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Referência do projecto PTDC/AFR/103240/2008
Deslocação a Moçambique entre 15 de Julho a 27 de Agosto de 2011
Esta segunda viagem a Moçambique teve como objectivo a continuação de recolha de
informação, aplicar as entrevistas/questionários, visitar Escolas/Institutos do Ensino
Técnico nas Províncias de Sofala, Chimoio e Cabo Delgado.
A viagem iniciou-se dia 15 de Julho de 2011 (6ª feira). Chegada dia 16/7/11 (Sábado)
 Do dia 18/7/11 a 26/7/11 foi a apresentação das credenciais e contactos na
Direcção Nacional do Ensino Técnico Profissional no Ministério da Educação e
nas Escolas do ET para preparação das entrevistas/questionários. Fiz uma
entrevista com a representante do PRETEP (cooperação italiana no apoio ao
M.E. na implementação da reforma) no Instituto Comercial de Maputo. Recolha
de informação e dados. Estava a decorrer a semana dos “Dias da educação e do
desenvolvimento”, assisti ao debate com a vice ministra da educação, Dra. Leda,
do director do Ensino Técnico, Engenheiro Botas, das Escolas Profissionais,
Eng. Mingocho e um representante da Universidade Aveiro. Também assisti a
uma palestra no Museu de História Natural (20/7) sobre educação ambiental,
onde tive a oportunidade de trocar algumas palavras com o Professor António
Batel coordenador do projecto pensas. Visitei o INEFP (Instituto Nacional do
Emprego e Formação Profissional) e reuni com a directora da Formação
Profissional.
 Dia 27/7/11 partida para Chimoio onde visitei o Instituto Agrário de Chimoio
onde tive oportunidade de trocar algumas impressões com estudantes e
professores.
 Do dia 29/7/11 a 4/8/11, estadia na Província de Sofala. Aqui na Beira recolhi
informação sobre o Ensino Técnico Profissional na Província através da
Direcção Provincial da Educação e Cultura, da Direcção da Escola Industrial e
Comercial da Beira e do Instituto industrial e comercial da Beira, visitei uma
escola privada (Young Africa - a alguns quilómetros da Beira) do ensino técnico

que se encontram registados/certificados pelo Instituto Nacional de Educação e
Formação Profissional (Ministério do Trabalho), o Centro de Formação
Profissional da Beira, o cônsul geral da Beira (forneceu-me alguma informação
sobre a província), a antiga escola de artes e ofícios (que não funciona como tal),
Universidade Católica da Beira, Direcção Provincial do Plano e Finanças, alguns
empregadores (Entreposto) e Bibliotecas.
 Do dia 5/8/11 a 20/8/11, estadia na Província de Cabo Delgado. Direcção
Provincial de Educação e Cultura onde recolhi alguns dados e informações.
Reuni-me com o chefe de repartição da Educação Técnica da Provincia (Prof.
Castro Balão) que foi um facilitador de todo o processo. Tive oportunidade de
falar com os responsáveis pela Geração Biz sobre o plano de actividades para o
ano 2011 em relação á abordagem nas escolas da problemática do HIV/SIDA.
Entrevistas com o Director e Director Adjunto do IICP, o professor Adris
(coordenador/gestão e administração do FUNDEC) e um professor da
especialidade de Contabilidade. Falei com o representante pelos estágios do
departamento

de

mecânica/electricidade

e

da

especialidade

de

contabilidade/curso administração e gestão. Também falei com a chefe de
secretaria que me forneceu alguns dados e informações. Entrevistas com
entidades empregadoras: CFM, Pemba Beach Hotel, uma oficina – Volvo Penta,
Alfândega e Direcção Provincial do Turismo de Cabo Delgado. Aplicação dos
questionários a 2 turmas: uma no novo curriculum/reforma e outra com o
curriculum antigo. Visitei a Universidade Católica de Gestão de Turismo e
Informática e o ESEG (Escola Superior de Economia e Gestão).
 Do dia 21/8/11 a 27/8/11, regresso a Maputo onde apliquei os questionários e fiz
as entrevistas no Instituto Comercial e no Instituto Industrial de Maputo.
Contactos com algumas entidades patronais (Agencia de Viagem) e entrevista
com o responsável pelos estagiários no Museu de Geologia (Sr. Lino). Entrevista
com o reitor do Instituto D. Bosco (formação de professores), com Eng.
Migoncho um dos responsáveis pelas Escolas Profissionais (ligação entre o
Ministério da Educação/Ensino Técnico e a associação Portugal África). Recolhi
mais algumas informações (Escolas, M.E., Instituto Nacional de Estatística,
bibliotecas, livrarias…) e falei com alunos de escolas privadas do Ensino
Técnico. Reunião com o co-orientador Dr. Lourenço do Rosário.

Foram realizados entrevistas/questionários, a alunos e professores/direcção dos
Institutos, em duas províncias: Província de Maputo (Instituto Comercial de Maputo e
Instituto Industrial de Maputo) e Província de Cabo Delgado (Instituto Industrial e
Comercial de Pemba). Também foram feitas entrevistas a entidades empregadoras que
recebem estagiários.
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