
 

MOÇAMBIQUE: PLANO TECNOLÓGICO DE EDUCAÇÃO À PROCURA DE PARCEIROS E IDEIAS 

O uso de tecnologias poderá melhorar o sistema educativo e aproximar Moçambique dos 

Objectivos do Milénio, acredita o ministro da Educação, Zeferino Martins, que esteve em 

Londres à procura de parceiros e ideias.    

O ministro aproveitou a participação esta semana no Fórum Mundial de Educação e na BETT, 

uma das maiores feiras de tecnologias, material e ferramentas pedagógicas, para tentar 

impulsionar o Plano Tecnológico da Educação de Moçambique (PTEM), lançado oficialmente a 

30 de Novembro de 2011.    

As vantagens do programa não se resumem aos "equipamentos como computadores e 

tabletes", afirmou à agência Lusa.    

 "O Plano Tecnológico visa modernizar o nosso sistema educativo, para motivar os professores 

e permitir que os nossos alunos tenham acesso a conteúdos de qualidade e desta maneira que 

o sistema nacional de educação melhore o seu rendimento", justificou.     

 Martins salientou os "conteúdos na área da matemática, das ciências, das línguas, há 

exercícios, avaliações, experiências demonstrativas".    

 No Fórum, que decorreu entre segunda e quarta-feira, ouviu experiências de boas práticas 

realizadas noutros países e reuniu com empresas e instituições.  

 Na BETT, que encerra hoje (sábado) após quatro dias, teve contacto com muitas soluções 

tecnológicas, cuja compra faz depender, vincou, dos "recursos e adequabilidade".     

   



Concebido pela Leadership Business Consulting, o PTEM visa modernizar e fazer evoluir o 

sistema de moçambicano através das tecnologias de informação e comunicação, 

nomeadamente a introdução de computadores nas escolas e programas de financiamento 

para que os professores obterem computadores ou a produção de conteúdos digitais   

 Zeferino Martins admitiu que Moçambique irá falhar por pouco os objectivos do Milénio para 

a educação, que prevêem que todas as crianças tenham acesso à escola primária e em 

igualdade de acesso entre sexos em 2015.    

 A consultora portuguesa que desenhou o PTEM acredita que as tecnologias poderão ajudar a 

atingir resultados não só a longo prazo mas também a médio e curto prazo, a nível 

educacional, social e económico.   

"O continente africano, dadas as altas taxas de natalidade, tem um grande número de crianças 

no ensino primário ou que querem aceder ao ensino primário", comentou José Tiago Antunes, 

consultor da Leadership.    

Para "vencer estes desafios existem dois grandes aceleradores", a utilização das tecnologias no 

sentido de melhorar a qualidade do ensino, o sucesso escolar e reduzir as desistências, e 

também o ensino à distância, mais uma vez impulsionado pelas tecnologias.    

Concluída a fase da Estratégia, o Plano Tecnológico depende agora de parceiros financeiros e 

da escolha de soluções tecnológicas para depois passar às restantes fases de implementação 

que deverão continuar até ao fim de 2026. 
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