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1. EXECUTIVE SUMMARY 

Under the leadership of the African Union’s initative to improve country capacity, a set of 

best practice norms and standards on implementing Education Management Information 

Systems (EMIS) Norms and Standards in ministries of education was collaboratively 

developed by member states of the Southern African Development Community (SADC). 

Based on this work, the SADC Ministers of Education and Training adopted a code of 

practice of 17 principles, and their corresponding standards, at the Ministers’ meeting in 

Kinshasa in March 2010. Subsequently, SADC elaborated an EMIS Assessment Framework, 

with the assistance of ADEA’s Working Group on Education Management and Policy Support 

(WGEMPS) and the region’s EMIS Technical Committee, to benchmark member states’ 

performance against the agreed EMIS Norms and Standards. 

 

The main purpose of the EMIS Norms and Standards is to have a set of criteria and measures 

for advocating best practice and benchmarking countries’ capabilities to produce relevant, 

accurate, timely and comprehensive education statistics and information. Adopting the 

Norms and Standards ensures countries will have sustainable, comprehensive and 

appropriate education management information systems in harmony with international and 

regional systems and practices. 

 

This peer review focused on the four thematic areas of Policy and Legal Frameworks, 

Resource Availability and Utilisation, Statistical Processes and Education Information 

Reporting. In line with the areas, the following were the major findings: 

Policy and Legal Frameworks 

 

Although the Ministry of Education has the mandate to collect, process and disseminate 

education statistics under the NSS law, it does not cover the whole education sector and its 

existence is not well known. Ministry of Women and Social Affairs has the mandate over 

pre-primary education. Weak data sharing between these two ministries affects the ability 

of government to effectively plan for the whole sector. The EMIS policyis embedded in the 

Ministry of Education’s national policy and although data confidentiality is enshrined, the 

policy is silent on the archiving of data and data collection instruments. Given the 

importance of sector wide planning, education and training statistics are not formally 

shared across ministries; this may limit effective planning and monitoring. 

 

 The Ministry of Education has been delegated the mandate for to collect, process and 

disseminate education data. This mandate arises from National Statistical System 

(NSS) law that established the National Institute of Statistics (NIS). Although 

documentation on how this delegated law should be executed is available, it is not 

widely disseminated by NIS.  

Through NSS, the Ministry of Education’s Directorate of Planning and Cooperation 

(DIPLAC), in particular the EMIS Unit and the Directorate of Higher Education are 
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given the responsibility for the collection and production of statistics in the 

education sector. There are established roles and responsibilities for EMIS at all 

levels. However, the mandate for the collection of pre-primary education data is 

under the Ministry of Women and Social Affairs. This may pose a challenge for the 

comprehensive collection of statistics and planning of the education sector as a 

whole. 

 There is no specific policy or guidelines on how long the data collection instruments 

should be kept and modalities for their disposal. 

 Information sharing is not very formalised, especially across Ministries.   
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1. Lobby NIS to disseminate widely, including to all Ministries, the existing 

documentation on how to execute the delegated law on statistics.  

2. Strengthen collaboration between the Ministry of Education and the Ministry 

of Women and Social Affairs, and in particular buildtheir capacity to provide 

comprehensive and quality data on Pre-Primary Education. 

3. Implement the existing policy on data retention and disposal, with respect to 

the annual school census questionnaires. 

4. Formalise information sharing with other stakeholders. 

 

 

Resource Availability and Utilisation 

 

Unlike in many other Ministries of Education, resources provided for the Ministry is 

recognised as sufficient for the needs of the Directorate of Planning and Cooperation to 

implement EMIS effectively at central, provincial and district levels. It covers adequate 

resources to undertake annual school and other education institutional censuses as well as 

providing regular capacity building of EMIS staff at all levels.  The Ministry has highly 

qualified EMIS staff at the central level and in a few provinces and districts especially in the 

peri-urban and urban areas. However, skill gaps are prevalent at most local district level 

offices. Despite the efforts the Ministry has placed on training its EMIS personnel, a key 

challenge remains in retaining staff.  

 

Notably, EMIS staff is specifically focused on core EMIS functions – a feature often a 

challenge in many other Ministries of Education – and are not distracted with other 

competing priorities. Further, there are opportunities for EMIS staff, particularly at the 

central level, to participate in important international forums, such as the SADC EMIS 

Technical Committee among others, where best practice, standards and EMIS work 

experiences are shared. 
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The Ministry has recently invested heavily in the use of ICT for information management at 

all levels. This was in response to the UIS’s assessment of their EMIS system some four years 

previously. The majority of district offices are now connected through internet to the 

headquarters.  

 

Finally, the Ministry uses performance based reporting to ensure the appropriate 

monitoring of its resources, financial, technological and staff, in implementing effective EMIS 

delivery. 

 

R
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 1. Expand staff capacity building programmes for all levels. Lobby for the 

recruitment of EMIS staff to fill existing gaps, especially at the lower levels, 

and for putting in place appropriate retention mechanisms (e.g. using project 

funds).  

2. Integrate new ICT initiatives and processes in the EMIS cycle, such as the use 

of mobile data capturing technology and optical scanning coupled with the 

development and/or upgrading of staff skills and competences. 

 

 

 

Statistical Processes 

 

The Ministry’s Directorate of Planning and Cooperation follows internationally recognised 

practices in its data collection, processing, publication and dissemination. There are some 

areas which need further improvement but standards are high. 

  

 Sound methodological processes aligned to national and international standards for 

data collection, processing, publication and dissemination are relatively applied.  

 Specialised surveys are conducted in collaboration with partners and other 
stakeholders to supplement data sourced from the school census, such as on equity 
and quality improvement (for example, exploring cases of seemingly high pass rates 
in some areas with poor reading ability.) 

 There is a data collection instrument for each sub-sector, except for pre-primary 
education which the Ministry in charge is in the process of developing, posing a 
challenge in data collection for this sub-sector. 

 Data collection instruments cover the minimum core education aspects required by 

international frameworks except for items on ICT, finance and pre-primary education 

where these are lacking. 

 The Ministry uses projected population data, by age, from NIS in all indicators 

requiring the use of population data. The government undertook the last population 

census in 2007.  
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1. Continue building capacity of staff to use modern methodological processes 

for data collection, processing, publication and dissemination. Also, build 

staff capacity on data imputation and statistical modelling, in particular 

survey designs and data estimation techniques.   

2. Ensure that any specialised surveys undertaken by the Ministry document 

the degree of sampling and non-sampling errors involved  

3. Continue the ongoing collaboration with stakeholders on statistical 

processes to enhance data quality, such as participating in specialised 

surveys that support quality improvemement in the education sector. 

 

 

Education Information Reporting  

Notably to its credit, the Ministry of Education publishes its annual statistical reports on 

educational statistics collected within the same school year.  These reports are said to 

address the needs of identified users, although the Ministry does not have its own user 

feedback or satisifcation survey to properly assess these needs. Nevertheless, Ministry 

personnel participate in regular user surveys conducted by NIS which reflect on the value of 

education statistics. 

The Ministry’s education statistics are recognised as accurate and reliable by users. The 

census coverage of both private and public school institutions is regularly 98 per cent return 

rate which is particularly high. Their statistics are, additionally, consistent, comparable, 

coherent and compatible over time with data from other national surveys.  

The Ministry publishes education statistics according to set schedule and guidelines. As a 

result of decentralization, the Ministry has delegated the publication or release of 

preliminary data to the district education offices. However, deviations from the set schedule 

are also not publicised to stakeholders.  

Although the education statistics in the annual reports are comprehensive, they tend to lack 

adequate analysis on trends and their possible explanations. Some challenges remain in that 

the statistics do not cover pre-primary sector or learners with special education needs. In 

addition, the data is not disaggregated by rural and urban characteristics. The Ministry has 

made available their annual statistical profiles of education instituitons online in excel forms 

which allows external researchers to make value added analysis to the collected data. 

Finally, the Ministry needs to address the fact that it does not have a formal strategy for 

disseminating its statistical publications to stakeholders. 
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1. Ensure schools, districts and communities are provided with annual statistical 

summaries of their institutional profiles (such as a school report card with 

selected key indicators compared against other schools/districts as a means of 

giving feedback. 

2. Conduct the Ministry’s own user satisfaction surveys on education data 

regularly and widely consult users on their needs. 

3. Publicise in advance any deviations from the data release schedules. 

4. Consider producing simple analytical reports on education statistics that are 

for easy stakeholder understanding and usage. 

5. Incorporate data on learners with special needs, the availability of ICTs and 

indicators on education finance in new data collections.  

6. Assign the revised urban/rural status enumerator areas by NIS to schools, for 

data disaggregation.  

 

 

In conclusion, Mozambique scores as follows: 

Focus Area Average Score 

A: Policy and Legal Framework 3.1 

B: Resource Availability and Utilisation 3.0 

C: Statistical Processes 3.2 

D: Education Information Reporting 2.7 

Overall average score 3.0 

 

Mozambique’s EMIS largely complies with the SADC EMIS Norms and Standards, with an 

overall average score that falls within the “Acceptable Education Statistics” range. The DQAF 

process undertaken in 2010 has also contributed to this outcome as the Ministry addressed 

some of its recommendations. Key challenge areas that need improvement include 

education information reporting, some aspects of the policy and legal framework and 

resources. The SADC Secretariat, ADEA and the Ministry’s partners will support the 

implementation of a three-year action plan to be developed by the Ministry, drawing from 

the report’s recommendations.  
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2. BACKGROUND 

A set of regional EMIS Norms and Standards were collaboratively developed by member 

states, and the 17 principles and their standards produced were adopted by Ministers of 

Education and Training at their SADC Meeting in Kinshasa, March 2010. Subsequently, SADC 

with the assistance of ADEA’s Working Group on Education Management and Policy Support 

(WGEMPS) and SADC’s EMIS Technical Committee elaborated an EMIS Assessment 

Framework to benchmark member states’ performance against the agreed EMIS Norms and 

Standards. 

 

The main purpose of the EMIS Norms and Standards is to have a set of criteria and measures 

for advocating best practice and benchmarking countries capabilities in being able to 

produce relevant, accurate, timely and comprehensive education statistics and information. 

Adopting the Norms and Standards ensures countries will have sustainable, comprehensive 

and appropriate education management information systems in harmony with international 

and regional systems and practices. 

 

The SADC EMIS Norms and Standards (ENS) gives member states a very strong tool to abide 

by; this fosters regional integration – peer review and a development of the collective even if 

it may be at a different pace for different member states. It is broad in approach and looks at 

the following areas: 

 

A. Policy and Legal Frameworks, 

B. Resource Availability and Utilisation 

C. Statistical Processes  

D. Education Information Reporting  

 

The four areas of focus contain 17 principles/norms and their standards. Underpinning the 

Norms and Standards is a principle of the Quality of Statistics which is defined as ‘fitness for 

use’.  The Quality of Statistics has eight dimensions of quality, namely; relevance, accuracy, 

timeliness, accessibility, interpretability, coherence, methodological soundness and 

integrity.  

 

 The SADC ENS is not copyrighted, but owned and collaboratively developed by member 

states and adopted by Ministers of Education as a regional code of practice. Although based 

on an analysis of international best practices in statistics, with the assistance of StatsSA (the 

South African statistical bureau), it was developed bottom-up with country EMIS experts. 

 

The ENS aimed to employ a scoring strategy that is as objective as is possible, to ensure the 

final scores allocated to countries are not questionable. The assessment framework enables 
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country self-assessment with peer ranking by external member state experts. Each of the 17 

Norms are broken down into a number of components. Components are high level 

descriptors of a number of standards. The degree of implementation of a Standard 

associated with a Norm is measured on a 4 point assessment scale. The ideal Standard is 

embedded in “Quality Statistics” (Level 4) while inadequate implementation will earn a Poor 

Statistics (Level 1). 

3. INTRODUCTION 

A key challenge facing the SADC Region’s ability to report on its human resource 

development achievements and challenges is information gaps or “data blanks”. This is a 

problem of inadequate data coverage of all education institutions (both public and private) 

and all sub-sectors in the education system. In other cases, it is the structural arrangements 

for the management of education in the absence of a policy and norms and standards for the 

management of education information. Some countries have more than one Ministry 

responsible for the delivery and management of education and therefore each Ministry 

collects its own data and information.  

 

Issues of duplication, varying definitions and poor coordination of sector wide data arise 

and thereby affect the quality and availability of education statistics. These issues are 

compounded when comparisons are made across countries. As a result few Member States 

are reporting comprehensively on all the required global education indicators.  This tends to 

lead to a number of problems in monitoring and evaluating the performance of an education 

and training sector in countries and across the region. 

 

Effective country capacities in Education Management Information Systems (EMIS) is one of 

the priority areas in SADC‘s Regional Education and Training Implementation Plan and the 

African Union’s Plan of Action for the Second Decade. 

 

This EMIS Peer review is aimed at assessing how Mozambique has embraced the SADC EMIS 

Norms and Standards and, in particular, benchmark good practices, identify challenges and 

make recommendations on improvements. 

4. PEER REVIEW METHODLOGY 

The peer review methodology used involved the following: 

 Review of the national assessment of country performance on the ENS framework 

 Face to face interviews and focussed discussions with key roleplayers; 

 Administration of the Framework matrix 

 Review of documentation, instruments, policies, and reports; 

 Debriefing and presentations of the preliminary findings and report. 

 



MOZAMBIQUE EMIS PEER REVIEW REPORT 
 

EMIS Norms and Standards Page 10 
 

The Mozambique EMIS department conducted a self-assessment using the scoring matrix as 

provided for in the Norms and Standards Assessment Framework. These scores provided 

the basis for deliberations on the country’s EMIS. Through an interactive process of 

engagement, debate and data collection, the scores were queried and amended where 

necessary and according to the results of the peer review team’s evaluation of available data 

and information.  

 

The peer review team made a courtesy call and briefed the Permanent Secretary of the 

Ministry of Education about the review, had separate introductory discussions with the 

national assessment team and the local education group which includes partners and civil 

society representatives (LEG). The team dedicated the remaining three days to reviewing 

the national assessment report and agreeing on the score levels based on oral justifications; 

documentary supporting material; experience sharing from the peers themselves; outcome 

of discussions with LEG; visits and discussions with staff from other Ministries (Ministry of 

Women and Social Affairs), government bodies (National Institute of Statistics), the Ministry 

of Education’s provincial and district offices and from a secondary school. 

 

The team presented its initial findings at an exit meeting on the fifth and final day, chaired 

by the Permanent Secretary in the Ministry of Education and comprising officials from the 

Ministry of Education, the Ministry of Women and Social Affairs, the National Institute of 

Statistics and LEG. 

 

The report was subsequently validated by the Ministry of Education, the SADC 

represenative and partners at a one-day workshop in Maputo in October 2014. 

5. LIMITATIONS OF THE REVIEW 

The assessment was conducted at a time when schools were closed and as such, the team 

could not interact with some pupils. Among the groups that we could not meet include staff 

from Accounts (Finance) and Audit sections. There was language barrier and the team had 

to seek the services of an interpreter. There are always possibilities associated with 

misinterpretation and misrepresentation of facts when third parties are involved.   

 

As regards the framework itself, a single-valued aggregate data quality measure is subject to 

all the deficiencies associated with widely used indexes where many of the variables and 

implicit weightings are likely to be subjective. Also, the framework may not sufficiently take 

into account the specific country or institutional contexts which may make it difficult for 

some countries to meet the ideal standards outlined under Quality Level 4. In addition, some 

measures did not have moderate measures of performance and only two levels making it 

difficult to assess appropriately. 
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The methodology largely rests on country self-assessments which may also limit the 

usefulness of the framework. Further, there is a tendency for the data producer to rate their 

data quality highly while the consumers of the statistics will perceive the data to be less 

credible, timely and free of error. There is limited engagement with the consumers of the 

statistics in this assessment framework which makes it biased towards the producers.  

6. COUNTRY PROFILE 

Mozambique is a SADC member state with a total surface area of 801, 590 square kilometres 

and a population projection of 23.9 million as at 2011. The Republic of Mozambique gained 

its independence from Portugal in 1975 and its capital city is Maputo. It operates as a 

unitary Presidential Constitutional Republic. The official language is Portuguese but it has 

nine major vernacular languages (Tsonga, Ronga, Chopi, Tonga, Ndau, Tswa, Swahili, 

Makhuwa and Sena).  

 

The currency in Mozambique is the Mozambican metical (MZN). The total GDP (PPP) as at 

2012 was USD26.3 billion, while per capita income stood at USD1, 169. The total nominal 

GDP was USD14.6 billion, with a per capita income of USD650.  

 

The country’s education system mainly comprises: 

 

 Pre-Primary and other Early Childhood and Care Education (ECCE) – ages 4 and 5 

years. 

 General Education (between ages 6 and 17) 

 Technical and Vocational Education and Training (TVET) 

 Tertiary Education (from age 18 and above) 

 Literacy and Adult Education 

 

General Education encompasses Primary Education (2 levels) and Secondary Education (2 

levels).  The TVET sub-sector has elementary, basic and middle levels, while there are three 

grades under Literacy and Adult Education – both have shifts. Teacher training is offered at 

three levels by designated institutions: basic, mid, and higher. Tertiary Education goes up to 

seven years. 

 

The figure below shows the type of education system that Mozambique has adopted: 
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The Ministry's structure includes an inspectorate, four departments and 12 directorates that 

include the Directorate of Planning and Cooperation. Detailed information about the 

structure, including the functions of each of the components, is contained in the 

government's Supplementary Bulletin (Gazette Notice) No. 15 of Thursday, April 14, 2011. 

 

The diagram on 

the right* shows 

the structure of 

the Directorate 

of Planning and 

Cooperation 

(DIPLAC), 

where EMIS is 

one of the four 

departments 

under this 

Directorate 
 

*Diagram labelled in Portuguese 
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7. FINDINGS 

The findings from the peer review have been presented according to the 17 thematic areas 

in the EMIS Norms and Standards as given below: 

A.   Policy and Legal Frameworks 

Policy and legal frameworks governing education statistics have a significant influence on 

the effectiveness and credibility of a Ministry of Education to produce and disseminate 

education statistics.  The relevant issues are a mandate for data collection from all education 

institutions and bodies, clarity on roles and responsibilities, registration of pupils and 

institutions, commitment to quality, reporting accountability, statistical confidentiality, 

impartiality and objectivity. All education statistical policy frameworks come under the 

umbrella of national statistical policy. 

 

“The National Statistical System (SEN) was created under the Act (Law No. 7/96 

of 5 July 1996). Among its aims is to encourage and promote the training and 

professional development of staff serving in official statistical activity. It 

conducts official statistical activity based on the principles of statistical 

authority, statistical confidentiality, technical autonomy, impartiality, 

transparency, reliability, relevance and statistical coordination. Under the 

principle of statistical authority (Article 6), authority is granted to the National 

Institute of Statistics (NIS), in the exercise of statistical activities, to carry out 

surveys with mandatory response within set time limits, and perform all 

necessary steps for the production of statistics. NIS can request statistical 

information from all statistical units. Article 13 (Statistical Coordination): 

Power is given to SEN to prepare and approve technical standards, 

classifications, concepts and definitions of mandatory uniform application by all 

entities involved in official statistics, in order to ensure harmonization, 

integration and comparability of statistics produced.” 

 

Norm 1: Mandate for Data Collection for the Education Sector 

The Ministry of Education has a delegated mandate for data collection, processing and 

dissemination on all the education sub sectors, apart from pre-primary education, arising 

from the National Statistical Systems (NSS) law that established the National Institute of 

Statistics (NIS). The law assigns responsibilities and establishes rules and procedures that 

must be observed in the context of statistics for all economic and social sectors. However, 

although the documentation on how this delegated law should be executed is available, it is 

not widely disseminated by NIS.   

 

Through NSS, the Directorate of Planning and Cooperation (DIPLAC), in particular the EMIS 

Unit has responsibility for the collection and production of statistics in the education sector 

and the Directorate of Coordination of Higher Education for statistics under higher 
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education. There are established roles and responsibilities for EMIS at all levels. However, 

the mandate for the collection of pre-primary education data is under the Ministry of 

Women and Social Affairs. This may pose a challenge for the comprehensive collection of 

statistics and planning for the whole sector for future purposes.  

 

The Ministry has an EMIS strategy in its national plan. As a result the response rate and 

compliance of schools providing data is very high (above 98%) and non-compliance is 

mainly due to the remoteness of some schools in bad terrain. The Human Resources (ECAF) 

data of the Ministry is not linked to EMIS data. Equally, there is no formal system in place 

guiding information sharing across Ministries.  

 

Recommendations: 

 Strengthen collaboration between the Ministry of Education and the Ministry of 

Women and Social Affairs, and in particular buildtheir capacity to provide 

comprehensive and quality data on Pre-Primary Education. 

 Formalise information sharing with other stakeholders. 

 Lobby NIS to disseminate widely, including to all Ministries, the existing 

documentation on how to execute the delegated law on statistics.  

 

Norm 2: Quality Commitment 

Policy frameworks, processes and procedures to ensure quality data are in place in 

accordance with the National Statistical Systems Law. The processes include the use of 

automated systems with fully functional validation procedures. Data from other statistical 

surveys outside of the Ministry is also checked and acts as some form of audit as it is 

compared to EMIS data to ensure consistency. In addition, data is collected in three shifts – 

morning, afternoon and evening – which is critical in teacher deployment and construction 

of classrooms. 

 

Data on children with special education needs (CSEN) is not collected, making it difficult to 

know exactly how many they are in schools. Such data could help various stakeholders 

when planning for interventions.  

 

Recommendation: 

 Incorporate data on learners with special needs in new data collection 

processes. 

 

Norm 3: Statistical Confidentiality 

An essential precept of international EMIS standards is that information on individuals is 

not released without due attention to confidentiality protocols. In Mozambique, 

confidentiality with regard to individual data is well stated in the Ministry’s policy 

document, but not observed in few instances, such as access to data on HIV and AIDS. Use or 

access to individualized data is only authorized for statistical purposes, and authority has to 
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been given by responsible officers before the data is released to the user. Checks are in place 

to ensure only aggregated data is publicly available. Even though most data on institutions, 

students, teachers and other particulars of the school census are aggregated, such 

aggregated data could also be confidential and damaging at times, especially data related to 

HIV and AIDS. Necessary protocols apply all the time to external users accessing statistical 

data though the Ministry needs to improve on user’s awareness of the protocols through 

training. 

 

There is no policy with regards to how long the data collection instruments (hard copies) 

should be kept and modalities for their disposal. This could lead to serious 

challenges/complications as members of staff need to be protected in case of any 

unauthorised access. Moreover, hard copies should have a limited timeframe after which 

they should be disposed in the interest of security, confidentiality and storage space. 

 

Recommendations: 

 Implement the existing policy on data retention and disposal, with respect to 

the annual school census questionnaires. 

 Improve users’ awareness of the protocols on external user access to statistical 

data. 

 

Norm 4: Reporting Accountability 

As an obligation by the law, education statistics are produced and disseminated within the 

year (four months after data collection), presenting a very good turnaround time, though 

data on pre-primary education is not included as the mandate is with a different ministry. 

The dissemination schedule is part of the annual work program and was incorporated 

recently in the EMIS documentation. Reports to international organizations such as SADC, 

the African Union and other international agencies include most of the required information.  

However, there are gaps in financial and ICT data.  

 

Recommendation: 

 Incorporate data on pre-primary education, finance and ICTs in the annual 

statistical reports 

 

Norm 5: Impartiality and Objectivity 

Education statistics need to be recognised by users as having a high level of objectivity with 

little political or other influence in their production. Typically in the Ministry, statistical 

production follows international practices which are enhanced by the use of the EduStat 

software designed for governmental EMIS. External users, such as the local education group, 

indicated that they perceive the release of statistics in the media as objective and impartial 

with minimal political interference in their outcomes. 

 

However, improvements are needed in the statistical production process. Staff need more 

capacity to be able to make modifications to the EduStat software. In addition, the software 
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needs to be used even at district level to avoid wasting time and duplication of data capture 

at district and province.  

 

Further, when errors, on certain occasions, are identified when analysing the consistency of 

the data based on time series analysis, this is not published. Similarly, when data is updated 

to ensure consistency, in most cases this is not disclosed. This may have serious challenges 

as some stakeholders may be using old versions of publications in their day-to-day 

references to education statistics. 

 

An attempt is also made to ensure the published reports include information on the 

methods and procedures for statistical reports, though the information is not in detail. 

However, the major concern is that there is no policy direction with regards to 

dissemination of preliminary data. Staff members (except at district level) have to wait until 

the data is finalised for them to give out even to those that need it urgently. This creates 

unnecessary data gaps especially if the data is required for planning and budgeting 

purposes. 

 

New employees are given guidelines but not adequately inducted on the professional and 

ethical conduct with regards to work and handling of data. There needs to be a clear 

strategy on how such should be handled. 

 

Recommendations: 

 Publicise adjustments made to existing published report, arising from 

identified errors. 

 Fully disclose information on data that is updated to ensure consistency. 

 Put in place a clear strategy for inducting new EMIS staff on the professional 

and ethical conduct with regards to work and handling of data. This is in 

addition to the guidelines they are already being given. 

 

Norm 6: Registration of institutions 

Institutions of education and training (both public and private) are compelled to be 

registered in the Ministry of Education except those providing pre-primary education. A 

master list exists and is updated annually with public and private institutions registered 

being published in the Government Gazette, i.e., all institutions must be authorized by 

respective Ministries. For statistical purposes, the institutions registered with the Ministry 

of Education, are assigned a unique identification code. 

 

Recommendation: 

 As a pre-condition for incorporating quality data on pre-primary education in 

the statistical report, support the Ministry of Women and Social Affairs with 

the registration of public and private institutions offering pre-primary 

education. 
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Norm 7: Registration of learners 

International practice is that all learners are required to present their birth certificate/ 

records in order to enrol in an education institution. The Ministry collects data by age using 

birth certificates, verbal confirmations from guardians and school enrolment records. 

However, it was not very clear as to how birth confirmations are done as this could result 

into age specific indicators being distorted. Nonetheless, this should not be among the 

barriers to accessing education by learners.  

  

Recommendations: 

 Closely collaborate with chiefs/village elders to put in place appropriate 

mechanisms for verifying the birth dates for learners with no birth certificates. 

This will avoid distortion of age-specific indicators. 

 Collaborate with the institution mandated with registration of births in 

advocating for the continuous registration of all children born in Mozambique. 
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B.   Resource Availability and Utilization 

Adequate resources and their effective use in managing an education management 
information system have a major impact on the quality of education statistics. 
 
Norm 8: Adequate resources 

The Ministry of Education under the Directorate of Planning and Cooperation has a budget 
for EMIS at the central, provincial and district levels. However, there is need to have the 
resources for EMIS “Ring-fenced” to shield them from any possible abuse or misapplication. 
The revelation that EMIS finances are allocated to EMIS but the absorption capacity is 
limited is worrying as this may lead to a reduction of resources.  
 
The Ministry has sufficiently qualified EMIS personnel only at the central level and in a few 
provinces and districts, especially in the peri-urban and urban areas. While the Ministry has 
a plan and strategy in place for capacity building, there is apparently no visible 
comprehensive government-wide policy, or ministry-targeted mechanisms, in place for staff 
retention, especially EMIS staff. In fact, capacity building should be on-going in view of the 
wide demand for competencies in EMIS by many stakeholders. The setting up of a college to 
train people in statistics is also commendable and timely in view of the need for people who 
can easily interpret data. 
 
Staff members working in EMIS participate in international fora where best-practices, 

standards and experiences are shared. The Ministry has invested heavily in the use of ICT 

for information management at all levels. However, more investment is required in 

equipment and office space especially at the lower levels.  

 

Recommendations: 

 Capacity building should be on-going and for all levels. Consider deliberately 

absorbing graduates, as part of the EMIS staff recruitment process 

 Lobby government to develop an appropriate comprehensive policy on staff 

retention; also put in place ministry-targeted retention mechanisms (e.g. using 

project funds) for EMIS staff.  

 Integrate new ICT initiatives and processes in the EMIS cycle coupled with the 

development and/or upgrading of staff skills and competences. 

 Progressively invest in equipment and office space for EMIS, especially at the 

lower levels.  

 

Norm 9: Cost effectiveness 

 The Ministry has mechanisms in place for monitoring financial, technological and human 
resource utilisation. The Directorate of Finance within the Ministry has a financial 
management information system that is able to detect and monitor usage of funds. However, 
there is need for EMIS staff to also monitor usage of funds as staff in the accounts section 
may misapply the funds to other equally needy areas. Staff members working in EMIS are 
mainly used to perform core EMIS functions. At times, however, they work on other 
activities outside of EMIS, particularly in IT support, troubleshooting and examinations.  
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ICTs are used in most essential operations in the statistical value chain and the usage has 

enhanced productivity in the ministry. 

 

Recommendations: 

 EMIS staff should be encouraged to also monitor usage of funds to avoid 

possible misapplication of funds allocated to EMIS to other equally needy 

areas. 
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C.   Statistical Processes 

 

The Ministry has been producing regular statistics, which are available online, since 2008. 
The Ministry has data from 1975 to date and statistical reports are available online, both in 
Portuguese and English. Data collection and processing is centralised up to the provincial 
level using EduStat, a software package developed and customised in-house. The team was 
provided with a copy of the 56-page documentation for software, developed in 2013 and 
which is to be printed and made available in 2014. The documentation was developed in 
partnership with UNESCO Maputo office and describes the procedures for collecting, 
processing, analysing and disseminating statistical information for the management of the 
National System of Education. It provides valuable contribution to the dissemination and 
harmonization of the technical and methodological procedures for the production of 
education statistics at the national level. 
 

Norm 10: Sound Methodology and Appropriateness of Statistical Procedures 

The Ministry, in most cases, follows sound methodological processes according to 

international and national standards for data collection, processing, publication and 

dissemination. It has been using electronic databases since 1981 and, from 1994, the data 

management process has been decentralised down to the provincial level. Every year the 

Ministry publishes brochures on General, TVET and Higher Education. In addition to this, 

the data is accessible online through pivot tables to external users. The Ministry produces a 

review report of the education system and a second report that analyses the social and 

economic plan. The area of documentation, however, requires more strengthening 

especially in terms of making the system’s operational and user manuals more widely 

available. A UNESCO representative indicated that, following the UIS’s data quality 

assessmen framework (DQAF) review in the Ministry, his organization is in the process of 

supporting the printing of guides on system documentation, although PDF versions are 

already available for distribution. 

  

The Ministry pilots its census questionnaires for validity and reliability. Piloting surveys 

began in 2012 in collaboration with NIS, and also involves other other stakeholders – the 

fear, however, is that these may remain at pilot stage, without being included in the 

mainstream data collection process. The Ministry continues to undertake learner 

assessments and participate in SACMEQ studies. The results of these studies are 

incorporated into the EMIS monitoring process. 

 

Data verification processes are robust, with internal control included in the various sub-

sector level questionnaires and checking and signing off of filled questionnaires by receiving 

officers. Current figures for enrolment are also checked against previous year’s results. 

Routines embedded in the statistical software control data consistency during data entry, 

but consistency checks do not embrace the entire statistical production process. A key step 

of identifying and estimating missing data is not embraced, largely due to the high rate of 

response received (averaging 98%) over the years. 
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 This practice of data verification needs to be extended to the Ministry of Women and Social 

Affairs which is facing challenges with its data collection instrument for pre-primary 

education. The Ministry does not, at the moment, include pre-primary education data on its 

annual school census report. The Ministry recently introduced an extraordinary sample 

audit survey to assess the level of data reliability from some educational institutions, the 

results of which have yet to be ascertained. 

 

In terms of survey designs, the Ministry has not appreciated the necessity to undertake its 

own specialized surveys, instead occasionally carrying out research projects and sample 

surveys. These tend not to be properly documented in terms of procedure. The Ministry, 

however, collaborates with the National Institute for Educational Development (an organic 

unit of the Ministry) and other partners such as USAID, UNESCO and UNICEF to supplement 

data sourced from the Ministry’s annual school census. There is room for EMIS staff to 

master certain statistical processes, such as survey designs and data estimation techniques 

and the use of weighting scores of critical indicators.   

 

Procedures ensuring consistent use of standard concepts, classifications as well as 

definitions are mostly documented. A glossary of terms and their definitions is part of the 

annual school census report. There appears to be some concern regarding the conformity of 

some of the definitions with global definitions. The Ministry, however, uses global indicator 

definitions as defined by UIS. Any deviations – for example the EMIS definition of 

Completion Rate at the national level, which may differ from that defined by other countries 

– are contained in the glossary. 

 

The Ministry’s has a questionnaire for each of the education levels under its mandate, 

including higher education. The questionnaires appear to be very up to date with changes 

made as and when need arises in terms of new user requirements – for example, the causes 

of drop-out have recently been introduced. The Ministry collects enrolment data by age. 

 

Data available for the management of educational institutions are compatible with the 

requirements of the education census instrument – including a glossary of standard 

concepts being available – hence meets the needs of the education sector. The database is 

also regularly updated in response to user needs. This applies to the sub-sectors under the 

authority of the Ministry of Education. 

 

Due to the very high data coverage recorded by the annual school census over the years, the 

Ministry has never had to impute missing data. Thus, in the event that the Ministry needs to 

undertake this exercise at any point, it does not have the mastery of the estimation 

techniques. 

 

Data correction is done at the school level. The school head and district offices must verify, 

stamp and sign the filled questionnaire. The school heads refer to previous years’ data as 

filled in questionnaires from previous years are kept at the school. There is also space on the 
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questionnaire for the school head to write any observations. The procedure on how to fill in 

data is disseminated to the school directors. Including totals in the questionnaire allows the 

school heads to validate their statistics and also to be able to include the information in their 

own records. Data revision procedures are discussed and disseminated to school heads in 

regular meetings. 

 

Mozambique uses school age population data from NIS only. These are obtained from 

censuses and projections. The last population census occurred in 2007. 

 

Recommendations: 

 Continue building EMIS staff capacity in using modern methodological 
processes aligned to national and international standards for data collection, 
processing, publication and dissemination. Also, build staff capacity on data 
imputation and statistical modelling e.g. survey designs and data estimation 
techniques.   

 Continue the ongoing collaboration with stakeholders on statistical processes 

to enhance data quality. 

 

Norm 11: Non-Excessive Burden on Respondents 

Data collection is done twice a year at pre-determined periodsand covers core education 
aspects except ICT, finance and pre-primary education. This is done in a bid to limit the 
burden on the respondents. The Ministry also collaborates with partners on other sampling 
surveys, with the full authority and participation its technical staff, to supplement the school 
census.  
 

Although the education statistics produced, satisfies the planning work of the Ministry, it 
was difficult to ascertain the same for other users. At one point the Ministry even supplied 
financial expenditure data. This has, however, ceased as the Ministry of Finance no longer 
supplies this data disaggregated by levels of education. 
 
The Ministry collaborates and participates with other players such as NIS and USAID in 
monitoring internal education surveys – but the Ministry does not, on its own, conduct any 
surveys outside the school census. 
 

Recommendations: 

 Put in place advocacy strategies that encourage the use of the education 
statistics produced by different sectors in the Ministry in their work. 

 Undertake regular market surveys on the needs of other sectors and actors to 
develop a culture of using education statistics that the Directorate of Planning 
and Cooperation (DIPLAC) generates. 

 



MOZAMBIQUE EMIS PEER REVIEW REPORT 
 

EMIS Norms and Standards Page 23 
 

 
 

D.   Education Information Reporting 

 

Norm 12: Relevance 

The Ministry has an EMIS strategic plan and produces education statistical reports in line 

with the needs of identified users. However there are minimal user feedback and user 

satisfaction surveys conducted. 

 

The Ministry regularly holds annual review meetings with key stakeholders, including 
cooperation partners. This is in addition to other meetings held by DIPLAC. The Ministry 
also coordinates meetings between partners. The “Superior Council of Statistics” is the 
highest consultation group on statistics. This interministerial body is chaired by the Prime 
Minister. It meets twice a year. The Ministry has a record of core users – those who regularly 
use data produced by the Ministry. 
 
School census feedback reports are sent to the provinces. Each province may receive a small 
number of copies. The Ministry, however, cannot be fully certain if these copies go down to 
the school level. In Zambia for example, customised and brief sheets on indicators are 
printed for each school to ensure coverage rather than printing an entire brochure. Pivot 
table reports are available online but not all schools have access to the internet, and hence 
to the tables. 
 
The Ministry has a strategic plan for EMIS, called the “Sector Master Plan for Statistics 
(2013-2017)” which includes ECD. Its annual publications include some, but not all, 
indicators whose development factors-in reporting for EFA, AU, SADC and MDGs. Training of 
EMIS staff has only been conducted once and internally. Although the Ministry deems this to 
be sufficient, the review team was of the view that the number of training sessions be 
increased to once every quarter. 
 

3.2 

3.3 3.2 

4 

4 4 

Sound Methodology and
Appropriateness of

Statistical Procedures

Non-Excessive Burden on
Respondents

Focus average

Figure 3: Statistical Processes 

Mozambique

International Norm



MOZAMBIQUE EMIS PEER REVIEW REPORT 
 

EMIS Norms and Standards Page 24 
 

Recommendations: 

 Develop and implement an effective user consultation mechanism (borrowing 
from the Zambia experience, for example, where stakeholders make 
suggestions about what data they would like to include).  Conduct own user 
satisfaction surveys on education data and widely consult users on their needs. 

 Eliminate bulk feedback reports by selecting a set of key indicators and 

producing provincial and district profile sheets, and sharing with the lower 

levels up to the schools – consider having this process built into the EduStat 

software. 

 Conduct regular, scheduled internal training of EMIS staff. 

 

Norm 13: Accuracy and Reliability 

The Ministry has accurate and reliable education statistics arising from an average response 
rate of 98 per cent from schools. These statistics are consistent and comparable with data 
from other surveys. As mentioned earlier, ECD is under the mandate of the Ministry of 
Women and Social Affairs. 
 
The Ministry has a complete and updated master list of its registered public and private 
higher education institutions. Thus, the coverage of this sub-sector is complete. The master 
list is updated annually. 
 
The Ministry does not normally carry out sample surveys, but are involved in those 
conducted by partners. The Ministry ensures that its officials are present during the partner 
surveys to ensure that the correct methodology is used. The credibility of the annual school 
censuses are therefore re-enforced by these partner surveys. Data consistency checks are 
inbuilt in the EduStat software and, in addition, consistency is checked at the data source 
and triangulation takes place. 
 

Recommendations: 

 Ensure specialised surveys undertaken document and share information with 

regard to the degree of sampling and non-sampling errors. 

 Build skills to calculate sampling and non-sampling errors, in the event that 

the current high survey response rates are to drop in future. 

 

Norm 14: Timeliness and Punctuality 

The Ministry publishes and disseminates education statistics according to set schedule and 
guidelines. The guidelines do not allow for the dissemination of preliminary data except at 
the district level. Deviations from the set guidelines and schedule are also not publicised to 
partners and stakeholders.  
 

The annual school census report is released regularly, within 12 months and across all 
education sectors. The report is normally published between June and August, as per the set 
calendar. Even though actual publishing dates are sometimes missed, it is not often and not 
out of disregard. Thus, although guidelines on the frequency of data release are in place, the 
Ministry misses some release dates. 
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Since the decentralisation of services in the sector, the head office no longer works with 
preliminary data as it is processed at the district level. The head office does not give out 
preliminary data and if requests are made, data from the previous year is given. If the 
request requires data from that year, it can be projected. 
 
Recommendation: 

 Publicise, in advance, any deviations from the set guidelines and schedule for 
data release. 

 

Norm 15: Coherence, Consistency, Comparability, and Integration 

The Ministry’s education statistics are coherent, consistent, compatible and comparable 
over time and between regions and countries. 
 
The Ministry compiles statistics that are consistent over time, as evidenced by the time 
series data in the reports, and which conform to international standards. The Ministry uses 
national school identifiers in its education statistical compilation, and the statistics have 
some comparability across SADC, AU and at the global level. The data is also easy to 
interpret. 
 

Norm 16: Accessibility and Clarity 

The Ministries statistics are easy to understand but are not really analysed in the annual 
school census reports. In addition, the Ministry does not have a formal strategy for 
dissemination to stakeholders.  
 

The statistics in the annual school census reports are presented in a clear manner in the 
form of tables. The Ministry holds national training workshops for some EMIS staff on the 
analysis of data although further analyses accompanying the tables are still very minimal in 
most cases. Some analytical reports are given to lower structures, but this does not occur 
regularly.  
 
The publications are available in hard copy only, even though pivot tables and time series 
data are available online. There is no formal dissemination strategy in place. 
 
Metadata is compiled and the team was able to confirm its availability. Its existence needs to 
be widely publicised for easy access to stakeholders who may need it. 
 
Recommendations: 

 Consider producing education statistics that are analysed for easy stakeholder 
understanding and use. 

 Avail electronic versions of the annual school census report online, as a PDF 
either on the Ministry’s website or distributed using email.  

 Put in place a formal dissemination strategy, including holding a stakeholders 
dissemination workshop. 

 Provide easy access to metadata for stakeholders who request for it.  
 

Norm 17: Comprehensiveness 

Education statistics are comprehensive in that they cover all the sub-sectors under the 
Ministry’s mandate. Data from other ministries providing education and training, such as 
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Women and Social Affairs (for pre-primary education), Agriculture, Health, etc. are however, 
not covered. 
 
The annual school census report contains some quality indicators, and the National Institute 
for the Development of Education (NIDE) conducts some sample surveys on data quality, 
particularly on reading and mathematics. 
  
Statistics are disaggregated by gender, but not by rural and urban characteristics. This is 
because the Ministry is yet to incorporate the revised urban/rural geographical codification 
by NIS. The Ministry has also not been collecting data on learners with special education 
needs, although the national team indicated that the Ministry will start collecting data from 
this constituency from 2015. 
 

Recommendations: 

 Continue to conduct sample surveys on data quality, as being done by NIDE.  
 Assign the revised urban/rural status enumerator areas by NIS to schools, for 

data disaggregation. 
 Increase data coverage to other ministries providing education and training. 

Also incorporate data on learners with special needs, ICTs and Finance. 
 Assist the Ministry of Women and Social Affairs with the data collection 

process, including questionnaire design, for pre-primary education. 
 

 

8. CONCLUSION 

In sum, the peer review determined that Mozambique’s EMIS largely complies with the 

SADC EMIS Norms and Standards, with an overall average score of 3.0 which falls in the 

“Acceptable Education Statistics” range (score 2.6 – 3.3). The Ministry, however, needs to 

improve on key challenge areas such as education information reporting and aspects of its 

policy and legal framework such as learner registration. Effective EMIS also requires 
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adequate resources and is another area that the Ministry needs to progressively address as 

it impacts on the ability to produce comprehensive, relevant, timely and accessible statistics. 

The peer review team hopes that the Ministry will incorporate the report’s recommendation 

into a three-year action plan, whose implementation will draw support from the SADC 

Secretariat, ADEA and the Ministry’s partners. 
 

Focus Area A: Policy and Legal Framework Norm Average Score 

Norm 1: Mandate for Data Collection 3.4 

Norm 2: Quality Commitment 3.5 

Norm 3: Statistical Confidentiality 3.0 

Norm 4: Reporting Accountability 3.7 

Norm 5: Impartiality and Objectivity 2.9 

Norm 6: Registration of Institutions 3.0 

Norm 7: Registration of Learners 2.5 

Focus Area Average 3.1 

 

Focus Area B: Resources Availability and Utilization Norm Average Score 

Norm 8: Adequate Resources 2.5 

Norm 9: Cost Effectiveness 3.5 

Focus Area Average 3.0 

 

Focus Area C: Statistical Processes Norm Average Score 

Norm 10: Sound Methodology and Appropriateness of Statistical Procedures 3.2 

Norm 11: Non-Excessive Burden on Respondents 3.3 

Focus Area Average 3.2 

 

Focus Area D: Education Information Reporting Norm Average Score 

Norm 12: Relevance 2.4 

Norm 13: Accuracy and Reliability 3.1 

Norm 14: Timeliness and Punctuality 2.4 

Norm 15: Coherence, Consistency, Comparability and Integration 3.5 

Norm 16: Accessibility and Clarity 2.0 

Norm 17: Comprehensiveness 2.6 

Focus Area Average 2.7 

 

Overall Average Score of all StandardsAdd each score per standard and 

divide by 84 (total number of standards). Overall Average Score 

3.0 

 



 

9. APPENDIX 

Appendix 1: EMIS Norms and Standards Assessment Framework – Individual Scores for Mozambique 

 ESTRUTURA DE AVALIAÇÃO DAS NORMAS E PADRÕES EMIS  

Nestas Normas e Padrões, o termo singular "o Ministério de Educação" é ulilizado sinonimamente com sua forma plural "os Ministérios de Educação" inclusive todos esses Ministérios do governo responsável para os vários 
níveis da educação e formação nacional. Estas Normas aplicam-se a todos os níveis de educação inclusive Educação de  infância, Primário, Secundário, Terciário, Educação Não-Formal e Técnica e Vocacional, com o 
reconhecimento que o Ministério administrando o nível Básico de Educação tem a  responsabilidade primária de co-ordinar a estatística na educação e formação para o sector. 
 

A. Estrutura política e legal 

As estruturas políticas e legais governando a estatística educativa têm uma influência significativa na efetividade e credibilidade do Ministério de Educação produzir e disseminar a estatística educativa. As questões relevantes 

são a atribuição de um mandato para colecção de dados de todas as instituições e corpos de educação e formação, esclarecimento dos papéis e responsabilidades, matrícula dos alunos e instituições, compromisso na 

qualidade, responsabilidade na reportagem, confidencialidade na estatística, imparcialidade e objetividade. Todas as estruturas políticas da estatística na educação são categorizadas na política nacional de estatística. 

 NORMA 1. MANDATO PARA COLECÇÃO DOS DADOS PARA O SECTOR DA EDUCAÇÃO 
     

 O Ministério da Educação deve ter um mandato legal esclarecido para coleccionar informações de todas as instituições e corpos de formação, público e privado, para propósitos da estatística na Educação. 
 

 Componentes   Padrões Níveis de Avaliação 

   Estatisticas de 
qualidade 

Estatísticas aceitável Estatísticas questionável Estatisticas deficientes Pontos Comentários 

   Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

 Mandato legal 1.1.1 O mandato legal para 
coleccionar 
informações para 
propósitos estatísticas 
na educação.1 

Existe uma lei ou 
instrumento legal em 
colecção das 
informações para 
produção e 
disseminação da 
estatística na 
educação e formação. 

Existe uma política para confiar 
sob mandato a colecção das 
informações para a produção e 
disseminação da estatística na 
educação e formação. 

Existe documentos oficiais 
na colecção das 
informações para 
produção e disseminação 
da estatística na educação 
e formação. 

Não há nenhumas leis nem 
política nem documentos 
em colecção das 
informações, produção e 
disseminação da estatística 
na educação e formação. 

4 
NSS law/organic statute exists. 
 
Also regulates Directorate of 
Higher Education 

   1.1.2 A aplicação do mandato 
legal. 

O mandato legal deve 
cobrir todos os sub-
sectores (inclusive 
formação). 

O documento do mandato legal é 
talvez utilizado. 

O documento do mandato 
legal é raramente 
utilizado. 

O documento do mandato 
legal não é utilizado. 

3 
Finance statistics exist but are 
not disaggregated by level. 

 

  

1.1.3 A legislação na 
acessibilidade dos 
dados administrativos 
para propósitos 
estatísticos. 

A legislação autoriza o 
Ministério da 
educação ter acesso 
aos dados 
administrativos de 
base para propósitos 
estatísticos. 

A legislação nacional concede 
acesso parcial aos dados 
administrativos de base para 
propósitos estatísticos. 

A legislação é silenciosa 
sobre o acesso do 
Ministério da educação 
aos dados administrativos 
de base para propósitos 
estatísticos. 

Não há nenhuma 
legislação estabelecida 
permitindo o Ministério da 
educação ter acesso aos 
dados administrativos de 
base para propósitos 
estatísticos. 

4 

NSS law covers use of 
administrative data 

 

  

1.1.4 A conformidade das 
instituições de 
educação em fornecer 
informações na 

O fracasso de 
responder a tais 
petições tem 
consequências para 

O fracasso de responder a tais 
petições sempre não tem 
consequências para a instituição 
de educação. 

 Não há nenhumas 
consequências para não 
conformidade.3   

3 
 Consistent enforcement 
necessary 

                                                           
1
 Isto podia ser parte de qualquer documento de política ou separa documento legal independente. 
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educação. instituições de 
educação.2 

 Mandato de 
coordenar os EMIS 

1.2.1 O mandato4 de 
coleccionar e integrar 
dados dos sub-sectores 
diferentes e várias 
agências do governo, 
instituições e estruturas 
de departamentos 
relevantes, os 
ministérios e sociedade 
civil. 

O Ministério de 
Educação tem o 
mandato de 
coleccionar e integrar 
dados dos sub-
sectores diferentes e 
vários ministérios do 
governo e agências de 
educação e formação, 
algumas instituições e 
estruturas dos 
departamentos 
relevantes, os 
ministérios e 
sociedade civil. 

O Ministério de Educação tem o 
mandato de coleccionar e integrar 
dados de alguns sub-sectores da 
educação e formação. 

O Ministério de Educação 
tem o mandato de 
coleccionar e integrar 
dados dos sub-sectores 
diferentes do Ministério de 
Educação só. 

O Ministério de Educação 
não tem nenhum mandato 
de coleccionar e integrar 
dados dos sub-sectores 
diferentes e várias 
agências do governo na 
educação e formação. 

3 

 

   1.2.2 A estratégia de 
coleccionar e integrar 
dados.   

O Ministério de 
Educação tem uma 
estratégia de 
processar dados dos 
outros sub-sectores 
dentro do Ministério e 
com outros 
Ministérios e várias 
agências5  do governo. 

O Ministério de Educação tem 
uma estratégia de processar dados 
só através dos sub-sectores dentro 
do Ministério de Educação.6 

O Ministério de Educação 
tem uma estratégia para 
alguns sub-sectores 
envolvidos na educação e 
formação. 

O Ministério de Educação 
não tem nenhuma 
estratégia para processar 
dados através dos outros 
sub-sectores dentro do 
Ministério e com outros 
Ministérios e várias 
agências do governo e 
sociedades civis envolvidos 
na educação e formação. 

3 

Lack of integration of data from 
SYSTAF. Also integration of data 
from HR 

   1.2.3 A partilha das 
informações através 
dos sub-sectores da 
Educação e agências do 
governo e da sociedade 
civil. 

Estrategias 
abrangentes estão em 
lugar a fim de 
assegurar a partilha 
efectiva das 
informações através 
dos sub-sectores e 
através das agências7 
do governo e da 
sociedade civil. 

Existem algumas estrategias a fim 
de assegurar a partilha efectiva 
das informações através dos sub-
sectores de vez em quando outras 
agências do governo. 

Existe estrategias mas não 
estão esclarecidas para 
assegurar a partilha 
efectiva das informações 
através dos sub-sectores e 
agências do governo. 

Não existe nenhumas 
estrategias para assegurar 
a partilha efectiva das 
informações através dos 
sub-sectores e agências do 
governo. 

3 

Coverage excludes pre-
primary/ECD. Need to work 
closely with Ministry of Women 
and Socia Affairs. 
 
Increase feedback to lower levels 
and partners 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3
 As instituições vêem o processo como voluntário e índices da resposta são baixos como não há nenhumas consequências para não conformidade. 

2
 Os chefes das instituições encaram acção legal, acção disciplinar ou a escola é eliminado do registo 

4
 Isto podia ser parte de qualquer documento de política ou separa documento legal independente. 

5
 O EMIS é integrado com registos administrativos em finanças e o pessoal entre outros. Um Ministério deve ser identificado ser responsável como em alguns exemplos mais de um Ministério pode ser envolvido enam educação e formação. 

6
 Não como Nível 4 de Qualidade não é esclarecido em qual Ministério tem o mandato em conjunto mas os Ministérios envolvidos na Educação coleccionam dados para seus sub-sectores. 

7
 A partilha das informações deve ser sistemática e envolver sub-sectores, vários diretórios (Recursos Humanos, Financia), fluxar de volta às escolas assim como a partilha das informações com outros Ministérios, agências e departamentos. 
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   1.2.4 A oportunidade da 
partilha das 
informações através 
dos sub-sectores do 
Ministério e agências 
do governo. 

A partilha oportuno 
das informações 
através dos sub-
sectores do Ministério 
e agências do 
governo. 

A partilha regular das informações 
(com atrasos aceitáveis) através 
dos sub-sectores do Ministério e 
agências do governo. 

A partilha irregular das 
informações através dos 
sub-sectores do Ministério 
e agências do governo. As 
informações 
compartilhada é 
frequentemente atrasada. 

Nenhuma partilha de 
informações através doa 
sub-sectores do Ministério 
e agências do governo. 3 

  

   1.2.5 O protocolo de acordo 
entre o Ministério da 
Educação e o Escritório 
Nacional da Estatística. 

Existe um protocolo 
de acordo entre o 
Ministério da 
Educação com o 
Escritório estatístico 
nacional (Autoridade 
estatística) em todas 
as informações 
relacionadas às suas 
necessidades.8 

Existe um protocolo de acordo 
entre a Autoridade estatística e o 
Ministério que reconhece a 
representação do Ministério no 
seu Corpo Estatístico Nacional. 

O ministério da Educação e 
a Autoridade estatística 
colaboram de maneira 
simples. 

Não há nenhuma 
colaboração nem partilha 
das informações entre as 
duas organizações. 

4 

Ministry is a delegated body 
through a decree. 

   1.2.6 Missões definidas, 
estruturas e papéis do 
Ministério da Educação 
e Instituições da 
educação nos EMIS. 

O Ministério 
explicitou claramente 
os papéis e 
responsabilidades das 
instituições da 
educação e estruturas 
na colecção, 
compilação, 
distribuição e partilha 
das informações na 
educação com  
utilizadores. Estes 
existem como 
directrizes 
administrativos e são 
largamente utilizadas 
em prática. 

Há um entendimento geral dos 
papéis e as responsabilidades das 
instituições e estruturas da 
educação na colecção, 
compilação, distribuição e partilha 
das informações na educação com 
utilizadores. Estes existem como 
directrizes administrativos e são 
largamente utilizadas em prática. 

Os papéis do Ministério e 
Instituições de educação 
não são claramente 
especificados. Não há 
nenhumas directrizes em 
lugar. 

O Ministério não explicitou 
claramente os papéis das 
instituições da educação e 
não estabeleu estruturas 
para colecção, compilação, 
distribuição e partilha das 
informações estatísticas na 
educação. Não há 
nenhuma esclarecimento 
nas responsbilidades das 
organizações o que leva 
frequentemente à 
duplicação dos esforços 
e/ou à negligência das 
etapas essenciais. 

4 

OTEO document spells out roles 
ans responsibilities. 
 
Isolated cases of some schools 
that produce data on forms when 
questionnaires are delayed. 

 MÉDIA DAS NORMAS 3.4  

          
  

 
 
 
 
 
 
 
    

                                                           
8
 O Protocolo de acordo pode ficar com o Escritório Central da Estatística 
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 NORMA 2: COMPROMISSO NA QUALIDADE 

O Ministério da Educação comete-se a trabalhar e cooperar de acordo com normas fixadas na declaração de qualidade de seus sistemas nacionais estatísticos e noutras estruturas estatísticas internacionais.  

 
 Componentes   

  
  

Padrões Níveis de Avaliação  

 Estatisticas de 
qualidade 

Estatísticas aceitável  Estatísticas questionável Estatisticas deficientes Pontos Comentários 

 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

 Política e 
Procedimentos 
para assegurar 
estatística de boa 
qualidade. 

2.1.1 As políticas e 
procedimentos para 
assegurar a qualidade. 

As estruturas políticas 
especificam os 
processos que 
utilizará o Ministério 
da Educação para 
promover e assegurar 
a qualidade na 
corrente de valores 
estatísticas levando 
em conta padrões 
nacionais e 
internacionais de 
qualidade. 

A existência de uma estrutura 
especificando processos a 
empreender pelo Ministério da 
Educação para promover e 
assegurar a qualidade na corrente 
de valores estatísticas não levando 
em conta padrões nacionais e 
internacionais de qualidade. 

  Não existe nenhuma 
estrutura para guiar o 
Ministério em maneira de 
promover e assegurar a 
qualidade. 

3  

   2.1.2 Os processos para 
controlar e assegurar a 
qualidade dos dados. 

Existem  processos 
para controlar e 
assegurar a qualidade 
da colecção dos 
dados, 
processamento, e 
disseminação da 
estatística inclusive 
processos de 
verificação das 
informações e 
validação.9 

Existem  processos para controlar 
e assegurar a qualidade dos dados 
inclusive a verificação e validação 
aleatória das informações. Estes 
processos são muitas vezes 
respeitados. 

Não há nenhuns processos 
para controlar e assegurar 
a qualidade dos dados em 
várias etapas. Embora 
verificações aleatórias 
talvez seja feitos. 

Não há nenhum processo 
esboçado para controlar a 
qualidade. Não há 
verificação e validez. 

4 

Extra pilot surveys done using 
sample districts (3 per province), 
with 2 schools per district. 
 
Other surveys also done e.g. by 
UNICEF (water and sanitation) 
and USAID (quality). 
 
Automated system in EduStat has 
embedded validation and 
verification techniques. 

 MÉDIA DAS NORMAS 3.5  

          
  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9
 Os resultados são comparados com esses dos outras pesquisas e há verificações para assegurar que os dados estatísticos são coerentes a medida. 
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NORMA 3: CONFIDENCIALIDADE NA ESTATÍSTICA 
 

O Ministério da Educação garante a privacidade de individualidade dos fornecedores de dados, a confidencialidade  das informações que eles fornecem e a utilização das mesmas só para propósitos estatísticos.  
 

 Componentes   
  
  

Padrões Níveis de Avaliação 

 Estatisticas de 
qualidade 

Estatística aceitável  Estatística questionável  Estatisticas deficientes Pontos Comentários 

 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

 Confidencialidade 
na estatística 
 

3.1.1 Medidas para esboçar 
políticas afim de 
salvaguardar a 
confidencialidade  e a 
utilização dos dados 
individuais. 

A confidencialidade  
dos dados individuais 
é bem declarado no 
documento de política 
e implementado uma 
vez cada 12 meses. 
Existem medidas10 
para assegurar a 
confidencialidade dos 
dados estatísticos dos 
individuais e a 
utilização dos dados 
estatísticos só para 
propósitos 
estatísticos.11 

A confidencialidade  individual dos 
dados é bem declarado no 
documento de política mas é 
raramente implementado. Existem 
verificações para assegurar que só 
os dados agregados estão 
disponíveis publicamente. 

Há um documento de 
política que declara a 
confidencialidade  e a 
utilização dos dados. 
Existem verificações 
limitadas e a 
conformidade está de 
maneira simples. 

A confidencialidade  dos 
dados individuais não é 
mencionado em qualquer 
lugar no documento de 
política. 

3 

Need to implement the policy on 
storage of records and 
procedures for their disposal, 
with respect to physical 
questionnaires, to protect 
Ministry officials. 

   3.1.2 Os protocolos no acesso 
aos dados e utilização 
dos mesmos para 
utilizadores 
independentes 

Existem protocolos 
necessários que 
aplicam-se todo o 
tempo aos 
utilizadores 
independentes que 
têm acesso aos dados 
estatísticos 

Existem protocolos necessários 
que aplicam-se geralmente aos 
utilizadores independentes que 
têm acesso aos dados estatísticos. 
No entanto, os protocolos são 
desconsiderados em alguns 
exemplos. 

Nenhuns protocolos 
aplicam-se aos 
utilizadores 
independentes que têm 
acesso aos dados 
estatísticos. Embora 
alguns  esforços são feitos 
para salvaguardar a 
confidencialidade  dos 
dados individuais. 

Esforços mínimos são feitos 
para salvaguardar a 
confidencialidade  dos 
dados individuais e não 
existem nenhuns 
protocolos. 

3 

Ministry has delegated authority 
from National Statistics System 
(NSS) Law. 
 
Brochure is published indicating 
request procedures for accessing 
data by external users, especially 
on teacher absenteeism. 
 
Ministry needs to put in place 
user awareness mechanims, for 
the protocols. 

 MÉDIA DAS NORMAS 3.0  

          
  

 
 
   

  

                                                           
 
11

 Entre estas medidas devem ficar-se procedimentos esclarecidos na maneira do arquivo dos registos, uma política no prazo dos registos são e uma estratégia para descartar ou destruir os registos com segurança. 
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NORMA 4: RESPONSABILIDADE NA REPORTAGEM 
 

O Ministério de Educação adere a uma política de reportagem oportuno e exato aos requisitos das informações estatísticas das estruturas de educação nacionais, regionais, continentais e internacionais.  
 
 

 Componentes   
  
  

Padrões Níveis de Avaliação 

 Estatisticas de 
qualidade 

Estatística aceitável  Estatística questionável Estatisticas deficientes Pontos Comentários 

 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

 Reportagemsem 
estatística 

4.1.1 A produção de 
reportagems em 
estatística. 

Os reportagems 
anuais em estatística 
na educação e 
instituições de 
formação são 
produzidos e são 
largamente 
disseminados dentro 
de 12 meses da 
colecção dos dados. 

Os reportagems em estatística 
anuais são produzidos 
regularmente e são publicados. 
No entanto, os reportagems são 
atrasados na disseminação além 
dos 12 meses da colecção dos 
dados. 

Os reportagems anuais em 
estatística são produzidos 
mas não são publicados. 

Alguns reportagems não 
são produzidos. 

 4   

   4.1.2 A obrigação de produzir 
reportagems 
anualmente sobre o 
desempenho do sector 
da educação. 

Segunda a lei, o 
Ministério tem uma 
obrigação de produzir 
reportagems em 
todas as informações 
relacionadas à 
educação. 

A obrigação de produzir 
reportagems é indicado no 
código de prática estatística. 

A obrigação de produzir 
reportagems é indicado no 
plano ou  documento 
administrativo. 

O Ministério não tem uma 
obrigação de produzir 
reportagems analíticos no 
desempenho do sector da 
educação. 

 4 

Derived from NSS Law. 

 

 Reportagem em 
estatística na 
educação para as 
organizações 
internacionais 

4.2.1 A resposta positiva de 
um país aos requisitos 
internacionais de 
reportagem. 

Os países fornecem 
estatística completa 
na educação à SADC, a 
União africana, e 
outras agências 
internacionais como 
exigido. 

Os reportagems às organizações 
internacionais incluem a maioria 
das informações necessárias. 

Os reportagems dos países 
são caracterizados por 
grandes lacunas de dados 
e atrasos; às vezes 
reportagems não são 
submetidos.12 

O país não fornece as 
informações necessárias às 
organizações 
internacionais. 

 3 

General capacity gap in providing 
education financial statistics – 
e.g. ICT information in education. 
 
Information requests should be 
alive to the country context. 

 MÉDIA DAS NORMAS 3.7  
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 Como explicado pelas lacunas enormes de dados nas publicações tal como Global Education Digest, Relatório da UA e da SADC 
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 NORMA 5: IMPARCIALIDADE E OBJETIVIDADE 

O Ministério da Educação deve produzir e disseminar estatística na educação respeitando a independência científica e de maneira objetivo, profissional e transparente em que todos os utilizadores são tratados 

equitativamente.  

 
 Componentes   Padrões Níveis de Avaliação 

   Estatisticas de 
qualidade 

Estatísticas aceitável  Estatísticas questionável Estatisticas deficientes Pontos Comentários 

   Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

 Imparcialidade e 
objetividade. 

5.1.1 A compilação da 
estatística na educação 
é só baseada em 
considerações 
científicas e estatísticas.   

As estatísticas são 
compiladas numa 
base científica 
determinada só pelas 
considerações 
estatísticas. 

A compilação da 
estatística é baseada em 
grande parte em 
consideração estatística 
mas há um grau mínimo 
de interferência 
externa. 

A compilação da estatística 
em grande parte é 
baseada em consideração 
estatística mas há um grau 
considerável de 
interferência externa. 

A compilação da estatística 
é influenciada em grande 
parte por outras forças 
externas e desconsidera as 
considerações estatísticas e 
científicas. Os resultados 
são suprimidos ou/e 
manipulados.  4 

Software developed internally and is 
specific to the Ministry’s requirements. 
 
Basic staff requirements  - programmer, 
statistician, planner – exist. 

   5.1.2 As correcções dos erros 
são publicadas. 

Os erros descobertos 
na estatística 
publicada são 
corrigidos logo que 
possível e são 
publicados. 

Na maioria dos casos, os 
erros descobertos na 
estatística publicada são 
corrigidos dentro de um 
prazo razoável e são 
publicados. 

Os erros descobertos na 
estatística publicada são 
corrigidos mas as 
correcções são raramente 
publicadas. 

Os erros na estatística não 
são corrigidos. 

 2 

Adjustments are made on some 
publications with errors but the changes 
are not publicised.  

   5.1.3 Revisões ou 
actualização dos dados 
são publicados.13 

Revisões ou 
actualização das 
informações são 
sempre publicados.  

Revisões ou 
actualização das 
informações são 
geralmente publicados.  

Revisões ou actualização 
das informações são 
publicados na maior parte 
do tempo. 

Revisões ou actualização 
das informações não são 
publicados. 

 2   

   5.1.4 As informações nos 
métodos e 
procedimentos de 
produção da estatística 
utilizada pelo Ministério 
estão publicamente 
disponíveis. 

As informações nos 
métodos e 
procedimentos 
utilizados pelo 
Ministério estão 
publicadas e são 
freqüentemente 
disseminadas. 

As informações nos 
métodos e 
procedimentos 
utilizados pelo 
Ministério estão às 
vezes disseminadas. 

As informações nos 

métodos e procedimentos 

utilizados pelo Ministério 

estão disponível ao público 

só à ordem. 

 

As informações em 
métodos e procedimentos 
utilizados pelo Ministério 
não estão disponíveis ao 
público. 

3  

   5.1.5 A publicação (saida) da 
estatística é feita de 
maneira imparcial e 
objetiva. 

Todas as publicações 
estatísticas e 
declarações feitas nos 
meios de 
comunicação são 
objetivas e 
apartidárias. 

    As publicações estatísticas e 
declarações feitas nos 
meios de comunicação 
tendem a ser parciais e 
partidárias. 

 4   

                                                           
13

 Publicar quer dizer trazer à atenção do público - isto é possível em várias formas de meios de comunicação tal como um anúncio no jornal ou a utilização de tábuas de boletim. 
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  5.1.6 O pessoal está 
consciente da conduta 
e ética profissional. 

Há directrizes para 
assegurar a 
independência 
profissional e 
comportamento ético 
do pessoal. Existe uma 
estratégia14 clara para 
assegurar a 
consciencia da 
conduta aceitável do 
pessoal. 

Os directrizes 
profissionais e éticas 
existem mas faltam da 
esclarecimento ou/e 
não são 
suficientemente 
comunicados a todo o 
pessoal.  

Não há nenhuns sistemas 
para guiar o pessoal em 
conduta profissional ética 
e aceitável. No entanto, o 
pessoal, não são 
implicados nas práticas 
irregulares. 

Não há nenhuns sistemas 
para guiar o pessoal em 
conduta profissional ética e 
aceitável. O pessoal é 
envolvido em práticas 
irregulares.  

3 

Annual staff evaluations are done; results 
are used to sensitize staff on professional 
and ethical issues. 
 
But no clear strategy in place for 
continuous awareness, although guidelines 
are given to new staff. 

   5.1.7 As condições em que as 
estrategistas políticas 
podem ter acesso aos 
dados antes da sua 
publicação são 
esboçadas na política 
de disseminação. 

As condições em que 
as estrategistas 
políticas, em 
particular o governo, 
podem ter acesso aos 
dados antes da sua 
publicação são 
publicadas e estão 
disponíveis para o 
público. 

As estrategistas políticas 
têm acesso aos dados. 
As condições e as razões 
para seu acesso, são 
publicadas e não são 
respeitadas. 

As estrategistas políticas 
têm acesso incontrolado 
aos dados, as condições e 
as suas razões para seu 
acesso, não são 
publicadas. 

Não há nenhumas medidas 
políticas prevenindo acesso 
das estrategistas políticas 
aos dados antes da sua 
difusão e publicação. 

 2 
Data on economic and social aspects. 
 

 MÉDIA DAS NORMAS 2.9  

          
 NORMA 6: MATRíCULA DAS INSTITUIÇÕES  

Todas as instituições de educação e de formação devem ser obrigado matricular-se com Ministérios apropriados da educação se eles querem operar como instituições de educação e de formação.  

 
 Componentes   Padrões Níveis de Avaliação 

   Estatisticas de 
qualidade 

Estatísticas aceitável  Estatísticas questionável Estatisticas deficientes Pontos Comentários 

   Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

 Registro das 
Instituições. 

6.1.1 Todas as instituições de 
educação públicas e 
privadas são 
matriculadas com 
Ministérios da 
Educação ou autoridade 
relevante do governo. 

O mais de 90% das 
instituições da 
educação são 
matriculadas com um 
número de matricula 
pelos Ministérios da 
educação. 

Menos 90% e mais de 
80% das instituições de 
educação são 
matriculadas com um 
número de matricula. 

Menos 80% e mais de 50% 
das instituições da 
educação são matriculadas 
com um número de 
matricula. 

Menos 50% das instituições 
de educação públicas e 
privadas são matriculadas 
pelos Ministérios da 
Educação e têm um número 
de matricula. 

 3  Master list of registered schools exists 

                                                           
14

 A tal estratégia pode incluir iniciação e orientação do novo pessoal, distribuição dos directrizes profissionais e códigos ou pela formação constante do pessoal em administração profissional e questões  éticas que podem surgir. 
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   6.1.2 Os ministérios da 
Educação têm um 
diretório actualizado de 
todas as instituições da 
educação e de 
formação. 

O Ministério da 
educação apropriado 
tem um diretório 
completo de todas as 
instituições de 
educação e de 
formação (público e 
privado) que é 
actualizado 
anualmente. Existe 
um procedimento 
para actualizar a lista 
e o mesmo é 
implementado. 

O Ministério da 
Educação apropriado 
tem um diretório das 
instituições e existe um 
procedimento para 
actualizar mas não é 
implementado 
anualmente e a lista é 
parcial. 

 O Ministério apropriado 
tem um diretório das 
instituições mas não é 
actualizado anualmente. 
Não há nenhum 
procedimento de 
actualização. 

 3 

Master list is updated annually. 
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NORMA 7: REGISTRO DOS APRENDIZES  

Todos os aprendizes são exigidos apresentar seus certidão de nascimento/registos em qualquer ano dado em qualquer instituição de educação e de formação.  

 
 Componentes   Padrões Níveis de Avaliação 

   Estatisticas de qualidade Estatísticas aceitável Estatísticas questionável Estatisticas deficientes Pontos Comentários 

   Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

 A disponibilidados 
dados dos 
aprendizes por 
idade 

7.1.1 Todas as instituições 
de educação informam 
na idade dos seus 
aprendizes de acordo 
com documentação 
válida de certidão de 
nascimento 

O Ministério informa 
na estatística de 
educação exatos e 
abrangentes sobre as 
idades por nível para 
todas as instituições.15 

O Ministério informa 
em parte na idade dos 
aprendizes para 
algumas instituições de 
educação. 

  O Ministério não informa 
na estatística da educação 
por idade por nível  para 
nenhuma instituição de 
educação. 

 4  

 

  

7.1.2 O Ministério tem uma 
consulta apropriada 
com o Ministério 
responsável para o 
registro universal de 
nascimentos a fim de 
assegurar a prática 
comum. 

Todos os aprendizes 
podem apresentar seus 
certidão /registos de 
nascimento em 
entrada na matrícula 
nas instituições de 
educação. 

     Muito poucos aprendizes 
podem apresentar seus 
certidão /registos de 
nascimento nas instituições 
de educação. 

1 

Some learners do not have birth 
certificates. 
 
Ministry needs to liaise with Ministry 
responsible for national registration of 
births, as well as with village chiefs and 
elders. 

 MÉDIA DAS NORMAS 2.5  

          

 

  
                                                           
15

 A inscrição por idade é coleccionada e é publicada. 
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B. Disponibilidade e Utilização dos Recursos 

Os recursos adequados e seu utilização eficaz em administrar um sistema integrado de gestão da instrução tem um impacte importante na qualidade da estatística da educação.  

 
  NORMA 8: RECURSOS ADEQUADOS 

 
O Ministério de Educação assegura que os recursos são proporcionais com os programas estatísticos, o pessoal, instalações, equipamento, tecnologia, formação e financiamento de seus sistemas integrados de gestão da 
instrução.  
 
Componentes   Padrões Níveis de Avaliação 

  Estatisticas de 
qualidade 

Estatísticas aceitável Estatísticas questionável Estatisticas deficientes Pontos Comentários 

  Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Finanças 8.1.1 A alocação de um 

orçamento apropriado 

para os EMIS. 

O Ministério da 

Educação aloca uma 

porcentagem 

adequado segurado16 

do seu orçamento para 

a educação nacional na 

produção da estatística 

na educação exata, 

relevante e oportuna.  

A alocação do 

Ministério da Educação 

de seu orçamento para 

a educação nacional na 

produção da estatística 

na educação é 

suficiente para cobrir a 

maioria do censo dos 

EMIS e é recebido 

dentro de um prazo 

razoável. 

 O financiamento para várias 

atividades está numa base 

para o caso ou apoiado pelo 

financiamento externo. 

 3 

O SIGE tem Orçamento próprio mas não 

está ring-fenced. 

  

Pessoal 8.1.2 Há um pessoal 

suficiente, qualificado 

em posições essenciais 

dos EMIS. 

Há um pessoal 

suficiente, qualificado 

em todas as posições 

essenciais dos EMIS; 

com um número 

mínimo de 

especialistas dos EMIS, 

especialistas em 

estatística na 

educação, analistas 

funcionais, 

programadores e 

planejadores na 

educação e 

capturadores de dados 

Mais de 80% das 

posições essencials nos 

EMIS são ocupados pelo 

pessoal qualificado. No 

mínimo há um 

especialista em 

estatística e um 

programador e um 

especialista dos EMIS. 

Mais de 60% das posições 

nos EMIS são ocupados 

pelo pessoal qualificado 

com ao menos um deles 

sendo um especialista em 

estatística. 

Menos 60% de postes dos 

EMIS são ocupados pelo 

pessoal qualificado e certas 

funções são subcontratados 

externamente a sócios 

independentes. 

 1 

Um número elevado dos funcionários do 

SIGE não estão qualificados, e na sua 

maioria são professores. 

                                                           
16

 Financiamento segurado que não pode ser movido a outras linhas de orçamento 
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ao nível nacional. 

  8.1.3 A existência e 

implementação de 

uma estratégia17 de 

desenvolvimento 

profissional do pessoal 

dos EMIS. 

O Ministério promove 

e implementa o 

desenvolvimento 

profissional regular 

pelos programas de 

formação e auxílio 

técnico no local para 

assegurar o progresso 

e a continuidade do 

trabalho dos EMIS. 

Oficiais dos distritos 

são suficientemente 

formados para 

manipular e analisar 

suas bases de dados18 

locais. 

Existe um plano e 

estratégia e há 

formações mas que 

alcançam raramente 

além do nível nacional. 

Existe um plano mas não 

há nenhuma formação. 

Não existe nem programa 

para formação nem 

estratégia. 

3 

Formação annual acontece a todos os 

níveis – no entanto esta frequência precisa 

de ser aumentada 

  8.1.4 Existe uma  estratégia 

para reter as 

habilidades escassas 

das especialistas. 

Existe uma  estratégia 

para atrair e reter o 

pessoal das 

especialistas em áreas 

de habilidades escassas 

pelos incentivos 

adicionais e / ou 

contratos de 

desempenho fora dos 

níveis de salário 

normais da posição. 

Existe uma  estratégia 

limitada para reter as 

habilidades escassas das 

especialistas. O pessoal 

está nas nomeações 

normais de salário 

Existe uma estratégia para 

reter habilidades escassas 

das especialistas mas não 

há nenhuma 

implementação. 

Não há nenhuma estratégia 

para atrair e reter as 

habilidades das 

especialistas. 

1 

Há necessidade de uma política e estratégia 

governamental abrangente de retenção 

para os fucionários especializados. 

                                                           
17

 Programas de formação internos e externos que incluem actualização da programação informática, habilidades de gerencia de bancos de dados, administração de pesquisas, habilidades do planeamento e orçamento, praparação de relatórios analíticos, etc. 
18

 Iniciativas profissionais de desenvolvimento são através de todos os sub-sectores. 
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  8.1.5 Participação e 

interacão com as 

redes internacionais 

do EMIS 

 Participação annual do 

pessoal do EMIS nas 

redes 

regional/internacional 

e conferências dos 

peritos do EMIS para 

aprender e partilhar 

sobre as melhores 

práticas. O Ministério 

de peritos do EMIS é 

reconhecido como 

recurso regional de 

perícia do EMIS e para 

o melhoramento desta  

O pessoal do EMIS 

participa anualmente de 

vez em quando nas 

conferências do EMIS 

 

 

 Os funcionários do EMIS de 

vez em quando participa na 

conferêcias de topicos 

relacionados ao EMIS. 19 

4   

Equipamento 8.1.6  Equipamento 

adequado de 

tecnologia de 

informação(TI) e 

instrumentos de 

comunicação e outras 

necessidades 

A unidade do EMIS tem 

acesso a equipamento 

de TI de qualidade, 

com instrumentos de 

comunicação 

modernos 20  com 

capacidade de 

processamento e 

armazenagem em 

todas fileiras 

administrativas21 

Algum pessoal do EMIS 

tem acesso ao 

equipamento de 

tecnologia de 

informação e 

comunicação com 

capacidade suficiente 

de processamento e 

armazenagem 

  Unidades do EMIS têm um 

acesso inadequado de 

equipamento e 

instrumentos de qualidade 

de TI  

3 

Há necessidade de mais equipamento das 

TIC, sobretudo aos níveis mais baixos. 

 MÉDIA DE NORMA 2.5  
 

  

                                                           
19

 Tendência para a participação a ser atribuído a pessoa inapropriado. 
 
20

 Internet, Wide Area Network e rede de área local. Acesso a esses recursos TIC não deve ser apenas na sede, mas mesmo em Escritórios Provinciais e Distritais 
 
21

 Sede, Região, Províncias e Distritos. 
 



MOZAMBIQUE EMIS PEER REVIEW REPORT 
 

EMIS Norms and Standards Page 40 
 

NORMA 9:  EFECTIVIDADE DE CUSTOS 
      

Recursos devem ser usados efectivamente. 
      

Componentes   Padrões Níveis de Avaliação 

  Estatisticas de qualidade  Estatísticas aceitável Estatísticas questionável Estatísticas deficientes Pontos Comentários 

   Nível 4 Nível 3  Nível 2  Nível 1 

Utilização de 
recursos. 

9.1.1 Monitoria na 
utilização de recursos 

Existem mecanismos 
internos e externos 
estabelecidos para 
monitorar o uso dos 
recursos do EMIS22.  

Existem mecanismos 
estabelecidos para 
monitorar algumas 
áreas da utilização de 
recursos 

Mecanismos de contrôle 
são deficientes e mal  
aderidos 

No mechanisms are 
used.Nenhum mecanismo é 
usado 

3 
Cada actividade tinha o seu código, ligado 
ao orçamento. 

Tecnologia 9.2.1 Utilização de  
tecnologia. 

Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação(TIC) são 
optimizadas nas 
operações essenciais na 
implementação de um 
grupo de valores 
estatísticos.23 

TICs são utilizados em 
várias operações 
essenciais no grupo de 
valores estatísticos 

 Utilização de TICs é – 
limitada somente na 
captura e no 
processamento de dados 
 

 

TICs não são utilizados 
duma forma produtiva 

3  

Gestão de 
Recursos 
Humanos 

9.3.1 Gestão de recursos 
humanos  

O pessoal do EMIS 
utilizou 90% do seu 
negócio em função da 
descrição de suas 
categorias de trabalho 

O pessoal do EMIS 
trabalha em várias 
outras actividades fora 
do EMIS, 
particularmente nas 
areas de apoio de TI 
examinação e resolução 
de problemas   

 Não há dedicação do 
pessoal do EMIS  

4  

Finanças 9.4.1 Utilização dos  Fundos 
do EMIS 

Finanças do EMIS são 
utilizadas 
especificamente para as 
actividades e funções 
do EMIS. Recursos 
recebidos são 
efectivamente 
utilizados 

 Finanças do EMIS são 
alocadas ao EMIS mas a 
capacidade de absorção 
é limitada.  

  Fundos do EMIS são 
desviados para outros 
programas. 

4  

MÉDIA DE NORMA 3.5  

 

  

                                                           
22

 (por exemplo, avaliações de desempenho Frameworks Auditorias). 
23

 Alguns processos são automatizados. O potencial de produtividade das TIC está sendo otimizado para a coleta de dados, processamento e divulgação. Uso ativo de website, CD, E-mails, etc 
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C. Processos Estatísticos 

Protocolos da SADC sobre a Educação e outros padrões internacionais, orientações e boas práticas devem ser totalmente observadas nos processos utilizados pelos Ministérios para organizar, recolher, processar e dissemiar 
estatísticas oficiais.A credibilidade das estatísticas são realçadas pela reputação de boa gestão e eficiência na produção de processos estatísticos. Os aspectos relevantes são a melhor metodologia, procedimentos 
estatísticos apropriados, definições e classificações de práticas internacionais aceitáveis e sobrecarga não excessiva do respondente . 

 
10ª NORMA:  BOA METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS APROPRIADOS    

 
Boa metodologia deve fortalecer a qualidade das estatísticas.  Isto requer procedimentos estatísticos apropriados em torno de toda cadeia de valor estatística.  

 
 
 

Componentes   
  
  

Padrões Níveis de avaliação 

Estatisticas de qualidade Estatísticas aceitável  Estatísticas questionável 
 

 Estatísticas deficientes Pontos Comentários 

 Nível 4  Nível 3  Nível 2  Nível 1 

Colecção de dados, 
processamento, 
publicação e 
metodologia de 
disseminação 

10.1.1 Metodologia obedece 
padrões 
nacional/internacional ou 
dos padrões igualmente 
acordados.  

Metodologias padronizadas 
utilizadas que inclui 
metodologias de colecção 
de dados e processamento; 
monitoria da cadeia  
estatística; Definição de 
termos e conceitos estão 
documentados; um sistema 
padronizado  de 
processamento de dados; e 
os manuais técnicos de 
utilização estão disponíveis 

Metodologias 
padronizadas de 
várias areas da cadeia 
de valores estatíticos 
existentes mas não 
documentadas  

Metodologias padronizadas 
de algumas areas da cadeia 
de valores estatísticos mas 
não documentados 

Metodologias não 
obedecem  padrões 
aceitáveis 

3  
10.1.2 Teste e avaliação Instrumentos de colecção 

de dados são testados 
antes de serem 
administrados.Dados e 
estruturas do banco de 
dados são   testados e 
avaliados 

Instrumentos de 
colecção de dados, 
entrada de dados e 
estruturas do banco 
de dados são, muita 
das vezes( mas não 
sempre) testados 
antes da sua 
administração. 

Testes podem ser feitos mas 
mudanças raras vezes são 
incorporadas 

Testes não são 
praticados 

3 Pesquisas piloto das abilidades 
dos alunos feitas pela USAID. 
 
O INE também faz pilotagem de 
auditoria para a Educação. 

10.1.3 Processos de verificação Processo de verificação de 
dados vigentes inclui o 
seguinte: tabelas internas 
de contrôle dos 
questionários de inspeção; 
controle físico do 
questionário dos oficiais 
receptors; identificados e a 
estimativa de dados 
perdidos; numeros actuais 

 Processos de 
verificação de dados 
são moldados dentro 
da cadeia de valores 
estatísticos mas 
existem certos 
aspectos chaves 
perdidos   

Processo de verificação de 
dados é feita 
ocasionalmente 

Não existe a verificação 
de dados 

3 

Colaborar com outros actors (ex: 
Ministério da Mulher e Acção 
Social) para garantir consistência 
e qualidade. 
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inscritos são controlados 
contra os resultados do ano 
anterior 

Metodologias 
especializadas de 
inspeção 

10.2.1 Esboços de inspeção Esboços de inspeção, 
selecção de amostras e a 
importância de obedecer os 
padrões metodologia e são 
devidamente 
documentados  

Esboços de inspeção 
e a selecção de 
amostras sã usados 
as não existe 
documentação 
apropriada 

Esboços de inspeção e a 
selecção de amostras são 
ocasionalmente utilizados 
mas não existe 
documentação  

 Não são utilizados os 
esboçs de inspeção ou a 
selecção de amostras 

3 
Técnicas limitadas com relação a 
pesagem. 

  

10.2.2 Definição de conceitos e 
termos padronizados estão 
disponíveis a ser utilizados  

Procedimentos foram 
estabelecidos para garantir 
que os conceitos 
padronizados, definições e 
classificações são aplicados 
consistentemente na cadeia 
de valores estatísticos  

 Conceitos 
padronizados, 
classificações e 
definições estão na 
sua maioria 
documentados e 
utilizados 

Conceitos padronizados, 
classificações e definições 
estão documentados mas 
não satisfazem os padrões 
estabelecidos 

Não existe 
documentação de 
definições e conceitos  

3 

 

  

10.2.3 Acesso aos questionarios 
para sub-sectores 

 Existe um instrumento  
padrão de recolha de dados 
para cada sub-sector 
(educação formal e não 
formal) 

 Existe um 
instrumento padrão 
de recolha de dados 
para os subsectors (4 
pelo menos)  

Existe um instrumento 
padrão de recolha de dados 
para somente alguns sub-
sectores (menos de 4) 

 Ad-hoc instrumentos de 
coleção de dados são 
usado 

4 

 

Sistema de registo 

10.3.1 Registo institucional  
compatível  

Registo institucional 
padronizado compatível 
com as necessidades do 
Censo Educacional 

Registo escolar está 
padronizado mas 
nem sempre 
compatível com a 
informação requerida 
dos instrumentos do 
censo anual de 
educação 

Registo escolar cobre 
algumas areas da gestão 
escolar. Não é compatível 
com o censo anual de 
educação 

Registo institucional não 
é padronizado nem é 
compatível com o Censo 
anual de educação  

4 

A actualização de dados é feita 
regularmente em resposta às 
necessidades. 

  

10.3.2 Imputação de dados 
perdidos 

 Edição automatizada  
apropriada e científica de 
imputação dos sistemas são 
usados e regularmente 
examinados e revistas ou 
actualizados se necessário 

 Metodos científicos 
manuais são usados 
para calcular alguns 
dados perdidos 

 Metodos não científicos são 
usados para calcular os 
dados perdidos 

Existe pouco esforço 
para calcular dados 
perdidos 

1 

Apesar de que se alcança uma 
cobertura de 98%, ainda tem que 
se aumentar o domínio das 
técnicas de estimação. 
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10.3.3 Revisão de dados Revisão obedece padrões e 
procedimentos 
transparentes e bem 
estabelecidos 

    Métodos de revisão não 
obedecem os padrões 
estabelecidos, conjunto 
de orientações e práticas 
transparentes 4 

Os procedimentos são 
disseminados aos directores 
durante as reuniões. 

  

10.3.4 Fontes de estatísticas da 
população24 

A última inspeção ou censo 
da população estimativas e 
projecções obtidas das 
Autoridades de 
Estatísticas(CSO/NSO) são 
utilizados para calcular 
indicadores de educação.  

  Os números recentes da 
população e o 
desdobramento institucional 
da idade, por vezes obtida 
das autoridades de 
Estatísticas(CSO/NSO) e por 
vezes de fontes 
internacionais fora das 
autoridades de estatísticas 

Estimativas da 
população são obtidas 
de fontes não 
autorizadas  

4  

 MÉDIA DE NORMA 3.2  

 
 

11ª NORMA: RESPONSABILIDADE NÃO EXCESSIVA AOS RESPONDENTES 
 
O relatório de responsabilidade deve ser propocional as necessidades dos utilizadores e não deve ser excessivo para os respondentes. O Ministério da Educação faz a monitoria da reacção da responsabilidade e 
estabelece metas para a sua redução com o andar do tempo 

Componentes   
  
  

Padrões Níveis de avaliação 

Estatisticas de qualidade  Estatísticas aceitável Estatísticas questionável Estatisticas deficientes Pontos Comentários 

Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 

Mínimo essencial 11.1.1 Necessidades da 
informação central 

O alcance e detalhes das 
exigências das estatíticas 
da educação são limitadas 
ao que é essencial   

O alcance e detalhes 
das estatísticas da 
educação recolhidos 
excedem as exigências 
dos utilizadores 

  Estatísticas de inspeção 
da educação estão 
sobrecarregadas com 
detalhes ou não vão ao 
encontro das 
necessidades mínimas 
dos utilizadores 3 

Incluir dados sobre a criamça com 
necessidades educacionais 
especiais (CNEE), TIC e Finanças. 
 
Melhorar o uso de informação por 
outros sectores. 

  

11.1.2 A responsabilidade da 
reação 

A responsabilidade de 
responder os questionários 
é amplamente desdobrada 
sobre a inspeção das 
populaces através de 
provas técnicas por 
exemplo onde o censo das 
instituições da educação 
não está sendo feito  

    Não é feito amostra 
excepção do censo. 

4 
Os dados são recolhidos duas 
vezes por ano. 

  

11.1.3 Fontes de dados Fontes administrativas e 
dados secundários são 
utilizados sempre que 
possível para evitar a 

Dados secundários e 
registos 
administrativos são 
por vezes utilizados 

 Não são utilizados dados 
secundários nem registos 
administrativos 

3 

Por exemplo, dados financeiros 
do relatório geral do orçamento 
(interrompeu-se a desagregação 
por níveis de educação). 

                                                           
24

 Este é certificar-se que há uma fonte de população de Estatísticas estatísticas-Central. 



MOZAMBIQUE EMIS PEER REVIEW REPORT 
 

EMIS Norms and Standards Page 44 
 

duplicação de pedidos de 
informação 

  

11.1.4 Colaboração nas inspeções 
da educação 

A unidade do Ministério do 
EMIS é o órgão de 
coordenação e de registo 
da inspeção interna da 
educação em colaboração 
com o departamento 
nacional de estatísticas. 
Isto garante que possam 
arbitrar a qualidade e os 
padrões  de inspeção 
efectuados na educação e 
nas instituições de 
formação 

Muita das vezes, EMIS 
faz a monitoria de 
todas inspeções da 
educação. A unidade 
do EMIS colabora com 
todos os processos de 
inspeções da educação 

As vezes o EMIS faz a 
monitoria das inspeções da 
educação 

EMIS não faz a monitoria 
de outras inspeções da 
educação excepto 
inspeções da educação 
efectuadas pelo 
Ministério 

 3   

MÉDIA DE NORMA 3.3  
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D. Relatório sobre a informação da educação 

Publicadas e disseminadas as estatísticas da educação estas devem ir ao encontro das necessidades dos utilizadores. Estatísticas da educação devem obedecer a qualidade de padrões internacionais e servir as necessidades 
das instituições Africanas, governos, instituições de pesquisa, as preocupações de homens de negócios e o público em geral. Questões importantes são equacionadas até que ponto as estatíticas são relevantes, precisas 
fidedígnas, oportunas, coerentes, compreensivas, comparáveis, no tempo, através das regiões e países e acessível aos utilizadores.  
 
 
12ª NORMA: RELEVÂNCIA 

           
Estatísticas da educação devem satisfazer as necessidades dos utilizadores. 
          

Componentes   Padrões  Níveis de avaliação  
  Estatisticas de qualidade Estatísticas aceitável Estatísticas questionável 

 
Estatisticas deficientes Pontos Comentários 

 

  Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1  

Necessidades do 
utilizador 

12.1.1 Identificação das 
necessidades do 
utilizador 

 Utilizadores chaves dos 
dados foram identificados 
assim como os detalhes de 
seus endereços recentes 

Utilizadores chaves 
foram identificados 
com alguns detalhes 
dos seus endereços 
mas não são 
actualizados. A lista 
tem mais de 2 anos. 
Não é recente 

Tentativas foram feitas 
para a elaboração de uma 
lista de utilizadores. Alguns 
dados dos utilizadores e 
seus endereços são 
conhecidos, mas não 
existe uma lista. Alista não 
está completa ou 
actualizada regularmente 

Nenhuma tentative foi 
feita para a elaboração de 
uma lista de utilizadores 

3 

A lista de actors intervenientes está 
disponível através do grupo de 
aconselhamento do sector. Precisa 
de actualização regular.  

12.1.2   Processos estão 
estabelecidos para 
consultas regulares com os 
utilizadores sobre suas 
necessidades, monitorar a 
utilidade prática das 
estatísticas na satisfação 
de suas necessidades, e 
aconselhar sobre as 
necessidades e prioridades 
emergentes   

Processes are in pl 
Processos estão 
estabelecidos mas os 
utilizadores não são as 
vezes consultados. 
Existem processos 
institucionais mas a 
consulta é feita em 
80% do tempo. 

Processos estão 
estabelecidos mas as 
consultas são feitas ad hoc. 
Não existe um processo 
institucional estabelecido 

Não existem processos de 
consulta estabelecido 
sobre as necessidades do 
utilizador 

1 

Pesquisas de satisfação do usuário 
feitas pelo INE e não pelo 
Ministério.  

Reação do 
utiliador e 
produtor 

12.2.1   Relatórios sobre as 
reações. 

Relatórios de dados 
institucionais são enviados 
de volta a todas 
instituições a diferentes 
níveis de administração 
para reações e permitir 
que as escolas façam 
comparações.Acompanhm
ento são feitos  

Relatórios de dados 
institucionais são 
enviados a todas 
instituições e a 
diferentes níveis de 
administração para 
acompanhamento 

Relatório de dados 
institucionais são enviados 
para algumas instituições e 
alguns níveis 
administrativos. Existe 
pouco acompanhamento  

Não existe nenhum 
acompanhamento 
providenciado para as 
instituições e ou a níveis 
administrativos 

 2 

Relatórios de tabelas pivot estão 
disponíveis. 
 
Eliminar relatórios volumosos 
através da produção de perfis 
provinciais e distritais (incorporados 
no EduStat).  
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Coleção gabarito 12.3.1  Inspeção da satifação do 
utilizador efectuada no 
seio dos utilizadores 

Existe uma inspeção da 
satisfação do utilizador ou 
outros arranjos formais 
efectuados anualmente 
para a recolha de reações 
dos utilizadores e 
produtores da informação, 
particularmente as 
instituições envolvidas na 
colecção, compilação e dar 
relatório sobre a 
informação educacional 

 Não existe uma 
inspeção da satisfação 
do utilizador mas 
existem outros 
arranjos informais para 
a recolha da reações  

  Não existem inspeções 
nem arranjos sobre a 
satisfação do utilizador 

1 
O Ministério não leva a cabo 
pesquisas de satisfação do usuário.  

Conveniência das 
estrategias do 
EMIS 

12.4.1   Plano estratégico do 
EMIS  

 Existe um plano 
estratégico do EMIS 
estabelecido cobrindo 
todos subsectors e dá 
enfoco aos objectivos da 
política do Ministério 

Existe um plano 
estratégico do EMIS 
mas abrange somente 
alguns subsectores 

Existem planos anuais do 
Ministério que inclui o 
EMIS. Lida somente com 
alguns sub níveis do 
sistema de educação 

Não existem planos 
estabelecidos 

4   

  12.4.2  Indicadores numa 
publicação anual de 
estatísticas  

Indicadores chaves são 
analisados e seguidos da 
análise do desempenho de 
todo o sistema de 
educação. Comparações 
de indicadores regionais e 
internacionais são 
amplamente usados 

Análise de indicadores 
das publicações anuais 
de estatísticas avaliam 
em geral certos níveis 
do sistema de 
educação. Indicadores 
internacionais e 
regionais são 
ocasionalmente 
comparados 

O uso de indicadores para 
avaliar o desempenho da 
educação. Os indicadores 
são limitados as metas 
nacionais com pouca 
comparação internacional 

Análise e 
acompanhamento de 
indicadores estatísticos 
não são frequentes. 
Nenhum esforço é feito 
para comparer-se com 
indicadores internacionais 

3   

 Utilização de 
dados 

12.5.1  Utilizadores chaves de 
dados são formados para 
utilização efectiva destes 

Programas de Formação 
anual são realizados  

Poucos programas de 
formação são 
efectuados 

Arranjos ad-hoc para a 
participação em outros 
programas de formação 

 
Não se efectua nenhuma 
formação 

3 

 

 

MÉDIA DE NORMA 2.4   
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13ª NORMA: SEGURO PRECISO E DE CONFIANÇA 
      

Estatísticas da educação devem ser precisas e imagens fidedígnas da realidade. A precisão da informação das estatísticas é o degrau pelo qual o resultado descreve correctamente o fenómeno pelo qual foi desenhado 
para medir. 
   

Componentes   Padrões Níveis de avaliação 
 

  Estatisticas de qualidade Estatísticas aceitável Estatísticas questionável 
 

Estatísticas deficientes Pontos Comentários 

 

   Nivel 4  Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 
 

Avaliação da 
cobertura da 
colecção de dados 
em comparação 
com a população 
específica  

13.1.1 Cobertura do censo 
escolar 

Existe uma lista completa e 
actualizada de escolas que 
é utilizada para avaliar o 
numero da população. 
Todas escolas públicas e 
privadas estão na lista, 
esta é actualizada 
anualmente  

 Existe uma lista 
completa de escolas 
públicas actualizada 
durante o ano. A lista 
de escolas privadas 
não é de confiar 
porque a actualização 
desta é difícil 

Existe uma lista nacional 
incompleta de escolas 
públicas e privadas que foi 
actualizada a mais de um 
ano. Comparações são 
feitas com o número da 
população do ano passado  

Existe uma lista nacional 
incomplete de escolas 
com  actualização 
irregular e ad-hoc  

3 

 

 

 13.1.2 Cobertura do posto 
secundário (censo de 
instituições de ensino 
não superior) 

Existe uma lista complete e 
actualizada de instituições 
que utilizada para 
determiner o numero da 
população alvo. Todas 
instituições privadas e 
públicas estão registadas 
actualiza anualmente 

Existe uma lista 
completa de 
instituições públicas 
actualizada dentro de 
um ano. A lista de 
instituições privadas 
não se pode confiar 
nessa porque a sua 
actulização é dificil 

Existe uma lista nacional 
pública e privada 
incomplete actualizada a 
cerca de um ano. 
Comparações são feitas 
com o total da população 
do ano anterior 

Existe uma lista nacional 
incompleta de instituições 
com uma actualização 
irregular e ad-hoc 

N/A 

 

 

 13.1.3  Censo d de Cobertura de 
colégios e do ensino 
superior 

Existe uma lista actualizada 
de instituições que é 
utilizada para determinar o 
tamanho da população 
alvo. Todas instituições 
públicas e privadas estão 
registadas e são 
actualizadas anualmente 

Existe uma lista 
complete de 
instituiçoes publicas 
actualizada durante o 
ano. A lista de 
instituições privadas 
não é credivel porque a 
sua actualizaçõ é dificil 

Existe uma lista nacional 
incompleta de instituições 
publicas e privadas que foi 
actualizada a cerca de um 
ano.Comparações são 
feitas com o total da 
população do ano anterior 

Existe uma lista 
incomplete de instituições 
com uma actulização 
irregular na base de ad-
hoc 

4 

 

 

Avaliação do nível 
de resposta ao 
censo 

13.2.1 Nível de resposta ao 
censo escolar 

Registou-se acima de 95% 
do nivel de resposta tanto 
de instituições privadas 
assim  como publicas na 
devolução  dos 
questionario sobre o censo 

Houve cerca de 80-94% 
de resposta do nivel de 
respostas de 
instituições publicas e 
privadas na devolução 
de questionarios. O 
nivel de respostas tem 
por vezes sido 

Houve entre 50-79% de 
instituições que 
responderam o 
questionario do censo. 
Niveis de respostas não 
publicados com as 
estaticas reportadas.  

Menos de 50% de 
instituições responderam 
o questionario do 
censo.Nivel de resposta 
não são reportadas 
anualmente 

3 
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registado 

 13.2.2 Nivel de resposta do 
posto secundario (não 
superior) do censo 

Cerca de 80% ou mais do 
nivel de respostas 
tantodas instituições 
privadas e publicas que 
devolveram os 
questionarios do censo. 
Nivel de respostas e 
suposições das instituições 
perdidas estão claramente 
indicadas no relatorio 
estatistico 

Cerca de 60-79% o 
nivel de resposta das 
instituições publicas e 
privadas na devolução 
dos questionarios. O 
nivel de respondentes 
por vezes é reportado 

Há cerca de 40-59% de 
instituições que 
responderam ao 
questionario do censo. 
Nivel de respondentes não 
é publicado com o 
relatorio de estatisticas 

Menos de 39% de 
instituições que 
responderam ao 
questionario sobre o 
censo. Nivel de 
respondentes não são 
registados anualmente 

N/A   

 13.2.3 Nivel de de respondentes 
ao censo do ensino 
superior 

Cerca de 95% do nivel de 
respondentes tanto de 
instituições privadas e 
publicas devolveram os 
questionarios do censo. 
Nivel de respostas e da 
suposição de instituições 
perdidas está claramente 
indicado no relatorio de 
estatisticas 

Há 80-94% do nivel de 
respondentes de 
instituições publicas e 
privadas que 
devolveram os 
questionarios. Nivel de 
respostas são 
reportadas 

Há entre 50-79% de 
instituições que 
responderam ao 
questionario do censo. 
Nivel de respondentes não 
são publicados com o 
relatorio de estatisticas 

Menos de 50% de 
instituições responderam 
ao questionario do censo. 
Nivel de respondentes 
não são reportados 
anualmente 

4   

Melhorar as 
experiencias das 
pesquisas 

13.3.1 Todos erros não 
apurados são calculados 

 Não existe amostra de 
erros(põe a tecnica aqui) 

Existem erros minimos 
ao testar  

Existem varios erros no 
testar 

Dados falsos 

 3 Precisa de mais clareza  

 
 

13.3.2 Medidas de para amostra 
de erros para a chave 
variavel é calculada ex. 
Erro padrão, coeficiente 
de variação 

Medidas de amosrtra de 
erros deve ser calculado 
para as variaveis principais. 
Devem estar disponiveis 
para as outras vaiaveis se 
solicitadas 

Medidas para testar os 
erros são publicadas 
nas variaveis principais. 
Medidas das outras 
variaveis não estão 
disponiveis 

Medidas de testar os erros 
estão disponiveis apos 
solicitados para as 
variaveis peincipais  

Medidas de testar os 
erros não são calculadas 

2 

Disponibilidade de medidas sobre 
erros de amostragem é importante. 
 
Credibilidade da ASC reforçada 
pelas pesquisas de parceitos.  

Triangulação de 
dados 

13.4.1 Consistencia de dados Dados de censo annual da 
educação escolar são 
regularmente comparados 
com  outras fontes de 
dados -familia  

Isto acontece 
ocasionalmente 
quando se identifica a 
possibilidade de erro 

Isto raras vezes acontece Isto nunca aconteceu 

 3 

  

 

MEDIA DE NORMA 3.1   
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NORMA 14:  TEMPO E  PONTUALIDADE 

       
Estatisticas de educação devem ser disseminadas a tempo e duma forma pontual. 
  
Componentes   Padrões Niveis de avaliação  

   Estatisticas de 
qualidade  

 Estatísticas aceitável  Estatísticas questionável 
 

Estatisticas deficientes  Pontos Comentarios 
 

   4 Nivel  3 Nivel 2  Nivel Nivel 1  

 Publicação de 
estatiticas 

14.1.1 O Relatorio anual de 
estatisticas é 
publicado 

Relatorio anual de 
estatisticas é 
publicado durante 
o ano academico 
de coleção 

Relatorio anual de 
estatisticas é 
publicado dentro de 
2 anos  

O relatorio anual de 
estatisticas é publicado 
acima de 2 anos 

O relatorio annual de 
estatisticas não é publicado 

3 
Devido ao calendário o Ensino Superior é 
feito uma vez ao ano.  

Calendario da 
publicação de dados 

14.2.1 Orientações sobre a 
frequencia e datas 
de anuncio de dados 
e local 

Orientações claras 
estabelecidas 
sobre a frequencia 
de anuncio de 
estatisticas, e 
arranjos para a 
data da sua 
publicação 

Existem orientações 
da frequencia que 
por vezes são 
aderidos com 
algumas datas 
perdidas 

Embora exitam 
orientações da 
frequencia e datas do 
anuncio que muitas 
vezes é ignorado 

Não existem orientações da 
frequencia e datas do 
anuncio.As decisões são 
deixadas ao criterio da 
Direcção ou chefe do 
departamento 

3 Entre Junho e Agosto.  

Pontualidade do 
anuncio 

14.3.1 Orientações da 
frequencia das datas 
do anuncio de dados 

Orientações claras 
existem indicando 
a frequencia do 
anuncio de 
estatisticas, e suas 
datas 

Orientações 
existemsobre a 
frequencia mas são 
aderidos algumas 
vezes e com algumas 
datas perdidas 

Embora que haja 
orientações da 
frequencia e datas 
estabelecidas, sõ 
muitas vezes ignoradas 

Não existem orientações da 
frequencia e datas do 
anuncio.As decisões são 
deixadas ao criterio da 
Direcção ou chefe do departa 

3   

 14.3.2  Desvio do sobre o 
programa de 
disseminação 
publicado 

Qualquer 
divirgencia do 
programa de 
disseminação é 
publicado a tempo 
e com as proximas 
datas indicadas 

Demora na 
disseminação de 
estatisticas são 
publicadas a tempo 

Notificação dos atrasos 
são raros 

Não ha clareza das datas de 
publicação assim como a 
falta de justificação do atraso 

2   

  14.3.3  Disseminação 
preliminar dos 
dados de acordo 
tempo estruturado 

Existem 
orientações que 
condicionam a 
publicação 
preliminary dos 
dados. Alta 
qualidade 
preliminar de 
dados é 
disseminada de 
acordo de acordo 
com a estrutura de 

Existem orientações 
que possibilitam a 
publicação de dados 
preliminaries. Os 
dados são 
disseminados mas 
não vai ao encontro 
do tempo 
estabelecido 

Não ha orientações 
para garantir a 
publicação dos dados 
preliminaries  

Não existem estatisticas 
preliminaries para publicação 

 1 

Os dados são produzidos dentro de um 
período curto (ex: em Julho após a recolha 
de dados e em Março do mesmo ano) daíque 
o caso de provisão de dados preliminares ao 
nível nacional não aparece. 
 
Mas é efectuado ao nível distrital como 
resultado da descentralização.. 
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tempo 
recomendada 

MEDIA DE NORMA 2.4   

 
 
NORMA 15: COERENCIA, CONSISTENCIA, COMPATIBILIDADE E INTEGRAÇÃO  

   
Estatisticas da Educação devem ser coerente, consistente, a todo momento poder comparar entre regiões e paises; deve ser possivel combinar a utilização conjunta dos dados de diferentes fontes 

 
Componentes   Padrões Nivel de avaliação  

  Estatisticas de 
qualidade 

 Estatísticas aceitável Estatísticas questionável 
 

 Estatisticas deficientes Pontos Comentarios 
 

   Nivel 4   Nivel 3  Nivel 2  Nivel 1  

Coerencia25 e 
consistencia26 dos 
dados 

15.1.1 Estatisticas sao 
elaboradas com 
base e dentro de 
padrões comuns 
estabelecidos 

27 Estatisticas sõ 
sempre compiladas 
com base nos 
padrões comuns, 
informação sobre 
estatisticas 
procedimento e 
dados estão 
disponiveis 

Estatisticas são 
compiladas, muitas 
vezes a tempo, com 
base nos padrões 
comuns 

Estatisticas são 
compiladas 
ocasionalmente, com 
base nos padrões 
comuns 

Nenhuma consideração é 
dada a copilação com base 
nos padrões comuns 

3 Não inclui dados sobre o ensino pré-
primário. 

 

 15.1.2 

 
Estatisticas são 
consistentes com o 
tempo  

28).Estatisticas 
usam o mesmo 
procedimento no 
tempo e espaço 

Consistencia 
estatistica é vista ao 
comparar o conjunto 
de dados que reflete 
os dados perdidos, 
são minimos os erros 
reportados 

As vezes a consistencia 
de estatisticas é 
verificada. Erros são 
encontrados na 
comparação de dados 
pelos anos fora e 
dentro do conjunto de 
dados 

Consistencia de estatisticas 
raras vezes é verificada e 
reportada 

3   

  15.1.3  Estatisticas são  
coerentes com o 
tempo  

Estatisticas são 
coerentes ou 
reconciliavel por 
um periodo 
minimo de 5 anos  

Estatisticas do 
corrente ano são 
comparadas com as 
do ano anterior em 
muitos casos 

Estatisticas do corrente 
ano são por vezes 
comparadas ao ano 
anterior para coerencia 

Estatisticas do corrente ano 
são raras vezes comparadas 
com o ano anterior para 
coerencia 

4 
Os dados de série temporal mostram 
coerência.  

Compatibilidade 15.2.1 Estatisticas de 
diferentes 
ministérios pode ser 
comparada 
facilmente com os 
codigos regionais, 
codigos escolares, 

Estatisticas são 
compativeis com 
outros bancos de 
dados do governo 
ministerios atraves 
de  identificadores  
proprios 

Estatisticas de varias 
fontes pode e tem 
em alguns casos sido 
comparado 

Estatisticas de fontes 
diferente pode ser 
comparada com grande 
dificuldade como tem 
sido a pratica 

 Pode ser comparada 
somente estatisticas 
admiistrativa. Banco de 
dados em si quase que não 
tem nenhum link 

4   

                                                           
25

 Ela reflete o grau em que os conjuntos de dados são logicamente conectados e completa. O grau em que as estatísticas podem ser trazidos juntamente com outras informações 
26

 As mesmas definições e procedimentos são usados ao longo do tempo. 
27

 Com relação ao escopo (mesmos parâmetros tais como o perfil institucional, instalações, professor e aluno informações, etc), definições, unidades de medida e classificações oficiais dos diferentes inquéritos e fontes 
28

 Referem-se a consistência de Contabilidade, que é a reconciliação entre anos (dados faltantes é levado em conta) e consistência aritmética é onde subtotais somam aos totais 
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local das 
coordenadas etc 

Comparação com 
outros  sistemas 

15.3.1 Estatisticas são 
comparadas com 
outros sistemas 
estatisticos 

Comparações são 
feitas com 
avaliação de 
familias e outros 
quando estes são 
apropriados. 
Comparação 
nacional de dados 
e garantir a 
comparação 
estatisticas 
internacionais (UIS) 
(AU) bancos de 
dados e avaliação 
regional das 
estatisticas do pais  

Estatisticas nacional 
é ocasionalmente 
recociliada com 
outras pesquisas no 
pais e por vezes 
envolvido na 
comparação com a 
região e ao nivel 
internacional  

Estatiscas Nacionais são 
por vezes comparados 
com outros sistemas 

Estatiscas Nacionais são 
comparados com outros 
sistemas de estatisticas. 

3   

Interpretabilidade 15.4.1 Uma serie de dados 
para permitir 
interpretação 
efectiva 

5 anos de dados 
disponiveis para 
uma interpretação 
efectiva 

2 anos de dados 
disponiveis para uma 
interpretação 
efectiva 

  Dados existentes dificulta 
uma interpretação efectiva 

4 
Brochuras com dados de series temporais 
são produzidos.  

NORMA DE MEDIA 3.5   

 
 
NORMA 16:  ACCESSIBILIDADE E CLAREZA 

   
Estatisticas da Educação devem ser apresentadas de uma forma clara e possivel de entender, disseminado de uma forma conveniente, disponivel e acessivel com base na imparcialidade e com dados de apoio dados e 
orientação 
  

Componentes   Padrões                                                     Nivel de avaliação  
   Estatisticas de 

qualidade 
Estatísticas aceitável  Estatísticas questionável 

 
Estatisticas deficientes Pontos Comentarios 

 

   Nivel 4  Nivel 3  Nivel 2  Nivel 1  

Claridade das 
estatisticas de 
educação 

16.1.1 As estatisticas são 
apresentadas de 
uma forma clara e 
facil de entender 

Estatisticas são 
analisadas e 
apresentadas que 
facilita sua 
interpretação e 
comparação 

Estatisticas são 
claramente 
apresentadas mas 
com limitada analise 

Estatisticas são 
claramente 
apresentadas mas sem 
nenhuma analise 

Estatisticas carecem de 
clarificação e analise 

2   
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Disseminação 16.2.1 Relatorios anuais de 
estatisticas são 
disseminados 
utilizando varios 
metodos 

Serviços de 
disseminação usam 
instrumentos 
modernos das 
tecnologias de 
comunicação e 
informação e as 
tradicionais cópias 
duras 

Estatisticas são 
distribuidas 
utilizando tecnologia 
moderna 
principalmente 
copias duras com 
numeros limitados  

Distribuição limitada 
usando as tecnologias 
de informação e 
comunicacão modernas 
e copias duras 

Relatorios estatisticos não 
são disseminados 

3   

  

16.2.2 Estrategias de 
disseminação 
regular existem 
 

Ministerios 
estabelecem 
centros de acesso 
aos utilizadores 
onde as 
publicações anuais 
são harmonizadas 
e a sua 
disseminação ao 
encontro das 
necessiades de 
varios grupos   

Muitas das vezes 
existe um arranjo 
para providenciar 
informação aos 
utilizadores, mas a 
disseminação por 
vezes vai ao encontro 
das suas 
necessidades 
especificas  

Não existe nenhum 
arranjo estabelecido 
para providenciar 
informação aos 
utilizadores 

Nao existe nenhum arranjo 
para providenciar 
informação para alem da 
distribuição dos relatorios 
estatisticos anuais 

1 E.g. organisar seminários de disseminação.  

  16.2.3 Utilizadores são 
informados sobre os 
processos 
estatisticos e seus 
resultados 

 Utilizadores são 
informados atraves 
dos dados da 
metodologia dos 
processos 
estatisticos e da 
qualidade dos 
resultados 

    Utilizadores não são 
informados sobre os 
processos estatisticos nem 
sobre o resultado destes 

1 
Metadata devia ser de fácil acesso aos que 
precisem.  

  16.2.4 Relatorios analiticos 
são peovidenciados 
as estruturas 
subordinadas 

Estruturas de base 
do governo 
recebem os 
sumarios das 
publicações anuais 
de estatisticas 
apropriadas para 
as suas areas 

Estruturas de base 
do governo recebem 
muitas das vezes os 
sumarios das 
estatisticas anuais 

Estruturas de base do 
governo recebem as 
vezes o sumario anual 
das estatisticas 

Estruturas de base do 
governo não recebem os 
sumarios anuais das 
estatisticas 

2   

  

16.2.5 Treino regular 
providenciado para 
o pessoal do EMIS 
sobre reportagem 
analitica 

Treino de 
reportage analitica 
é providenciada ao 
pessoal do EMIS a 
todos niveis 

Treino annual sobre 
reportage analitica é 
providenciado ao 
pessoal do EMIS na 
Sede e o proximo 
nivel inferior do 
Ministerio 

Treino ad-hoc na 
reportage analitica é 
providenciado a certos 
niveis 

Não se efectua treino para 
reportage analitica 

2   

Metadata 16.4.1 Existe 
documentação 
sobre metadata 

 Documentos do 
metadata existem 
no banco de dados 

Alguns document 
sobre metadata 
existe mas não é 

Não existe 
documentação formal 
sobre processo 

Não existe documentação 
sobre metadata nem 
explicação disponivel 3   
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 e está incluido o 
dicionario de dados 
e informação sobre 
como se efectua a 
colecta de 
estatisticas,produzi
da e guardada 

completa  estatisticos e banco de 
dados mas pode ser 
explicado verbalmente 
pelo pessoal do EMIS 

NORMA DE MEDIA 2.0   

          
 
NORMA 17:  COMPREENSIVIDADE 

   
Estatísticas e informação da educação são reportados a todos sectores da educação. 

 
Componentes   Padrões Níveis de avaliação  

  Estatisticas de 
qualidade 

Estatísticas aceitável  Estatísticas questionável 
 

Estatisticas deficientes Pontos Comentários 
 

   Nível 4 Nível 3  Nível 2 Nível 1  

 Estatisticas 
compreensivas 

17.1.1  Estatísticas da 
educação colectadas 
em todos sub-
sectores são 
reportados 

Estatisticas são 
reportadas em 
todos sub-sectores 
da educação e 
formação 

Estatisticas são 
obtidas para os sub-
sectores do 
Ministério de 
Educação mas não de 
sub-sectores de 
outros ministérios 
que providenciam 
educação e formação 

Estatisticas são 
colectadas nos sub-
sectores da educação 
mas não faz a 
cobertura das 
instituições privadas� 

 Estatisticas são obtidas 
somente em um ou dois sub-
sectores 

3   

  

17.1.2 Há estatisticas de 
indicadores de 
qualidade no 
relatório annual de 
estatisticas 

Estatisticas dentro 
das instituições de 
educação e 
formação com 
impacto na 
qualidade de 
educação são 
reportados 
anualmente 

O relatório annual de 
estatisticas inclui 
alguma estatistica 
sobre  qualidade 

Os relatórios anuais de 
estatisticas incluem 
poucas estatisticas 
sobre a qualidade 

Os relatórios anuais de 
estatisticas raras vezes 
incluem estatisticas sobre 
qualidade 

4   

 17.1.3  Estatisticas são 
desagregados pelo 
género 

Género é 
desagregado a 
todos os níveis da 
educação 

Distinções do género 
são feitas em vários  
níveis da educação 
mas não todos 

Desagregação do 
género ocorre somente 
na educação básica e 
não nos outros níveis 

Não existe a desagregação 
do género 

4   
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Estatisticas de alunos 
com necessidades 
especiais de educação 

17.2.1 Estatisticas de 
alunos com 
necessidades 
especiais são 
integradas com 
outras estatisticas 
da educação 
 

Estatisticas de 
alunos com 
necessidades 
especiais a serem 
colectadas de 
todos os sub-
sectores da 
educação. Estes 
são reportados na 
publicação annual 
de estatisticas 

Estatisticas sobre a 
educação especial é 
colectada para os 
sub-sectores 
primário e 
secundário e 
reportado no 
relatório anual de 
estatisticas  

Estatisticas sobre a 
educação especial é 
colectada para alguns 
sub-sectores mas não é 
reportada no relatório 
anual de eestatisticas  

Estatisticas sobre a educação 
especial raras vezes é 
colectada e reportada 

1 Iniciará a recolha em 2015.  

 Estatisticas sobre as 
caracteristicas 
urbana/rural 

17.3.1 

 
Estatisiticas são 
desagregadas entre 
rural e urbano 

Distinções são 
feitas entre 
caracteristicas 
rurais e urbanas 
(segundo a 
definição do 
gabinete nacional 
de estatisticas) 
para os alunos e 
instituições onde 
fôr possível 

Distinções são feitas 
entre urbano e rural. 
Contudo isto não é 
de acordo com o 
gabinete nacional de 
de estatisticas  

 Estatisticas urbanas e 
rurais são separadas e  
colectadas 
ocasionalmente 

Estatisticas distintas urbanas 
e rurais não são colectadas 

1 
Ter os códigos revistos do INE e 
incorporar.  

MEDIA DE NORMA 2.7   
 



Appendix 2: List of stakeholders – validation workshop 

Country Name Designation Organization Email/Telephone 

Mozambique Ms Claudina Cassamo Secretário Permanente Ministerio da Educacao  

Sweden Jeannette Vogelaar  Ministerio da Educacao 
/DIPLAC 

Jeannette.vogelaar@mined.
gov.mz  

Mozambique Abed Assis  DGGQ/Ministerio da 
Educacao 

abed.assis@mined.gov.mz  

Mozambique Celeste William 
Orkessute 

 Ministerio da Educacao cmassute@mined.gov.mz  

Mozambique Jose Bambo Nhanice Dirreccao de Recurso 
Humanos 

Ministerio da Educacao Jose.nhanice@mined.gov.m
z  

Mozambique Felizando Semente  ONP 861111340 

Mozambique Guilhemme Mbikowa  Ministerio da Educacao Guilhemmo.MbiRanar@min
ed.gov.mz  

Mozambique Jaime Rodrigues t. 
Nharimue 

 Ministerio da Educacao/ 
DINES 

828505960 

Mozambique Argentino Goncalves 
Nunes 

 Ministerio da Educacao/ 
DINES (Ensino Primario) 

825289191 

Mozambique Joao Assale Deputy Director  Ministerio da Educacao 
/DIPLAC 

joao.assala@mined.gov.mz    

Mozambique Ilidio Buduia  DIPLAC/Ministerio da 
Educacao 

Ilidio.buduia@mined.gov.mz
    

Mozambique Laura Duarte DEMOVIS INE (NIS) 842722748 

Mozambique Zaida Baule  DIPLAC/ Ministerio da 
Educacao 

zaida.Baule@mined.gov.mz  

 Katie Cornish  Embaixado do Canada 843074400 

Mozambique Lucia Nhampossa  Coop. Canadiana 828886110 

 Paolo Miste  Coop. Italiana 825731765 

 Valentina Gil  Coop. Alenã 826715404 

 Ivete Dengo  USO 828861120 

Mozambique Nelessia Gorsa  Ministerio da Educacao 
/DIPLAC 

828591460 

 Sirpa Sinerva  Embassy of Finland 823231140 

 Lomthandazo 
Mavimbela 

Senior Programme 
Officer, Education & 
Skills Development 

SADC Secretariat lmavimbela@sadc.int; 
80267369182 

Mozambique Manuel Rego Director/DIPLAC Ministerio da Educacao Manuel.Rego@mined.gov.m
z  

Mozambique Casimmiso Veute 
Mulibo 

 Ministerio da Educacao 
/DRH 

Casimmiso.mulibo@mined.g
ov.mz  

Mozambique Rosa Kigu  USAID 827187188 

Zimbabwe Shem Bodo Programme Officer ADEA s.bodo@afdb.org  

Zambia Charles Ndakala Chief of Systems 
Development 

Ministry of Education ndakalac@yahoo.com  

Mozambique Kauxique Maganlal Assessor do Ministro Ministerio da Educacao kauxique@mined.gov.mz  

Mozambique Gilberto Antero Botas Director of National 
TVET 

Ministerio da Educacao 823150980 

Mozambique Antonio M. Chemane Interpreter Institute de Linguas mactchema@hotmail.com  

  

mailto:Jeannette.vogelaar@mined.gov.mz
mailto:Jeannette.vogelaar@mined.gov.mz
mailto:abed.assis@mined.gov.mz
mailto:cmassute@mined.gov.mz
mailto:Jose.nhanice@mined.gov.mz
mailto:Jose.nhanice@mined.gov.mz
mailto:Guilhemmo.MbiRanar@mined.gov.mz
mailto:Guilhemmo.MbiRanar@mined.gov.mz
mailto:joao.assala@mined.gov.mz
mailto:Ilidio.buduia@mined.gov.mz
mailto:Ilidio.buduia@mined.gov.mz
mailto:zaida.Baule@mined.gov.mz
mailto:lmavimbela@sadc.int
mailto:Manuel.Rego@mined.gov.mz
mailto:Manuel.Rego@mined.gov.mz
mailto:Casimmiso.mulibo@mined.gov.mz
mailto:Casimmiso.mulibo@mined.gov.mz
mailto:s.bodo@afdb.org
mailto:ndakalac@yahoo.com
mailto:kauxique@mined.gov.mz
mailto:mactchema@hotmail.com
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Appendix 3: Feedback meeting chaired by the Permanent Secretary 

Country Name Designation Organization Email 

Mozambique Ms Claudina 
Cassamo 

Secretário 
Permanente 

Ministerio da Educacao  

Angola Mbala Zananga Chefe de 
Departmento 

Departmento Estatistica/ 
Ministerio da Educacao 

zanangambala@yahoo.fr  

Mozambique Joao Assale Deputy Director  Department of Planning and 
Cooperation 

joao.assala@mined.gov.mz    

Mozambique Maria Jaio Conde  DINES mario.conde@mined.gov.mz  

Mozambique Heldei Vomboza  Finish Embassy heldei.nombor@formin.fi  

Mozambique Celeste William 
Orkessute 

 Ministerio da Educacao cmassute@mined.gov.mz  

Mozambique Kauxique 
Maganlal 

Assessor do 
Ministro 

Ministerio da Educacao kauxique@mined.gov.mz  

Mozambique Abed Assis  DGGQ/Ministerio da Educacao abed.assis@mined.gov.mz  

Mozambique Abel Moudleue  Ministerio da Educacao abel.moudleue@mined.gov.m
z  

Mozambique Bemilda Reis  Department of Planning and 
Cooperation 

bemilda.reis@mined.gov.mz  

Mozambique Paula Mendoca  Coop Canadiana paula.mendonca@ccomz.org  

Mozambique Stephanie von 
Wogau 

 UNICEF svonwogau@unicef.org  

Mozambique Umasree 
Polepeddi 

Education 
specialist 

UNICEF sumasree@unicef.org  

Mozambique Valentina Gil  GIZ  

Mozambique Cornelia Balchi  GIZ  

Mozambique Antonio M. 
Chemane 

Interpreter Institute de Linguas mactchema@hotmail.com  

Mozambique Zaida Cabral  MENT zaidacabral@gmail.com  

Mozambique Manis Azelie  DINEP  

Mozambique Jumis Jose 
Natsimhe 

 DINET jumis.natsimhe@mined.gov.m
z  

Mozambique Luis do 
Nascimento 
Paula 

 DGGQ/Ministerio da Educacao Luis.nascimento@mined.gov.
mz  

Mozambique Abrao  
Nhangimbe 

 DINES abrao.nhagimbe@mined.gov.
mz  

Mozambique Constancio Victor 
Adelino 

 DIPLAC/ Ministerio da Educacao constancio.adelino@mined.go
v.mz  

Mozambique Garciano Cumaio  DICES/ Ministerio da Educacao garciano.cumaio@mined.org.
mz  

Mozambique Ricardo Americo 
Cuco 

 DIPLAC/ Ministerio da Educacao rcuco2@gmail.com  

Mozambique Zaida Baule  DIPLAC/ Ministerio da Educacao zaida.Baule@mined.gov.mz  

Mozambique Ilidio Buduia  DIPLAC/Ministerio da Educacao Ilidio.buduia@mined.gov.mz  

Zambia Charles Ndakala Chief of Systems 
Development 

Ministry of Education ndakalac@yahoo.com  

Zimbabwe Shem Bodo Programme 
Manager 

ADEA s.bodo@afdb.org  

Zimbabwe Chemwi 
Mutiwanyuka 

Research Officer ADEA c.mutiwanyuka@adeanet.org   

 

 

 

mailto:zanangambala@yahoo.fr
mailto:joao.assala@mined.gov.mz
mailto:mario.conde@mined.gov.mz
mailto:heldei.nombor@formin.fi
mailto:cmassute@mined.gov.mz
mailto:kauxique@mined.gov.mz
mailto:abed.assis@mined.gov.mz
mailto:abel.moudleue@mined.gov.mz
mailto:abel.moudleue@mined.gov.mz
mailto:bemilda.reis@mined.gov.mz
mailto:paula.mendonca@ccomz.org
mailto:svonwogau@unicef.org
mailto:sumasree@unicef.org
mailto:mactchema@hotmail.com
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mailto:jumis.natsimhe@mined.gov.mz
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mailto:abrao.nhagimbe@mined.gov.mz
mailto:abrao.nhagimbe@mined.gov.mz
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mailto:constancio.adelino@mined.gov.mz
mailto:garciano.cumaio@mined.org.mz
mailto:garciano.cumaio@mined.org.mz
mailto:rcuco2@gmail.com
mailto:zaida.Baule@mined.gov.mz
mailto:Ilidio.buduia@mined.gov.mz
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mailto:s.bodo@afdb.org
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Appendix 4: Stakeholders interviewed 

a) Introductory meeting at the Ministry of Education 

Country Name Designation Organization Email 

Mozambique Jaime Rodrigues t. 
Nharimue 

 DINES  

Mozambique Argentino Goncalves 
Nunes 

 Ensino Primario  

Mozambique Jose Bambo Nhanice  Dirreccao de Recurso Humanos  

Mozambique Constancio Victor 
Adelino 

 Dirreccao de Planificao e 
Cooperacao 

 

Mozambique Ricardo America 
Cuco 

 Dirreccao De Planificao e 
Cooperacao 

 

Mozambique Salvador Agostinho 
Sumbane 

 DINES Dirreccao Nacional do 
Ensino Secundario 

 

Mozambique Garciano Cumaio  Dirrecao para coordenacao do 
ensino superior 

 

Mozambique Luis do Nascimento Chef de 
Departmento 

DGGQ  

Zimbabwe Shem Bodo Programme 
Officer 

ADEA s.bodo@afdb.org  

Zambia Charles Ndakala Chief of Systems 
Development 

Ministry of Education ndakalac@yahoo.com  

Angola Mbala Zananga Chef de 
Departmento 

Departmento Estatistica zanangambala@yahoo.fr  

Mozambique Kauxique Maganlal Assessor do 
Ministro 

Ministerio da Educacao kauxique@mined.gov.mz  

Mozambique Gilberto Antero 
Bota 

Director of 
National TVET 

Ministerio da Educacao  

Mozambique Antonio M. 
Chemane 

Interpreter Institute de Linguas mactchema@hotmail.com  

Mozambique Ilidio Buduia  DIPLAC/Ministerio da Educacao Ilidio.buduia@mined.gov.mz
    

 

b) Meeting with the Local Education Group at UNICEF offices 

Country Name Position Organization Email 

Mozambique Umasree Polepeddi Education specialist UNICEF sumasree@unicef.org  

Mozambique Stephanie von 
Wogau 

 UNICEF svonwogau@unicef.org    

Mozambique Valentina Gil  GIZ  

Mozambique Cornelia Balchi  GIZ  

Mozambique Zaida Cabral  MENT zaidacabral@gmail.com 

Mozambique Rosa Kigu  USAID  

Mozambique Mark Henderson WASH Specialist UNICEF  

Mozambique Joas Assala Deputy Director  Department of Planning 
and Cooperation 

joao.assala@mined.gov.
mz     

Mozambique Noel Chicuecue National Programme Officer  
(Education, comm & Science) 

UNESCO n.chicuecue@unesco.or
g  

Mozambique Pedro Brunto Sifoe Chefe da RCSD Ministerio da Educacao  

mailto:s.bodo@afdb.org
mailto:ndakalac@yahoo.com
mailto:zanangambala@yahoo.fr
mailto:kauxique@mined.gov.mz
mailto:mactchema@hotmail.com
mailto:Ilidio.buduia@mined.gov.mz
mailto:Ilidio.buduia@mined.gov.mz
mailto:sumasree@unicef.org
mailto:svonwogau@unicef.org
mailto:zaidacabral@gmail.com
mailto:joao.assala@mined.gov.mz
mailto:joao.assala@mined.gov.mz
mailto:n.chicuecue@unesco.org
mailto:n.chicuecue@unesco.org
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Mozambique Tomas Chissano Chefe RETPT Ministerio da Educacao  

Mozambique Umbelina da 
Conceicao Zedo 

Tecnica da RAP Ministerio da Educacao  

Zambia Charles Ndakala Chief of Systems Development Ministry of Education ndakalac@yahoo.com  

Angola Mbala Zananga Chef de Departmento Departmento Estatistica zanangambala@yahoo.f
r  

Mozambique Ilidio Buduia  DIPLAC/Ministerio da 
Educacao 

Ilidio.buduia@mined.go
v.mz    

Zimbabwe Shem Bodo Programme Manager ADEA s.bodo@afdb.org    

Zimbabwe Chemwi 
Mutiwanyuka 

Research Officer ADEA c.mutiwanyuka@adeane
t.org     

 

c) Working meetings at the Ministry of Education, Maputo 

Country Name Designation Organization Email 

Mozambique Constancio 
Victor Adelino 

 Dirreccao de Planificao e 
Cooperacao 

 

Mozambique Ricardo America 
Cuco 

 Dirreccao De Planificao e 
Cooperacao 

 

Mozambique Garciano 
Cumaio 

 Dirrecao para coordenacao do 
ensino superior 

 

Mozambique Amezio Americo 
Baptiste 

 Dirreccas para Coordenacao do 
Ensino Superior 

 

Zimbabwe Shem Bodo Programme 
Officer 

ADEA s.bodo@afdb.org  

Zambia Charles Ndakala Chief of 
Systems 
Development 

Ministry of Education ndakalac@yahoo.com  

Angola Mbala Zananga Chef de 
Departmento 

Departmento Estatistica zanangambala@yahoo.fr  

Mozambique Antonio M. 
Chemane 

Interpreter Institute de Linguas mactchema@hotmail.com  

Mozambique Ilidio Buduia  DIPLAC/Ministerio da Educacao Ilidio.buduia@mined.gov.mz    

 

d) Working meeting at Matola Provincial and District Education offices 

Country Name Designation Organization Email 

Angola Mbala Zananga Chef de 
Departmento 

Departmento Estatistica zanangambala@yahoo.fr  

Zambia Charles Ndakala Chief of Systems 
Development 

Ministry of Education ndakalac@yahoo.com  

Mozambique Simao Albasini 
Chibindji 

Chefe do 
Departmento 

Departmento 
Planificacao/Ministerio da 
Educacao 

 

Mozambique Mario Bernado 
Filipe 

Chefe Da 
Reparticao  

Planificacao e 
Estatistica/Ministerio da 
Educacao 

 

Mozambique Alfredo Costogo 
Zita 

Technico de 
Planificacao 

DPEC/ Ministerio da Educacao  

Mozambique Elisa Zacanias 
Nhaca 

Technico de 
Planificacao 

DPEC/ Ministerio da Educacao  

Mozambique Jose Joao 
Nhautumbo 

Technico De 
Planificacao 

DPEC/ Ministerio da Educacao  

Mozambique Bertina Marilia do 
Carmo Cuco 

Technico De 
Planificacao 

DPEC/ Ministerio da Educacao  

mailto:ndakalac@yahoo.com
mailto:zanangambala@yahoo.fr
mailto:zanangambala@yahoo.fr
mailto:Ilidio.buduia@mined.gov.mz
mailto:Ilidio.buduia@mined.gov.mz
mailto:s.bodo@afdb.org
mailto:c.mutiwanyuka@adeanet.org
mailto:c.mutiwanyuka@adeanet.org
mailto:s.bodo@afdb.org
mailto:ndakalac@yahoo.com
mailto:zanangambala@yahoo.fr
mailto:mactchema@hotmail.com
mailto:Ilidio.buduia@mined.gov.mz
mailto:zanangambala@yahoo.fr
mailto:ndakalac@yahoo.com
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Mozambique Antonio M. 
Chemane 

Interpreter Institute de Linguas mactchema@hotmail.com   

Zimbabwe Shem Bodo Programme 
Manager 

ADEA s.bodo@afdb.org  

Zimbabwe Chemwi 
Mutiwanyuka 

Research Officer ADEA c.mutiwanyuka@adeanet.org  

 

e) Meeting with the National Institute for Statistics (NIS) 

Country Name Designation Organization Email 

Mozambique Laura Duarte DEMOVIS NIS  

Mozambique Dionisia Khona DEMOVIA NIS  

Zambia Charles Ndakala Chief of Systems 
Development 

Ministry of Education ndakalac@yahoo.com  

Angola Mbala Zananga Chef de Departmento Departmento 
Estatistica 

zanangambala@yahoo.fr  

Mozambique Ilidio Buduia  DIPLAC/Ministerio da 
Educacao 

Ilidio.buduia@mined.gov.mz    

Zimbabwe Shem Bodo Programme Manager ADEA s.bodo@afdb.org    

Zimbabwe Chemwi 
Mutiwanyuka 

Research Officer ADEA c.mutiwanyuka@adeanet.org     

 

f) Working meeting with the Ministry of Women and Social Affairs 

Country Name Designation Organization Email 

Angola Mbala Zananga Chef de 
Departmento 

Departmento Estatistica zanangambala@yahoo.fr  

Angola Mbala Zananga Chefe de 
Departmento 

Departmento Estatistica/ 
Ministerio da Educacao 

zanangambala@yahoo.fr   

Mozambique Abilio Cualo  Chefe do 
Departmento  

Departmento do Planificacao/ 
Ministerio da Educacao 

 

Mozambique Antonio Muchave  Técnico Assuntos de 
deficiência/ Ministerio da 
Educacao 

Muchave25@yahoo.com.br  

Mozambique Ilidio Buduia  DIPLAC/Ministerio da Educacao Ilidio.buduia@mined.gov.mz  

Mozambique Antonio M. 
Chemane 

Interpreter Institute de Linguas mactchema@hotmail.com    

Zambia Charles Ndakala Chief of Systems 
Development 

Ministry of Education ndakalac@yahoo.com  

Zimbabwe Shem Bodo Programme 
Manager 

ADEA s.bodo@afdb.org  

Zimbabwe Chemwi 
Mutiwanyuka 

Research Officer ADEA c.mutiwanyuka@adeanet.org   

 

 

mailto:mactchema@hotmail.com
mailto:s.bodo@afdb.org
mailto:c.mutiwanyuka@adeanet.org
mailto:ndakalac@yahoo.com
mailto:zanangambala@yahoo.fr
mailto:Ilidio.buduia@mined.gov.mz
mailto:s.bodo@afdb.org
mailto:c.mutiwanyuka@adeanet.org
mailto:zanangambala@yahoo.fr
mailto:zanangambala@yahoo.fr
mailto:Muchave25@yahoo.com.br
mailto:Ilidio.buduia@mined.gov.mz
mailto:mactchema@hotmail.com
mailto:ndakalac@yahoo.com
mailto:s.bodo@afdb.org
mailto:c.mutiwanyuka@adeanet.org
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Appendix 6: Ministry questionnaire (sample) 
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Appendix 7: Some meeting photos 

 
With the national team during the introductory meeting 

  
Arriving at the Ministry of Education office, Maputo At Matola Provincial Education Planning office 

  
At Matola District Education Planning office At the National Institute for Statistics  

 

 

 


