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PREFÁCIO 
 

Este relatório anual fornece informação sobre as atividades de avaliação e auditoria realizadas 

pelo GAA durante 2017. Reflete o compromisso do GAA em dar contributos úteis e 

direcionados para as necessidades não só do Camões, I.P. como, também, dos diversos atores 

da cooperação portuguesa. Destaca as principais realizações, resultados e lições.  

Na área da cooperação para o desenvolvimento, o Camões, I.P. tem que adaptar-se a uma 

crescente procura de eficácia e qualidade na promoção do desenvolvimento socialmente 

inclusivo e ambientalmente sustentável, nomeadamente no quadro da Agenda 2030. O apoio 

do GAA é instrumental dando, através da avaliação e da auditoria, uma medida do 

desempenho dos programas e projetos. A responsabilização é central, para legitimar a 

utilização dos recursos públicos. Mas, ao mesmo tempo, importa realçar que a avaliação 

também tem como finalidade a aprendizagem, fornecendo lições aprendidas sobre as 

intervenções de apoio ao desenvolvimento. Enquanto instrumento de eficácia institucional, o 

objetivo final da avaliação é contribuir para a compreensão e melhoria do apoio ao 

desenvolvimento dos países parceiros. 

Na área da língua e cultura portuguesas, a outra área de atuação do Camões, I.P., apesar dos 

primeiros passos na realização de estudos de avaliabilidade, há ainda um longo caminho a 

percorrer para a institucionalização da avaliação. 

Quanto à auditoria, o trabalho do GAA centrou-se sobretudo no acompanhamento e auditoria 

do Sistema de Gestão da Qualidade, traduzindo-se na renovação da Certificação 

ISO9001:2008, no acompanhamento das auditorias externas e na realização de auditorias 

internas.  

Os constrangimentos orçamentais constituíram o principal fator limitador da implementação 

dos Planos de Avaliação e de Auditoria. 

Esperamos que este relatório permita aos seus leitores uma melhor perceção do trabalho 

desenvolvido. 

 

Maria Manuela Afonso 
Chefe de Divisão 
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INTRODUÇÃO 

 

O Gabinete de Avaliação e Auditoria (GAA) é a unidade orgânica responsável pela avaliação e a 

auditoria interna de todas as atividades prosseguidas pelo Camões, I.P., ou pelas quais este 

Instituto tenha responsabilidade. 

A avaliação e a auditoria interna constituem funções fundamentais para o Instituto e para o 

trabalho que este realiza. Através destas duas funções, é possível reforçar a aprendizagem 

sobre as atividades do Camões, I.P., contribuir para o aumento da sua eficácia e para a 

melhoria contínua do seu desempenho. Permite, igualmente, reforçar a responsabilização pela 

boa gestão dos recursos públicos. 

O presente relatório abrange as atividades de avaliação e auditoria desenvolvidas durante 

2017, nomeadamente a implementação do Plano de Avaliação e do Plano de Auditoria, a 

conceção de documentos estratégicos e o acompanhamento dos fora internacionais em 

matéria de avaliação. Aborda igualmente a comunicação e a divulgação dos resultados das 

avaliações e as lições retiradas das avaliações realizadas; inclui, ainda, uma síntese das 

avaliações concluídas, o nível de aceitação e de implementação das recomendações 

formuladas por essas avaliações e os recursos humanos e financeiros mobilizados para o GAA. 
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1. ATIVIDADES REALIZADAS EM 2017 

1.1 Implementação do Plano de Avaliação 

 

Das 14 atividades previstas para 2017 no âmbito da Avaliação: 5 foram realizadas; 4 estão em 

curso e deverão ser concluídas em 2018; e 5 não foram realizadas. Entre as atividades não 

realizadas, 5 foram canceladas ou adiadas por orientação superior. Foram realizadas 2 

atividades não previstas no Plano de Avaliação. (Quadro 1). 

Avaliações Internas 

1. Avaliação Conjunta do Programa de Cooperação Portugal-Timor Leste (2011-2017): foi 

realizado o trabalho de gabinete, o trabalho de campo e elaborado o relatório preliminar. 

Não foi possível realizar a avaliação conjunta com as autoridades timorenses. A 

apresentação do relatório final transitou para 2018. 

2. Avaliação da Integração da Igualdade de Género na Cooperação Portuguesa (2011-

2015): esta avaliação resulta de uma recomendação do CAD/OCDE no Exame à 

Cooperação Portuguesa realizado em 2015. Trata-se de uma avaliação com a colaboração 

da CIG (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género). Em 2017 decorreu o trabalho 

de gabinete e o trabalho de campo na Guiné-Bissau e foi iniciado a elaboração do 

relatório preliminar. Será concluída em 2018. 

3. Estudos de Avaliabilidade: em março foi concluído o estudo de avaliabilidade dos 

Centros Culturais. O relatório preliminar do estudo de avaliabilidade das “Cátedras” foi 

concluído em julho aguardando-se discussão para elaboração do relatório final. Foi 

iniciado o estudo sobre “Bolsas de Língua e Cultura”. 

Avaliações Externas 

4. Avaliação Externa do projeto Saúde para Todos em S. Tomé e Príncipe (2005-2015): 

Iniciada em 2016, a apresentação pública do relatório final teve lugar em abril 2017. 

5. Avaliação Externa da intervenção da Cooperação Portuguesa no Setor da Educação 

(pré-escolar, básico e secundário) na Guiné-Bissau (2009-2016): Iniciada em 2016, a 

apresentação pública do relatório final teve lugar em junho 2017. 

6. Avaliação externa do apoio à construção de infraestruturas em Cabo Verde através das 

linhas de crédito: tal como previsto, foram elaborados os Termos de Referência (TdR). A 

contratação da equipa externa ocorrerá em 2018.  
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7. Avaliação externa da reforma do ensino secundário em São Tomé e Príncipe (2009-

2016): inicialmente não prevista no Plano de Avaliação. Foi iniciada (março) e concluída 

(dezembro) com a apresentação do relatório final. 

8. Avaliação externa do projeto “Escola +”(fase II) em São Tomé e Príncipe: inicialmente 

não prevista no Plano de Avaliação. Foi iniciada (março) e concluída (dezembro) com a 

apresentação do relatório final. 

9. Avaliação Externa da Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento 2010-

2015 (ENED): iniciada em 2016, foi feita a apresentação do relatório final (janeiro). 

10. Avaliação externa do Cluster da Cooperação Portuguesa em Timor-Leste (2008-2014): 

Cancelada em agosto 2017 e integrada uma questão na avaliação do Programa de 

Cooperação Portugal-Timor Leste (2011-2017). 

11. Avaliação externa do apoio ao ensino superior nos PALOP e Timor-Leste: avaliação 

adiada por indisponibilidade orçamental. 

12. Avaliação externa do programa de capacitação de língua portuguesa da UNTL: 

cancelada e incluída uma questão na avaliação do Programa de Cooperação Portugal-

Timor Leste (2011-2017). 

13. Avaliação externa do UE-ACTIVA (Ações Coletivas e Territoriais para a Valorização da 

Agricultura na Guiné- Bissau no período 2016-2017): elaborada a primeira versão dos 

Termos de Referência. A avaliação foi adiada para 2019 devido a atrasos na 

implementação do projeto. 

14. Avaliação externa às Evacuações Médicas: cancelada. 

 

Além das atividades previstas no Plano de Avaliação e no contexto do contributo para uma 

cultura de aprendizagem e avaliação foram realizadas as 2 ações: (i) no INA, sobre Avaliação de 

Projetos e (ii) nas I Jornadas Ibéricas de Avaliação. É, ainda, de referir o cofinanciamento ao 

DIME/Banco Mundial para a realização de uma Avaliação de Impacto de um Scorecard para 

Escolas Patrocinado pelo Fundo de Apoio Social de Angola, pela importância que este setor 

tem para a Cooperação Portuguesa. 
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Quadro 1. Implementação do Plano de Avaliação em 2017 

Atividades Previstas Realizadas 
Em 

curso 
Observações 

Avaliação do Programa de Cooperação Portugal-Timor Leste 
(2011-2017) 

    

Avaliação da Integração da Igualdade de Género na 
Cooperação Portuguesa (2011-2015) 

    

Avaliação do Saúde para Todos (2005-2015)     

Avaliação do Apoio da Cooperação Portuguesa no Setor da 
Educação na Guiné-Bissau (2009-2016) 

    

Avaliação do Cluster da Cooperação Portuguesa em Timor-
Leste (2008-2014) 

  Cancelada 

Avaliação do Apoio ao Ensino Superior nos PALOP e Timor 
Leste  

 Adiada 

Avaliação do Apoio à construção de infraestruturas em Cabo 
Verde através de Linhas de Crédito 

   Elaborados os TdR 

Avaliação Externa da Estratégia Nacional de Educação para o 
Desenvolvimento 2010-2015 (ENED) 

   Iniciada em 2016 

Avaliação Externa do Programa de Capacitação de Língua 
Portuguesa da UNTL 

  Cancelada 

Avaliação Externa do UE-ACTIVA na Guiné-Bissau (2016-2017)   Elaborados os TdR Adiada  

Avaliação Externa das Evacuações Médicas   Cancelada 

Estudo de avaliabilidade – Centros Culturais     

Estudo de avaliabilidade – Cátedras     

Estudo de avaliabilidade – Bolsas de Língua e Cultura 
Portuguesas 

    

Atividades não previstas    

Avaliação Externa da Reforma do Ensino Secundário em STP 
(2009-2016) 

    

Avaliação Externa do projeto Escola+, fase II, em STP     

 

1.2 Implementação do Plano de Auditoria 

O Plano de Auditoria 2016-2017 previa a realização das seguintes atividades em 2017: (i) três 

auditorias baseadas na gestão do risco; (ii) Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ): gestão do 

sistema, incluindo o plano de ações corretivas, uma auditoria interna ao SGQ e uma auditoria 

externa ao SGQ; (iii) acompanhamento e seguimento das auditorias dos órgãos de controlo 

externo; (iv) acompanhamento da implementação do Plano de Gestão do Risco do Camões 

I.P.; (v) Inquéritos de Satisfação externa e interna. 

 

Em 2017 foram realizadas as seguintes atividades (Quadro 2): 

 Auditorias Externas aos Programas de Cooperação Delegada realizadas pela CE: 

acompanhamento/ponto de situação dos seguintes projetos: MINT (Moçambique); 
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Programa de Justiça e Programas de Apoio à Comunicação Social (Timor-Leste); PACED 

(PALOP e Timor-Leste); PASP (PALOP e Timor-Leste); UE-ACTIVA (Guiné-Bissau). 

 Acompanhamento e seguimento das auditorias externas: em articulação com as 

Unidades Orgânicas do Camões, I.P., o GAA preparou a resposta às solicitações da 

Inspeção-Geral Diplomática e Consular (IGDC), nomeadamente a inspeção ordinária e a 

auditoria financeira à Embaixada de Portugal em Budapeste e o pedido de informação 

sobre a Embaixada de Portugal em Madrid.  

 Plano de Gestão do Risco, incluindo o risco de Corrupção e Infrações Conexas 2015-

2017: O GAA elaborou o relatório de acompanhamento do Plano de Gestão do Risco, 

com a colaboração de todas as UO, e fez a revisão das respetivas matrizes. Foi dado 

início à elaboração do Plano de Gestão de Risco 2018-2020. 

 Questionários de satisfação dos utilizadores externos e dos colaboradores: o GAA 

elaborou os questionários de satisfação dos utilizadores externos e dos colaboradores 

do Camões, I.P., tratou os dados e elaborou os respetivos relatórios de análise.  

 Auditoria à segurança da Infraestrutura da Rede e Sistemas de Informação: Cancelada. 

 Auditoria interna ao processo de gestão de recursos humanos da Rede EPE: Cancelada. 

 Auditoria interna à organização dos processos individuais dos trabalhadores do 

Camões, I.P.: Cancelada. 

 

Além das atividades previstas no Plano de Auditoria, foram realizadas as seguintes atividades: 

 Auditoria interna ao processo de implementação do Projeto Saber Mais em Angola: 

realizada por decisão do CD, foi concluída em fevereiro 2017, e apresentado o respetivo 

relatório. 

 Acompanhamento de auditorias externas a projetos de cooperação delegada: 

projetos. 

 Regulamento Geral de Proteção de Dados: foi iniciado o processo de sensibilização e 

organização interna no sentido de implementar, até maio de 2018, este Regulamento da 

União Europeia. 
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Quadro 2. Implementação do Plano de Auditoria em 2017 

Atividades Previstas Realizadas 
Em 

curso 

Cancelada/ 

Adiada 

Auditoria externa aos Sistemas de Segurança que garantem a 
integridade da informação  

   

Auditoria interna à organização dos processos individuais dos 
trabalhadores do Camões, I.P.  

   

Auditoria interna ao processo de gestão de recursos humanos 
da Rede EPE 

    

Plano de Gestão do Risco (acompanhamento do Plano 2015-
2017 e início da elaboração do Plano 2018-2020) 

    

Auditorias a projetos de cooperação delegada:  
 MINT (Moçambique);  
 Programa de Justiça e Programas de Apoio à 

Comunicação Social (Timor-Leste);  
 PACED (PALOP e Timor-Leste);  
 PASP (PALOP e Timor-Leste);  
 UE-ACTIVA (Guiné-Bissau) 

 RDP IV- Timor-Leste/UE  
 PAAC - Timor-Leste/UE 

     

Auditorias da IGDC: 
 Inspeção ordinária e a auditoria financeira à Embaixada 

de Portugal em Budapeste  
 Pedido de informação sobre a Embaixada de Portugal 

em Madrid 

    

Acompanhamento do Plano de Gestão do Risco     

Questionários de satisfação dos utilizadores externos e dos 
colaboradores 

    

Atividades não previstas 

Auditoria interna ao processo de implementação do Projeto 
Saber+ em Angola 

    

Regulamento Geral de Proteção de Dados     

 

No âmbito do contributo para a melhoria da Qualidade do Desempenho do Camões, I.P. foram 

realizadas as seguintes atividades (Quadro 3): 

 Sistema de Gestão da Qualidade do Camões, I.P.: foram implementadas todas as 

atividades relacionadas com o SGQ e a Certificação ISO 9001, tendo sido renovada a 

Certificação. 
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Quadro 3. Implementação das atividades do Plano de Auditoria relacionadas com a 
Qualidade, 2017 

Ações Previstas Realizadas 
Em 

curso 
Não 

Realizadas 

Gestão do SGQ/Acompanhamento do Plano Ações Corretivas     

Auditorias internas ao SGQ (coordenação e implementação)     

Revisão do SGQ     

Auditoria externa ao SGQ (coordenação interna)     

 

1.3 Conceção de documentos estratégicos GAA/Camões, I.P. 

 Sistema de Resposta da Gestão às Avaliações: foi concluída uma Nota Técnica sobre o 

sistema de resposta da gestão às avaliações, com o objetivo de : i) fazer uma breve análise 

do contexto organizacional em que os efeitos da avaliação podem ser potenciados; ii) 

sumarizar as funções dos sistemas de resposta da gestão às avaliações, e iii) apresentar 

uma proposta de melhoria para o sistema de resposta da gestão à avaliação no Camões 

I.P.  

 Manual de Gestão de Projetos de Cooperação: o GAA participou na elaboração do manual 

redigindo o capítulo sobre Avaliação e Acompanhamento (A&A) e apoiando na revisão de 

todo o Manual. 

 

1.4 Acompanhamento dos fora internacionais em matéria de avaliação 

Em 2016, o GAA continuou a acompanhar as discussões em matéria de avaliação em diferentes 

fora internacionais, nomeadamente: 

 Mid-Term Review do CAD/OCDE à Cooperação Portuguesa: o GAA coordenou o processo 

de elaboração dos documentos e preparação para a revisão a meio percurso do CAD, a 

realizar no final do primeiro trimestre de 2018. 

 Avaliações pelos pares membros do CAD/OCDE – foram enviados contributos para a 

participação da representante portuguesa junto do CAD/OCDE nos peer review da Islândia 

(março), Eslovénia (junho), Luxemburgo (setembro) e Finlândia (outubro). Foram 

igualmente enviados contributos para a participação portuguesa na reunião relativa à 

revisão da metodologia dos peer-reviews (dezembro). 

 Rede de Avaliação do CAD/OCDE (EVALNET) – o GAA participou nas 20ª e 21ª reuniões 

desta rede (fevereiro e dezembro, respetivamente). Entre os temas tratados incluem-se a 
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avaliação em contextos de fragilidade, de operações de manutenção da paz e de 

intervenções de apoio a refugiados e migrações. O desenvolvimento de capacidades de 

avaliação nos países parceiros e os Peer Review à função avaliação das agências 

multilaterais foram outros temas discutidos nas duas reuniões. Dois novos temas, 

integrados na 21ª reunião, foram: i) a avaliação da forma como a cooperação para o 

desenvolvimento promove o interesse nacional e os vínculos com o comércio e a política 

externa e ii) o início da discussão dos critérios de avaliação, tendo em atenção a evolução 

quer do contexto internacional quer das metodologias, técnicas e ferramentas de 

avaliação. 

 Grupo dos Chefes dos Serviços da Avaliação da UE – o GAA participou na reunião anual 

(maio) deste grupo cujos temas debatidos se centraram: i) na apresentação do programa 

de avaliação da DG DEVCO para 2017-2021 (geográficas e temáticas) e discussão sobre o 

eventual interesse de os EM se associarem e realizarem avaliações conjuntas com a UE 

nos países/temas identificados; ii) na apresentação dos resultados de duas avaliações 

estratégicas – cooperação delegada e programação conjunta. Neste âmbito, a DG DEVCO 

referiu a experiência positiva de criação do grupo consultivo da avaliação da cooperação 

delegada, o qual liderámos; iii) na apresentação, pela DG DEVCO da “metodologia de 

apreciação rápida do desenvolvimento de capacidades” dando igualmente a conhecer os 

esforços feitos para apoiar a realização de avaliações descentralizadas na UE, no sentido 

de haver alguma uniformização e garantia de qualidade.  

 Participação no grupo consultivo da avaliação da DG DEVCO à cooperação delegada – o 

GAA liderou o Grupo Consultivo desta avaliação, do qual também fizeram parte a 

Alemanha, a França e o Luxemburgo. Os resultados finais foram apresentados em abril, 

em Bruxelas. Entre os estudos de caso incluíram-se Timor-Leste e Moçambique.  

Por último, uma referência à European Evaluation Society (EES) e à International Development 

Evaluation Association (IDEAS), organizações de que o GAA/Camões, I.P. é membro, o que lhe 

permite, simultaneamente, aceder a informação relevante no domínio da avaliação, 

aprendizagem e partilha de conhecimentos e estar ao corrente das principais tendências 

internacionais em matéria de avaliação do desenvolvimento. O GAA/Camões, I.P. tornou-se 

também membro da AproEval, uma associação ibérica de avaliação, pelas possibilidades que 

traz de debater as questões da avaliação no quadro ibérico, dadas as semelhanças entre os 

dois países. 
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2. COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

2.1. Reuniões de apresentação: documentos estratégicos e resultados da avaliação 

Seguindo as Diretrizes para a Divulgação e Assimilação de Ensinamentos da Avaliação, o GAA 

realizou a comunicação e a divulgação dos resultados das avaliações concluídas, através de 

reuniões de apresentação e da publicação na página eletrónica do Camões, I.P., 

complementando com envio para o DEReC (DAC Evaluation Resource Centre). 

 
Quadro 4. Reuniões de apresentação de resultados da avaliação 

Reuniões de apresentação Data Local 

Avaliação Externa da Ação da Sociedade para o Financiamento do 
Desenvolvimento (SOFID) na Promoção do Desenvolvimento  
no período 2007-2014 

janeiro Lisboa 

Avaliação Externa do projeto Saúde para Todos em S. Tomé e Príncipe (2005-
2015): 

abril Lisboa 

Avaliação Externa da intervenção da Cooperação Portuguesa no Setor da 
Educação (pré-escolar, básico e secundário) na Guiné-Bissau (2009-2016) 

junho Lisboa 

Avaliação Externa da Reforma do Ensino Secundário 
 em São Tomé e Príncipe (2009-2016): 

setembro Lisboa 

Avaliação Externa do Projeto “Escola+”(fase II)  
em São Tomé e Príncipe 

setembro Lisboa 

Avaliação Externa da Estratégia Nacional de Educação  
para o Desenvolvimento 2010-2015 (ENED) 

janeiro Lisboa 

 

No Anexo 1 encontra-se uma síntese das 5 avaliações concluídas em 2017. 

2.2. Contraditório e Seguimento das Avaliações 

Seguindo as Diretrizes para a Divulgação e Assimilação de Ensinamentos da Avaliação, o GAA 

procedeu ao envio da Ficha do Contraditório para os diferentes detentores de interesse. Em 

2017, foi concluído o processo de contraditório relativo à seguinte avaliação:  

 Avaliação externa da ação da SOFID na promoção do desenvolvimento 

Relativamente a esta avaliação, foi sistematizado o nível de aceitação das recomendações 

produzidas, através da análise à Ficha de Contraditório (Quadro 5).  

Quadro 5. Nível de Aceitação das Recomendações das Avaliações 

Avaliação Aceites 
Parcialmente 

Aceites 
Rejeitadas 

Sem 

resposta 
Total 

Avaliação externa SOFID (2007-2014) 
19 90% 1 5% - - 1 5% 21 
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No que se refere a outras avaliações concluídas em 2017, não foi possível fazer a análise do 

contraditório atendendo à não resposta atempada ao contraditório por parte de alguns 

detentores de interesse das avaliações em causa (Avaliação “Saúde para Todos” 2005-

2015/STP; Avaliação externa à reforma do ensino secundário em STP (2009-2016); Avaliação 

do Projeto Escola+, fase II em STP; Avaliação do apoio ao Setor Educação na Guiné-Bissau 

2009-2016; Avaliação externa da ENED 2010-2015) o que não possibilitou a sua apresentação e 

divulgação no decurso de 2017. 

Quanto ao seguimento das avaliações ele é feito através da análise à Ficha de Seguimento de 

cada avaliação. Este exercício permite aferir o nível de implementação das recomendações 

produzidas pela avaliação e aceites pelos respetivos detentores de interesse. Em 2017, o GAA 

enviou aos diferentes detentores de interesse a Ficha de Seguimento da Avaliação Conjunta do 

PIC de São Tomé e Príncipe (2012-2015) e da Avaliação Conjunta do PIC Moçambique (2011-

2014). Até ao final do ano 2017 não tinham sido rececionadas respostas às Fichas enviadas, o 

que inviabiliza o tratamento de informação sobre o nível de implementação das 

recomendações. 

 

3. RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS 

Em 2017, a equipa do GAA manteve-se estável na sua constituição, com uma chefe de divisão 

e cinco técnicos superiores que acompanham as áreas de avaliação e auditoria interna. 

Relativamente aos recursos financeiros, tendo em consideração o orçamento indicativo inicial 

de 88 000 €, a execução foi de 45 303,59 €, o que representa uma taxa de execução de 51,5%.  

Quadro 7. Orçamento das atividades do GAA 2017 

Atividades Execução 

Avaliação interna da integração da Igualdade de Género na Cooperação Portuguesa 4.210,65 € 

Avaliação do Programa de Cooperação Portugal-Timor Leste (2011-2017) 11.188,08 € 

Cofinanciamento de uma Avaliação de Impacto do DIME/Banco Mundial (Angola) 25.000,00 € 

Participação em Reuniões internacionais  2.939,66 € 

Quotas 1.965,20 €  

Total 
45.303,59 € 
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4. LIÇÕES RETIRADAS DAS AVALIAÇÕES  

Das avaliações concluídas em 2017 é possível retirar as seguintes lições: 

1ª Lição: Reforçar os instrumentos de planeamento, acompanhamento e avaliação 

apostando numa gestão centrada nos resultados 

• Os instrumentos de planeamento e acompanhamento carecem de melhoria. A 

programação deverá introduzir indicadores, baselines e metas que possibilitem o 

posterior acompanhamento e avaliação numa ótica de gestão centrada nos 

resultados globais e setoriais. 

• A gestão do risco é ainda residual quer ao nível dos PIC/PEC, quer dos programas/ 

projetos bem como as ações de mitigação a implementar. 

2ª Lição: Reforçar o envolvimento dos países parceiros 

• O envolvimento dos países parceiros deverá acontecer a montante, participando 

ativamente em todo o ciclo de gestão da cooperação. Sem esse envolvimento, a sua 

apropriação fica seriamente comprometida.  

• Possibilitar a criação de mecanismos conjuntos de acompanhamento regular 

(semestrais/anuais) com os países parceiros e com os ministérios setoriais. A 

revisão anual conjunta com o país parceiro, precedida de missões de 

acompanhamento setoriais conjuntas é identificada como uma boa prática para os 

PEC.  

• As avaliações conjuntas dos PIC/PEC têm vindo a ser gradualmente alargadas aos 

países parceiros da Cooperação Portuguesa, mas não são suficientes para reforçar 

as competências destes países em matéria de avaliação. A integração das equipas 

de avaliação tem sido mais formal do que substantiva. É importante prever a 

possibilidade de Portugal colaborar na criação de unidades de avaliação nos países 

parceiros e apoiar a sua capacitação nesta área. 

3ª Lição: Explorar novos instrumentos/mecanismos e parceiros de cooperação 

• A Cooperação Portuguesa deverá explorar novos mecanismos, modalidades e 

instrumentos de ajuda, que lhe permita alcançar de forma mais eficaz e eficiente 

os seus objetivos, num quadro de redução significativa da APD.  
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4ª Lição: Aumentar a previsibilidade da ajuda 

• A previsibilidade é importante para a boa execução dos programas e, 

consequentemente, para a eficácia da ajuda contribuindo para a apropriação. É 

muito importante que o país parceiro saiba claramente o montante do “envelope 

financeiro” global, discriminado por linhas de ajuda prioritárias, com um horizonte 

temporal de pelo menos 3 anos, para que os possa incluir no seu orçamento 

nacional. A plurianualidade dos programas de cooperação deve ser assegurada 

quer pela Cooperação Portuguesa quer pelos países parceiros. 

5ª Lição: Reforçar a descentralização da Cooperação Portuguesa 

• A inexistência de mecanismos que garantam uma coordenação local eficaz de 

todas as intervenções da Cooperação Portuguesa continua a ser uma lacuna. Em 

muitas intervenções avaliadas verificou-se descoordenação entre os executores e o 

Camões, I.P., ao nível do terreno.  

6ª Lição: Pensar as intervenções de capacitação de forma mais estruturada 

• O desenvolvimento de capacidades institucionais (através de formação e 

assessoria técnica) é uma área de mais-valia, quer pela língua e matriz jurídica 

comuns, quer pela capacidade da Cooperação Portuguesa. 

• Apesar dos resultados positivos na criação de capacidades locais, as intervenções 

relacionadas com o desenvolvimento de capacidades dos países parceiros não são, 

por regra, implementadas de forma estruturada e tendo em vista os efeitos no 

médio-longo prazo, o que compromete a sustentabilidade dos resultados. 

• Os contextos de fragilidade institucional dos parceiros, assim como a ausência de 

“estratégias de saída” e de políticas institucionais claras, acentuam as dificuldades 

de atuação da Cooperação Portuguesa. 

7ª Lição: Garantir a apropriação e a sustentabilidade das intervenções  

• A apropriação é um dos fatores mais importantes para um desenvolvimento 

sustentável, responsabilização mútua e prestação de contas (accountability). A 

maioria das intervenções e respetivos executores demonstram pouca preocupação 

nesta matéria. Uma das razões está ligada ao facto de Portugal ter como parceiros 

alguns Estados frágeis.  
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• A apropriação está muito ligada à sustentabilidade. Quanto maior for a primeira, 

maior é a probabilidade de aumentar a segunda. É muito importante que as 

intervenções as tenham presentes durante as fases da conceção e da 

implementação o que aumenta a importância do apoio à capacitação institucional. 

  



 
 

MOD19.1 – PR07/V01    19 de 51 

 

ANEXOS 

Anexo 1 – Resumo das Avaliações concluídas em 2017 

 

AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROJETO ESCOLA+, FASE II, EM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 

Realizada por: PPLL CONSULT 

O 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. 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 

 

Objetivo 

Avaliação externa sumativa que pretende documentar, analisar e sistematizar os resultados (produtos e 
efeitos) alcançados pela intervenção e respetivas determinantes; identificar boas práticas, 
constrangimentos e limitações. 

 

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 
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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 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. 

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.  
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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. 

 

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 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.  
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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.  

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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AVALIAÇÃO EXTERNA À REFORMA DO ENSINO SECUNDÁRIO  

DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE (2009-2016) 

 

Realizada por: Universidade de Aveiro (UA) 

Objetivo 

Genericamente, este estudo de avaliação visou produzir conhecimento, teórica e empiricamente 
sustentado, sobre a reforma do ES em STP, capaz de dar resposta às finalidades da avaliação enunciadas 
nos Termos de Referência (TdR), a saber: (i) “analisar as alterações introduzidas no sistema educativo na 
decorrência da reforma”; (ii) “identificar constrangimentos e potencialidades” que o processo de 
reforma encerra e (iii) na sequência dos resultados alcançados, elaborar recomendações suscetíveis de 
potenciar a melhoria sustentada da qualidade do ES no país, contribuindo, por esta via, para “orientar as 
políticas públicas e programas de cooperação bilateral entre o Estado Santomense e o Estado 
Português”.  

Em articulação com as orientações dos TdR relativamente aos objetivos específicos, âmbitos, domínios e 
critérios (eficiência, eficácia, efeitos e sustentabilidade) de avaliação da reforma, por um lado, e a 
literatura específica, por outro, o estudo de avaliação assumiu uma natureza necessariamente global e 
sistémica. Desta forma, o referencial de avaliação foi estruturado em quatro dimensões de análise da 
reforma do ES: (i) currículo; (ii) organização e gestão escolar; (iii) recursos humanos e físicos e (iv) o 
passado e o futuro da reforma na perspetiva dos principais stakeholders. Cada uma destas quatro 
dimensões foi abordada com a preocupação de contribuir com informações e recomendações que 
fundamentem posteriores ações, pelas entidades responsáveis, para a melhoria do ES em STP. 

 

Conclusões 

Conclusões relativas à dimensão 1  

C1 – A oferta do ensino profissionalizante/profissional é inexistente ao nível do 1.º ciclo do ES a nível 
nacional e residual ao nível do 2.º ciclo, particularmente na Região Autónoma do Príncipe (RAP);  

C2 – Existem disciplinas cujos programas e textos de apoio apresentam lacunas ao nível (i) da 
contextualização à realidade santomense, (ii) do rigor científico, (iii) da atualidade didática e (iv) do 
formato;  

C3 – A falta/insuficiência de recursos e equipamentos compromete a consecução de objetivos de 
aprendizagem definidos nos programas e na legislação vigente;  

C4 – Subsistem, por parte dos professores, representações e práticas obsoletas relativamente aos 
processos de ensino, de aprendizagem e de avaliação, esta muito centrada numa dimensão sumativa 
dos conhecimentos em detrimento de capacidades e atitudes. 

Conclusões relativas à dimensão 2  

C5 – A implementação de órgãos de gestão escolar consignados na Lei tem sido processada de forma 
desigual e com ritmos diferenciados nas escolas, implicando o não cumprimento do modelo legislado; 

C6 – Existe desinformação da parte da comunidade escolar, desde logo dos professores, da legislação 
existente sobre o modelo de gestão e administração escolar;  

C7 – O diretor de escola assume-se como figura central na condução da vida das escolas, em detrimento 
da participação de outros órgãos e agentes da comunidade educativa, muito valorizada na legislação 
vigente. 

Conclusões relativas à dimensão 3  

C8 – A rede escolar do ES é insuficiente e muitas das escolas, mesmo as construídas de raiz, após o início 
da reforma, continuam a não ter oficinas, bibliotecas, secretarias, salas TIC e espaços para as práticas 
desportivas;  
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C9 – Verificam-se muitos constrangimentos ao nível da existência e funcionamento das estruturas de 
orientação educativa nas escolas onde funciona ES, dos serviços especializados de apoio educativo ou 
de qualquer outro serviço de âmbito escolar;  

C10 – O corpo docente apresenta problemas diversos – condições salariais precárias, acesso à profissão 
sem habilitações adequadas ao exercício de uma praxis de qualidade e sistema de formação contínua 
que não beneficia a progressão na carreira nem atinge toda a classe docente. 

Conclusões relativas à dimensão 4  

C11 – Não existe articulação entre as iniciativas de formação contínua e a formação inicial de 
professores. 

 

Recomendações 

Recomendações gerais:  

R1 – Divulgar e discutir de forma ampla os resultados desta avaliação, junto de públicos diversificados 
(níveis macro, meso e micro), no sentido de potenciar uma cultura de reflexão sobre 
problemas/desafios que hoje se colocam ao ES;  

R2 – Criar um sistema de monitorização e de avaliação (externa e interna) das escolas de forma a 
caracterizar sistemática e continuamente os seus pontos fortes e fragilidades;  

R3 – Dar continuidade ao estudo de avaliação externa, no sentido de potenciar um conhecimento mais 
aprofundado de áreas identificadas como problemáticas;  

R4 – Recomenda-se que o MECCC e respetivos parceiros de cooperação estejam particularmente 
atentos ao eventual efeito negativo de dupla insularidade para a RAP (nomeadamente ao nível da oferta 
formativa de cursos profissionalizantes e dos recursos humanos, escassos para fazer face às 
necessidades de formação);  

R5 – Produzir, ao nível da tutela e de forma sistemática, relatórios e documentos de apoio no âmbito do 
ES. 

Recomendações relativas à dimensão 1:  

R6 – Repensar a oferta educativa do ensino técnico-profissional no ES, atendendo às necessidades do 
mercado de trabalho do País e em coerência com a perspetiva de valorização deste tipo de ensino;  

R7 – Rever os programas curriculares e textos de apoio, para atualização e melhoria dos mesmos, 
envolvendo equipas especializadas e diferenciadas com experiência no domínio do desenvolvimento 
curricular;  

R8 – Priorizar investimento (por exemplo, ao nível da formação de professores, da revisão de textos de 
apoio ou produção de outros) em aspetos onde podem fazer maior diferença, a partir duma reflexão 
alargada envolvendo atores educativos dos diferentes níveis;  

R9 – Aprofundar o entendimento, por parte dos professores, do normativo relativo ao sistema de 
avaliação das aprendizagens dos alunos e da sua operacionalização na prática. 

Recomendações relativas à dimensão 2:  

R10 - Criar condições, ao nível institucional, para que os órgãos de direção e gestão escolar 
estabelecidos por lei sejam constituídos em todas as escolas;  

R11 - Criar condições, ao nível institucional, para que os diretores de escola não atuem em acumulação 
de funções;  

R12 – Criar um sistema de formação contínua no País (supervisores, delegados de disciplina, 
professores, …), eventualmente em colaboração com a Universidade. 

Recomendações relativas à dimensão 3:  
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R13 – Investir, a curto prazo, em estratégias de acesso generalizado aos recursos já existentes e, 
paralelamente, na distribuição de equipamento básico sob a forma de pequenos kits;  

R14 – Continuar a investir na construção de novas escolas adequadas ao ES e/ou na reabilitação de 
outras instituições existentes, dotando-as de infraestruturas básicas e espaços de apoio às diversas 
estruturas/entidades/atividades;  

R15 – Criar estruturas de orientação educativa, de serviços especializados de apoio educativo e/ou 
psicológico, de núcleos de Apoio Educativo ou qualquer outro serviço organizado pela escola, como 
consignado na legislação educativa santomense, bem como mecanismos de regulação do seu 
desenvolvimento;  

R16 – Implementar medidas de dignificação da profissão docente, incluindo o aumento da remuneração 
salarial, a exigência de uma formação inicial de nível superior e profissionalizante e o acesso a um 
sistema de formação contínua que beneficie a progressão na carreira;  

R17 – Implementar medidas que promovam a articulação entre a formação inicial e contínua 

Recomendações relativas à dimensão 4:  

R18 – Criar mecanismos de sustentabilidade dos efeitos positivos da reforma, designadamente 
conferindo maior autonomia às escolas, com base em contratos estabelecidos com a tutela e 
envolvendo parceiros da comunidade local como Câmaras, Associação de Pais e culturais e Organizações 
Não Governamentais (ONG). 

AVALIAÇÃO EXTERNA DA INTERVENÇÃO DA COOPERAÇÃO PORTUGUESA  

NO SETOR DA EDUCAÇÃO NA GUINÉ-BISSAU (2009-2016) 

 

Realizada por: CEI/ISCTE-IUL 

O objeto desta avaliação é a intervenção da Cooperação Portuguesa no Setor da Educação, nas áreas do 
Ensino Pré-Escolar, Ensino Básico (incluindo a componente de formação de agentes educativos) e Ensino 
Secundário, na República da Guiné-Bissau, no período compreendido entre setembro de 2009 e agosto 
de 2016. Tratou-se de uma avaliação externa, realizada depois dos projetos terem terminado, com a 
finalidade de apresentar os principais resultados das intervenções nas áreas de atuação, identificar 
lições e boas práticas, promover a prestação de contas, a transparência e a disseminação de resultados. 
Procurou-se refletir sobre a implementação das diferentes intervenções e produzir recomendações que 
auxiliem na tomada de decisões para eventuais intervenções futuras. No período em análise (2009-
2016) foram objeto de avaliação os projetos sob administração direta do IPAD e do Camões I.P., depois 
CICL (PASEG II (2009-2012) e Projeto "Unidades de Apoio Pedagógico”) e os projetos implementados 
pela FEC (projetos Djunta Mon (2009-2012) e projeto PEQPGB (2012-2016)). Pela sua relevância em 
termos de financiamento, população envolvida e impacto, foram destacados os projetos PASEG II e 
PEQPGB. Foram ainda abordados projetos complementares financiados pela Cooperação Portuguesa e 
implementados pela FEC, nomeadamente, os projetos Bambaran di Mindjer (2009-2014), Bambaran di 
Mininu (2012-2015) e Acesso e Qualidade de Ensino na Guiné-Bissau (2010-2011). Foi utilizada uma 
abordagem essencialmente qualitativa, assente na análise documental, nas entrevistas 
semiestruturadas (presenciais ou por Skype), nos focus group e na observação direta. A avaliação 
documental baseou-se na revisão de literatura relevante, nos relatórios finais, nas autoavaliações e 
heteroavaliações dos projetos, sendo depois confirmada pelos efeitos desses projetos sobre a 
população-alvo e sobre a qualidade de ensino, expressa no desenvolvimento das atividades da sala de 
aula e na organização funcional das escolas, pretendendo dar uma visão global sobre atuação da 
Cooperação Portuguesa no setor da educação no período abrangido. 

 

Objetivo 

Trata-se de uma avaliação final, de carácter sumativo. A avaliação de impacto foi inviabilizada por não 
estarem reunidas as condições para o desenvolvimento desta opção (inexistência de uma baseline, 
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impossibilidade de utilização de grupos de controlo). Não foi igualmente possível fazer uma análise de 
tipo comparativo dos efeitos dos projetos por três fatores: (i) as estatísticas nacionais disponíveis estão 
agregadas e não permitem distinguir os resultados escolares dos alunos de professores e agentes 
educativos que fizeram a formação no âmbito do PASEG II e PEQPGB dos resultados de alunos cujos 
professores não fizeram formação; (ii) o PASEG II incidiu sobre a escola, e o PEQPGB incidiu sobre os 
professores e os agentes educativos, dispersos por vários estabelecimentos de ensino, o que não 
permite a comparação direta de escolas intervencionadas e não intervencionadas; (iii) ao nível do 
ensino secundário, os projetos sucederam-se e nem sempre houve a possibilidade de distinguir os 
efeitos do PASEG (que não é abrangido por esta avaliação), do PASEG II e do PEQPGB.  

 

Conclusões 

C1. A Cooperação Portuguesa afirmou-se como um dos principais parceiros no setor da educação junto 
do Estado da Guiné-Bissau. A sua intervenção foi coordenada com os objetivos do Estado guineense, 
embora tenha sofrido os efeitos conjunturais decorridos da instabilidade política que se fez sentir nesse 
país. Em particular, assinala-se a retirada da cooperação bilateral direta na sequência do golpe de 
Estado de abril de 2012, e a opção por continuar a intervenção no setor da educação através de um 
novo projeto liderado por uma organização da sociedade civil, e baseado na relação privilegiada com as 
Direções Regionais de Educação para ultrapassar a impossibilidade política de dialogar diretamente com 
o MEN e as Direções Gerais. Esta situação alterou-se após as eleições realizadas em 2014, mas as 
estratégias de intervenção mantiveram-se.  

C2. As intervenções no setor da educação centraram-se na formação – inicial, contínua e em serviço – 
de professores, educadores e agentes de educação de infância, na formação em administração e gestão 
escolares, na criação de Oficinas da Língua Portuguesa, na produção de materiais pedagógicos e na 
formação específica em didática da língua portuguesa (UAPs).  

C3. Os resultados das múltiplas atividades de formação realizados pelos projetos financiados pela 
Cooperação Portuguesa foram considerados relevantes a diversos níveis: a) perceção muito favorável 
por parte dos formandos e formadores sobre essas atividades; b) implementação de um processo de 
monitorização e avaliação internas no quadro do PASEG II e, sobretudo, do PEQPGB; c) formação de 
formadores guineenses; c) âmbito geográfico alargado e intervenção em três níveis de educação e 
ensino; d) elaboração de materiais de apoio à formação e às aulas.  

C4. Não temos dados para avaliar se a duração da formação foi suficiente, uma vez que não temos 
evidências da qualidade da aprendizagem dos alunos através da observação realizada em contexto de 
sala de aula.  

C5. A implementação de um sistema de EI na GB é ainda embrionária. A este nível, a atuação dos 
projetos financiados pela Cooperação Portuguesa, que incidiram na formação de nível superior de 
educadores de infância, na formação contínua e em serviço de agentes de educação e na construção de 
infraestruturas, foi positiva embora tenha ainda um impacto limitado sobre o acesso universal e 
equitativo a este tipo de educação. O PEQPGB também teve intervenção no âmbito das necessidades 
educativas especiais, o que é muito relevante dada a escassez da oferta de serviços de apoio neste 
âmbito.  

C6. O dinamismo e o alto nível de competência evidenciados das intervenções da Cooperação 
Portuguesa na área do sistema educativo contribuíram de forma efetiva para o reconhecimento da 
qualidade por parte dos parceiros e beneficiários dos projetos. Salienta-se em particular o 
reconhecimento, tanto por beneficiários como por parceiros, da competência e profissionalismo da FEC 
e dos seus agentes. Acresce ainda a imagem muito positiva da atuação do adido para a cooperação.  

C7. A visibilidade da Cooperação Portuguesa foi incrementada pela ação do PASEG II e, sobretudo, do 
PEQPGB. A grande visibilidade deste último projeto escondeu, por vezes, o papel da Cooperação 
Portuguesa que se confundiu com a atuação da FEC.  

C8. A Cooperação Portuguesa seguiu, desde 2009, a opção estratégica de privilegiar a dispersão 
geográfica e de níveis de ensino, considerando ser uma estratégia para promover maior equidade no 
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acesso ao ensino. Esta opção comporta alguns riscos de dispersão das intervenções, alavancados pelo 
contexto de instabilidade do sistema educativo que se acentuou nos últimos anos. O elevado número de 
público-alvo das várias formações, acompanhado pela diminuição dos formadores portugueses e 
guineenses, dificultou intervenções com carácter de profundidade. Dada a extensão e dispersão da 
formação neste modelo, e não existir um acompanhamento em continuidade nas escolas, o efeito da 
formação diluiu-se entre a aquisição de competências e a sua aplicação na sala de aula e na escola.  

C9. Os projetos implementados seguiram diferentes estratégias quanto ao locus da intervenção: no 
PASEG II e no Djunta Mon o foco situou-se a nível da escola, desenvolvendo-se intervenções localizadas. 
No PEQPGB as intervenções foram alargadas geograficamente. Em termos de eficácia o modelo 
implementado pelo PEQPGB demonstrou atingir uma maior população-alvo, apoiado numa cuidadosa 
gestão de recursos humanos e de meios financeiros.  

C10. A FEC conseguiu reunir diferentes parceiros complementares ao nível do financiamento dos 
projetos e da sua diversificação, incrementando a eficiência das suas ações.  

C11. Na sequência da opção da Cooperação Portuguesa, após o golpe de 2012, de não dialogar com as 
estruturas do governo central, o projeto PEQPGB assentou nas DRE e nos inspetores de ensino como 
formadores. Estas estruturas estão empobrecidas e são muito instáveis. Não são, atualmente, estruturas 
dinamizadoras da qualidade do ensino.  

C12. Os beneficiários do PEQPGB foram pouco diferenciados na formação que receberam, embora se 
tenha partido de uma grelha de identificação de necessidades. No âmbito da formação, a nível dos 
professores do ensino básico e secundário, foram constituídos grupos reunindo formandos com perfis 
heterogéneos. Embora incluindo uma componente científica, o projeto incidiu, sobretudo, nas 
componentes pedagógica e didática. Grande parte dos professores guineenses não têm as competências 
científicas fundamentais nas áreas que ensinam, agravado pelo deficiente domínio de língua 
portuguesa. Estas limitações podem ter contribuído para limitar o efeito da formação na atividade letiva 
dos docentes.  

C13. De acordo com as entrevistas realizadas aos diretores das escolas secundárias, o modelo do PASEG 
II, que assentava na unidade escolar, aparenta ter tido uma maior sustentabilidade do que a formação 
de professores, com base na proximidade geográfica, realizada no quadro do PEQPGB.  

C14. Lideranças afirmativas e de continuidade ao nível das escolas são indispensáveis para o sucesso das 
intervenções. Da observação das escolas tanto do sistema público como do sistema privado (Aldeia 
Crianças SOS, ensino confessional), conclui-se que a intervenção da direção é um fator essencial para o 
sucesso escolar e a qualidade do ensino.  

Efeitos dos diferentes projetos sobre a proficiência em Língua Portuguesa  

C15. A formação em Língua Portuguesa é considerada estratégica para a implementação de um sistema 
de educação de qualidade na Guiné-Bissau. Compete à Cooperação Portuguesa assumir esta 
responsabilidade. É, claramente, um objetivo que deve ser continuado.  

C16. As intervenções contribuíram para a proficiência em LP dos formandos. Contudo, este efeito ainda 
não se faz sentir em contexto de sala de aula.  

 

Lições Aprendidas 

LA1. Para contribuir para a qualidade do sistema educativo, é necessária uma boa articulação com as 
autoridades locais, envolvendo múltiplos intervenientes de modo a que os projetos sejam assumidos em 
conjunto. Os programas da cooperação bilateral devem evitar substituir-se à responsabilidade do Estado 
guineense. Deve-se promover a articulação com os atores nacionais, a quem compete a 
responsabilidade sobre as políticas públicas.  

LA2. As intervenções no setor da educação só são efetivas se articularem as seguintes vertentes: 
organização das instituições educativas, qualidade dos docentes, recursos educativos, participação da 
comunidade. A revisão da literatura demonstra que as intervenções em apenas um destes vetores não é 
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eficaz. A complexidade e dimensão das intervenções neste setor obriga à articulação de todos os 
parceiros envolvidos.  

LA3. Um projeto deve adotar, desde o início, indicadores claros quanto aos resultados a alcançar e 
monitorizar esses resultados ao longo do seu percurso. Deste modo, facilita a tomada de decisões 
futuras e possibilita uma avaliação dos impactos mensuráveis. No caso dos projetos em análise, esta 
lição foi assumida ao longo do seu percurso e adotada particularmente nos projetos liderados pela FEC.  

LA4. É fundamental a visibilidade dada aos projetos, quer junto das autoridades locais, quer dos 
parceiros internacionais.  

LA5. O processo de afirmação de uma língua como língua oficial/instrução é um processo complexo, 
dependente de múltiplos fatores. Os projetos devem considerar que a proficiência em língua portuguesa 
é estratégica para o desenvolvimento do sistema educativo na Guiné-Bissau e para a pertinência da 
Cooperação Portuguesa.  

LA6. A língua portuguesa tem de ser trabalhada e usada numa perspetiva de língua segunda.  

LA7. O sucesso da cooperação bilateral está dependente do claro entendimento de cada um dos atores 
de cooperação presentes no terreno e dos mecanismos disponíveis, bem como do grau de confiança e 
transparência entre eles.  

LA8. As mudanças nas pessoas são mais importantes e duradouras do que nas estruturas. É fundamental 
o envolvimento dos atores da cooperação com as comunidades e com as autoridades locais.  

LA9. Com instituições frágeis, os projetos devem assumir a prevenção dos riscos para garantirem a sua 
sustentabilidade.  

LA10. As intervenções focalizadas (ex.: apenas em algumas disciplinas do currículo) produzem resultados 
positivos, mas são redutoras a nível dos efeitos e da sustentabilidade. A instabilidade global das escolas 
guineenses faz diminuir os efeitos das intervenções.  

LA11. Os projetos para produzirem efeitos sustentáveis precisam de períodos de tempo mais alargados 
e as intervenções devem ser sistémicas.  

 

Recomendações  

R1. Dar continuidade aos projetos implementados pela Cooperação Portuguesa na área da educação, 
cujo relevo é acentuado pela situação de fragilidade do país.  

R2. Apoiar a consolidação da Língua Portuguesa, elemento relevante na identidade da Guiné-Bissau no 
contexto regional e internacional e na capacitação da sociedade guineense, com particular relevo no 
setor da educação. 

R3. Incentivar uma maior concertação das intervenções com outros doadores e/ou intervenientes, 
nomeadamente no quadro do Grupo Local de Educação e noutros grupos de trabalho, tendo em vista a 
coordenação e articulação das políticas e das atividades relativas à educação.  

R4. Dar visibilidade à Cooperação Portuguesa, demarcando-a dos promotores das intervenções 
específicas.  

R5. Melhorar a articulação das atividades com as autoridades da GB, designadamente as do setor 
educativo e de outros setores da Administração Pública. A ligação às estruturas governativas é um 
ponto-chave para o sucesso dos vários projetos. Um maior envolvimento facilitará uma melhor 
articulação de objetivos e atividades. É essencial existir um maior envolvimento com organismos do 
Ministério da Educação, nomeadamente do INDE, organismo responsável direto pela formação de 
professores e pela revisão curricular. Deve-se intervir sistematicamente junto das entidades nacionais, a 
fim de potenciar a articulação, a participação e a apropriação dos efeitos dos projetos.  

R6. Articular sistematicamente com o MEN os projetos e intervenções, respeitando as competências 
atribuídas às suas estruturas. Contar com perfis diferenciados de agentes da cooperação para as 
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múltiplas atividades da Cooperação Portuguesa e que atendam igualmente aos perfis dos interlocutores 
guineenses. Os técnicos portugueses devem ter um perfil em correspondência com a hierarquia dos 
seus interlocutores guineenses.  

R7. Garantir, desde o início, os requisitos necessários à implementação de projetos que provoquem 
alterações estruturantes no sistema educativo (ex: reconhecimento da formação em serviço de 
professores, para efeitos do acesso ou progressão na carreira docente). Contudo, em contextos de 
grande instabilidade política reconhecemos a dificuldade na assunção de compromissos políticos na 
realização dos projetos.  

R8. Considerar como objetivo a criação e a aplicação de legislação fundamental (por exemplo sobre o 
perfil do diretor da escola, ou ainda sobre a certificação da formação em serviço).  

R9. Clarificar prioridades e concentrar esforços em áreas estratégicas, tendo em conta a limitação de 
recursos existentes e ainda condicionalismos de outra natureza, como os geográficos. Neste sentido, no 
caso da formação de professores, poderá optar-se por investir na formação inicial de docentes, onde 
existam instituições para o efeito. No caso da formação de professores em serviço, poderá organizar-se 
a mesma em polos de formação com condições adequadas (número significativo de formandos em 
períodos não letivos, salas disponíveis, recursos pedagógicos e logísticos).  

R10. Aprofundar a política de recolha e tratamento sistematizado de informação, em relação à gestão 
dos vários projetos e programas, de um modo geral, e em relação a cada uma das atividades, 
nomeadamente quanto a indicadores de progresso.  

R11. Intervir de forma sistémica, focada em unidades educativas (jardins, escolas), com objetivos 
alcançáveis e globais. Devem ser criados modelos de referência, tais como escolas-piloto, que possam 
ser replicados por outros atores do sistema educativo e que deem orientações claras ao sistema 
educativo.  

R12. Incentivar sempre a proficiência em Língua Portuguesa. Neste sentido, qualquer projeto de 
intervenção deve incluir a formação em Língua Portuguesa, assente em conceções e materiais 
pedagógicos atualizados.  

R13. Articular a formação contínua e em serviço de professores, e direciona-la a perfis específicos de 
docentes, realizando formação diferenciada para professores habilitados com formação inicial e sem 
formação inicial, e por níveis de ensino.  

R14. Apetrechar as escolas com material pedagógico e fazer sensibilização para o recurso a materiais 
digitais acessíveis também através de aparelhos móveis.  

R15. Acompanhar as intervenções por uma atividade sistemática de análise e reflexão sobre as mesmas 
e avaliar os projetos nas vertentes qualitativa e quantitativa.  

R16. Assumir como meta dos projetos a aprendizagem dos alunos e não apenas a formação docente dos 
agentes educativos. 
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AVALIAÇÃO EXTERNA DA ESTRATÉGIA NACIONAL 

DA EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO (ENED) NO PERÍODO 2010-2015 

 

Realizada por: Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação/Universidade do Porto 

O processo de avaliação teve como objeto e âmbito os cinco anos de implementação da ENED (2010-
2015), os seus processos de desenvolvimento e de acompanhamento, abarcando o período de tempo 
compreendido entre o início da execução e a data inicialmente prevista para o seu término, 
considerando todo o território nacional. O trabalho de avaliação assentou numa matriz negociada com 8 
questões de avaliação e 30 subquestões.  

 

Objetivo 

A avaliação externa da Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento (ENED) teve por 
finalidade a prestação de contas e a aprendizagem. À semelhança do processo de elaboração e de 
acompanhamento, a avaliação teve um cariz participativo. A avaliação teve como princípio o 
envolvimento da maior diversidade possível de atores que participaram na implementação da ENED, de 
forma a dar relevo a uma pluralidade de vozes e sentidos atribuídos à ação. A metodologia envolveu o 
recurso a métodos mistos – qualitativos e quantitativos – através de: administração de um questionário 
às entidades promotoras, entrevistas a atores chave, análise documental e discussão do relatório 
preliminar com as entidades subscritoras do plano de ação da ENED.  

 

Conclusões 

C1. Relevância da existência da Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento  

A existência de uma estratégia nacional nesta área é identificada como politicamente importante 
considerando os desafios do mundo atual e os seus contributos na formação de cidadãos conscientes e 
participativos, bem como as recomendações para esta área salientadas por instâncias internacionais. A 
existência da ENED enquadrou e legitimou as ações de ED, permitindo a organização e sistematização do 
setor e permitiu uma série de ganhos do ponto de vista operacional e substantivo reconhecidos por uma 
diversidade de atores. A constatação, para além dos ganhos obtidos, de aspetos ainda a alcançar, bem 
como as recomendações internacionais em matéria de ED, consubstanciam a relevância prática e 
política da ENED.  

C2. A ENED é simultaneamente reconhecida como tecnicamente bem concebida e com um elevado 
grau de complexidade na sua estrutura e linguagem  

A arquitetura da ENED assenta num encadeamento desde o Objetivo Geral às Tipologias de Atividades, 
num esforço de explicitação e operacionalização da ação que apresenta uma coerência facilmente 
aceitável. No entanto, na análise efetuada, a relação direta, sequencial e exclusiva não se verifica, o que 
dilui o racional de construção da estratégia. Os seus objetivos específicos tornam-na abrangente e 
inclusiva da diversidade de perspetivas de ED que compõem o setor, mas o desdobramento sucessivo 
reforça a complexidade, o que é particularmente visível nos Objetivos Específicos 1 e 4. A linguagem 
assumida pela ENED também contribuiu para a sua complexidade, sobretudo ao nível das Medidas e 
Tipologias de Atividades.  

C3. As metas permitem reconhecer indícios sobre a concretização dos objetivos específicos da ENED  

As metas definidas com indicadores quantitativos para os objetivos 1 a 4 foram largamente superadas 
considerando o número de ações reportadas em cada um daqueles. As metas não quantificadas nos 
mesmos objetivos foram objeto de reporte mas nem sempre é possível afirmar a sua concretização a 
partir da informação disponível. A definição de metas e a análise da sua concretização é importante, 
mas o seu papel de garante no cumprimento dos Objetivos é relativo e não foi o mais valorizado nos 
processos de acompanhamento. A sua definição assumiu um compromisso entre a prestação de contas 
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e a regulação da ação, e a sua gestão acentuou uma função essencialmente formativa e de apoio à 
orientação da ação dos promotores. 

C4. A inexistência de um financiamento programático fragiliza a implementação/desenvolvimento da 
ENED  

Com exceção das atividades cobertas por contratos-programa e das atividades transversais, a ENED não 
teve financiamento direto e próprio. O financiamento da ENED é reconhecido como o aspeto mais 
problemático de toda a estratégia. Durante o tempo de implementação da ENED não foi possível 
sistematizar os montantes totais envolvidos anualmente no desenvolvimento das ações, até pela 
diversidade de natureza das entidades promotoras que têm modos de organização muto diferenciados. 
A maioria das atividades reportadas são indicadas como sendo financiadas pelos recursos próprios das 
entidades promotoras tornando a implementação da ENED dependente da sustentabilidade dos 
promotores e da sua capacidade de garantir financiamento. A inexistência de um financiamento 
programático e a escassez de recursos humanos, conjugada com a sobreposição de tarefas, condicionou 
o modo de implementação da ENED, particularmente ao nível do acompanhamento.  

C5. O impacto da ENED nas práticas de ED das entidades promotoras é reconhecido como positivo  

A apropriação da ENED pelas entidades promotoras fez-se segundo lógicas de continuidade, 
consolidação e alargamento do seu trabalho em ED. O impacto da ENED nos promotores traduz-se, 
essencialmente, no reconhecimento político da ED pela tutela e pela legitimação das ações de ED que 
esse reconhecimento confere, o que permitiu incrementar as ações de ED das entidades. No período de 
vigência da ENED aumentou a importância das atividades de ED desenvolvidas pelas entidades 
promotoras e o número de entidades a desenvolver ações neste campo. Reconhece-se na ENED uma 
potencialidade de organização e orientação das ações das entidades. As entidades promotoras 
reconhecem globalmente uma identificação entre os objetivos da ENED e a sua missão.  

C6. A incorporação da ENED nas práticas das ESPA é feita através do reforço das suas áreas de ação 
tradicionais  

As ESPA não identificam o desenvolvimento e implementação de práticas novas pela existência da 
ENED, assumindo que continuam a trabalhar diferentes “educações para…”. Mas acentuam a 
articulação dos objetivos da ENED com a missão das suas próprias entidades, reconhecendo o 
contributo que a ENED deu às ações que já implementavam. Esse contributo traduz-se essencialmente 
na articulação, ainda que por justaposição, de temas e campos de ação. O envolvimento destas 
entidades na ENED permitiu-lhes o (auto)reconhecimento de parte das suas ações enquanto ED, 
permitindo assim alargar o campo da ED em Portugal. 

C7. Os processos de acompanhamento da ENED permitiram principalmente a monitorização da ENED 
É de realçar a importância e singularidade da construção e manutenção de um dispositivo de 
acompanhamento da ENED. Salienta-se a importância da recolha sistemática de dados e realização de 
relatórios anuais de acompanhamento, pelo que significam em termos do mapeamento da ação 
desenvolvida, mas o seu caráter quantitativo e descritivo cumpriu apenas uma função de monitorização. 
Por outro lado, o processo de acompanhamento não se esgota na produção de relatórios anuais dado 
que a Comissão de Acompanhamento, para além do trabalho de dinamização da ENED, cumpre também 
funções de acompanhamento através da promoção de momentos de reflexão entre os seus membros e 
com as ESPA. No entanto, o processo de acompanhamento poderia ter uma maior dimensão qualitativa, 
reflexiva e crítica que permitisse uma maior função de retroacção. No que toca à produção dos 
Relatórios de Acompanhamento conclui-se que, não obstante as melhorias que foram introduzidas no 
processo de recolha de informação, há ainda aspetos que precisam ser melhorados, nomeadamente a 
possibilidade de aferir a adequabilidade das ações reportadas.  

C8. Existe um desfasamento entre a complexidade intrínseca ao Objetivo 1 e as características das 
atividades que o concretizaram  

Durante a implementação da ENED foram realizadas atividades correspondentes às duas dimensões 
deste Objetivo (“Capacitação” e “Diálogo e cooperação institucional”). Ambas concretizaram-se 
privilegiando a realização de sessões de formação com características de maior formalização da ação 
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educativa. A natureza das ações é diversa em termos de finalidades, contextos e graus de formalização 
não sendo evidente como é que, isoladamente ou adicionadas entre si, este tipo de ações contribui para 
as duas dimensões do objetivo. A natureza de algumas das ações desenvolvidas neste Objetivo 
assumem mais um papel de “Sensibilização” do que de “Capacitação” ou “Diálogo e cooperação 
institucional”.  

C9. Existe um desfasamento entre a abrangência do Objetivo 4 e as características das atividades que 
o caracterizaram  

Não é evidente a razão da agregação da “Sensibilização” à “Influência política” num mesmo Objetivo, 
sobretudo quando o despacho de publicação da ENED as classifica como duas formas de intervenção e 
distintas. Estas duas dimensões, abrangentes em si mesmas e passíveis de interpretações diferentes, 
tornam-se ainda mais difusas quando conjugadas num mesmo Objetivo. A relação que se constata entra 
elas é na definição das Medidas dado que estas são iguais nas duas dimensões apenas com a 
substituição do âmbito em que decorrem. De acordo com os reportes efetuados, o Objetivo é 
preferencialmente mais atingido com ações menos complexas. As entidades que mais reportam para 
este objetivo são ONGD. O público-alvo é maioritariamente definido de forma genérica (população em 
geral) mas também com referência a setores ou profissionais específicos o que é congruente com o 
Objetivo.  

C10. A conceção de ED materializada pela ENED é a de Educação para a Cidadania Global (ECG)  

É de realçar a convergência de posições relativamente à indicação ou valoração da ED como Educação 
para a Cidadania. A identificação da ED como Educação para a Cidadania Global está presente de forma 
determinante no objetivo geral da ENED, formulado em termos de finalidade a atingir com a mesma 
(“Promover a cidadania global”), bem como nos princípios da Estratégia. As dimensões e funções da ED 
destacadas têm discursivamente um âmbito de ação coerente com a cidadania. Os promotores da ENED 
indicam a “cidadania global” como conceito central da ED e essa centralidade é indicada 
independentemente da natureza das entidades promotoras e dos modos diferenciados com que 
atribuem sentido à ED. A conceção alargada e abrangente dos efeitos educativos mais associados à 
ENED (“cidadania ativa/participação” e “transformação social”) reforçam a identificação da Estratégia 
com a ECG. 

 

Recomendações 

R1. Proceder à atualização da Estratégia, dado o reconhecimento nacional e internacional da sua 
relevância social, política e educativa.  

R2. Atualizar o documento da Estratégia, simplificando a sua arquitetura e linguagem, bem como a do 
Plano de Ação. Ponderar a possibilidade de este não ter o mesmo tempo de duração da Estratégia e ser 
reconstruído no seu período vigência, com uma periodicidade exequível e adequada.  

R3. Ponderar a possibilidade de a Estratégia se assumir explicitamente como de Educação para a 
Cidadania Global.  

R4. Fazer um balanço e planeamento anual da implementação da Estratégia, que reforce a dimensão 
estratégica das ações.  

R5. Manter os processos participatórios da ENED na atualização da nova Estratégia, aprofundá-los e 
ampliá-los.  

R6. Alargar e diversificar os promotores da Estratégia. 

R7: Ampliar a divulgação da, e conhecimento sobre, a Estratégia e as ações desenvolvidas no seu 
âmbito.  

R8. Aumentar a capacidade de financiamento da Estratégia através de um orçamento próprio que 
garanta os recursos necessários ao seu bom desenvolvimento, implementação, gestão e 
acompanhamento.  
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R9. Diversificar as fontes de financiamento da Estratégia, através de mecanismos de responsabilidade 
partilhada entre as entidades que a tutelem.  

R10. Melhorar o processo e dispositivo de acompanhamento através: da criação de um dispositivo de 
regulação da ação; da introdução de dimensões de análise qualitativa; da criação de um dispositivo de 
acompanhamento de proximidade; da reformulação do processo de reporte no sentido de discriminar 
mais finamente o que é reportado; da reconsideração de aspetos do reporte de ações.  

R11. Reforçar e consolidar a sensibilização para a ED/ECG no interior das entidades subscritoras do 
plano de ação.  

R12. Reforçar a colaboração entre entidades de natureza diferente através da criação de projetos 
conjuntos entre ESPA, ONGD e ESE. 
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AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA INTEGRADO “SAÚDE PARA TODOS”  

EM S.TOMÉ E PRÍNCIPE (2005-2015) 

 

Realizada por: CISCOS - Centro de Investigação em Saúde Comunitárias 

O Programa Integrado “Saúde para Todos” surgiu em 2005, enquadrado nas prioridades de S. Tomé e 
Príncipe (STP) e na estratégia de cooperação portuguesa. Este programa assumiu-se como um modelo 
de prestação de cuidados de saúde primários e de prestação de cuidados especializados. Na sua fase 
inicial, o Programa abrangeu 5 distritos, alargando posteriormente o seu âmbito geográfico, estando 
presentemente em todos os distritos do país e integrando outras vertentes, como o saneamento básico, 
o abastecimento de água, a prestação de cuidados especializados e, mais recentemente, a Telemedicina.  

A implementação do Programa foi feita através da ONGD Instituto Marquês de Valle Flor (IMVF). Numa 
lógica de envolvimento das autoridades locais, o Programa tem assento no Conselho de Direção do 
Ministério da Saúde de S. Tomé e Príncipe. 

O programa foi cofinanciado pelo ex-IPAD/Camões, I.P., pela Direção Geral da Saúde e pela Fundação 
Calouste Gulbenkian e foi implementado em três fases distintas: 1ª fase, entre 2005 e dezembro de 
2007, com o orçamento de 1,5 MEuros; a2ª fase, entre janeiro de 2008 e dezembro de 2011, com o 
orçamento de 3,2 MEuros; e a 3ª fase, entre janeiro de 2012 e dezembro de 2015, com um orçamento 
de 3,8 MEuros. O Governo de S. Tomé e Príncipe cofinanciou salários dos profissionais de saúde. 

 

Objetivo 

O objetivo geral da avaliação é apreciar o contributo do Programa na prestação de cuidados de saúde 
primários e na prestação de cuidados especializados, no período entre 2005 e 2015.  

Os objetivos específicos da avaliação são: (i) Documentar, analisar e sistematizar os resultados da 
intervenção relativamente aos objetivos estratégicos que se pretendiam atingir; (ii) Identificar e apreciar 
eventuais mudanças do Programa ao longo do período em análise, tendo em atenção as alterações quer 
na política de saúde de STP quer na estratégia de intervenção da cooperação portuguesa; (iii) Analisar o 
grau de articulação do Programa com o Ministério da Saúde de STP ao longo do período em análise, 
tendo em atenção a sustentabilidade e a apropriação; iv) Elaborar um quadro de indicadores que 
traduza os resultados obtidos no setor da saúde no período em análise; (v) Identificar os fatores de 
sucesso da intervenção (e insucesso/constrangimentos) que possam servir como lições para a eventual 
continuidade do apoio ao setor da saúde em STP; e (vi) Analisar a abordagem a adotar para a 
estratégia/plano de saída.  

 

Conclusões 

O Programa realizou um conjunto abrangente de intervenções à escala nacional de STP, relevantes para 
os determinantes e necessidades de saúde, com eficácia de intervenção e potencial de atribuição dos 
bons indicadores de estado de saúde, que foram inesperados no contexto de pobreza de STP. Além 
disso, conseguiu realizar esses resultados com eficiência de uso de recursos e custo relativamente 
modesto. 

As atividades do Programa, na área dos cuidados primários, têm contribuído para a melhoria dos 
indicadores de desenvolvimento humano em STP. Por outro lado, criaram hábitos de utilização regular 
de cuidados preventivos e curativos, através de um serviço público de confiança. A rede de serviços 
fortalecida pelo Programa é a base indispensável para que o sistema de saúde de STP possa preparar-se 
para pôr em prática programas de controlo das doenças crónicas não-transmissíveis, cujo aumento é 
previsto pela transição demográfica e dos fatores de risco. A rede de cuidados primários é ainda a 
garantia de que os recursos de referência do Hospital Central não venham ser mal utilizados na ausência 
de uma rede de rastreio funcional. 
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Em termos de relevância, as atividades realizadas pelo Programa foram de grande relevância para: i) o 
padrão de saúde-doença da maioria da população de STP; ii) o potencial de funcionalização de rede 
periférica de cuidados de saúde e sua utilização regular pela população; iii) rentabilizar possibilidades de 
tratamento especializado de doenças exigindo recursos inexistentes em STP. 

Em termos de eficácia, o Programa foi excelente, uma vez que regista, em geral e ao longo do tempo, 
um aumento do volume dos Cuidados Primários de Saúde com que se tinha comprometido inicialmente, 
e da quantidade dos serviços produzidos. O mesmo foi confirmado nas entrevistas de terreno, 
nomeadamente nas mensagens de louvor transmitidas pela generalidade das 39 personalidades 
entrevistadas. O Programa, sempre com o conhecimento e a colaboração do MSaúde e outras entidades 
internacionais, conseguiu uma expansão sólida nos Cuidados de Saúde Primários, ocupando atualmente 
todo o território nacional, e seguiu as orientações internacionais do período em avaliação 
(especificamente, da OMS e os ODM), melhorando a acessibilidade aos cuidados de saúde no país. 
Progressivamente expandiu o acesso a cuidados de saúde curativos em todo o território nacional e de 
especialidades até aí inacessíveis à população em geral, melhorando as condições reais de saúde e 
criando condições, em conjunto com os delegados de saúde distritais à seleção de patologias para a 
evacuação médica. Nos últimos 5 anos, com o alargamento das valências de saúde às especialidades 
asseguradas por equipas externas vindas de Portugal, a introdução da capacidade analítica e de 
transporte nos distritos, e a telemedicina, contribuiu de forma inequívoca, para os excelentes 
indicadores gerais de saúde que STP demonstra atualmente em relação ao conjunto dos países 
africanos. 

Em termos de eficiência, o Programa realizou as suas atividades de modo eficiente: i) com baixo custo; 
ii) com produtividade das missões de especialidade; iii) com um fluxo financeiro entre Lisboa e S. Tomé 
que permitiu realizar a tempo pagamentos, aquisições e contratações. Quanto à eficiência das missões 
de especialidade, deve-se no entanto lembrar que uma parte da explicação para os baixos custos reside 
na boa vontade dos profissionais portugueses e das instituições aonde estes trabalham.  

Em termos de impacto, o Programa teve impacto sobre: i) a disponibilidade e acessibilidade de cuidados 
de saúde, básicos e de especialidade; ii) tornou mais equitativa essa acessibilidade, ao capacitar as 
unidades sanitárias periféricas para atender às populações ruralizadas. Embora seja difícil atribuir ao 
Programa as melhorias no estado de saúde da população de STP, é razoável deduzir que as atividades 
preventivas (eficazes e em elevada cobertura) sobre grupos de maior risco (crianças, mulheres em idade 
fértil) e a acessibilidade de cuidados curativos (reduzindo a frequência de complicações intratáveis) 
atuaram num contexto em que os outros fatores relevantes (condições de vida, alimentação e pobreza) 
não melhoraram: nenhuma outra explicação plausível existe para a posição privilegiada dos indicadores 
de saúde em STP em relação às médias de Região Africana da OMS e dos países vizinhos. 

Em termos de sustentabilidade, apesar de o Programa ter agido de forma eficaz e eficiente, também 
atuou num contexto difícil que dificultou as condições para a sua sustentabilidade: i) a falta de 
documentos de políticas nacionais de saúde (e de recursos humanos para a saúde); ii) as limitações na 
participação financeira do Governo de STP para a implementação regular dos cuidados básicos de 
saúde; iii) a ausência de mecanismos de coordenação entre o Ministério da Saúde de STP e os parceiros 
de cooperação. 

O Programa não conseguiu acautelar mecanismos de coordenação operacional e de prestação de contas 
com as intenções da administração de saúde pública de STP. Para tal, muito contribuiu a ausência de 
políticas formais no sector Saúde e a inoperância dos restantes mecanismos de articulação entre o 
Ministério da Saúde de STP e os parceiros de cooperação ao desenvolvimento. Como consequência, ao 
terminar o financiamento da última fase do Programa os cuidados primários de saúde entraram em 
súbito declínio, sem que se desenhasse qualquer estratégia de continuação nem sustentabilidade. A 
componente de cuidados primários de saúde é aquela aonde a interrupção das atividades do Programa 
tem as piores consequências para a saúde da população de STP. A razão principal é que a transição 
demográfica iniciada (e a elevada urbanização) faz prever o crescimento das doenças crónicas não-
transmissíveis, com elevados custos e necessidade de um sistema de prestação de cuidados regulares e 
de boa qualidade. STP corre o risco de ver reverter-se a redução da mortalidade na população adulta 
que aconteceu nas últimas 4 décadas. Se o Governo Português decidir não financiar uma estratégia de 
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transmissão das capacidades do Programa para a administração de saúde de STP, arcará decerto com o 
ónus público da imagem do executor que deserta as expectativas criadas. 

Recomendações 

Recomenda-se que, caso se aceite financiar uma estratégia de transição e de saída, sejam consideradas 
implicitamente diversas pré-condições indispensáveis a uma diferença em relação à gestão da última 
década, nomeadamente:  

i) mecanismos institucionalizados e específicos de coordenação e prestação de contas para essa 
potencial fase de transição;  

ii) desembolsos estritamente condicionados pelo cumprimento de indicadores de prestação de 
serviços (quantidade e qualidade) e transparência na execução financeira;  

iii) formalização da componente “formação” nas especialidades médicas. 

Relativamente à estratégia de saída, recomenda-se que:  

A rede funcional de CSP deve continuar a prestar serviços com a eficácia e eficiência com que 
demonstrou durante a vigência do Programa. O assumir da gestão e encargos dessa rede com um bom 
rácio de custo/efetividade deve transitar progressivamente para o Governo de STP. A transição, se o 
Governo Português considerar igualmente que o bom rácio de custo/efetividade obtido até agora 
justifica a continuação de financiamento para esta atividade, deve ser acautelada por diversos 
dispositivos indispensáveis: 

A gestão dos recursos e atividades deve ser garantida por uma instituição ou “unidade de 
implementação” com capacidade técnica reconhecida, com estatuto de autonomia funcional baseado 
em boas práticas de gestão legalmente estabelecido e independente de pressões políticas locais; 

O financiamento exterior deve ser escalonado de modo decrescente, se for aprovado para período 
plurianual; 

A potencial instituição/“unidade de implementação” deve apresentar um programa para o 1.º ano de 
gestão, em que reponha em funcionamento os recursos e mecanismos de gestão parados desde o início 
de 2016; 

O desembolso de tranches regulares de financiamento (trimestral, semestral) deve ser feito contra a 
demonstração de serviços prestados, disponibilização regular dos recursos básicos para qualidade (em 
particular os consumíveis clínicos) e relatórios financeiros em modelo acordado; essa disciplina absoluta 
na dependência das tranches seguintes à apresentação de dados sobre um conjunto acordado de 
indicadores, deve ficar consignada no acordo inicial de eventual continuação do financiamento 
português; 

A instituição financiadora portuguesa deve acordar com o Governo de STP a necessidade de auditorias 
regulares à qualidade dos serviços prestados e à gestão das despesas; 

Dada a dimensão de cobertura do anterior Programa em relação à rede de Cuidados de Saúde Primários 
em STP, um novo compromisso de financiamento do Governo Português deve basear-se também em 
mecanismos institucionais de coordenação específicos entre o financiador e o Ministério da Saúde de 
STP. Tais mecanismos específicos devem ser independentes das atuais “comissões de coordenação” 
entre o Ministério da Saúde e os parceiros de cooperação, reconhecidamente inoperantes. 

Quanto às missões de especialidades e o reforço da capacidade médica especializada em STP, o atual 
modelo das missões de especialistas portugueses também deve ser revisto. Não está em causa a 
utilidade imediata das missões, dado o número de casos resolvidos localmente a baixo custo; 
Necessidade de maior coordenação de datas das missões, de modo a evitar as críticas sobre o quase 
“monopólio” de um dos dois blocos cirúrgicos funcionais do Hospital Central Dr. Ayres de Menezes; 

Importa alterar o modo como a componente “formação” tem sido tratada. Uma eventual continuação 
do Programa, nos moldes úteis das missões de especialidade, não pode resolver a falta de médicos 
especialistas em STP. Mas, a formação deve ser considerada um objetivo específico e formal. Há áreas 
de conhecimento e capacitação que responderão a necessidades transversais do Hospital Central: a 
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anestesia, a instrumentação, as técnicas laboratoriais, a enfermagem de cuidados intensivos e de 
neonatalogia, para citar apenas algumas como exemplos. Mas, as ações de formação devem ser 
formalizadas e constituírem passos de progressão de carreira para os profissionais locais. Devem ser 
objeto de programas de duração mínima para ensino teórico e prático (pelo menos 1 semana). Devem 
incluir avaliação de conhecimentos e atribuição de créditos e diplomas. Devem ser realizadas por 
técnicos especificamente enviados para a formação, e não como complementos rápidos das missões de 
prestação de cuidados médicos. 
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FICHA DO CONTRADITÓRIO 

 
Avaliação da Ação da Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento (SOFID) 

na Promoção do Desenvolvimento (2007-2014) 
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