eficácia do sistema de monitoria do projeto implementado? 

Q9. De que forma foi feito o acompanhamento do projeto e por quem (IMVF, Embaixada de Portugal, Camões, 

I.P., Ministério da Educação de STP)? Foram produzidas recomendações e estas foram sendo incorporadas nas 

ações desenvolvidas? 

Q11. O projeto incluiu a identificação e avaliação dos riscos? 

Q12. Qual o grau de cumprimento e de qualidade dos resultados alcançados em função das metas definidas? 

Qual o grau de cumprimento dos objetivos específicos e geral do projeto? 

Q16. Como foi promovida a apropriação da ação por parte dos professores, das escolas e das autoridades 

santomenses? 

Q3. O financiamento da cooperação portuguesa foi o adequado às necessidades reais da execução do projeto? 

QA2. Seria possível ter atingido os mesmos resultados com menos recursos? 

Q10. Em que medida o projeto deu visibilidade à cooperação portuguesa? 

Q13. Que efeitos/mudanças podem ser identificados ao nível das competências dos professores, da 

capacidade de gestão do Ministério da Educação de STP e escolas, de supervisão e acompanhamento dos 

professores? 

Q14. Que efeitos não esperados (positivos e negativos) podem ser identificados? 

Q17. Quais os fatores externos que influenciaram os resultados e efeitos gerados pelo projeto? De que modo 

influenciaram esses resultados e efeitos? 

QA3. Que efeitos para além das competências o projeto teve sobre os beneficiários? 

Q15. De que forma a metodologia adotada contribuiu para a sustentabilidade da ação? 

Q19. Os objetivos do projeto continuam a integrar-se nas prioridades e necessidades identificadas pelas 

autoridades de São Tomé e Príncipe? 

QA4. As Autoridades de STP podem continuar a implementar as medidas após o fim do projeto? 
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Elementos de execução – Professores agentes de cooperação; Pontos Focais/formadores USTP; 

Supervisores 

Q4. A equipa do projeto apresentou as características adequadas, em termos de dimensão e em termos de 

perfil de competências, aos objetivos preconizados? 

Q7. De que forma funcionou a articulação entre o projeto e as estruturas oficiais da educação em São Tomé e 

Príncipe? 

Q12. Qual o grau de cumprimento e de qualidade dos resultados alcançados em função das metas definidas? 

Qual o grau de cumprimento dos objetivos específicos e geral do projeto? 

Q16. Como foi promovida a apropriação da ação por parte dos professores, das escolas e das autoridades 

santomenses? 

Q10. Em que medida o projeto deu visibilidade à cooperação portuguesa? 

Q13. Que efeitos/mudanças podem ser identificados ao nível das competências dos professores, da 

capacidade de gestão do Ministério da Educação de STP e escolas, de supervisão e acompanhamento dos 

professores? 

Q14. Que efeitos não esperados (positivos e negativos) podem ser identificados? 

Q15. De que forma a metodologia adotada contribuiu para a sustentabilidade da ação? 

 

Entidades de acompanhamento – Embaixada de Portugal; Direção de Ensino Superior e Formação; Direção 

do Ensino Básico; Direção de Administração Educativa; Universidade de STP 

Q2. A programação e conceção do Escola+, Fase II, respondeu efetivamente aos desafios e prioridades de São 

Tomé e Príncipe na área da educação e, particularmente, do ensino secundário? 

Q4. A equipa do projeto apresentou as características adequadas, em termos de dimensão e em termos de 

perfil de competências, aos objetivos preconizados? 

Q18. O projeto mostrou a flexibilidade necessária para responder a novas prioridades? 

QA1. Em que medida as intervenções planeadas foram adequadas às necessidades dos grupos-alvo? 

Q5. Em que medida o modelo de gestão potenciou a implementação do projeto, promoveu a apropriação 

pelos atores locais, a responsabilização mútua e a complementaridade dos intervenientes e a 

complementaridade com outras iniciativas no sector? 

Q6. O projeto gerou mecanismos de coordenação e de monitorização eficazes e suscetíveis de serem 

apropriados? 

Q7. De que forma funcionou a articulação entre o projeto e as estruturas oficiais da educação em São Tomé e 

Príncipe? 

Q8. Qual a eficácia do sistema de monitoria do projeto implementado? 

Q9. De que forma foi feito o acompanhamento do projeto e por quem (IMVF, Embaixada de Portugal, Camões, 

I.P., Ministério da Educação de STP)? Foram produzidas recomendações e estas foram sendo incorporadas nas 

ações desenvolvidas? 
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Q12. Qual o grau de cumprimento e de qualidade dos resultados alcançados em função das metas definidas? 

Qual o grau de cumprimento dos objetivos específicos e geral do projeto? 

Q16. Como foi promovida a apropriação da ação por parte dos professores, das escolas e das autoridades 

santomenses? 

Q3. O financiamento da cooperação portuguesa foi o adequado às necessidades reais da execução do projeto? 

QA2. Seria possível ter atingido os mesmos resultados com menos recursos? 

Q10. Em que medida o projeto deu visibilidade à cooperação portuguesa? 

Q14. Que efeitos não esperados (positivos e negativos) podem ser identificados? 

Q17. Quais os fatores externos que influenciaram os resultados e efeitos gerados pelo projeto? De que modo 

influenciaram esses resultados e efeitos? 

QA3. Que efeitos para além das competências o projeto teve sobre os beneficiários? 

Q19. Os objetivos do projeto continuam a integrar-se nas prioridades e necessidades identificadas pelas 

autoridades de São Tomé e Príncipe? 

QA4. As Autoridades de STP podem continuar a implementar as medidas após o fim do projeto? 

 

Beneficiários diretos (formação) – Professores que frequentaram ações de formação contínua (formações 

transversais e formações disciplinares); Alunos do bacharelato (RAP); Alunos dos professores agentes de 

cooperação  

Q18. O projeto mostrou a flexibilidade necessária para responder a novas prioridades? 

QA1. Em que medida as intervenções planeadas foram adequadas às necessidades dos grupos-alvo? 

Q12. Qual o grau de cumprimento e de qualidade dos resultados alcançados em função das metas definidas? 

Qual o grau de cumprimento dos objetivos específicos e geral do projeto? 

Q16. Como foi promovida a apropriação da ação por parte dos professores, das escolas e das autoridades 

santomenses? 

Q10. Em que medida o projeto deu visibilidade à cooperação portuguesa? 

Q13. Que efeitos/mudanças podem ser identificados ao nível das competências dos professores, da 

capacidade de gestão do Ministério da Educação de STP e escolas, de supervisão e acompanhamento dos 

professores? 

Q14. Que efeitos não esperados (positivos e negativos) podem ser identificados? 

QA3. Que efeitos para além das competências o projeto teve sobre os beneficiários? 

Q15. De que forma a metodologia adotada contribuiu para a sustentabilidade da ação? 

 

Beneficiários diretos (capacitação institucional) – Direção Geral de Planeamento e Inovação Educativa; 

Direção do Ensino Secundário; Inspeção-geral da Educação; Direção Geral da Administração Escolar Direção 

do Ensino Técnico Profissional e da Educação de Jovens e Adultos 
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Q18. O projeto mostrou a flexibilidade necessária para responder a novas prioridades? 

QA1. Em que medida as intervenções planeadas foram adequadas às necessidades dos grupos-alvo? 

Q12. Qual o grau de cumprimento e de qualidade dos resultados alcançados em função das metas definidas? 

Qual o grau de cumprimento dos objetivos específicos e geral do projeto? 

Q16. Como foi promovida a apropriação da ação por parte dos professores, das escolas e das autoridades 

santomenses? 

Q10. Em que medida o projeto deu visibilidade à cooperação portuguesa? 

Q13. Que efeitos/mudanças podem ser identificados ao nível das competências dos professores, da 

capacidade de gestão do Ministério da Educação de STP e escolas, de supervisão e acompanhamento dos 

professores? 

Q14. Que efeitos não esperados (positivos e negativos) podem ser identificados? 

QA3. Que efeitos para além das competências o projeto teve sobre os beneficiários? 

Q15. De que forma a metodologia adotada contribuiu para a sustentabilidade da ação? 
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Anexo 5. Lista de informantes consultados  
 

Agostinho Sousa, Diretor de Ensino Superior e Formação 

Ahmed Zaky, Diretor de projetos do IMVF 

Aires B. de Meneses, Reitor da Universidade de São Tomé e Príncipe 

Ana Branco, Coordenadora Adjunta do projeto Escola+, Fase II IMVF 

Ana Carlota Tomás, Coordenadora Pedagógica do projeto Escola+, Fase II IMVF 

António Coelho, Assessor à Coordenação do projeto Escola+, Fase II IMVF 

António Machado, Adido para a Cooperação  

Armando Cotrim, Inspetor-geral da Educação  

Bernardo Tiny, Coordenador Adjunto do projeto Escola+, Fase II IMVF 

Emanuel Montóia, Diretor do Ensino Técnico Profissional e da Educação de Jovens e Adultos  

Gonçalo Teles Gomes, Vice-Presidente do Camões-Instituto da Cooperação e da Língua 

Helena Guerreiro, técnica superior da Divisão de Assuntos Bilaterais, da Direção de Cooperação do 

Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. 

Higino Santiago, Diretor da Escola Secundária 

Isabel Abreu, Diretora Geral de Administração Escolar  

Ismael Fernandes, Diretor do Ensino Básico  

Joana Martins, Gestora do projeto Escola+, Fase II IMVF 

João Pontífice, Pró-Reitor da Universidade de São Tomé e Príncipe 

Jorge Boa Morte, Técnico da Direção Geral de Planeamento e Inovação Educativa  

Jorge Bom Jesus, Ex-Ministro da Educação Ciência e Cultura de São Tomé e Príncipe 

José Carlos Aragão, Coordenador Nacional do projeto Escola+, Fase II IMVF 

Leonor Santos, Coordenadora Pedagógica do projeto Escola+, Fase II IMVF 

Luís Gaspar da Silva, Embaixador de Portugal em São Tomé e Príncipe 

Madalena Arroja, Diretora de Serviços de Língua e Cultura, Camões I.P. 

Madalena Cardoso, Assessora à Coordenação do projeto Escola+, Fase II IMVF 

Manuela Bandeira, Diretora do Ensino Secundário  

Maria Teresa Santos, Coordenadora Escola+, Fase II entre setembro 2013 e setembro 2015 

Mirabel Ribeiro, Diretora Geral de Planeamento e Inovação Educativa  
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Natália Falé, Técnica Setorial de Cooperação 

Nuno Vaz, Anterior Adido para a Cooperação na Embaixada de Portugal em STP 

Olinto Daio, Ministro da Educação Ciência e Cultura de São Tomé e Príncipe 

Paula Barros, Diretora de Serviços de Cooperação à data da conceção do Projeto Escola+, Fase II  

Ruth Leal, perita   

Rui Vaz, Chefe da Divisão de Programação, Formação e Certificação  

Vanda da Costa, Técnica do Departamento de acesso ao ensino superior, Direção geral do Ensino 

Superior e Ciência 

 

Informantes Focus Group e Entrevistas coletivas 

Alunos do bacharelato (RAP)  

Alunos dos professores agentes de cooperação (de São Tomé e do Príncipe)  

Formandos ações de formação contínua (formações transversais e formações disciplinares)  

Metodólogos/supervisores 

Professores agentes de cooperação 

Pontos Focais/formadores USTP 
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Anexo 6. Plano de trabalho de campo   
  

Tabela 18. Agenda trabalho de campo (2ª Fase) e Lista de informantes consultados 

 Seg 12 Ter 13 Qua 14 Qui 15 Sext 16 

Manhã 
9:00 - Reunião com a equipa de 
Coordenação do projeto  

9:00 - Reunião com a equipa de 
Coordenação do projeto 

8:30-9:30 – Reunião/entrevista 
DGPIE,  Diretora Geral do 
Planeamento e Inovação 
Educativa, Mirabel Ribeiro e 
técnico da DGPIE, Jorge Boa 
Morte  

 

09:00 às 11:00 - 
Reunião/entrevista DGAE, 
Diretora Geral da Administração 
Escolar, Isabel Abreu 

09:00 - Reunião/entrevista USTP, 
Reitor da Universidade de São 
Tomé e Príncipe, Aires B. de 
Meneses e Pró-Reitor João 
Pontífice 

10:00 – Reunião Ministério da 
Educação de STP, Ministro da 
Educação, Cultura, Ciência e 
Comunicação, Olinto Daio  

11:00-12:00 - Reunião/entrevista 
IGE, Inspetor-geral da Educação, 
Armando Cotrim  

10:30: Entrevista coletiva com os 
docentes que participaram em 
atividades do Escola+, na sala de 
reuniões do Instituto Superior 
Politécnico (ISP)  

10:30- Entrevista coletiva 
professores cooperantes 

Tarde 

15:30 - Reunião Embaixada de 
Portugal, Embaixador de Portugal 
em STP, Luís Gaspar da Silva; 
Adido para a Cooperação, António 
Machado; Técnica Setorial de 
Cooperação, Natália Falé 

14:30 - Reunião com a equipa de 
Coordenação do projeto 

15:00-16:00 - Reunião/entrevista 
DEB, Diretor do Ensino Básico, 
Ismael Fernandes  

14:30 - Reunião/entrevista Ex-
Ministro da Educação, Jorge Bom 
Jesus 14:30 – Entrevista a perita, Ruth 

Leal 
16:30 - Reunião interna equipa de 
avaliação 

16:30 - Reunião com a equipa de 
Coordenação do projeto 
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 Seg 19 Ter 20 Qua 21 Qui 22 Sext 23 

Manhã 

10:00 – Entrevista 
Coordenador Geral, José 
Carlos Aragão  

 

 

9:30 - Entrevista Coordenador 
Adjunto, Bernardo Tiny 

 

 

9:00 – Reunião/entrevista DETPEJA, 
Diretor do Ensino Técnico 
Profissional e da Educação de 
Jovens e Adultos, Emanuel Montóia 

9:00 – Focus Group formandos das 
formações transversais – São Tomé 
e outros distritos  

9:00 – Entrevista coletiva 
Supervisores 

10:00 – Reunião/entrevista 
Secretário dos Assuntos Sociais 
(RAP), Francisco Pina Gil 

9:00 - Reunião/entrevista Diretor 
da Escola Secundária, Higino 
Santiago (RAP) 

 

9:30 - Entrevista Assessor 
Coordenação, António Coelho 

10:30 – Reunião/entrevista, 
Direção de Ensino superior, Diretor 
de Ensino Superior e Formação, 
Agostinho Sousa e Técnica do 
Departamento de acesso ao ensino 
superior, Direção geral do Ensino 
Superior e Ciência, Vanda da Costa 

11:00 - Debriefing Embaixada de 
Portugal, Embaixador de Portugal 
em STP, Luís Gaspar da Silva; 
Adido para a Cooperação, 
António Machado; Técnica 
Setorial de Cooperação, Natália 
Falé  

11:30 - Entrevista coletiva 
professores cooperantes (RAP) 

Tarde 

14:30 - Entrevista 
Coordenadora Pedagógica, 
Leonor Santos  

14:30 - Entrevista Assessora 
Coordenação, Madalena 
Cardoso  

14:30 - Focus Group Alunos ST  

 

15:00 – Reunião/entrevista DES, 
Diretora do Ensino Secundário, 
Manuela Bandeira 

14:15 – Focus Group formandos das 
formações específicas – São Tomé 
e outros distritos  

14:00 - Debriefing com a equipa 
de coordenação (Skype com a 
Gestora) 

13:30 – Focus Group alunos RAP 

 

16:00 – Entrevista 
Coordenadora Adjunta, Ana 
Branco  

16:00 - Focus Group formandos 
das formações transversais – RAP  
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Anexo 7. Lista da documentação do projeto analisada 
 
Desenho do Projeto 

▪ Diretrizes para apresentação de proposta de programa/ projeto Escola+, Fase II  

▪ Projeto Escola+, Fase II- Orçamento Fase II  

▪ Projeto Escola+, Fase II- Quadro dos Meios Humanos e Materiais  

▪ Projeto Escola+, Fase II- Cronograma/Calendário de atividades  

▪ Projeto Escola+, Fase II- Quadro Lógico  

 

Anexos com informação vária sobre o projeto 

▪ Monitorização do Quadro Lógico do Projeto Escola+. Sintetização dos resultados alcançados no 

quadriénio 2009 – 2013. 

▪ Mapeamento e análise das condições do atual Parque Escolar. Inquéritos realizados em Maio de 

2013,em São Tomé e Príncipe, pela equipa do projeto Escola+, junto do gestores escolares. 

▪ Ensino Técnico-Profissional: Mapeamento da Oferta Formativa existente em São Tomé e Príncipe. 

Dados recolhidos e sistematizados pela equipa de coordenação do projeto Escola+ 2013. 

▪ Ensino Técnico-Profissional: Mapeamento das necessidades de mão-de-obra. Dados recolhidos 

junto de um conjunto de empresas que operam no país. 2013. 

▪ Competências Técnicas dos Professores Melhoradas. Iniciativa realizada no Âmbito da Atividade 

de Acompanhamento dos Professores das Classes da Revisão Curricular do Ensino Secundário.  

▪ Proposta Completa (Inclui Protocolo entre o IC e o IMVF; Anexo 1- Orçamento; Diretrizes para 

apresentação da proposta/Projeto; dados sobre a ONGD proponente; Apresentação do 

Projeto...) 

 

Formação  

▪ Planos de Formação; textos de apoio; materiais respeitantes às sessões de formação e relatórios 

das diversas ações de formação. 

 

Relatórios Intercalares 

▪ Relatórios técnicos e financeiros dos três anos e respetivos anexos, incluindo relatórios de 

auditoria 
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Comités de Acompanhamento 

▪ Relatórios e apresentações das reuniões Comités de Acompanhamento   

 

Monitoria 

▪ Seguimentos locais de novembro 2015 a julho de 2017  

 

Outros 

▪ Listagem de produção documental, documento recolhido em STP durante o trabalho de campo, 

2017 

▪ Quadro Geral sobre as ações de formação contínua para professores, documento recolhido em 

STP durante o trabalho de campo, 2017 

▪ Ações de formação implementadas no âmbito do R4, documento recolhido em STP durante o 

trabalho de campo, 2017 
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Anexo 8. Seguimento das Recomendações da Fase I na Fase II 
 
Tabela 19. Seguimento das Recomendações da Fase I na Fase II 

RECOMENDAÇÕES DA FASE I OPÇÕES NA FASE II 

1. Prosseguir a dinamização do ensino secundário e deste modo 
contribuir para fortalecer e consolidar a língua portuguesa como 
instrumento de cooperação, mediante o financiamento de uma 
segunda fase do Projeto, agora em avaliação.  

Incorporada. Houve financiamento para 
uma segunda fase, de 4 anos letivos. 

2. Definir com rigor os domínios a financiar por Portugal e aqueles 
que deverão ser financiados por outros doadores, dada a grande 
abrangência do Projeto Escola+.  
 

Parcialmente incorporada. Portugal 
assinalou restrições orçamentais na 
cooperação e foram mencionados outros 
parceiros que poderiam assumir as 
atividades abandonadas, como as 
referentes ao parque escolar (há uma 
escola financiada por Taiwan). Mas 
Portugal é o único doador focado no 
ensino secundário (situação que se 
acentuou com o abandono dos apoios 
pela Aliance Française).  

3.Manter o nível de apoio à dinamização do ensino secundário de S. 
Tomé e Príncipe, dando prioridade à consolidação da revisão 
curricular e ao desenvolvimento das competências profissionais dos 

professores.   

Incorporada. A segunda fase incluiu as 
prioridades definidas na recomendação. 

4.Equacionar, neste âmbito, a possibilidade de selecionar, por 
concurso, uma instituição de ensino superior portuguesa, que 
enquadre e apoie a intervenção dos professores cooperantes no 
sistema educativo santomense.  

Não incorporada.  

5. Assegurar a atualização científica e pedagógica, através de 
formação creditada, dos professores cooperantes portugueses.  
16. Garantir aos professores cooperantes formação creditada, 
durante a missão em STP, que lhes permita usufruir das regalias que o 
Estatuto da Carreira Docente português confere aos professores 

portugueses.    

Incorporada. Foi realizado um curso de 
Supervisão Pedagógica, ao abrigo da lei 
portuguesa e creditado pelo Conselho 
Coordenador da Formação Continua. 
 
 

6. Proporcionar uma formação de base linguística para os professores, 
por se entender que o estudo e o trabalho com e sobre a língua na 
aprendizagem dos conteúdos curriculares é de grande utilidade para o 
desenvolvimento linguístico dos professores e um contributo 

fundamental para o sucesso escolar dos alunos.   

Incorporada. Foram realizadas várias 
ações de formação designadas Práticas 
de Escrita frequentadas por professores 
de todas as disciplinas. 

7. Prosseguir no apoio de melhoria das condições de habitabilidade e 
preservação das instalações e equipamentos do KE MESE e 
atualização do seu acervo documental  

Não incorporada. O KE MESE foi entregue 
à gestão do Liceu Nacional no primeiro 
ano da segunda fase e depois fechado. A 
sala atualmente encontra-se de novo 
disponível, mas tem pouca utilização (é 
inadequada para aulas). 

8. Prosseguir no apoio institucional ao ISP de STP no que se refere ao 
completamento de formação de docentes bacharéis do ES nas áreas 
carenciadas deste subsistema.  
35. Estimular a intervenção do ISP de STP a aumentar a oferta de 
Cursos de Complemento de Formação que confiram o grau académico 

de licenciatura e respondam às necessidades do ES   

Incorporada parcialmente. A opção pelos 
Cursos de Complemento de Formação foi 
abandonada na Fase II. 
Preferiu-se o completamento de 
bacharelatos na RAP 

9. Reforçar o processo de gestão descentralizada e a autonomia das 
escolas, promovendo a formação dos membros das direções sem 
formação específica e a formação de pessoal administrativo em 
domínios prioritários, nomeadamente legislação, informática, 

Incorporada parcialmente. Realizaram-se 
formações, ateliers e ações de 
esclarecimento para os membros das 
direções das escolas e acções de reforço 
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RECOMENDAÇÕES DA FASE I OPÇÕES NA FASE II 

contabilidade e do pessoal auxiliar, para que este último possa 
colaborar efetivamente no apoio aos alunos e na manutenção das 
escolas.  

da capacidade de gestão e administração 
das escolas. 

10. Prosseguir no apoio à expansão do ensino profissionalizante 
(profissional e profissionalmente qualificante) disseminando-o por 
outras escolas e diversificando os cursos de acordo com as 
necessidades nacionais e locais e promovendo deste modo a 
empregabilidade dos alunos que terminam o ES e o desenvolvimento 
da economia de STP.  
28. Promover a expansão do ensino profissionalizante (profissional e 
profissionalmente qualificante), disseminando-o por outras escolas e 
diversificando os cursos de acordo com as necessidades nacionais e 
locais e promovendo deste modo a empregabilidade dos alunos que 
terminam o ES e o desenvolvimento da economia de STP. 

Não incorporada. 

11. Reforçar a liderança do CICL, enquanto organismo coordenador da 
Cooperação Portuguesa, promovendo a necessária articulação entre 
as instituições portuguesas que desenvolvem atividades em outros 
níveis de ensino, a formação de quadros técnicos do MECC, etc.  

Não conhecemos informação neste 
domínio. 

12. Colaborar com as autoridades santomenses na articulação das 
ações da cooperação portuguesa com as de outros doadores no setor 
da educação e outros, fomentando sinergias que concorram para 
resultados mais eficientes a favor do setor educativo do país.  

Incorporada. Os doadores foram 
incluídos no acompanhamento do 
projeto. Mas Portugal é o único doador 
focado no ensino secundário, embora, 
por vezes, a intervenção de outros 
doadores tenha condicionado 
fortemente a intervenção da cooperação 
portuguesa. 

13. Incluir a Gestão do Risco, na conceção de uma eventual 2ª. Fase 
do Projeto Escola+ e nas intervenções do Projeto, como forma de 
aumentar a qualidade da ajuda.  

Não incorporada, pelo menos de modo 
sistemático e organizado enquanto 
produto autónomo. 

14. Realizar um acompanhamento mais estreito e eficaz do contributo 
da cooperação portuguesa para os ODM em STP, nomeadamente nos 
objetivos que dizem especificamente respeito à educação.  

Incorporada. O projeto desenvolveu uma 
metodologia de acompanhamento que 
permite a todos os parceiros identificar 
os contributos para os objetivos. 

15. Ter sempre em atenção, no setor da educação, a necessidade de 
adaptar as intervenções às especificidades do país, incluindo a 
situação linguística.  

Incorporada. O projeto foi planeado com 
base num Plano operacional para o 
ensino secundário e incorporou-se na 
lógica do PADE. 

17. Promover um maior envolvimento e articulação dos diferentes 
agentes de cooperação portuguesa, quer na programação quer na 
implementação, para potenciar a apropriação e a sustentabilidade 
dos projetos.  

Não considerada nesta avaliação. 

18. Pôr em prática a nova Estratégia Nacional de Redução da Pobreza 
(ENRP) de modo a permitir aos doadores internacionais a definição 
das suas estratégias de cooperação, nomeadamente do setor da 
educação e igualdade do género.  

Não conhecemos informação neste 
domínio. 

19. Promover a igualdade de género no que diz respeito à gestão e 
administração das escolas.  

Não incorporada. Mas o projeto não tem 
jurisdição sobre a nomeação dos 
responsáveis. 

20. Definir um quadro legislativo para os CSPQ criados e alguns já 
alterados pelo Liceu Nacional, no âmbito das competências que lhe 
foram conferidas e publicar os respetivos planos curriculares para os 
regimes diurnos e noturnos.  

Não incorporada. 

21. Alargar e adequar esse quadro ao modo de criação e gestão dos 
CSPQ em outras escolas secundárias.  

Não incorporada. 
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RECOMENDAÇÕES DA FASE I OPÇÕES NA FASE II 

22. Fomentar a valorização dos ativos da sociedade em regime pós-
laboral valorizando os meios, os recursos humanos e promovendo um 
possível acréscimo para o desenvolvimento.  

Não incorporada.  

23. Ter um maior envolvimento na aprovação, publicação e 
regulamentação atempada da legislação necessária ao sector, 
condição sine qua non para a eficácia dos projetos. Neste âmbito 
reforça-se a importância que deve ser dada ao Estatuto da Carreira 
Docente, à Formação Contínua dos Professores, ao Estatuto da 
Inspeção do Ensino Secundário e ao Regime de Organização e 
Funcionamentos dos Serviços Administrativos das Escolas.  

Incorporada no desenho do projeto. Não 
encontrou condições de concretização. O 
Estatuto da Carreira Docente não foi 
regulamentado. 
Foram realizados dois tipos de formação 
contínua: transversal, para todos os 
professores (Práticas de Escrita e 
Pedagogia Geral) e específica, por área 
disciplinar.  
Para a Profissionalização em serviço foi 
compilada e revista legislação vigente, 
elaborados documentos enquadradores e 
orientadores para a ação. 

24. Promover a colaboração institucional das estruturas e técnicos do 
Ministério da Educação de STP, em particular o sector de 
metodologia, na articulação com o ensino básico e nas atividades que 
se referem à dinâmica de implementação da reforma educativa e de 
apoio às escolas e aos professores.  

A realização de um curso de Supervisão 
Pedagógica, frequentado em conjunto 
pelos professores cooperantes. Esta ação 
poderá ser considerada como apoio à 
atividade dos metodólogos nas escolas. 
Foi realizada, em pares, com os 
professores portugueses. Outras ações 
de apoio aos metodólogos e supervisores 
vieram a incluir também, entre outros, 
elementos do ensino básico. 

25. Promover uma maior articulação entre todos os níveis de ensino, 
de modo a potenciar a intervenção dos diferentes doadores. 

Incorporada, no âmbito do 
acompanhamento da execução do 
projeto. 

26. Analisar e redimensionar a rede escolar, de forma dinâmica, em 
função das realidades e necessidades atuais e futuras, tendo em conta 
as perspetivas demográficas e do desenvolvimento regional.  

Não incorporada.  

27. Criar condições para que o rácio professor/aluno atinja um valor 
máximo de 40 alunos por turma.  

Não incorporada. 

29. Proporcionar materiais pedagógico-didáticos de qualidade 
adequados às condições das escolas e à realidade de STP, o que 
poderá constituir a melhor das soluções para promover um bom 
ensino 
 
 

No âmbito da atividade 4.2 Reforço da 
Direção do Ensino Secundário foi feita a 
capacitação ao nível da planificação e 
programação de forma eficaz e eficiente, 
da produção de textos de apoio e fichas 
de trabalho. 
Na Atividade 4.6 Reforço da capacidade 
de gestão e administração das escolas 
foram disponibilizados textos de apoio às 
24 escolas do ensino secundário. 

30. Promover a atualização progressiva dos programas e textos de 
apoio, tirando partido de dados decorrentes da sua utilização ao 
longo do Projeto 

Não incorporada. 

31. Conceder autonomia financeira adequada à realidade das escolas, 
por forma a poderem rapidamente suprir necessidades urgentes 
relativas ao funcionamento dos equipamentos e à aquisição de 
consumíveis.  

Não incorporada. 

32. Envidar esforços no sentido de recrutar pessoal auxiliar para o 
apoio à escola, que cumulativamente possua competências para a 
manutenção corrente das instalações.  

Não incorporada. 
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RECOMENDAÇÕES DA FASE I OPÇÕES NA FASE II 

33. Estimular o interesse dos alunos e das famílias na preservação, 
conservação e até na manutenção das escolas secundárias.  

Não incorporada. 

34. Aproveitar os novos centros de formação profissional, sem 
prejuízo da sua função primordial, para estabelecer plataformas de 
formação avançada destinadas a alunos das escolas secundárias.  

Não incorporada. 

36. Promover a harmonização e articulação entre diversos setores, 
nomeadamente nos da saúde, da educação e do trabalho.  

Não incorporada. 

37. Ter em consideração as Decisões da VII Reunião de Ministros da 
Educação da CPLP, em que se reafirma a importância do 
desenvolvimento das competências técnicas e profissionais, por via 
do Ensino Técnico Profissional.  

Não incorporada. 

38. Continuar a promover o reforço e melhoramento do parque 
escolar: construindo novas escolas, fornecendo-lhes água e 
melhorando as instalações sanitárias de todas as escolas, assim como 
as áreas de estudo e de convívio e os acessos e transportes para as 
mesmas. Para tal, a cooperação portuguesa deverá colaborar com o 
MECC, no sentido de se encontrar financiamento de várias origens.  

Não incorporada. 

39. Elaborar um documento pormenorizado de caracterização do ES 
de STP que considere, atualizando, alguns dos dados fornecidos pela 
avaliação do Projeto Escola+ e outros complementares e 
identificadores da realidade do país.  

Incorporado parcialmente. O Projeto 
recolheu informação sobre alunos, 
escolas e professores. 

40. Elaborar um Plano Operacional de Intervenção para os próximos 4 
anos para assegurar a continuidade do trabalho desenvolvido e 
sustentabilidade das inovações introduzidas no ES.  

Incorporado. Foi realizado um Plano 
Operacional que esteve na base do 
desenho do projeto. 

41. Promover, no prazo de 2 anos, uma avaliação do novo currículo e 
dos textos de apoio mediante um inquérito feito a gestores, 
professores dos vários níveis de ensino, alunos, encarregados de 
educação e empregadores.  

Incorporado parcialmente e fora do 
prazo definido. Decorre uma avaliação da 
reforma curricular. 

42. Promover uma melhor articulação entre uma eventual 2ª fase do 
Projeto e as estruturas do MECC, de forma que, no final dos próximos 
4 anos, tenha sido conseguida uma apropriação de todo o trabalho 
realizado pelas autoridades santomenses que deverão assegurar a sua 
continuidade. 

Incorporado parcialmente. Foram 
concretizadas reuniões do grupo de 
acompanhamento e do grupo técnico de 
acompanhamento que permitiram a 
monitorização do progresso do projeto e 
influenciaram o seu progresso. 

43. Realizar a divulgação da eventual 2ª fase do Escola+ nos media e 
realizar reuniões nas escolas em que estejam presentes 
representantes das autoridades locais, a direção e administração das 
escolas, professores, alunos, encarregados de educação e 
empregadores locais. 

Incorporada. A 2ª fase foi divulgada nos 
media e nas escolas do país. 
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Anexo 9. Listagem de produção documental, documento recolhido em STP durante o trabalho 

de campo, 2017 
 

Documento Data Contexto de 
produção 

Estado 

Relacionada com a Supervisão Pedagógica  

Proposta de Reorganização do Serviço de Supervisão 
Pedagógica do Ensino Secundário 

03/2016 Interno 
(a pedido da DES) 

Enviado à DES 

Avaliação Sumativa Interna Integrada no Processo de 
Ensino-Aprendizagem (Orientações para 2016/17) 

10/2016 Com a Diretora do Ensino 
Secundário 

Enviado à DES 

Contribuições do “Círculo de Estudos em Supervisão 
Pedagógica, Monitorização e Trabalho Colaborativo” 
para a reflexão sobre o serviço de supervisão (do Pré-
Escolar ao Secundário) 

Em curso Trabalho desenvolvido no 
quadro do Círculo de 

Estudos 

- 

Grelha de observação de aulas e Ficha de registo de 
visita de supervisão (reformulação) 
 
 

2015/16 A pedido da DES e 
realizado por uma equipa 

constituída por 3 
supervisores e elementos 

da coordenação do 
projeto 

Adotados pela DES 
e adaptados para 
os restantes níveis 

de ensino 

Questionário aplicado aos delegados de disciplina 
para avaliação do efeito das visitas 
metodólogo/professor do projeto 

2013/14 
2014/15 

Interno  
(para monitoria) 

Conclusões em:  
Relatório 1, p. 98 

Relatório 2, p. 146 

Modelo de relatório trimestral dos supervisores  Interno 
(a pedido da DES) 

Adotado pela DES 

Mapas de apoio à lecionação da disciplina de História 
(compilação em “caderno”) 

2016/17 Colaboração com a 
supervisora da disciplina 

Em finalização 

Relacionada com a atividade de Profissionalização em Serviço 

Caracterização do corpo docente143 2014/15 Interno Enviado ao Sr. 
Ministro  

Atualização de dados da caracterização do corpo 
docente 

2016/17 Interno Em curso 

Análise de legislação (santomense e portuguesa) 2014/15 Interno Anexada ao 
relatório intercalar 
do 2º e enviado ao 

Sr. Ministro 

Contributo para uma Reflexão sobre um Possível 
Padrão de Desempenho Profissional Docente144 

04/2016 Interno 
Preparação da 
participação no seminário 
de construção do “Padrão 
do Professor” (Banco 
Mundial) 

Enviado à DGPIE 

Padrão do Professor de São Tomé e Príncipe 2016 Colaboração na iniciativa 
liderada pelo Banco 
Mundial 

Adotado pelo 
MECC 

Reflexão preparatória (levantamento de questões) 
para a participação na construção do Quadro de 
Qualificação de Professores 

12/2016 Interno 
Discutido, em janeiro, 
com alguns dos 
intervenientes que o 

Enviado à DGPIE 

                                                           
143 Esta caracterização, bem como os dados estatísticos recolhidos em 2014/15, pode ser encontrada em anexo ao 
relatório intercalar do segundo ano do projeto. 
144 Este e outros documentos (internos) relativos à atividade da profissionalização, no ano letivo 2015/16, podem ser 
encontrados em anexo ao relatório da assessora para a profissionalização. 
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Ministério da Educação 
de STP indicou para 
participação no seminário 
do Banco Mundial 

Quadro de Qualificação de Professores – São Tomé e 
Príncipe 

01/2017 Colaboração na iniciativa 
liderada pelo Banco 
Mundial 

Adotado pelo 
MECC 

No quadro das atividades do PADE145 

Lei de Bases do Sistema Educativo (proposta de 
revisão e atualização) 

 Com técnico da DGPIE e 
discutido em 2 encontros 
alargados  

Entregue à DGPIE 
Em análise por 

jurista 

Guião Orientador das Reuniões de Preparação 
Metodológica (1 para pré-escolar e 1 para ensinos 
básico e secundário) + proposta de Despacho para 
adoção 

 Com técnicos da DEP, da 
DEB e da DES 

Entregue à DGPIE 

Avaliação Aferida de Larga Escala do Ensino 
Secundário (AALES): 
- Matrizes de referência (competências a avaliar) 
- Bancos de itens 
- Questionários de contexto (diretores, professores, 
alunos) 
- Enunciados de provas (piloto e “reais”) 
 
- Guia de Apoio à realização da Avaliação Aferida de 
Larga Escala no Ensino Secundário (AALES) em São 
Tomé e Príncipe 

2016/17 
 
 
 
 
 
 
 

 
Com técnicos do Gabinete 
de Avaliação, com 
professores locais 
indicados e do projeto; 
com apoio de consultoras 
externos 
 
Com Gabinete de 
Avaliação 

 
 

Adotados e 
implementados 

 
 
 

Em curso 

Princípios gerais para a organização de cursos e 
programas de formação de educadores de infância e 
professores dos ensinos básico e secundário (em 
formato de proposta de despacho) 

05/2017  
 
Com técnico da DGPIE e 
elementos da USTP 
designados para as 
atividades em causa 

Entregue à DGPIE 

Sistema de créditos curriculares (proposta para 
criação de um sistema nacional de créditos) 

05/2017 Enviado à DGES 
(ainda sem 

reação) 

Plano de formação contínua 2015-18 (balanço de 
formação realizada e prevista; sugestões para 
formação futura) 

2016/17 Entregue à DGPIE 

Plano de formação e capacitação para os diretores centrais, 
escolas, distritais, técnicos, orientadores, supervisores e 
inspetores 

2016/17 
 

Com técnico da DGPIE Em curso 

Proposta de atualização da lei do Ensino Particular e 
Cooperativo 

2016/17 Com técnico do 
Ministério da Educação 
de STP 

Em curso 

Relacionada exclusivamente com o R4 

Resultados do questionário aplicado aos técnicos 
da DPIE sobre recolha, tratamento e análise da 
informação de base à produção de estatísticas e 
indicadores educacionais 
 

10/2014  
Interno 

 
- 

Relatório do diagnóstico das necessidades aplicado 
aos serviços centrais do MECC e aos gestores 
escolares 
 

01/2015  
Interno  

 
- 

                                                           
145 Estes documentos podem ser encontrados em anexo externo ao mapa de seguimento local de abril e maio de 2017. 
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Enquadramento da proposta de Ciclo de Seminários 
em Políticas Públicas de Educação 

12/2016 Interno Enviado ao 
Ministério da 

Educação de STP 

Relacionada com a formação contínua de professores 

Planos das formações e respetivo material de apoio à 
implementação 

2014/17 Interno 
(com colaboração de 
pontos focais e 
formadores da USTP e de 
revisores científicos) 

Em preparação 
para entrega de 

compilação 
completa à USTP, 

ao CPFP e ao 
Ministério da 

Educação de STP 

Relatório dos resultados do questionário sobre os 
efeitos da ação de formação em Didática Geral no 
desempenho dos professores que a frequentaram em 
2013/14  
 

2014/15 Interno  
(para monitoria) 

- 

Relatório dos resultados do questionário sobre os 
efeitos da ação de formação em Práticas de Escrita Il 
no desempenho dos professores que a frequentaram 
em 2013/14  
 

2014/15 Interno  
(para monitoria) 

- 

Relacionada com dados estatísticos de alunos 

Dados Estatísticos de alunos do ensino secundário 2013/14 
2014/15 
2016/17 

Interno 
(2016/17 em curso) 

Relatórios 1 e 2 

Evolução do número de alunos do ensino secundário 
– 2008/09 a 2014/15 

 
2014/15 

 
Interno 

Entregue ao Sr. 
Ministro 

Mencionado no 
Relatório 2 

Evolução do número de alunos do ensino secundário 
– 2008/09 a 2016/17 

2016/17 
Em curso 

Interno  

Relacionada com o Reforço da DES no âmbito dos CSPQ Noturno 

Plano de Apoio à Direção do Ensino Secundário e 
Técnico Profissional na implementação dos CSPQ146  

Dez. 2013 A pedido da DESTP e 
realizado com elementos 

desta direção 

Adotado e 
implementado 

Proposta de despacho que estabelece a organização, 
o funcionamento e a avaliação da aprendizagem para 
os CSPQ do curso noturno 

 
2013/14 

A pedido da DESTP e 
realizado com elementos 

desta direção 

Aprovado e 
adotado 

(Despacho 46 
/GMECF/2014) 

Relatório CSPQ 2013/14 Julho 2014 Interno  

Proposta de Regulamento funcional do curso noturno 
do ensino recorrente 

Agosto 
2014 

A pedido da DESTP e 
realizado com elementos 

desta direção 

Aprovada e 
adotado 

(Despacho 48 A 
/GMECF/2014)  

Estratégia de desenvolvimento dos CSPQ no ano 
letivo 2014 /25 

Agosto 
2014 

A pedido da DESTP e 
realizado com elementos 

desta direção  

Aprovado e 
adotado pelo 
Ministério da 

Educação de STP    

Relacionado com gestão escolar  

Modelos para registo de avaliações dos alunos dos 
CSPQ e do curso geral do ensino noturno  

2013/2017 A pedido DESTP e 
DETPEJA 

Adotado 

Modelo de ata das Reuniões de Preparação 
Metodológica 

Novembro 
de 2015 

A pedido da DETPEJA Adotado pela 
DETPEJA E DES 

                                                           
146 Em 2013/14 a DES era designada por Direção do Ensino Secundário e Técnico Profissional  
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Anexo 10. Quadro Geral sobre as ações de formação contínua para professores, documento recolhido em STP durante o trabalho de campo, 

2017 
 

QUADRO GERAL SOBRE AS AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTÍNUA PARA PROFESSORES (para avaliação do projeto) 

FORMAÇÕES ESPECÍFICAS 

Título e duração Edições/ 
Grupos 

Destinatários Total de 
formandos que 

concluiu 

Observações 

Oficina de Escrita Criativa / 25h 2014/15 
2015/16 

 
Professores de Português do 
ensino secundário 

35 
(19+16) 

Formando(s) do EB = 1 

Oralidade na Sala de Aula / 25h 2015/16 
2016/17 

43 
(19+24) 

Formando(s) do EB = 10 

Formação Modular em Língua 
Portuguesa / 36h  

2016/17 Delegados de disciplina (incluindo 
do 2º CEB) e professores de L. 
Port. 

26 
Formando(s) do EB = 3 

Developing Speaking & Writing 
Skills / 25h 

2014/15 
2015/16 

Professores de Inglês do ensino 
secundário 

34 
(23+11) 

 

English Grammar / 25h 2015/16 15  

Formação Modular de Inglês / 
50h 

 Delegados de disciplina (incluindo 
do 2º CEB) e professores de Inglês  

9 
 

L’Oral en Classe de FLE / 25h 2 em 
2015/16 

Professores de Francês do ensino 
secundário 

24 
(9+15) 

Formando(s) do EB = 5 

História de África - A Expansão 
Árabe na África (séc.VII-XII) / 25h 

2014/15 
2015/16 

Professores de História do ensino 
secundário 

34 
(19+15) 

 

Arte e Cultura no Ensino da 
História – Manif. Artísticas 
Africanas / 25h 

2015/16 
2016/17 

22 
(16+6) 

 



PPLL CONSULT  

Avaliação Externa ao Projeto Escola+, Fase II em São Tomé e Príncipe 
Relatório Final 

 

227 

O Mundo é redondo? A 
Importância dos Mapas e da 
Localização dos Lugares / 25h 

2014/15 
 Professores de Geografia do 

ensino secundário 
16 

 

Atmosfera, Tempo e Clima / 33h 2015/16 11  

Ensino Experimental das Ciências 
/ 25h 

2014/15 
2015/16 

Professores de Física, Química e 
Ci. Naturais do ensino secundário 

42 
(26+16) 

Formando(s) do EB = 1 

Trabalhos Práticos no Ensino das 
Ciências Naturais / 27h 

2015/16 
2016/17 

Professores de Ciências Naturais / 
Biologia do ensino secundário 

35 
(16+19) 

Formando(s) do EB = 5 

A Terra e o Electromagnetismo / 
25h 

2015/16 
2016/17 

Professores de Física do ensino 
secundário 

23 
(10+13) 

Formando(s) do EB = 1 

Ensino Experimental da Química: 
matéria, transformação e vida / 
30h 

2015/16 
2016/17 

Professores de Química do ensino 
secundário 

19 
(11+8) 

 

Geometria I / 25h 2014/15 
2015/16 Professores de Matemática do 

ensino secundário  

53 
(23+30) 

Incluindo professores da RAP. 
Formando(s) do EB = 6 

Geometria II / 25h 2015/16 
2016/17 

39 
(22+17) 

Formando(s) do EB = 2 

Formação Modular de 
Matemática – “Resolução de 
Problemas” / 36h 

2016/17 Delegados de disciplina (incluindo 
do 2º CEB) e professores de 
Matemática 

26 
Formando(s) do EB = 12 

Anatomia / 25h 2014/15 

Professores de Educação Física do 
ensino secundário 

20  

Didáctica da Educação Física /25h 2015/16 24  

Primeiros Socorros em Educação 
Física / 25h 

2016/17 
28 

 

Técnicas de Desenho e Expressão 
Artística / 50h 

2014/15 
 

Professores de Educação Visual e 
Oficinal do ensino secundário 

15 
 

Técnicas de carpintaria / 50h 2014/15 
2015/16 

25 
(13+12) 

 

Múltipla Projecção Ortogonal / 
30h 

2015/16 
2016/17 

22 
(12+10) 
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FORMAÇÕES TRANSVERSAIS 

Título e duração Edições/ 
Grupos 

Áreas de lecionação dos 
formandos 

Total de 
formandos que 

concluiu 

Observações 

Didáctica Geral:  
Planificar, implementar e avaliar / 
50h 

5 em 
2013/14 

LP = 30 
LE = 26 
Mat = 20 
CN/Fis./Quim. = 28 
Geogr. = 9 
Hist. = 11 

 

EVO = 31 
Ed. Fís. = 12 
Outras = 20 
 

87 
Incluindo RAP. 
Destinatários: professores de 
todas as disciplinas do ensino 
secundário. 
 
Formando(s) do EB = 11 

4 em 
2014/15 

76 

2 em 
2015/16 

24 

 11 187  

Ser Professor... Melhorando as 
Práticas Docentes / 36h 

7 em 
2016/17 

LP = 18 
LE = 7 
Mat = 23 
CN/Fis./Quim. = 24 
Geogr. = 4 
Hist. = 12 

 
EVO = 12 
Ed. Fís. = 4 
Outras = 7 

111 

Incluindo RAP. 
Destinatários: Delegados de 
Disciplina do 2º CEB e do Ensino 
Secundário (e professores de todas 
as disciplinas) 
Formando(s) do EB = 25 (+5 RAP) 

Práticas de Escrita I: a Língua / 
25h 

 4 em 
2013/14 

LP = 29 
LE = 16 
Mat = 16 
CN/Fis./Quim. = 21 
Geogr. = 10 
Hist. = 7 

EVO = 22 
Ed. Fís. = 7 
Outras = 15 
 

75 
Destinatários: professores de 
todas as disciplinas do ensino 
secundário. 
 
Formando(s) do EB = 8 

3 em 
2014/15 54 

2015/16 14 Na RAP. 

 8 143  

Práticas de Escrita II: o Texto / 
30h 

2 em 
2015/16 

LP = 1 
LE = 2 
Mat = 2 
CN/Fis./Quim. = 3 
Geogr. = 1 
Hist. = 1 

EVO = 3 
Ed. Fís. = 1 
Outras = 1 
 

15 

Destinatários: professores de 
todas as disciplinas do ensino 
secundário. 
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Formação Modular em Língua 
Portuguesa / 27h 

2016/17 

LP = 1 
LE = 2 
Mat = 0 
CN/Fis./Quim. = 1 
Geogr. = 0 
Hist. = 0 

EVO = 1 
Ed. Fís. = 1 
Outras = 2 
 

8 

Formando(s) do EB  
- PEII = 3 
- Formação Modular = 6 
 
 

Formação Preparatória para 
novos professores e candidatos à 
docência (RAP) / 24h 

2016/17    
Em curso entre 26/06 e 01/07 
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Anexo 11. Ações de formação implementadas no âmbito do R4, documento recolhido em STP 

durante o trabalho de campo, 2017 
 

R4: Reforço da capacidade institucional do Ministério da Educação e escolas 

Ações de formação implementadas no âmbito do R4 

Para responder às necessidades identificadas pelo MECC no que respeita à formação dos seus quadros, as ações de 

formação aqui referidas são transversais aos serviços centrais e regionais indicados pelo MECC para cada uma das ações 

de formação.  

Sendo a DGPIE o organismo central que articula a missão e as ações do MECC com as restantes direções pedagógicas, 

Pré-Escolar, DEB, DES e DETPEJA, e com a Inspeção-Geral de Educação, passaram a ser apresentadas, a partir de fevereiro 

de 2016,  como reforço da capacidade da DGPIE, as ações de formação implementadas pelo projeto com o MECC e 

dirigidas aos seus dirigentes e técnicos dos serviços centrais e regionais, sendo o reforço da capacidade extensível aos 

restantes serviços centrais envolvidos.  

1. Formação em estatísticas da educação  

Proposta ao MECCC pelo projeto 

Dinamizada por uma consultora externa do Instituto Politécnico de Leiria 

1.1. Módulo 1: A relevância da recolha dos dados estatísticos nos estabelecimentos de ensino 

- Grupo-alvo: Diretores e responsáveis pela recolha de dados estatísticos nas escolas secundárias 

- Duração: 16 horas (4 sessões)         Data:  fevereiro de 2015 

Participantes147 Número  

Diretores de escolas secundárias 15 

Responsáveis pela recolha de dados148 17 

Total 32 

 

1.2. Módulo 2: O ciclo de produção de estatísticas da educação 

- Grupo-alvo: Técnicos dos serviços centrais do MECCC 

- Duração: 24 horas (6 sessões)           Data: fevereiro/março de 2015 

Direções 
Número de 
técnicos 

Direção-geral do Planeamento e Inovação Educativa - DGPIE 3 

Direção de Ensino secundário – DES  3 

Direção de Ensino Básico – DEB  2 

Direção da Pré-escolar – DPE  1 

Direção de Ensino Técnico Profissional e de Educação de Jovens e 
Adultos – DETPEJA  

1 

Direção-geral do Ensino Superior – DGES  2 

Inspeção-geral da Educação – IGE  2 

Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNASE  1 

Representante da Região Autónoma do Príncipe – RAP  1 

Total 16 

 

                                                           
147 Entende-se como o número de formandos que concluíram a formação. 
148 Na maior parte das escolas o responsável pela recolha de dados é um professor designado pela Direção da escola 
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Nota: os participantes dos dois módulos foram indicados pela DGPIE. O Departamento de Estatística está 

integrado na DGPIE, mas apenas um dos seus três técnicos participou nesta formação. 

 

 

2. Formação em Supervisão pedagógica 

 

2.1. Supervisão Pedagógica e Trabalho Colaborativo  

Proposta pelo projeto no âmbito da atividade de “Reforço do Setor Metodológico” 

Dinamizada pela Coordenadora Pedagógica do Projeto / Certificada pelo Camões – Instituto da 

Cooperação e da Língua, I.P. / Creditada pelo CCPFC149 

 

- Grupo-alvo: Metodólogos da DES e professores do projeto  

- Duração: 25 horas (7 sessões)          Data: maio a julho de 2015 

 

Participantes Número  

Metodólogos da DES 10 

Professores do projeto 12 

Professores nacionais (Delegados de 
disciplina)150 

2 

Total 24 

 

2.2.  Supervisão Pedagógica – Edição 1 

Solicitada ao Projeto pela DETEPEJA, DEB e DES  

Dinamizada pela Coordenadora Pedagógica do Projeto / Certificada pelo MECCC e formadora 

 

- Grupo-alvo: Supervisores151 da DETPEJA, DES e DEB; coordenadores dos CSPQ  

- Duração: 30 horas (9 sessões)          Data: fevereiro a maio de 2016 

 

Participantes Número  

Supervisores da DES 1 

Supervisores centrais da DEB152 11 

Supervisores do Curso Noturno (DETPEJA) 6 

Coordenadores nacionais dos CSPQ (DETPEJA) 5 

Diretores da DEB e da DES 2 

Total 25 

 

 

 

 

                                                           
149 Seguindo a recomendação da avaliação final da Fase I do projeto, a formação foi submetida pelo Camões, I.P. para 
aprovação ao CCPFC, para que os professores agentes de cooperação pudessem beneficiar de formações creditadas em 
Portugal. 
150 Estes professores foram indicados pela DES para participarem nesta formação com o objetivo de virem a ocupar a 
função de metodólogos no ano letivo de 2015/16, o que aconteceu com um deles.  
151 A partir de 2015/16 os metodólogos passaram a designar-se supervisores. 
152 O ensino básico também conta com supervisores distritais 
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2.3. Supervisão Pedagógica – Edição 2 

       Solicitada ao Projeto pela DEB 

Dinamizada pela Coordenadora Pedagógica do Projeto / Certificada pelo MECCC e formadora 

- Grupo-alvo: Supervisores distritais da DEB e da Pré-escolar  

- Duração: 30 horas (9 sessões)          Data: junho/julho de 2016 

 

Participantes Número  

Supervisores distritais do ensino básico 16 

Supervisores distritais da Pré-Escolar 9 

Total 25 

 

 

2.4. Supervisão Pedagógica – Edição 3 

       Solicitada ao Projeto pela DES 

Dinamizada pela Coordenadora Pedagógica do Projeto / Certificada pelo MECCC e formadora 

- Grupo-alvo: Novos153 supervisores da  DES e Delegados de Disciplina154  

- Duração: 30 horas (9 sessões)          Data: abril de 2017 

 

Participantes Número  

Supervisores da DES 5 

Delegados de disciplina 19 

Total 24 

 

Total de participantes nas ações de formação na área da supervisão: 98 (incluindo 12 professores do 

projeto). 

 

3. Formação em Organização e Gestão de Sala de Aula 

Proposta pelo projeto  

Dinamizada pela Coordenadora Pedagógica do Projeto e pela assessora para a Preparação da 

Profissionalização em Serviço / Certificada pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. / 

Creditada pelo CCPFC 

 

- Grupo-alvo: Técnicos das direções pedagógicos do MECCC e professores do projeto  

- Duração: 30 horas (10 sessões)          Data: março a junho de 2016 

 

 

 

 

                                                           
153 Supervisores que iniciaram funções em 2016/17 
154 Delegados de disciplina indicados pela DES que poderão vir, no futuro, a reforçar a equipa de supervisores 

Participantes Número  

DES 2 

DEB 2 

DETPEJA 2 

Pré-escolar 2 

Professores do projeto  7 

Total 14 
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4. Formação intensiva para os Orientadores Pedagógicos155 do 1º CEB (funções do orientador 

pedagógico e ensino da leitura) 

 

Solicitada ao Projeto pela DEB 

Dinamizada pela Coordenadora Pedagógica do projeto e por técnicos do MECCC / Certificada pelo 

MECCC e pela Coordenadora Pedagógica 

 

- Grupo-alvo: Orientadores pedagógicos distritais da DEB e da Pré-escolar  

- Duração: 16 horas (4 sessões)          Data: julho de 2016 

Total de participantes: 48 

 

5. Formação em Planeamento Organizacional 

 

Proposta pelo projeto no âmbito do diagnóstico de necessidades realizado em 2014/15. No início de 

2015/16 foi reforçado o pedido pelo Ministro da Educação para uma formação nesta área. 

Inicialmente estava prevista uma edição, mas a pedido do MECCC foram realizadas duas edições, de 

forma a abranger todos os diretores e delegados distritais e um número significativo de técnicos de 

todas as direções.  

 

Formação do INA de Portugal dinamizada por um consultor do INA / Certificada pelo INA 

- Grupo-alvo: Diretores dos serviços centrais, delegados distritais e técnicos do MECCC  

- Duração: 49 horas (7 dias)         Data: abril (1ª edição) e junho de 2016 (2ª edição) 

                                                           

Participantes das duas edições Número  

Diretores de todos os serviços centrais 13 

Delegados distritais 5 

Coordenador do Projeto Escola+ 1 

Técnicos dos serviços centrais (todas as direções) 30 

Total 49 

 

Nota: neste cômputo inclui-se a diretora e 7 técnicos da DGPIE bem como a diretora e 2 técnicos 

(supervisores) da DES.  

 

6. Formação em serviço de inspetores da educação 

 

Solicitada ao projeto pelo Ministro da Educação 

Dinamizada por um inspetor-geral de Portugal (aposentado)156  

Certificada pelo MECCC e pelo formador 

 

- Grupo-alvo: Inspetores da educação 

- Duração: 53 horas (10 dias)                             Data: maio/junho de 2016 

                                                           
155 Os orientadores pedagógicos trabalham ao nível das delegações distritais ao nível da orientação/coordenação dos 
professores do 1º ciclo do ensino básico. 
156  Na Fase I do projeto este formador tinha lecionado alguns módulos do Curso de Inspetores do Ensino secundário.  
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Participantes  Número  

Inspetores da IGE 13 

Inspetores da RAP 2 

Delegado distrital157 1 

Total 16 

 

7. Formação Intensiva de Delegados de Disciplina 

A pedido da DES e no âmbito de uma atividade do PADE 

Concebida e dinamizada por técnicos do MECCC e por elementos do projeto, em S. Tomé e na RAP 

Certificada pela DES, pela DEB e pela Secretaria Regional Assuntos Sociais da RAP 

 

- Grupo-alvo: Delegados de disciplina do ensino secundário e do 2º ciclo do ensino básico 

- Duração: 23 horas (regime intensivo)                             Data: setembro de 2017 

 

Participantes  Número  

Delegados de disciplina do ensino secundário 113 

Delegados de disciplina do 2º CEB 52 

Total 165 

 

 

8. Círculo de Estudos em Supervisão Pedagógica, Monitorização e Trabalho Colaborativo (em curso) 

Proposta pelo Projeto 

Dinamizada pela Coordenadora Pedagógica e pelo Coordenador Nacional do Projeto / Certificada pelo 

MECCC e formadores 

 

- Grupo-alvo: Supervisores e professores do projeto que tenham concluído a formação em supervisão 

Pedagógica 

- Duração: 30 horas (10 sessões)                             Data: fevereiro/junho de 2017 

 

Participantes158  Número  

Supervisores da DES 4 

Supervisores da DEB 5 

Supervisores da Pré-Escolar 4 

Supervisores da DETEPEJA 4 

Professores do projeto 2 

Total 19 

 

 

 

 

 

 

                                                           
157 O delegado distrital que participou na formação foi nomeado Inspetor-geral em 2016/17 
158 Participantes que iniciaram o Círculo de Estudos. 
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9. Formação em SPSS e análise de dados de educação 

 

Formação-ação proposta pelo projeto no âmbito da atividade do PADE “Avaliação Aferidas em Larga 

Escala do Ensino Secundário – AALES” para capacitação dos técnicos ao nível da construção das 

matrizes em SPSS e da análise dos dados da avaliação. Durante a formação os participantes 

construíram as matrizes e inseriram os dados dos questionários de contexto (diretores, professores e 

alunos) e das provas piloto de língua portuguesa e de matemática da 9ª classe. 

 

Dinamizada por uma consultora externa159 / Certificada pelo MECCC e pela formadora 

 

- Grupo-alvo: Técnicos do Gabinete de Avaliação e Acreditação Educacional – GAAE, alargado a 

técnicos de outros setores que farão a inserção dos dados da AALES 

- Duração: 30 horas (5 dias)                             Data: abril de 2017 

 

Participantes (Direções) Número  

DGPIE (GAAE e Gabinete de Estatística) 7 

DES 2 

DEB 3 

DETPEJA 2 

Outras direções 4 

Equipa de coordenação do Projeto Escola+ 2 

Total 20 

 

10. Formação em Políticas Públicas de Educação (prevista e não realizada) 

 

Formação indicada na 2ª prioridade no diagnóstico realizado em janeiro de 2015. Em 2015/16, por 

solicitação do MECCC, foi substituída pela formação para os inspetores de educação. Em dezembro 

de 2016 o projeto apresentou ao MECCC a proposta de realização de um ciclo de seminários sobre 

vários temas do âmbito da Políticas Públicas de Educação, mas até ao final de abril não foi dada 

resposta à proposta. Para mais esclarecimentos ver relatório da 5ª reunião do CTAP, e mapa de 

seguimento local de maio. 

 

 

Resumo das ações de formação por ano letivo 

 

Ano letivo  Ações de formação 

2014/15 Estatísticas da Educação 

Supervisão Pedagógica e Trabalho Colaborativo 

 
 
2015/16 

Supervisão Pedagógica (2 edições) 

Organização e Gestão de Sala de Aula 

Planeamento Organizacional (2 edições) 

Formação em Serviço de Inspetores da Educação 

                                                           
159 A consultoria inclui a continuidade do apoio da formadora, à distância, aos técnicos do GAAE ao nível do trabalho de 
validação de bases de dados em SPSS, de instrumentos e de análise dos resultados durante o tempo de vigência do 
projeto.  
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Formação Intensiva para Orientadores Pedagógicos do 1º CEB 

 
2016/17 

Formação Intensiva de Delegados de Disciplina (concluída) 

Supervisão Pedagógica (concluída) 

Formação-ação em SPSS e análise de dados de educação 
(concluída) 

Círculo de Estudos em Supervisão Pedagógica, Monitorização e 
Trabalho Colaborativo (concluída a 20/6) 

 

 

Total de horas de formação realizadas de fevereiro de 2015 a julho de 2017: 458 
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