




Estudo exploratório sobre 
a situação da educação nos 

países africanos de 
língua oficial portuguesa: 

Angola, Cabo Verde, 
Guine-Bissau, Moçambique e 

São Tomé e Príncipe  

Maio de 2015







1. PCSS-LUSÓFONOS
 

Entidade promotora 

Estudo exploratório sobre a situação da educação nos PALOP 

Pesquisa de campo 

Objeto de estudo e campo empírico 

Metodologia adoptada 

Processo de implementação 

2. BREVE CARACTERIZAÇÃO DOS PALOP
 

2.1. Angola 

Caracterização geral 

Sistema educativo 

Rede Angolana da Sociedade Civil de Educação para Todos 

2.2. Cabo Verde 

Caracterização geral 

Sistema Educativo 

Rede Nacional da Campanha de Educação Para Todos de Cabo Verde  

2.3. Guiné-Bissau 

Caracterização geral

Sistema educativo 

Rede Nacional da Campanha de Educação para Todos de Guiné-Bissau

2.4. Moçambique 

Caracterização geral 

Sistema educativo 

Movimento de Educação para Todos de Moçambique  

5

Índice

22

25

26

29

29

31

33

36

36

36

39

41

42

42

44

48

49

49

52

53

55

55

57

60



2.5.São Tomé e Príncipe 

Caracterização geral 

Sistema educativo 

Rede Nacional da Campanha de Educação para Todos de São Tomé e Príncipe 

3. CONTEXTUALIZAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
 
Políticas da educação pré-escolar 

Acesso à educação pré-escolar e oferta 

Formação de educadoras/as do pré-escolar 

Práticas curriculares na educação pré-escolar 

Financiamento da educação pré-escolar 

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO

Caracterização da educação pré-escolar 

Políticas da educação pré-escolar 

Acesso e oferta à educação pré-escolar 

Formação de educadoras/as do pré-escolar 

Práticas curriculares na educação pré-escolar 

Financiamento da educação pré-escolar 

Caracterização das Redes Nacionais de Educação para Todos

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
 
7. ANEXOS

6

61

61

63

64

66

74

77

80

81

82

84

84

84

90

107

116

123

131

136

147

Programa de Cooperação Sul-Sul pelo Direito à Educação entre Países Lusófonos

99



7

Siglas e abreviaturas

 AD  Ação para o Desenvolvimento (ONG)

           ADE  Apoio Direto às Escolas

Ancefa 

           APD  Ajuda Pública ao Desenvolvimento

       Alupec  Alfabeto Unificado para a Escrita do Cabo-Verdiano

         Brics  Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul

        Caare      Comissão de Acompanhamento e Avaliação da Reforma Educativa

          CGE       Global Campaign for Education (Campanha Global pela Educação)

 CI  Centro Infantil 

Clade 

    CONAEGUIB    Confederação Nacional das Associações Estudantis da Guiné-Bissau

        Dicipe         Estratégia de Desenvolvimento Integrado da Criança em Idade Pré-escolar

 DL  Decreto de Lei

         DPEC  Direções Provinciais de Educação e Cultura

          DPI  Desenvolvimento da Primeira Infância

           EBI  Ensino Básico Integrado

          ECP  Estratégia de Combate à Pobreza

        Efope  Escola de Formação de Professores e Educadores

           EFP  Escola de Formação de Professores

Campaña Latinoamericana por el Derecho a La Educación (Campanha 
Latino-Americana pelo Direito à Educação) 

African Network Campaign on Education For All (Campanha da Rede 
Africana de Educação para Todos) 
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           EPT  Educação Para Todos 

           FEC  Fundação Fé e Cooperação

   FED 

         Fong  Federação de Organizações Não Governamentais

       Frelimo  Governo da Frente de Libertação de Moçambique

          GA  Governo de Angola

         GMR   

        Gipase            Gabinete de Estatística e Planeamento do Sistema Educativo

         Ibep  Inquérito Integrado sobre o Bem-Estar da População

 IBGE 

        IIBGA      Índice Ibrahim de Boa Governação Africana

         INDE                  Instituto Nacional para o Desenvolvimento Educacional

          INE  Instituto Nacional de Estatística

           IP  Instituto Pedagógico

         IPHD  

        ISCED  

        Isced             Instituto Superior de Ciências da Educação 

             JI  Jardim-de-Infância

           LBSE  Lei de Bases do Sistema Educativo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Fundação Educação e Desenvolvimento 

EFA – Education For All Global Monitoring Report (Educação Para Todos – 
Relatório de Monitoramento Global)

International Partnership for Human Development (Parceria Mundial para 
o Desenvolvimento Humano)

International Standard Classification of Education 
(Classificação Internacional Padronizada da Educação)
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          MED  Ministério da Educação
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           MP             Ministério do Planeamento
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        OCDE                  Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico

         OGE  Orçamento Geral de Estado

         ONG  Organização Não Governamental

          OSC  Organizações da Sociedade Civil

           OSF   Open Society Foundations

      OSF-ESP  Open Society Foundations - Education Support Programme

        PAIGC  Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde 

         Palop  Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa

Movimento Popular de Libertação de Angola

Ministério da Educação Nacional Guineense 
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           PAM  Programa Alimentar Mundial

           PARP  Planos de Ação para a Redução da Pobreza

PCSS-Lusófonos 

           PE  Pré-escolar

          PIB  Produto Interno Bruto

       PNA-EPT  Plano Nacional de Acção de Educação Para Todos

         PNFQ   

        PNUD            Plano das Nações Unidas para o Desenvolvimento

         PME  Parceria Mundial Pela Educação

RECEPT-GB 
 

  Rede EPT-Angola     Rede Angolana da Sociedade Civil de Educação Para Todos

     Renamo               Resistência Nacional de Moçambique

       Resen  Relatório do Estado do Sistema. Educativo Nacional da Guiné-Bissau

         RMG  Relatório de Monitoramento Global das Metas de EPT

    RNCEPT-CV  

    RNEPT-STP  

          SAB             Secção Autónoma de Bissau

SADC

         SDEJT  Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia

Rede Nacional da Campanha de Educação Para Todos 
de Guiné-Bissau 
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          SNE  Sistema Nacional de Educação

           UA  União Africana

  UCGB 

      Unesco       Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

       Unicef

        Unita  União Nacional para a Independência Total de Angola

          USD            Dólares Americanos

Universidade Católica da Guiné-Bissau 

 United Nations Children’s Fund 
            (Fundo das Nações Unidas para a Infância)
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A Campanha Nacional pelo Direito à Educação - rede brasileira composta por mais de 

200 organizações da sociedade civil que há 16 anos atua ativamente pela garantia 

do direito humano à educação – tem realizado desde 2011, no âmbito do Programa de 

Cooperação Sul-Sul pelo Direito à Educação entre Países Lusófonos (PCSS-Lusófonos), 

um incansável trabalho de incidência política internacional em parceria com as Redes 

Nacionais de Educação para Todos (Redes) dos países africanos lusófonos - Angola, 

Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tome e Príncipe.

 

Dentre os principais resultados conquistados neste período destacam-se a realização 

de ações de advocacy nacional pelo direito humano à educação nos países participan-

tes e o fortalecimento da atuação política internacional conjunta - enquanto bloco de 

países lusófonos - nas esferas de incidência internacional.  Tal fortalecimento foi evi-

denciado no Fórum Mundial de Educação, realizado em maio de 2015 em Incheon, na 

Coréia do Sul, com a estreita atuação conjunta entre as Redes por meio da Campanha 

Global pela Educação.

 

Neste contexto de atuação conjunta é que se insere a realização deste relatório “Es-

tudo exploratório sobre a situação da educação nos países africanos de língua oficial 

portuguesa: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe”. 

Realizado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, com o apoio da Open 

Society Foundations. Este estudo marca um importante passo conjunto dado pelas 

Redes participantes do programa com o levantamento de subsídios atualizados para 

embasar a realização de suas ações de advocacy nos países.

 

É fundamental destacar que além dos resultados levantados por meio da pesquisa de 

campo realizadas nos países lusófonos africanos aqui apresentados, o processo parti-

cipativo de coleta de dados foi de extrema relevância para o enriquecimento da luta 

pelo direito humano à educação empreendido pelas Redes. O conteúdo foi validado de 
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forma coletiva por meio de um processo de revisão participativa promovida pela Cam-

panha Nacional pelo Direito à Educação com todas as Redes para a análise qualificada 

e discussão estratégica dos resultados levantados.

 

O documento está dividido em seis partes, as quais consistem, respetivamente, na 

contextualização sobre o enquadramento programático, dos princípios e da aborda-

gem associados ao PCSS-Lusófonos; da apresentação do programa, onde se descreve 

o processo do estudo exploratório da situação da educação e, em concreto, a pesquisa 

de campo; da breve caracterização dos PALOP com enfoque no sistema educativo e nas 

Redes de EPT. A quarta parte do relatório consiste na contextualização geral da educa-

ção pré-escolar, resultado da revisão da literatura e da análise documental de fontes 

primárias, seguida da apresentação dos resultados obtidos na pesquisa, agrupados 

por domínios de análise e por país. Por último, são apresentadas as considerações 

finais da pesquisa.

 

O trabalho teve como pergunta de partida: “O que garante o acesso à educação pré-

-escolar de qualidade?”, particularmente no que se refere às políticas da educação 

pré-escolar; ao acesso e à oferta da educação desse setor; à formação de financiamen-

to da educação pré-escolar. Entrentanto, seus resultados, não se restringem à etapa da 

educação infantil, trazendo também os importantes desafios enfrentandos por estes 

países para a garantia do direito humano à educação de forma integral.

 

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação acredita que agora, com base nos re-

sultados obtidos nos últimos quatro anos de atuação conjunta, o próximo passo 

estratégico a ser dado no contexto da agenda pós-2015 é a consolidação de uma 

rede dos países lusófonos africanos pelo direito humano à educação a fim de es-

tebelecer a troca de experiências e oficializar a incidência internacional do bloco 

lusófono pelo direito à educação.
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O Programa de Cooperação Sul-Sul pelo Direito à Educação entre Países Lusófonos 

(PCSS-Lusófonos) agrega em si um conjunto complexo de princípios de atuação, bem 

como de opções estratégicas e de enquadramento teórico e político, na medida em que 

se assume como um programa de cooperação sul-sul, cujo objetivo é contribuir para a 

concretização do direito à educação numa perspetiva emancipatória, a partir do forta-

lecimento da sociedade civil e envolvendo especificamente os PALOP.

A posição atual do Brasil no sistema internacional, enquanto membro do BRICS – Bra-

sil, Rússia, Índia, China e África do Sul – proporciona o surgimento de programas de 

cooperação sul-sul. Perante os modelos de diálogo sul-sul de Boaventura de Sousa 

Santos (2014), a estrutura de funcionamento e organização do PCSS-Lusófonos procu-

ra orientar-se pelos princípios da quarta face, designada “Epistemologias do Sul” - ou 

seja, procura novas formas de conhecimento, que não o conhecimento científico. Nesse 

sentido, as conclusões apresentadas neste relatório não têm a ambição de caracterizar 

cada um dos países. Pretendem, antes, dar pistas sobre o setor da educação, em par-

ticular sobre a educação pré-escolar, à escala dos campos empíricos de cada uma das 

pesquisas de campo e como resultado do trabalho que tem sido realizado com as Redes 

de Educação para Todos de cada um dos PALOP.

A língua portuguesa foi fator determinante para o início da articulação entre as redes de 

educação participantes no Programa. Por não ser reconhecida como língua oficial de tra-

balho em determinadas instâncias políticas e/ou internacionais, o idioma tem contribuído 

para o isolamento geográfico e linguístico dos países de língua portuguesa, argumento que 

justificou as ações da primeira fase do Programa. 

Uma rede de cooperação entre estes países possibilitaria, neste sentido, a troca de informações 

e de experiências e o fortalecimento da incidência política de grupos destes países em esferas 

políticas internacionais, assim como já acontece hoje com os países integrantes do PCSS-Lusó-
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fonos no âmbito da Campanha Global pela Educação³.  É importante ressaltar que, apesar 

de partilharem a mesma língua oficial, existem diferenças ao nível da linguagem e da 

terminologia utilizadas que representam uma maior complexidade do processo de co-

municação e, consequentemente, do processo de tomada de decisão entre as diferentes 

partes envolvidas no projeto. Assim, a terminologia usada no relatório procura refletir 

uma base de entendimento estabelecida entre essas partes envolvidas, não correspon-

dendo ao vocabulário específico do setor de educação de um país em particular. 

Os países envolvidos no Programa apresentam grandes diferenças políticas e culturais, 

as quais resultam de vários fatores, tais como: a localização geográfica – África Oci-

dental, Austral e, em alguns casos, insular -; existência ou não de recursos naturais e 

respetiva exploração; história recente de conflito armado – Angola, Guiné-Bissau, Mo-

çambique. Entretanto, todos eles enfrentam desafios semelhantes: precisam de encon-

trar meios para a promoção do desenvolvimento político, económico e social dos seus 

países e fortalecer a democracia, não só como um princípio, mas como uma realidade. 

As relações de parceria entre os atores envolvidos no PCSS-Lusófonos foram sendo cons-

truídas tendo em conta as potencialidades inerentes à cooperação sul-sul e, também, a 

existência de sinais claros de uma nova vaga de iniciativas de advocacia transnacional 

não-governamental à volta da ideia da Educação para Todos (EPT). Existe a consciência de 

que tem havido uma mudança qualitativa importante no envolvimento dos atores não-go-

vernamentais no campo da cooperação internacional em educação: as organizações passa-

ram de prestadores de serviços a promotores de advocacia, ligando o problema do acesso à 

educação a outros problemas  de maior dimensão como o alívio da dívida e as questões dos 

direitos humanos e da equidade global (Mundy e Murphy, 2011). 
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³ A Campanha Global pela Educação é um movimento internacional da sociedade civil, organizado em prol da defesa do direito de todas as 
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A implementação de agendas internacionais, como é o caso da Educação para Todos, 

ao nível nacional - é gerida a partir de órgãos públicos - e, por isso, diretamente vin-

culados ao poder central, ao Estado - ou então por agências multilaterais, que, não 

estando vinculadas diretamente ao país em causa, representam os interesses de um 

conjunto de outros Estados. No caso dos países envolvidos no PCSS-Lusófonos, por 

se tratarem oficialmente de regimes democráticos, a sociedade civil pode e deve ter 

um papel interventivo na monitoria dessa mesma implementação. Assim, no contexto 

deste programa, o processo de fortalecimento da sociedade civil toma forma junto das 

Redes Nacionais de Educação para Todos. 

As Redes Nacionais de Educação (Redes) nos países de língua portuguesa, no contexto 

do PCSS-Lusófonos, assumem-se como Redes da Sociedade Civil que agregam diferen-

tes tipos de atores, grupos com interesses distintos e orientações políticas diferentes. 

Contudo, unem-se com o objetivo de influenciar agendas e processos decisórios dos or-

ganismos governamentais em relação a um problema específico, comum a todos eles.

As Organizações da Sociedade Civil podem decidir estabelecer coligações para diferentes ra-

zões, desde a angariação de fundos, à inovação dos serviços prestados ou para desenvolver 

investigação. No entanto, frequentemente, fazem-no no sentido de advogar em prol de uma 

determinada causa. Assim, as coligações são geralmente constituídas com o objetivo explí-

cito de influenciar as agendas e a tomada de decisão dos organismos governamentais em 

relação a uma determinada questão ou problema. (Verger e Novelli, 2012: 1-15)

No caso dos países em foco neste projeto, esse tipo de coligação surgiu, sobretudo, no 

contexto do programa Educação para Todos (EPT), originário da Conferência Mundial 

de Educação realizada em Jomtien, Tailândia, em 1990. O Programa EPT tnha por ob-

17

4

  Tradução livre do original: “Civil Society organizations can decide to establish coalitions for different reasons, which include fundraising 
partnerships, providing innovative services or undertaking a research initiative. However, quite often, they do so advocate something. 
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jetivo de garantir educação básica para todas as crianças e adolescentes, assim como 

reduzir o analfabetismo entre  jovens e adultos até ao final da década. Em 2000, o 

Fórum que aconteceu em Dakar, Senegal, reafirmou o compromisso de Educação para 

Todos e introduziu nas discussões o conceito de qualidade da educação . 

Do Fórum Mundial de Educação de Dakar resultou um conjunto de seis metas a atingir 

até 2015. Apesar de avanços importantes, ainda há muito a ser feito para que os Es-

tados consigam cumprir com os compromissos assumidos. A falta de dados confiáveis 

sobre a situação da educação em muitos países, entre eles os PALOP, é um grande en-

trave para a formulação, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas na área 

e para o próprio acompanhamento do EPT. A falta de clareza da própria declaração de 

Dakar quanto aos papéis a desempenhar pelos atores, aos vários níveis, e a sua coe-

rência no terreno, dificultam a avaliação das metas de EPT (UNESCO, 2015).

Ainda assim, os mecanismos de monitorização, como por exemplo o Relatório de Monitora-

mento Global das Metas de EPT (RMG), antecipam que não foram atingidas. A liderança e o 

processo pelos quais é feita a avaliação das metas pode ter uma grande influência sobre os 

resultados obtidos ao longo dela. 

Tomando como exemplo a educação primária universal, o Committee on Economic, Social 

and Cultural Rights , órgão tido como independente das Nações Unidas, avança que, em 

2014, eram 130 milhões as crianças em idade escolar que estavam fora da escola, sendo que 

dois terços delas são raparigas. Segundo as estatísticas da UNESCO referentes ao mesmo 

ano, o número de crianças que estarão fora do sistema de ensino era quase metade: 77 mi-

lhões de crianças (Byrne, 2013).
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  Nesse mesmo encontro foram estabelecidas seis metas para serem cumpridas até 2015 para que todos tivessem garantido o direito à 
educação de qualidade – 164 governos comprometeram-se a trabalhar em parceria com organismos internacionais, agências governamen-
tais, sociedade civil organizada e outros setores nacionais e internacionais para cumprir a realização das metas. Mais informações sobre o 
movimento de Educação para Todos em: http://bit.ly/hxHLrx. Acesso em 15 de novembro de 2015. 
  Mais informações disponíveis em http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx. Acesso em 15 de novembro de 2015.
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Para além disso, são vários os indícios de que a imposição desta agenda, em relação 

aos países, possa ter tido um efeito contrário ao pretendido, no que se refere à conju-

gação de esforços em prol do acesso e da qualidade da educação. Reconhece-se ainda 

que a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio acabou por se sobrepor à 

agenda de EPT, delegando-a para um segundo plano (UNESCO, 2015).

À semelhança da Campanha Brasileira, cada uma das Redes nos PALOP representa um 

conjunto de OSC que trabalham no setor da educação. Assim, têm lugar no PCSS-Lusó-

fonos, a Rede Angolana da Sociedade Civil de Educação para Todos (Rede EPT-Angola), 

a Rede Nacional da Campanha de Educação para Todos de Cabo Verde  (RNCEPT-CV), 

a Rede Nacional da Campanha de Educação para Todos de Guiné-Bissau (RECEPT-GB), 

o Movimento de Educação para Todos de Moçambique (MEPT) e a Rede Nacional da 

Campanha de Educação para Todos de São Tomé e Príncipe (RNEPT-STP).

Na Declaração de Dakar, é assumido que compete aos Estados a responsabilidade úl-

tima do cumprimento destas metas, na medida em que 

Os governos têm a obrigação de assegurar que os objetivos e as metas de EPT sejam alcan-

çados e mantidos. Essa responsabilidade será atingida de forma mais eficaz por meio de am-

plas parcerias no âmbito de cada país, apoiada pela cooperação com agências e instituições 

regionais e internacionais. (UNESCO, 2001: 8)

Face à falta de cumprimento do compromisso de garantir a educação primária uni-

versal, Iain Byrne (2013) sugere que as razões pelas quais isto acontece prendem-se 

com o incumprimento das responsabilidades do Estado em disponibilizar recursos e 

infraestruturas - entre os quais - escolas, professores/as, materiais, transporte -, a 

existência de barreiras e limitações financeiras e o trabalho infantil. Neste sentido, as 

Organizações Não Governamentais (ONG) são assumidas como parceiros chave, espe-

cialmente no trabalho realizado com os grupos marginalizados, e ainda como fonte de 

conhecimento e de inovação (UNESCO, 2015).
19



Na perspetiva da Campanha Brasileira, as ONG e as OSC  não devem tomar para si ou 

aceitar a responsabilidade de executar as políticas públicas, porque o facto de uma 

rede da sociedade civil ser responsável pela execução de uma política pública retira 

dela a isenção e a independência, na medida em que recebe recursos públicos pelo 

serviço prestado, fazendo com que dependa do aporte Estatal para a manutenção das 

suas atividades. No momento de avaliação da medida, a rede poderá pender para a 

continuidade de suas ações ao invés de primar pela garantia de uma educação de qua-

lidade para todos, como também se encarregar de uma função que deveria fazer parte 

do aparato estatal de provisão, proteção e garantia de direitos .

Apesar do intuito das Redes de Educação para Todos ser comum na sua essência - qual 

seja, a monitorização das políticas educativas públicas e a influência na tomada de de-

cisões sobre elas, a verdade é que o processo pelo qual isso é feito difere entre as Redes, 

particularmente entre a Campanha Brasileira e as outras. Enquanto nos PALOP as Redes 

executam políticas públicas ou colaboram com sua implementação, a Campanha Brasi-

leira entende a participação social independente e crítica como peça fundamental para 

a manutenção, a efetividade e o aperfeiçoamento do sistema democrático. Neste sentido, 

a Campanha Brasileira entende ser necessário desenvolver ações de incidência política e 

participar dos espaços de interlocução já formais e institucionais (bem como lutar pela 

criação de novos espaços), propondo, formulando e discutindo políticas públicas, mas 

também monitorando e controlando a sua implementação, o que pode colocar a Rede em 

posição de questionamento ou mesmo de confronto com o governo. 
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  Apenas para efeito de esclarecimento, ONG (Organização Não-Governamental) e OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público) são organizações diferentes. A ONG tem finalidades filantrópicas, humanitárias e traz ao debate interesses negligenciados pelo 
poder público, mas que são de interesse comum a toda a população. Já a OSCIP se caracteriza por ser certificada pelo poder público federal 
e realiza prestação de serviços também com dinheiro público. (Fonte: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). 
Disponível em: http://migre.me/s01jG). Acesso em 2 de novembro de 2015.  

 A Campanha Nacional pelo Direito à Educação (Campanha Brasileira), enquanto rede que reúne diversas organizações, não possui vínculos 
com os governos, garantindo-se, assim, independente e autónoma em relação ao poder público. Dessa forma, a atuação coletiva garante 
ao conjunto independência e autonomia para propor e discutir propostas de políticas públicas, como também para monitorar e controlar 
sua implementação, pois uma vez isenta de laços com o poder público, não pode ser acusada de agir sob conflito de interesses ou de não ter 
justificativa plausível para determinados posicionamentos. É importante ressaltar, no entanto, que algumas das mais de 200 organizações 
que compõem a rede da Campanha podem ter convénios  de cooperação com o poder público na oferta de determinados serviços.

7

8

7

8
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Neste sentido, o PCSS-Lusófonos assume-se como uma proposta de capacitação e de 

aprendizagem entre pares no âmbito da recolha e do tratamento de evidências relati-

vas ao acesso e à qualidade da educação, à definição e à implementação de estraté-

gias de advocacia e de incidência política. 
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7

1. PCSS-Lusófonos

O Programa de Cooperação Sul-Sul pelo Direito à Educação entre Países Lusófonos 

(PCSS-Lusófonos) tem vindo a ser implementado desde novembro de 2010, pela Cam-

panha Nacional pelo Direito à Educação (Campanha Brasileira), em parceria com o 

Programa de Apoio à Educação da Open Society Foundations (OSF-ESP). O PCSS-Lu-

sófonos assume-se como uma ação que pretende causar impacto na cultura política 

dos PALOP, parte do pressuposto, que vem se confirmando no caso do Brasil, de que a 

participação social (formulação, monitoramento e controle social) é fator de qualifi-

cação das políticas públicas e de aperfeiçoamento da democracia. De forma geral, o 

programa procura trabalhar diretamente com as Redes ETP, que, após a realização da 

pesquisa, estarão fortalecidas e munidas de mais uma ferramenta de trabalho. Indire-

tamente, o programa dirige-se também à população dos PALOP, no sentido de garantir 

o seu direito à educação. 

O PCSS-Lusófonos tem como objetivo contribuir para a efetivação do direito à edu-

cação pública, gratuita e de qualidade nos países envolvidos no programa – Angola, 

Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe – por meio do fortaleci-

mento da capacidade de incidência política das redes da sociedade civil nas políticas 

nacionais de educação.

A garantia do direito à educação possibilitará aos/às cidadãos/ãs dos países lusófonos 

o acesso a outros direitos, uma vez que a educação permite o desenvolvimento e a au-

tonomia pessoal e também é um mecanismo necessário para a transformação social. 

O direito à educação possibilita o empoderamento do indivíduo e das comunidades,

 [...] seja por sua inserção no mundo do trabalho, seja por possibilitar a participação política 

em prol da melhoria das condições de vida de todos. Também contribui para evitar a margi-
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tamento de discriminações e preconceitos, entre muitos outros exemplos que poderiam ser 

citados. (Plataforma, 2011: 19)

Apesar de todos os países de língua portuguesa serem signatários das metas de 

Educação para Todos e comprometidos com outros tratados internacionais de di-

reitos humanos, como o Pacto Internacional sobre Direitos Económicos Sociais e 

Culturais (1966), a Convenção dos Direitos da Criança (1989), entre outros que 

abordam o direito à educação, ainda há muito a ser feito para a garantia universal 

do direito humano à educação, para o que as redes nacionais da sociedade civil 

podem ter um papel fundamental.

A fase 1 do PCSS-Lusófonos, implementada entre novembro de 2010 e março de 2013, 

permitiu um maior contacto entre a Campanha Brasileira e as Redes EPT dos PALOP.  

Consequentemente, possibilitou ao grupo aprofundar o conhecimento sobre o contex-

to político de cada um dos países envolvidos no projeto e compreender como se dá a 

articulação da sociedade civil em cada um deles. Esta aprendizagem tinha em vista a 

planificação e a implementação de ações de advocacia e de incidência política, sobre-

tudo à escala nacional. No entanto, entre outros fatores, as lacunas verificadas quanto 

ao acesso às evidências que fundamentassem os planos de incidência acabaram por 

determinar a continuidade do PCSS-Lusófonos.

Neste contexto, aquando do início da fase 2, o programa sofreu uma reformulação em 

relação aos objetivos e eixos de trabalho.

Contribuir para a ampliação e a garantia de uma educação pública, gratuita e de qua-

lidade nos países participantes do programa.
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Os eixos de trabalho do programa estão profundamente interligados, na medida em 

que a finalidade do diagnóstico da situação da educação é contribuir para o desenvol-

vimento de ações de incidência política das redes EPT, além de gerar informações para 

a elaboração de propostas, monitoramento e avaliação de políticas públicas do setor.

Com base na avaliação da primeira fase do PCSS-Lusófonos, feita em conjunto pela 

Campanha Brasileira, pela OSF-ESP e pelas Redes EPT, a proposta para o diagnóstico é, 

em particular, gerar novas informações e novas análises para dar subsídios ao traba-

lho das coligações lusófonas, contribuindo, assim, para que desenvolvam e fortaleçam 

ações de incidência e aprofundem o debate sobre educação. A Campanha Brasileira 

pretende desenvolver, em conjunto com as Redes, uma visão ampla e crítica sobre 

o direito à educação bem como gerar novas ferramentas para o monitoramento das 

políticas governamentais na área, colaborando para um balanço crítico do Programa 

Educação para Todos (EPT) em cada um dos países  . 
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  No âmbito desse projeto, não se pretende implementar um estudo de diagnóstico de rigor científico mas, antes, um estudo exploratório 
que permita informar o trabalho desenvolvido no âmbitos dos restantes eixos de trabalho.   
  Como observado por Antoni Verger e Mario Novelli (2012:1-15): “Assim, nos movimentos sociais, as pesquisas de cenário, estrutura e 
ações, assim como contextos e ideias precisam ser entendidas como mutuamente constituídas. Ideias e contexto não são elementos inde-
pendentes ou totalmente diferentes. Ideias desempenham um papel crucial na mediação da relação entre o contexto e a estratégia das 
coalizões. Por exemplo, a análise do meio realizada pelas coalizões de advocacy (advocacia), se isso for feito de uma forma mais explícita 
ou implícita, desempenha um papel crucial na formação das ações da coalizão, reivindicação e mensagens e, conseqüentemente, afeta o 
processo de mudança política que eles tentam promover. Neste sentido, o que importa não são apenas as oportunidades objetivas e difi-
culdades de ativistas . Em outras palavras, ideias e, particularmente, a reflexividade são conceitos importantes para vincular estrutura e 
ações, uma vez que fornecem o ponto de mediação entre as estratégias dos atores e do seu contexto.” 

9

10

2. Promover a formação de uma rede lusófona pelo direito à educação

Eixos de trabalho  

a) Diagnóstico  sobre a situação da educação nos países envolvidos no PCSS-Lusófonos

b) Elaboração e implementação de ações de incidência política na área de educação

c) Promoção e participação em debates sobre o direito à educação

9

10

Objetivos específicos 

1. Fortalecer a incidência política da sociedade civil na área de educação
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A proposta do diagnóstico não é gerar informações que suprimam a carência de fontes estatais de 

informação, mas  sim que possibilite novas avaliações da rede sobre a educação no país. Assim, o 

programa respeitará os limites do trabalho de cada coligação e de cada país. Em alguns países, a 

inexistência de dados exigirá a composição de métodos e de fontes diversificados, gerando resulta-

dos que, não necessariamente, possam consolidar amostras representativas do universo do país.

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação (Campanha Brasileira) surgiu em 1999, 

impulsionada por um conjunto de organizações da sociedade civil que participou do 

Fórum Mundial de Educação em Dakar no ano seguinte. O objetivo era somar diferentes 

forças políticas, priorizando ações de mobilização, pressão política e comunicação. 

“Atualmente, é considerada a articulação mais ampla e plural no campo da educação básica 

no Brasil, constituindo-se como uma rede que articula mais de 200 grupos e entidades dis-

tribuídas por todo o país, incluindo movimentos sociais, sindicatos, organizações não-gover-

namentais nacionais e internacionais, fundações, grupos universitários, estudantis, juvenis e 

comunitários, além de centenas de cidadãos que acreditam na construção de um país justo e 

sustentável por meio da oferta de uma educação pública de qualidade”. (Campanha Nacio-

nal pelo Direito à Educação - Campanha Brasileira, 1999. Fonte: site da Campanha Brasileira.)

A Campanha tem como missão atuar pela efetivação e ampliação dos direitos educa-

cionais para que todas as pessoas tenham garantido seu direito a uma educação pú-

blica, gratuita e de qualidade no Brasil. É gerida por uma equipa de coordenação geral 

e dirigida por um comité diretivo nacional. Para além disso, a Campanha possui 22 

comités regionais espalhados pelo Brasil, que garantem a sua base social. Nos seus 15 

anos de existência, a organização vem acumulando diversas conquistas, demonstran-

do que a participação crítica, autónoma e propositiva da sociedade civil organizada é 

elemento fundamental para a construção democrática. 
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Internacionalmente, a Campanha Brasileira é uma das redes fundadoras da Campanha 

Global pela Educação (CGE) e participou de seu Comité Diretivo desde sua criação até 

2011. Impulsionou e participou ativamente da criação da Campanha Latino-Americana 

pelo Direito à Educação (CLADE), legalmente reconhecida em 2006, e integrou seu 

Comité Diretivo até 2011.

No âmbito do primeiro eixo de trabalho do PCSS-Lusófonos, foi desenvolvido um estu-

do exploratório sobre a situação da educação nos PALOP, de abril de 2013 a março de 

2015. Este estudo foi constituído por sete momentos, respetivamente: levantamento 

de informação inicial; oficina de preparação; encontro de definição da pesquisa; en-

contro técnico sobre a pesquisa de campo; oficinas de apresentação e preparação da 

pesquisa; pesquisa de campo e, finalmente, as oficinas de sistematização e devolu-

ção   dos resultados. Ao longo da execução do programa, estes momentos foram sendo 

construídos numa base de trabalho colaborativo e participativo, com o envolvimento 

de todas as partes interessadas, das Redes aos atores locais. 

No primeiro momento do estudo exploratório, foi feito um levantamento das infor-

mações já existentes sobre educação em cada um dos PALOP. Neles foram comparados 

dados disponíveis no âmbito da iniciativa Relatório de Monitoramento Global das Me-

tas de Educação para Todos , no EdStats - Country Profiles do Banco Mundial  e outros 

relatórios de organizações internacionais e nacionais com atuação nestes países, em 

relatórios oficiais dos governos, nos documentos oficiais da ONU, bem como documen-

tos resultantes de investigações de carácter académico. A informação sistematizada 
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   Ainda que previstas, estas oficinas de devolução não foram realizadas em todos os países, apenas em Cabo Verde e Moçambique.
   Iniciativa da UNESCO que procura informar, influenciar e sustentar o compromisso para com a Educação Para Todos. Mais informações 
disponíveis em http://bit.ly/WBsYVy. Acesso em 15 de novembro de 2015. 
   Perfil dos países do Banco Mundial: O modulo do perfil dos países traz todos os dados e pesquisas dos países selecionados em uma única 
página da Internet. Os perfiz incluem uma variedade de indicadores educacionais, assim como informações sobre os recursos de pesquisa 
do país; projetos de educação do Banco Mundial e contextualização de cada país.

11

12

Estudo exploratório sobre a situação da educação nos PALOP

13

11

12 13

Levantamento de informação inicial
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 foi sendo partilhada com as Redes e com os consultores, pessoas identificadas para a 

realização das pesquisas de campo. A lista de documentos recolhidos pode ser consul-

tada no anexo 1.

No segundo momento do estudo exploratório, todas as Redes de EPT, a Campanha Bra-

sileira e a OSF participaram da oficina na qual determinou-se o cariz da pesquisa de 

campo, bem como os objetos de pesquisa e as perguntas de partida. Durante a oficina, 

foi utilizado um conjunto de metodologias participativas que orientou a tomada de 

decisão e a construção de um plano de trabalho, considerando a realidade específica 

de cada um dos países envolvidos e o planeamento estratégico das redes nacionais.

Durante a oficina, as Redes de EPT apresentaram os problemas do sistema educativo 

de cada país, os principais temas trabalhados pelas redes e quais o planeamentos 

estratégicos para os anos seguintes. A partir daí foram sendo identificados possíveis 

temas da pesquisa de campo, tendo em conta que as informações levantadas deve-

riam dar contributos para as ações de advocacia. Com base na ponderação sobre estes 

temas  e atendendo ao facto da pesquisa ser desenvolvida no âmbito de uma rede de 

países lusófonos, os/as representantes das Redes decidiram, por unanimidade, optar 

por um tema comum a todos os países, no caso Acesso à Educação Infantil. No entanto, 

foi salvaguardado que, em cada país, a pesquisa poderia assumir um objeto de estudo 

diferente no âmbito desse tema global.

O terceiro momento do estudo exploratório correspondeu ao encontro técnico entre 
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Oficina de preparação do diagnóstico da situação da educação nos PALOP 
(maio, 2013 – Baturité, Ceará, Brasil)

    A descrição do processo pelo qual foi feita esta ponderação está disponível nos Registo da Oficina, disponível no anexo 2.14

14

Encontro técnico sobre a pesquisa de campo (julho, 2013 – Porto, 
Portugal)



os consultores responsáveis pela assistência técnica à pesquisa de campo nos PALOP, 

a Campanha Brasileira, a OSF e o grupo de consultores responsáveis pela assistência 

técnica à Pesquisa. Neste momento foi avançada uma proposta de campo empírico em 

cada um dos países, e definida uma proposta de abordagem metodológica, a partir da 

qual foram determinados os termos de referência da pesquisa nos cinco países. Os ter-

mos de referência da pesquisa, que podem ser consultados no anexo 3, incluíam uma 

primeira proposta de calendarização. 

Estas oficinas, enquanto quarto momento do estudo, foram realizadas em cada dos 

cinco países com o intuito de, junto das Redes, validar os termos de referência e a res-

pectiva proposta metodológica concebida no encontro técnico. Procurou-se com elas, 

ainda, mobilizar atores e recursos locais, a fim de fortalecer a sustentabilidade da 

pesquisa, e,  sobretudo, criar condições para um forte envolvimento da sociedade civil, 

quer na recolha de dados, quer na aplicabilidade dos resultados da pesquisa, enquan-

to ações de advocacia e incidência.

Tendo por base os termos de referência reformulados com base nos contributos reco-

lhidos, as pesquisas decorreram nos cinco PALOP, entre finais de 2013 e ao longo de 

2014. Para cada pesquisa de campo realizada foi produzido um relatório, no qual se 

apresentam os dados recolhidos, a sua análise e a proposta de conclusões. A presente 

publicação procura recuperar o conteúdo destes relatórios e promover a reflexão sobre 

as semelhanças e as diferenças entre os dados e as conclusões entre países.

Sistematização e avaliação das informações: composição dos relatórios e retorno aos países para dis-

cussão do que foi levantado em campo. Além disso, é importante registrar que, devido a fatores ex-

ternos ao programa, as oficinas de devolutiva só foram realizadas em Moçambique e Cabo Verde (em 

Guiné- Bissau, São Tomé e Angola a devolutiva será realizada em encontro do programa em 2016).  
28

Oficinas de apresentação e preparação da pesquisa

Pesquisa de campo
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Nos cinco países envolvidos no PCSS-Lusófonos, a pesquisa de campo teve como obje-

tivo geral realizar um diagnóstico da situação da educação em cada PALOP, com par-

ticular incidência no objeto de estudo definido em cada um dos países  . Para tal, ao 

longo da pesquisa procurou-se tanto recolher dados qualitativos e quantitativos que 

permitissem caracterizar a situação da educação pré-escolar em cada país quanto en-

volver as redes de educação na recolha e na sistematização destes dados e identificar 

ações de advocacia realizadas e/ou a realizar pela rede de educação.

Como já foi referido anteriormente, apesar dos representantes das Redes terem optado 

por um tema comum, no sentido de fortalecer as conclusões do estudo exploratório e 

fomentar o espírito de rede, o objeto de estudo e a pergunta de partida foram adap-

tados à especificidade de cada país, aquando das oficinas de preparação da pesquisa. 

Assim, a pesquisa de campo foi orientada pelas seguintes perguntas de partida:

Nos países em que a pesquisa se dedicou à caracterização da educação pré-escolar, 

foram definidos domínios concretos da educação pré-escolar relacionados tanto com 

o acesso quanto com a qualidade. Estes domínios foram propostos inicialmente com 

base em indicadores de acesso e de qualidade da educação, tendo sido reconhecidos 
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Pesquisa de campo

   Em Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe o rumo das pesquisas se voltou a um mapeamento das organizações da sociedade civil. Em Guiné-
-Bissau, no entanto, a pesquisa também se pautou pelo eixo central, a educação pré-escolar. No caso de São Tomé e Príncipe, apenas houve 
o mapeamento das organizações da sociedade civil. 

15

15

Objeto de estudo e campo empírico

Angola, Cabo Verde e Moçambique: o que garante o acesso à educação pré-escolar de 

qualidade?

Na Guiné Bissau, a pesquisa de campo, ainda que se tenha orientado pela anterior  

pergunta de partida, centrou-se no mapeamento das organizações da sociedade civil. 

No caso de São Tomé e Príncipe, a pesquisa assumiu, desde o início, o único intuito de 

fazer o mapeamento das organizações da sociedade civil.

•

•

•



por todas as partes interessadas como essenciais na resposta à pergunta de partida 

definida. Os domínios da educação pré-escolar em análise nesta pesquisa são:

Relativamente ao campo empírico, a proposta metodológica inicial sugeria, na medida 

dos recursos e do tempo disponíveis, a diversidade dos contextos de recolha de dados, 

como sejam a inclusão de contextos rurais, urbanos e peri-urbanos, a localização geo-

gráfica – sul e norte, no caso de Angola e Moçambique, ou Barlavento e Sotavento, no 

caso de Cabo Verde. Perante esta proposta, na oficina de preparação com as Redes e os 

atores locais, foram delimitados os seguintes campo empíricos:

A metodologia adoptada ao longo da pesquisa de campo nos cinco países, decorre de 

uma abordagem qualitativa (interpretativa) de entre os paradigmas comumente uti-

lizados na investigação em educação (positivista e interpretativo) (Bogdan & Biklen, 

1996; Cohen, Manion & Morrison, 2009). Tendo em conta esse quadro de análise, foram 

utilizados as seguintes técnicas e instrumentos de recolha de informação:
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a)Políticas da educação pré-escolar

Acesso e oferta à educação pré-escolar

Formação de educadoras/es do pré-escolar

Práticas curriculares na educação pré-escolar

Financiamento da educação pré-escolar

b)

c)

d)

e)

Angola: províncias de Luanda, Kwanza Sul e Malanje

Cabo Verde: Ilha de Santiago – concelho da Praia e do Tarrafal de Santia-

go e Ilha de São Vicente – concelho de São Vicente

Guiné-Bissau: Bissau – considerando a maior concentração das ONG e das 

OSC e em função da limitação de tempo disponível

Moçambique: províncias de Maputo (Maputo Cidade), Gaza e Niassa

São Tomé e Príncipe: o campo empírico não foi delimitado, sendo que as 

conclusões da pesquisa procuram representar a realidade nacional

•
•

•

•
•
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   Os guiões de entrevista genéricos podem ser consultados no anexo 4.
   A lista de atores-chave entrevistados em cada país onde foi realizada a pesquisa pode ser consultada no anexo 5 e a ficha de caracteri-
zação do/a entrevistado/a pode ser consultada no anexo 6.

16

16

Entrevistas semiestruturadas: permitem ao investigador esclarecer temas ou pergun-

tas, para estender, elaborar, adicionar ou fornecer detalhes, abordando, assim, a rique-

za e a profundidade da resposta, a abrangência e a honestidade, que são algumas das 

características de uma entrevista bem-sucedida (Cohen, Manion & Morrison, 2009). 

Os guiões  das entrevistas semiestruturadas foram construídos tendo como base as 

cinco áreas chave identificadas em diálogo com as Redes EPT, como tendo grande in-

fluência no acesso e na qualidade da educação pré-escolar. Neste sentido, os guiões 

foram divididos em cinco grandes blocos: caracterização da educação pré-escolar/ ques-

tões normativas; acesso à educação pré-escolar e sua oferta; formação de educadoras/es; 

práticas curriculares e materiais do pré-escolar; e, por fim, financiamento do pré-escolar.

As entrevistas-semiestruturadas decorreram nos cinco países, junto de um conjunto de 

atores chave identificados   , alguns a priori e outros no decorrer da pesquisa. A seleção 

destes atores chave foi feita de acordo com o enquadramento do objeto de pesquisa 

e da pergunta de partida definida para cada um dos países. Assim sendo, em Angola, 

Cabo Verde e Moçambique a maioria dos atores entrevistados estão diretamente rela-

cionados com a educação pré-escolar, ao passo que, na Guiné-Bissau e em São Tomé e 

Príncipe, os atores entrevistados estão ligados ora ao setor da educação de forma geral 

ora às organizações da sociedade civil nacionais e internacionais. 

Grupos focais: no sentido de “(...) extrair das atitudes e respostas dos participantes 

do grupo sentimentos, opiniões e reacções que se constituiriam num novo conheci-

mento” (Galego & Gomes, 2005:174), foi prevista a dinamização de grupos focais com 

dois perfis de pessoas distintos: educadoras/monitoras de pré-escolar e comunidade 

em geral. Foram concebidos dois guiões  , assumindo cada um deles blocos de per-

guntas igualmente distintos.

•
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•

   Os guiões de grupo focal direcionados quer para as educadoras/monitoras de pré-escolar, quer para a comunidade em geral, podem ser 
consultados no anexo 7.

18
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Por um lado, o guião do grupo focal da comunidade era constituído pelos blocos: atividades 

realizadas na instituição de educação pré-escolar; formação e perfil das educadoras; práti-

cas letivas de educação pré-escolar; caracterização do centro infantil; financiamento do pré-

-escolar; acesso e oferta e caracterização da comunidade.

Por outro lado, o guião do grupo focal das educadoras era constituído pelos blocos: enqua-

dramento legal da educação pré-escolar; formação e perfil das educadoras; planificação na 

educação pré-escolar; monitorização e supervisão do pré-escolar; qualidade do pré-escolar.

No que se refere aos grupos focais, por várias razões, não foi possível a sua realização em Angola, 

na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. Para além disso, importa ter em conta que a sua ope-

racionalização em Cabo Verde e em Moçambique apresenta algumas lacunas sob o ponto de vista 

do rigor científico, sendo que, por exemplo em Cabo Verde, no mesmo grupo estavam incluídas 

educadoras e encarregados/as de educação ou mesmo do alcance dos grupos previstos, sendo que 

os encarregados de educação e a comunidade acabaram por ser menos abrangidos nas pesquisas.

Visita a locais-chave: os/as consultores/as responsáveis pela recolha de informação 

referente ao terreno realizaram visitas a alguns locais chave, em particular aos espaços 

de educação pré-escolar. No sentido de registrar a informação recolhida, foi concebida 

uma ficha de caracterização do jardim/escolinha, que pode ser consultada no anexo 

8. Estas visitas não foram previstas em São Tomé e Príncipe, visto que a pesquisa se 

centrava no mapeamento dos atores da sociedade civil em geral.

Recolha e análise documental: no sentido de triangular as informações levantadas 

pelos instrumentos referidos anteriormente, foram ainda reunidos vários documentos 

onde se pode encontrar evidências que vieram a reforçar as conclusões da pesquisa de 

campo. Também os documentos recolhidos estão enquadrados nos objetos de estudo 

de cada país e tratam da legislação referente a políticas educativas, dados estatísticos 

oficiais, documentos internos de organizações da sociedade civil e jardins, escolinhas, 

produtos de práticas de educação pré-escolar, entre outros. É importante considerar 

que, a partir do mapeamento dos documentos recolhidos pela Campanha Brasileira no 

•
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primeiro momento do estudo exploratório, foi feita uma lista de documentos em falta, 

evitando assim duplicação de esforços.

Notas de campo: anotações da pessoa responsável pela pesquisa de campo, registadas 

no período de recolha de dados, no campo empírico da investigação. Pretendem-se 

descritivas e detalhadas, contendo registos do trabalho, para além de uma componen-

te reflexiva que pretende melhorar as notas recolhidas (Bogdan & Biklen, 1996). No 

caso, estas notas de campo serviram de apoio para a análise dos dados, proposta no 

âmbito de cada uma das pesquisas.

•

Processo de implementação

Sendo a pesquisa de campo implementada no âmbito do PCSS-Lusófonos, a criação 

de condições para a sua implementação foi assegurada pela Campanha Nacional Pelo 

Direito à Educação (Campanha Brasileira) e pelas Redes de EPT nos PALOP. Por um 

lado, a Campanha Brasileira agilizou o processo de comunicação, de mobilização e de 

preparação de cada uma das Redes para o acolhimento dos pesquisadores e a opera-

cionalização da recolha de dados nos campos empíricos identificados. Por outro lado, 

cada uma das Redes procurou assegurar as condições para a realização da pesquisa em cada 

um dos seus países, desde as condições logísticas ao contacto com atores locais: informantes 

privilegiados, organizações, instituições públicas e privadas, entre outros, até à calendariza-

ção de entrevistas e de visitas a locais chave. Tudo isto no sentido de garantir a estrutura na 

qual o pesquisador faria a recolha de dados.

A assistência técnica de todo o processo associado à pesquisa de campo, desde a sua 

preparação e implementação até a produção de conhecimento, foi efetuada por um 

conjunto de consultores/as portugueses/as com assistência técnica constante da Cam-

panha Brasileira em todas as etapas do processo. Durante a preparação da pesquisa, 

este grupo de consultores ficou encarregue da conceção dos termos de referência da 

pesquisa e dos instrumentos de recolhimento de dados, com base na recolha de dados 
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preliminares e na revisão de bibliografia relacionada no âmbito do PCSS-Lusófonos 

com o tema em estudo. Durante a implementação da pesquisa o grupo acompanhou 

a coleta de dados, apoiando a tomada de decisão do consultor no terreno e dando 

orientações práticas às limitações e obstáculos identificados por ele. Finalmente, após 

ter os dados em mãos, esse grupo de consultores/as ficou responsável pela produção 

dos relatórios da pesquisa de campo em cada um dos países, a partir do relatório do 

consultor no terreno, no caso de Moçambique e de São Tomé e Príncipe, e a partir dos 

dados brutos, no caso de Angola, de Cabo Verde e da Guiné Bissau. Este grupo foi ainda 

responsável pela produção do presente relatório.

A implementação dos instrumentos de recolha de dados durante a pesquisa foi garanti-

da por um conjunto de diferentes consultores/as. Em Angola e na Guiné-Bissau, esse le-

vantamento foi feito pelo conjunto de consultores responsáveis pela assistência técnica 

à pesquisa, num espaço de tempo limitado, durante uma visita ao país realizada apenas 

com esse intuito. Em Cabo Verde e em Moçambique a coleta de informações foi feita 

pelos moradores locais e, assim sendo, a pesquisa acabou por se estender ao longo do 

tempo e permitir um contacto mais prolongado quer com as Redes, quer com os atores 

locais. Finalmente, no caso de São Tomé e Príncipe, a recolha de dados foi feita por uma 

consultora que, não tendo participado no encontro técnico de definição dos termos de 

referência da pesquisa, acumula experiência de investigação no país em causa.

A pesquisa de campo em todos os paísesfoi marcada por algumas limitações que 

importa ter em conta na leitura deste relatório. Assim, é de destacar ao nível de 

cada um dos países, o seguinte:

Programa de Cooperação Sul-Sul pelo Direito à Educação entre Países Lusófonos

Angola: a proposta de pesquisa de campo teve que ser apresentada ao Ministério da Edu-

cação (MED) e no Ministério da Assistência e Reinserção Social (MINARS) antes da mesma 

ser implementada. Embora com isto não se pretendesse obter autorização, é considerada 

uma boa prática comum. Este procedimento foi solicitado pela Rede EPT Angola, o que 

denota uma relação talvez demasiado próxima entre sociedade civil e Estado.

•
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Cabo Verde: os dados recolhidos, que estiveram na base do relatório da pes-

quisa no país, não estavam sistematizados ou organizados e não foi feita uma 

primeira análise pelo consultor ao nível do terreno. 

Guiné Bissau: a pesquisa foi realizada durante o período de pausa letiva, di-

ficultando o contacto com alguns informantes privilegiados. Para além disso, 

Rede Guineense não reconhecia na educação pré-escolar uma prioridade e não 

tinha muito conhecimento na área. Este facto remete-nos para uma possível 

ineficácia na escolha do tema de pesquisa, aquando da Oficina de preparação 

do Diagnóstico da situação da Educação nos PALOP.

Moçambique: numa primeira fase da pesquisa, aquando da recolha de dados 

em Maputo e em Gaza, a mobilização dos atores locais não foi garantida pelo 

MEPT, tendo então dificultado o contacto com pais e encarregados de educação.

São Tomé e Príncipe: embora a pesquisa se proponha a uma caracterização de 

âmbito nacional, a recolha de dados limitou-se à cidade de São Tomé. A falta 

de contextualização da educação pré-escolar em São Tomé não permite, neste 

relatório, uma análise comparativa de todos os países envolvidos no estudo. 

•

•

•

•
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2. Breve caracterização dos PALOP

Ao longo deste capítulo é apresentada uma caracterização geral dos países envolvidos 

no PCSS-Lusófonos, bem como uma caracterização do sistema educativo de cada um 

deles. Estas caracterizações não só resultam do processo de pesquisa mas, acima de 

tudo, pretendem contribuir para o enquadramento da análise da informação e dos 

dados recolhidos no âmbito da mesma. Assim sendo, não se trata de uma descrição 

exaustiva, mas antes contextualizada aos objetivos da pesquisa de campo em cada 

país. Para além disso, no capítulo são também apresentadas as Redes de EPT de cada 

um dos países. A descrição das características atuais e da dinâmica das Redes, bem 

como da evolução do seu trabalho permite igualmente fundamentar a interpretação 

dos resultados obtidos nas pesquisas, do ponto de vista do papel da sociedade civil na 

defesa do direito à educação.

Neste sentido, para cada país: Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique e São 

Tomé e Príncipe, é apresentada uma descrição sucinta da situação política, cultural, 

demográfica e socioeconómica nacional. Em seguida, são descritas as principais ca-

racterísticas do sistema de ensino e, na medida do possível, do subsistema do ensino 

pré-escolar. Por último, o relatório traz a respetiva Rede de Educação para Todos.

2.1 Angola

Caracterização geral
População (2014): 22.137.261 habitantes

Expectativa de vida (2013): 51,9 anos

Mortalidade de crianças menores de 5 anos (2013): 167 por mil nascidas vivas

Total do PIB (2012): 116.308 milhões de USD$

PIB per capita (2012): 5.586 USD$

Índice de Desenvolvimento Humano - IDH (2014): 0,526

Gastos públicos com educação (2009): 3,4% do PIB

Programa de Cooperação Sul-Sul pelo Direito à Educação entre Países Lusófonos
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Taxa de alfabetização das pessoas de 15 anos ou mais de idade (2012): 70,4%

Taxa de alfabetização de jovens (% entre os 15 e os 24 anos) (2011): 73,0%

Média de anos de escolaridade (2012): 4,7 anos

Anos de escolaridade esperados (2012): 11,4 anos

Fontes: IBGE, Relatório do Desenvolvimento Humano 2014, UNICEF

Angola tem uma área territorial de 1.252.145 km2 (INE, 2014), um clima equatorial 

e tropical, e administrativamente divide-se em 18 províncias: Cabinda, Zaire, Uíge, 

Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, que fazem fronteira com a República Democrática 

do Congo, Moxico e Kuando Kubando que fazem fronteira com a Zâmbia, Cunene e 

Namibe, na fronteira com a Namíbia, Benguela, Kwanza Sul, Bengo e Luanda, na orla 

do oceano Atlântico e Kwanza Norte, Bié, Huambo, e Huíla no interior do país (Car-

doso, 2004). À semelhança dos outros PALOP, Angola tem uma história marcada pelo 

domínio colonial português, associado a um conflito armado prolongado na luta pela 

libertação. Após a independência, a 11 de novembro de 1975, Angola entrou num perí-

odo de conflito interno, que findou em 2002.

Os principais partidos políticos de Angola são: Movimento Popular de Libertação de 

Angola (MPLA) e União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA). As 

eleições legislativas de 2012  contribuíram para a consolidação da democracia em An-

gola. O veredito da Comissão Nacional de Eleições foi contestado por três partidos da 

oposição, mas as suas queixas foram recusadas pelo Tribunal Constitucional devido 

à falta de provas. As eleições foram consideradas livres e justas por observadores da 

União Africana (UA) e da SADC (Southern African Development Community, Comuni-

dade para o Desenvolvimento da África Austral em português). 

   Em 1992 foi realizada a primeira eleição do país, mas a guerra civil só teve fim em 2002. Apenas em 2008 foi realizada a segunda elei-
ção do país, e somente para cargos legislativos. Em 2010, concluiu-se a reforma da Constituição e o país passou a ser presidencialista. Em 
2012 ocorreram as primeiras eleições democráticas para presidente. Disponível em Portal Angop: http://migre.me/s4GDd. Acesso em 10 de 
novembro de 2015. 
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Desde a aprovação da nova Constituição em 2010, foram tomadas uma série de 

medidas para aumentar a eficiência do parlamento, incluindo a criação de um 

serviço de pesquisa especializado, destinado a analisar os processos legislativos 

(Muzima & Mazivila, 2014). A segurança nacional de Angola tem melhorado signi-

ficativamente e a classificação de Angola no que se refere à segurança e estado de 

direito no Índice Ibrahim de Governação Africana (IIBGA)  melhorou em 8,7 pontos 

percentuais entre 2007 e 2013. 

A economia de Angola, o segundo maior produtor de petróleo de África, cresceu 5,1% 

em 2013, abaixo dos 7,1% esperados. O produto interno bruto (PIB) adicional de Angola 

deveu-se principalmente ao setor não petrolífero, nomeadamente a energia, a agricul-

tura, as pescas, a indústria manufatureira e a construção civil. O crescimento deveria 

atingir 7.9% em 2014, e 8.8% em 2015, estimulado pelos grandes investimentos públi-

cos em infraestruturas (Muzima & Mazivila, 2014).

No entanto, os indicadores sociais não acompanharam o forte ritmo de crescimento 

da economia angolana. A proporção de pessoas com rendimento inferior a 1 dólar por 

dia, de 68% em 2001, passou para 36,6% em 2009, representando quase 93% do valor 

desejado para 2015 – máximo de 34% de pobres (INE/MP, 2009; MP, 2010). Em 2014, 

cerca de 36% da população vivia abaixo da linha da pobreza e o desemprego perma-

necia elevado, a 26%. 

A língua oficial e de escolarização é o português, no entanto, coexistem no território 

diversas línguas nacionais de raiz bantu (Bakongo, Ambundo, Lunda-Quioco, Ovim-

bundu, Ganguela, Nhaneka-Humbe, Ovambo, Herero e Okavambo) e de raiz não ban-

   O Índice Ibrahim de Governação Africana (IIBGA) - Ibrahim Index of African Governance (IIAG) na sigla em Inglês – é um índice que mede, 
desde 2000, a qualidade da governança dos países de África. Mede-se a governança dos países a partir da análise social, política e econô-
mica daquilo que qualquer cidadão tem o direito de esperar de seu Estado, e que qualquer Estado tem a responsabilidade de fornecer aos 
seus cidadãos. Disponível em: http://www.moibrahimfoundation.org/iiag/. Acesso em 10 de novembro de 2015. 
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tu. (Koishan) (Zau, 2002: 38 e 39), o que traduz a diversidade sociolinguística e cultu-

ral do país (Stead & Rorison, 2011).

A Lei de Bases do Sistema da Educação comporta uma nova estrutura para o sistema 

de educação, com a sua divisão em seis subsistemas: educação pré-escolar, ensino 

geral (primário e ensino secundário), ensino técnico-profissional, formação de profes-

sores, educação de adultos e ensino superior (Assembleia Nacional, 2001):

Ainda antes do fim do conflito armado, em 2001, o governo angolano aprovou a Es-

tratégia Integrada para a Melhoria do Sistema de Educação 2001-2015 (GRA, 2001) e 

a Lei de Bases do Sistema da Educação (Assembleia Nacional, 2001), dois documentos 

basilares para a Reforma do Sistema de Educação, que teve início em 2004 e terminou 

em 2012. Ambos os documentos referem que a educação é democrática, pelo que todos 

os cidadãos de Angola têm o mesmo direito de acesso e participação.

Sistema educativo 

Subsistema educação pré-escolar: creche (do 0 aos 2 anos), jardim infantil (dos 

3 aos 5 anos), classe de iniciação (dos 5 aos 6 anos de idade, antes da entrada 

no ensino primário, obrigatório)

Subsistema ensino geral: ensino primário (da 1ª à 6ª classe) e secundário (1º 

ciclo da 7ª à 9ª classe; 2º ciclo da 10ª à 12ª classe)

Subsistema ensino técnico-profissional: formação profissional básica (da 7ª à 

9ª classe), formação média técnica (da 10ª à 12ª ou 13ª classe)

Subsistema formação de professores de nível médio: da 10ª à 13ª classe

Subsistema educação de adultos: inclui o ensino primário e o ensino secundário, 

a partir dos 15 anos de idade

Subsistema ensino superior: graduado (bacharelato e licenciatura) e pós-gra-

duado (mestrado e doutoramento)

•

•

•

•

•

•
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A Estratégia Integrada para a Melhoria do Sistema de Educação 2001-2015, com “o objec-

tivo fundamental de dar a conhecer as linhas características gerais e específicas (diagnós-

tico) e o prognóstico a curto, médio e longo prazos do Sistema de Educação” (GRA, 2001: 

10), é “[...] um instrumento de orientação estratégica do Governo da República de Angola 

para o setor da educação no sentido de direccionar, integrar e conjugar o esforço nacional 

na perspectiva de uma educação pública de qualidade para todos” (GRA, 2001: 11). 

A par destes documentos, valorizando as recomendações internacionais, o Governo 

de Angola definiu o Plano de Ação Nacional de Educação para Todos (PAN/EPT, 2001-

2015), que parte do Fórum de Dakar e dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, 

para justificar a importância de uma estratégia que leve Angola a atingir a educação 

primária universal e a melhorar a alfabetização de adultos até 2015, como estabele-

cem as políticas internacionais. Este plano tem como objetivos gerais: contribuir para 

promoção e valorização do capital humano, a fim de acelerar o crescimento económico; 

contribuir com a promoção da igualdade social, para o enquadramento da educação 

das mulheres e das raparigas, no contexto da implementação de políticas de género 

no sistema da educação; mobilizar potenciais doadores nacionais e internacionais (bi-

laterais e multilaterais), no contexto da implementação deste plano.

Na definição de políticas de desenvolvimento, a educação surge sempre como área 

privilegiada. De entre essas políticas destacam-se a Estratégia de Combate à Pobreza 

(ECP) (MP, 2005), o Plano Mestre para a Formação de Professores em Angola 2009-

2015(MED, s/d), o Plano Nacional de Formação de Quadros 2013-2020 (GA, 2012), o 

Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017 (MPDT, 2012) e a Estratégia Nacional 

de Desenvolvimento de Longo Prazo, “Angola 2025” (MP, 2004).

Em 2011, realizou-se o balanço da implementação da reforma educativa nos subsis-

temas de ensino educação pré-escolar, ensino geral, formação de professores e ensino 

técnico profissional. Neste balanço, a Comissão de Acompanhamento e Avaliação da 
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Reforma Educativa (CAARE)   considera que houve um alargamento do acesso ao ensi-

no, graças ao crescimento do número de alunos matriculados e da rede escolar, através 

do aumento do número de salas de aulas - um reforço da eficácia, da qualidade e da 

equidade do sistema de ensino e das assimetrias regionais (CAARE, 2011).

Quanto ao panorama da alfabetização em Angola, dados do Inquérito Integrado sobre 

o Bem-Estar da População 2008-2009 (IBEP) indicam uma taxa de alfabetização geral 

de 76% em 2009. Dados disponíveis do IBEP 2008-2009 indicam uma taxa de alfabe-

tização de 39,6% para a população com 50 ou mais anos de idade. Estes dados indicam 

que o analfabetismo é tanto mais elevado quanto maior a faixa etária dos cidadãos.

Relativamente às metas de EPT, a Rede EPT Angola, aquando da pesquisa de campo, 

era da opinião que Angola não iria alcançar os objetivos de EPT até 2015, e que é 

fundamental estender o prazo até 2017 e alinhar o Plano Nacional EPT com o Plano 

Nacional de Desenvolvimento 2013-2017.

A Rede Angolana da Sociedade Civil de Educação para Todos (Rede EPT-Angola) é a 

plataforma angolana da sociedade civil homóloga das plataformas nacionais, re-

gionais e mundial que advogam o direito à educação, membro da CGE. Esta Rede foi 

criada em 2007 como forma da sociedade civil fomentar o diálogo com o governo e 

acompanhar a implementação de políticas educativas, em particular das definidas 

na Fórum de Dakar (2000), reconhecendo que a sociedade civil é o reforço do go-

verno. Exemplo deste diálogo é a comemoração conjunta da CGE, a organização do 

Fórum Nacional de Educação para Todos  e a operacionalização do Plano Nacional de 

Educação para Todos  .

   A Comissão de Acompanhamento e Avaliação da Reforma Educativa (CAARE) é a comissão formada pelo MED para o acompanhamento, 
monitorização e avaliação da reforma educativa. Estes momentos de monitorização e avaliação foram inicialmente previstos.
   Para efeito de esclarecimento, o Fórum Nacional EPT foi um evento decorrido em Luanda, em 2013, para discussão das metas EPT. Já a 
Rede EPT Angola é a coligação nacional de organizações da sociedade civil que trabalham a temática. 
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Atualmente, a Rede EPT Angola é constituída por 64 membros em representação de 

cerca de 150 organizações e tem uma estrutura organizativa em nível nacional (atra-

vés da organização coordenadora da própria Rede) e em nível internacional (relação 

com a Ancefa e com a CGE).

2.2 Cabo Verde

Caracterização geral

População (2014): 53.637 habitantes

Expectativa de vida (2012): 75,1 anos

Mortalidade de crianças menores de 5 anos (2013): 26 por mil nascidas vivas

Total do PIB (2012): 1.903 bilhões de USD$

PIB per capita (2012): 3.859 USD$

Índice de Desenvolvimento Humano - IDH (2014): 0,636

Gastos públicos com educação (2009): 5,7% do PIB

Taxa de alfabetização das pessoas de 15 anos ou mais de idade (2012): 84,9%

Taxa de alfabetização de jovens (% entre os 15 e os 24 anos) (2011): 98,4%

Média de anos de escolaridade (2012): 3,5 anos

Anos de escolaridade esperados (2012): 13,2 anos

Fontes: IBGE, Relatório do Desenvolvimento Humano 2014, UNICEF

Cabo Verde é um arquipélago constituído por 10 ilhas e 11 ilhéus, divididas em dois gru-

pos geográficos: Barlavento (Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal 

e Boa Vista; ilhéus Raso e Branco) e Sotavento (Brava, Fogo, Santiago e Maio; ilhéus 

Secos). O arquipélago, com uma área total correspondente a 4.033 km², situa-se ao 

largo da costa ocidental africana, a cerca de 500 km do Senegal   . 

Com uma história de dominação colonical portuguesa, Cabo Verde conquistou a sua 

   Informação disponível em https://portoncv.gov.cv. Acesso em 15 de novembro de 2015. 23
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independência a 5 de julho de 1975, sob a égide do Partido Africano para a Independência 

da Guiné Bissau e Cabo Verde (PAIGC), que conduziu os destinos do país até 1991, quando 

passou a vigorar, com a realização das primeiras eleições livres, um regime parlamentar e 

um sistema pluripartidário. Desde então registaram-se grandes mudanças em termos de 

democratização, alternância política, exercício da cidadania, liberalização da economia, 

legislação, descentralização e envolvimento da sociedade civil (Martins, 2013).

No que se refere à governação, o país tem sido repetidamente reconhecido como um 

caso de sucesso na região. Um dos indicadores disso mesmo é o facto de, na classifica-

ção do IIBGA de 2014, Cabo Verde ocupar a segunda posição com uma pontuação total 

de 76,6 (numa escala de 0 a 100), logo a seguir à Mauritânia  . 

Do ponto de vista administrativo, o país está dividido em 22 municípios: Boa Vista, Tarrafal 

de São Nicolau, Tarrafal de Santiago, São Vicente, São Salvador do Mundo, São Miguel, 

São Lourenço dos Órgãos, São Filipe, São Domingos, Santa Cruz, Santa Catarina do Fogo, 

Santa Catarina de Santiago, Sal, Ribeira Grande de Santiago, Ribeira Grande de Santo An-

tão, Ribeira Brava, Praia, Porto Novo, Paul, Mosteiros, Maio e Brava   . A descentralização 

foi iniciada em 1991 para acompanhar o processo de democratização. Os municípios são 

dotados de poder autónomo conferido pela Constituição da República, e atualmente de-

sempenham um papel cada vez mais relevante no desenvolvimento local, nomeadamente 

através da cooperação bilateral e das geminações com municípios estrangeiros.

Em termos económicos, Cabo Verde apresentava, no final de 2013 um PIB de cerca de 

1,89 biliões de USD, representando um aumento relativamente ao ano anterior em que 

o PIB não ultrapassou os 1,76 bilhões  . De acordo com o Relatório Orçamento de Estado 

de 2015 (Ministério das Finanças e do Planeamento, 2014), espera-se um crescimento 

   Informaçao disponível em http://www.moibrahimfoundation.org/interact/ [Acesso em 27 de outubro de 2014].
   Informação disponível em http://anmcv.domdigital.pt/ANMCV/Quemsomos.aspx [Acesso em 6 de novembro de 2014]. 
   Informação disponível em http://data.worldbank.org/country/cape-verde/portuguese [Acesso em 6 de novembro de 2014].
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entre 2% e 3%, promovido sobretudo pela evolução da procura externa. Ainda de acor-

do com o mesmo documento, o défice orçamental previsto para o final de 2014 situa-se 

em torno dos 8% do PIB, abaixo do valor apurado em 2013.

De acordo com os censos realizados em 2010 (INE, 2010) mais de 60% da população 

cabo-verdiana está a residir no contexto urbano, a densidade populacional de Cabo 

Verde é de 121,9 habitantes por quilómetro quadrado. A idade média do/a cidadão/ã 

cabo-verdiano/a é de 26,8 anos, mas a faixa etária mais representativa na população 

geral é entre os 0 e os 14 anos, correspondente a 31,7% da população total. A taxa 

de desemprego em 2010 era de 10,7%, correspondente a 21.168 pessoas. Desse total, 

21,3% das pessoas desempregadas insere-se na faixa etária entre 15 e 24 anos.

Ainda que a língua portuguesa seja assumida como a língua oficial de Cabo Verde, é 

o crioulo cabo-verdiano, língua com estatuto de língua nacional, a mais utilizada no 

dia-a-dia. Tendo um alfabeto próprio (Alfabeto Unificado para a Escrita do Cabo-Ver-

diano - ALUPEC), há muito se desenvolvem esforços para o seu reconhecimento como 

língua oficial, mas isso é prejudicado pelo facto da sua implementação formal ser 

ainda muito fraca (Martins, 2013). O crioulo divide-se em duas formas de expressão 

com algumas variantes em pronúncias e vocabulários, respetivamente: o das ilhas de 

Barlavento, ao norte, representado por São Vicente (kriol) e o das ilhas de Sotavento, 

ao sul, representado por Santiago (badiu, kriolu).

No que refere à organização do sistema de ensino tal qual promulgado pela Lei de 

Bases do Sistema Educativo (LBSE) revista em 2010 (MED, 2010), a estrutura em vigor 

divide-se em três subsistemas:

Sistema educativo

Subsistema da educação pré-escolar

Subsistema da educação escolar, que abrange o ensino básico, secundário e su-

•
•
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perior, bem como as modalidades especiais de ensino e atividades de ocupação 

de tempos livres:

•

•

•

Ensino básico: três ciclos sequenciais, sendo o primeiro de quatro anos e 

o segundo e o terceiro de dois anos cada

Ensino secundário: passa a ser de quatro anos - dois ciclos de dois anos 

cada, prevendo que o 1º ciclo abarque o 9º e o 10º anos de escolaridade e 

o 2.º ciclo, abrangendo o 11º e o 12º anos de escolaridade

Ensino superior: compreende o ensino universitário e o ensino politécni-

co, correspondendo aos níveis de licenciatura, mestrado e doutoramento

Subsistema da educação extraescolar: atividades de alfabetização, de 

pós-alfabetização, de formação profissional e do sistema geral de apren-

dizagem, articulando-se com a educação escolar; atividades de desporto 

escolar e apoios e complementos socioeducativos; componente de for-

mação técnico-profissional articula-se com o sistema nacional de forma-

ção e aprendizagem profissional

•

O compromisso concreto do Estado, com base da Constituição da República, em parti-

cular do artigo 77º, é “garantir o ensino básico obrigatório, universal e gratuito, cuja 

duração será fixada por lei” (República de Cabo Verde, 2010: 29). Ou seja, aos outros 

níveis de ensino a referência é no sentido de promover, garantir mas não assegurar. As-

sim, considerando a LBSE, o Estado assume responsabilidades apenas na gratuitidade 

do 1º ao 6º ano de escolaridade.

O Plano Nacional de Educação para Todos - Cabo Verde (2002) decorreu do Quadro 

de Ação de Dakar   e fixa os grandes objetivos e opções políticas nacionais quanto ao 

   Confrontar Declaração de Educação para Todos, Dakar 2000, disponível em http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001275/127509porb.
pdf [Acesso em 2 de novembro de 2014]
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acesso à educação e à sua qualidade da educação até 2015, reconhecendo papel fun-

damental da educação de base na promoção do desenvolvimento e como instrumento 

de integração e inclusão social.

De acordo com o mesmo plano, enquanto a educação pré-escolar registava, na década 

de 90, taxas de crescimento médio anual da ordem dos 6,8%, o ensino básico Integra-

do tornava-se universal em meados desta década, atingindo hoje taxas líquidas de 

escolarização de 96%.

Embora a política educativa proposta nesse plano se baseie nos princípios da qualida-

de, da equidade, da pertinência social e económica, é assumida claramente a intenção 

de promover a comparticipação das famílias nos custos e na gestão do sistema - pro-

mover a descentralização, as parcerias sociais e a promoção do ensino privado. Esta 

posição opõe-se, de certa forma, àquela defendida na Constituição da República, na 

medida em que o governo se desresponsabiliza do compromisso de gratuitidade da 

educação, ainda que só assumida quanto ao ensino básico. Ainda assim, desde a ori-

gem do plano, é assumida a generalização da educação pré-escolar como uma meta a 

atingir e o Estado compromete-se até em apoiar a formação dos monitores e a assegu-

rar a orientação pedagógica do subsistema de ensino pré-escolar.

No documento correspondente ao Plano Estratégico para a Educação 2003-2015, um 

dos maiores compromissos assumidos era no sentido de assegurar a revisão da LBSE 

no período de execução do referido plano, o que só viria a acontecer em 2010. No en-

tanto, algumas das intenções inerentes a essa revisão, sobretudo as que podem ser 

mais pertinentes no âmbito deste relatório, são muito evidentes na nova LBSE, como 

sejam o reforço ao nível da pequena infância e o alargamento da escolaridade obrigatória.

Para além disso, a LBSE veicula o alargamento da escolaridade obrigatória para oito 

anos e manifesta a intenção do governo em vir a alargar essa escolaridade progressi-
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vamente para 12 anos, salvaguardando que tal só acontecerá quando estiverem reu-

nidas as condições de sustentabilidade. De ressaltar ainda a referência, na LBSE, à 

intenção de enfatizar a afirmação da língua nacional cabo-verdiana enquanto língua 

materna com vista ao “[...] aprofundamento do conhecimento e da afirmação da escri-

ta da língua nacional cabo-verdiana, enquanto primeira língua de comunicação oral” 

(MED, 2010: 3). Essa referência constitui um indício de que, de facto, há um esforço na-

cional de afirmação do crioulo, para que eventualmente seja reconhecido como língua 

oficial, o que ainda não aconteceu.

De acordo com os últimos censos (INE, 2010), a taxa de alfabetização da população 

cabo-verdiana era de 82,8%, sendo que 88,4% dos homens com mais de 15 anos estão 

alfabetizados em contraste com apenas 77,4% das mulheres na mesma faixa etária. 

Um sinal de inversão deste desequilíbrio de género pode encontrar-se na taxa de al-

fabetização juvenil (entre 15 e 24 anos), correspondente a 96,9% no total, com uma 

distinção entre géneros de 1% a favor das mulheres.

Com base no Relatório do Estado do Sistema Educativo Nacional – Cabo Verde (2011), 

a população em idade de escolarização nos ensinos básico e secundário tem vindo a 

diminuir progressivamente entre 1990 e 2010. O mesmo relatório aponta a diminuição 

da taxa de natalidade como um dos fatores que podem estar na origem desse decrésci-

mo. O governo cabo-verdiano reconhece que este cenário é favorável para a promoção 

da qualidade da educação, na medida em que também reconhece que a escolaridade 

universal já é uma realidade. No entanto, os dados dos censos de 2010 não compro-

vam, por exemplo, uma taxa de alfabetização de 100% em nenhuma das categorias 

referidas: idade e sexo  .

   Fonte: http://www.ine.cv/censo/censo2010.aspx. Acesso em 15 de novembro de 2015. 
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Também o Relatório de Progresso de Execução dos ODM em Cabo Verde (Direção de 

Planeamento, 2009) assumia que em 2007/2008 a taxa líquida de escolarização no 

ensino básico não era de 100% em todos os concelhos. Em particular, em nenhum dos 

concelhos em estudo essa taxa era de 100%, mas antes: em Praia 99,7%, em Tarrafal 

81,9% e 89,5% em São Vicente. No entanto, a previsão para 2015 é de que todas as 

ilhas atinjam a taxa de 100% de escolarização do ensino básico.

De acordo com os principais indicadores de educação nacionais, comparativamente 

com os dados do ano letivo 2010/2011 (Ministério da Educação e Desporto, 2011) no 

ano letivo de 2012/2013 (Ministério da Educação e Desporto, 2013), verificou-se uma 

diminuição do número de alunos em todos os níveis de ensino, particularmente no 

ensino secundário privado: de 8.531 alunos no ano letivo 2010/2011 para 6.757 alunos 

no ano letivo de 2012/2013.

A Rede Nacional de Campanha de Educação para Todos – Cabo Verde (RNCEPT-CV) é 

uma coligação de associações sem fins lucrativos que trabalham para a promoção 

da educação de qualidade para todos. O processo de criação e instalação da RNCEPT-

-CV aconteceu em 2008 na cidade da Praia com o apoio financeiro da ANCEFA. É 

composta por 14 associações, abrangendo sindicatos, associação de professores, or-

ganização de mulheres, associações vocacionadas para atender crianças com neces-

sidades educativas especiais (NEE) e associações de desenvolvimento comunitárias 

voltadas para a educação e cultura. A RNCEPT-CV tem como objetivo a missão de 

realizar acções de advocacia junto a governo, sociedade civil, dos sectores públicos 

e privados para que uma educação básica de qualidade seja acessível a e usufruída 

por todos os cidadãos. No prosseguimento do seu objeto a RNCEPT-CV busca alcan-

çar, em especial, os seguintes fins:

Rede Nacional da Campanha de Educação para Todos de Cabo Verde 

Promover um ensino básico alargado e de qualidade para todas as crianças

Zelar pela inclusão das crianças com deficiência no sistema educativo

•
•
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Contribuir para a melhoria do nível de alfabetização de adultos e acesso igual 

aos programas educativos

Promover a qualidade do ensino e uma educação inclusiva que paute pela ex-

celência e pelo desenvolvimento biopsicossocial de todos

•

•

A estrutura orgânica da Rede, aprovada na assembleia constituinte, permite uma re-

presentatividade em todos os cantos do país, apesar das dificuldades resultantes da 

descontinuidade territorial de Cabo Verde (formado por 10 ilhas).

Desde 2008, período de instalação da Rede, as actividades desenvolvidas por ela têm 

sido frutíferas - tanto pela forma como se vem conseguindo participar das coligações 

internacionais quanto na conquista de parceiros dentro do país, nomeadamente gran-

des ganhos junto ao governo e às autoridades locais.

Todo o esforço vem no sentido da descentralização das acções para as outras ilhas, 

razão pela qual foram criadas na orgânica da rede figuras de coordenadores para a 

região norte e região sul do país.

Atualmente, a RNCEPT-CV possui uma dinâmica bastante significatica, com elaboração 

de estudos de pesquisas sobre a educação pré escolar em Cabo Verde que trouxeran 

alguns marcos indicadores predominantes para o setor em Cabo Verde. A par disto, fez-

-se a elaboração de propostas normativas com intuito de modificar e reformar o setor 

pré-escolar no país, com vista sua assunção plena pelo Estado e sua universalização.

2.3 Guiné-Bissau

Caracterização geral
População (2014): 1.745.798 habitantes

Expectativa de vida (2013): 54,3 anos

Mortalidade de crianças menores de 5 anos (2013): 124 por mil nascidas vivas
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Total do PIB (2012): 849 milhões USD$

PIB per capita (2012): 510 USD$

Índice de Desenvolvimento Humano - IDH (2014): 0,396

Gastos públicos com educação (2009): 

Taxa de alfabetização das pessoas de 15 anos ou mais de idade (2012): 55,3%

Taxa de alfabetização de jovens (% entre os 15 e os 24 anos) (2011): 73,2%

Média de anos de escolaridade (2012): 2,3 anos

Anos de escolaridade esperados (2012): 9 anos

Fontes: IBGE, Relatório do Desenvolvimento Humano 2014, UNICEF

A Guiné-Bissau é um pequeno Estado da África ocidental, com uma superfície de 

36.125km². Faz fronteira ao norte com o Senegal, a este e sudeste com a Guiné-Conacri 

e a sul e oeste com o oceano Atlântico. O território está dividido em nove regiões: Ba-

fatá, Biombo, Bolama/Bijagós, Cacheu, Gabú, Oio, Quinara, SAB (Setor Autónomo de 

Bissau), Tombali. A capital é Bissau.

A Guiné-Bissau declarou unilateralmente a sua independência a 24 de setembro de 

1973, após 11 anos de luta armada para a libertação nacional, sendo reconhecida por 

Portugal em 1974. De 1974 a 1991, o país viveu sob regime partidário único. A transição 

política foi iniciada em 1991 com a revisão da Constituição da República. No entanto, 

as primeiras eleições pluralistas, legislativas e presidenciais foram realizadas em julho 

e agosto de 1994 (Semedo, 2011). Desde a declaração unilateral da independência, em 

1973, a Guiné-Bissau tem sido marcada por uma significativa instabilidade política e 

militar, tendo-se vivido uma situação de conflito político-militar entre 7 de julho de 

1998 e maio de 1999. Em 2012 ocorreu o 10º golpe de Estado, terminando a segunda 

volta das eleições presidenciais, cuja ordem constitucional regressou em julho de 2014 

(Sousa, 2012). Esta instabilidade levou a que desde a independência tenham assumido 

a pasta da educação 36 ministros da Educação (Lopes, 2014). Na Guiné-Bissau, 15% 

da população têm menos de 5 anos e 51% menos de 20 anos. A taxa de crescimento 
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demográfico anual é de 3%, com 25% da população a viver na Região Autónoma de 

Bissau (MENCCJD, 2011b; MEPIR, 2011; UNICEF, 2012). Do total de habitantes, a espe-

rança média de vida à nascença é de 45,5 anos, registando as taxas de mortalidade 

infantil mais altas do mundo – 161 mortes por cada 1000 nascimentos, vivendo 70% 

da população com menos de 2 USD por dia (MEPIR, 2011; UNICEF, 2012).

A economia do país assenta fundamentalmente na agricultura (61,8% do PIB), com os 

serviços a contribuírem com 26,8% e a indústria 7,2% para o PIB (MEPIR, 2011; UNICEF, 

2012). O PIB per capita está estimado em 161 USD (em 2010) e apresenta um IDH de 

0,396 (177º lugar na lista dos 187 do PNUD) (MEPIR, 2011; PNUD, 2014; UNICEF, 2012). 

Como estes indicadores apontam, a Guiné-Bissau é um dos países mais pobres do mun-

do, também classificado como Estado frágil por organizações como o Banco Mundial e 

a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). 

Uma outra característica deste país é a sua dependência de recursos externos, prin-

cipalmente da ajuda pública ao desenvolvimento (APD), que se centra nos serviços 

públicos com as áreas da educação e da saúde como as que recebem mais apoio. Desde 

2000, Portugal tem sido o principal doador bilateral, e a União Europeia, o maior do-

ador multilateral (MEPIR, 2011; Monteiro, 2005).

Embora a língua portuguesa seja língua oficial e de ensino, ela é língua materna de 

cerca de 5% da população e falada por 10%, sendo que a maioria dos habitantes fala 

uma ou mais das cerca de 20 línguas nacionais, incluindo o crioulo (Benson, 2010; 

Monteiro, 2005). Das 20 línguas nacionais as mais faladas/representativas são o Ba-

lanta, o Fula, o Mandinga e o Manjaco. O crioulo é considerada língua franca, falada 

por 30 a 40% dos habitantes.
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Com a publicação da LBSE (MENCCJD, 2011a) a Guiné-Bissau passa pela primeira vez na 

sua história a ter um documento oficial que define a missão do sistema educativo. Até 

a sua publicação, só existiam alguns documentos programáticos da altura do partido 

único (Monteiro, 2005), apesar dos vários projetos elaborados ao longo das últimas 

três décadas e da legislação diversa e dispersa sobre dimensões específicas do sistema 

educativo. Da LBSE, podem-se destacar como principais alterações introduzidas o 12º 

ano, a aproximação do sistema educativo guineense em termos de organização e de 

terminologia do português, para além da passagem das escolas madraças (corânicas) 

para a educação formal. 

O sistema educativo guineense está, então, organizado em dois tipos de ensino:

No que diz respeito às taxas de escolarização, verificaram-se progressos considerá-

veis no domínio da cobertura escolar, em todos os níveis de ensino nos últimos anos. 

A taxa bruta de matrículas passou, por exemplo, de 76,8% no ano letivo 1999/2000 

para 130,4% no ano letivo 2009/2010 (MENCCJD, 2011b). Contudo, apesar destes pro-

gressos, o acesso à escola não é universal, a oferta escolar continua a ser insuficiente 

para cobrir as necessidades e o forte crescimento demográfico, a taxa de conclusão do 

ensino básico é reduzida (48%), a taxa líquida de escolarização é de 67% e a esperança 

média de vida escolar é de 3,6 anos (MENCCJD, 2009, 2011b). As disparidades regio-

nais são acentuadas, sendo que nas zonas rurais as meninas têm duas vezes menos 

oportunidades de conclusão do ensino básico do que os rapazes, situação que passa 

para 1,4 anos nas zonas urbanas. Dados do Gabinete de Estatística e Planejamento do 

Sistema educativo

Ensino formal: no qual se insere o ensino pré-escolar, ensino básico, ensino se-

cundário e ensino superior

Ensino não-formal: no qual se insere a alfabetização de jovens e adultos e a 

ocupação de tempos livres

•

•
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do Sistema Educativo (GIPASE), de 2009 a 2011, revelam um aumento, ainda que té-

nue, do número de alunos: houve um crescimento de 6,65% de efetivos, sendo a mais 

significativa no pré-escolar e no ensino secundário.

De uma forma geral, no que concerne ao sistema educativo guineense, os principais 

problemas que apresenta são as questões relacionadas com o acesso; as elevadas per-

centagens de insucesso e de abandono escolar; a baixa qualidade do ensino-aprendi-

zagem e da língua portuguesa; existência do trabalho por turnos; falta de materiais 

de apoio escolar; infraestruturas deficitárias; e muitos professores em exercício com 

baixos níveis de formação inicial (MENCCJD, 2011; Monteiro, 2005; Campos & Furtado, 

2009). Segundo as projeções realizadas pelo Ministério da Educação o objetivo de al-

cançar a meta da escolarização universal, para o 1º e 2º ciclo do ensino básico de 2015 

deverá passar para 2020 se forem recrutados em média cerca de 450 professores por 

ano (MENCCJD, 2013).

A Rede da Campanha de Educação para Todos de Guiné-Bissau (RECEPT-GB) foi funda-

da a 25 de abril de 2006, legalizada a 6 de junho de 2006 e registada a 14 de julho de 

2010. Esta Rede tem como objetivo a defesa da educação e nasceu na sequência das 

metas de Dakar em 2006. É constituída por 23 organizações de diferentes quadrantes 

da sociedade civil: ONG, associações, sindicatos/confederações, coligações e movimen-

tos. É também constituída por 50 membros do Sector Autónomo de Bissau (SAB); de 

Tombali, 29 membros; de Bafatá, 16 membros; de Quinara, 33 membros; de Cacheu, 

26 membros; de Gabu, 48 membros e, de Biombo, 37 membros. É também membro de 

outras Redes, como a Rede Lusófona (ainda que não formalizada no âmbito do PCSS-

-Lusófonos) e a Ancefa.

Rede Nacional da Campanha de 
Educação para Todos de Guiné-Bissau
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A sua sede está situada no Bairro da Ajuda. A renda da sede é assegurada pela Ancefa, que 

garante, também, o pagamento do salário a cinco membros efetivos: coordenador, financeiro, 

secretária, empregada de limpeza e segurança. Os restantes membros da Rede são voluntários.

A RECEPT-GB tem pólos regionais, em que estão destacados pontos focais em todas as 

regiões, que atuam em regime de voluntariado, podendo receber pontualmente uma 

compensação por algum trabalho específico. Os pontos focais executam os programas 

nas regiões e são os representantes do secretário executivo nas regiões, realizando as 

atividades propostas. As formações que os pontos focais frequentam são geralmente 

em Bissau, tirando algumas exceções onde estas se realizam nas regiões.

O organograma da rede é o seguinte:

Os parceiros privilegiados da RECEPT-GB são: a Ancefa, que financia a Rede para que 

possa pagar as despesas fixas da sede e dos salários, e o UNICEF, com o qual colabora 

em algumas atividades. Em geral, a relação entre a Rede e os parceiros é considerada 

boa, no entanto, um dos representantes da Rede entrevistados admite que a demasia-

da dependência financeira dificulta um trabalho a longo prazo, pois estão condicio-

nados às atividades, aos orçamentos que os financiadores têm e à agenda veiculada 

por estes. A Rede tem um acordo com o Estado, através do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros e pretende ter um acordo setorial com o MEN (tiveram um projeto que 

não foi rubricado). A RECEPT-GB participa nas atividades programadas pelo MEN por 

ser seu parceiro.

Assembleia Geral

Conselho de Administração

Secretariado executivo

Polos regionais

•

•
•

•
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A RECEPT-GB tem desenvolvido algumas atividades de sensibilização, principalmente nas regiões de 

Bafatá, Gabu e Biombo, em que a educação não é tão valorizada devido a práticas culturais que difi-

cultam o acesso e a permanência na escola, em especial no caso das raparigas. Esta sensibilização é 

feita através de pontos focais, na sua maioria professores, que fazem formação para este trabalho. O 

trabalho dos pontos focais está muitas vezes condicionado pela falta de meios para se deslocarem.

População (2014): 26.472.977 habitantes

Expectativa de vida (2013): 50,3 anos

Mortalidade de crianças menores de 5 anos (2013): 87 por mil nascidas vivas

Total do PIB (2012): 14.605 milhões USD$

PIB per capita (2012): 579 USD$

Índice de Desenvolvimento Humano - IDH (2014): 0,393

Gastos públicos com educação (2009): 

Taxa de alfabetização das pessoas de 15 anos ou mais de idade (2012): 50,6%

Taxa de alfabetização de jovens (% entre os 15 e os 24 anos) (2011): 67,1%

Média de anos de escolaridade (2012): 3,2 anos

Anos de escolaridade esperados (2012): 9,5 anos

Fontes: IBGE, Relatório do Desenvolvimento Humano 2014, UNICEF

Moçambique é um Estado Democrático de Direito. Em 2014, preparava-se para realizar 

as suas quintas eleições gerais – presidenciais, legislativas e para as assembleias pro-

vinciais – após a introdução da democracia multipartidária por meio da Constituição 

de 1990, que abriu caminho para os Acordos de Paz de Roma assinados entre o Go-

verno da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) e a Resistência Nacional de 

Moçambique (RENAMO), em 1992.

Nestas duas décadas de estabelecimento da paz, o país alcançou progressos assinalá-

2.4 Moçambique
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veis na construção e consolidação de um sistema democrático multipartidário, embora 

seja caracterizado por um regime de partido dominante, fortalecendo as suas institui-

ções e criando espaços e oportunidades para a participação política do cidadão aos di-

ferentes níveis. No entanto, quase 22 anos depois dos Acordos de Roma e de ser consi-

derado um exemplo de sucesso na transição pós-conflito, Moçambique enfrenta ainda 

grandes desafios relacionados com a estabilidade política. O ressurgimento do conflito 

armado voltou a ser uma preocupação, com o escalar da tensão político-militar que se 

instalou entre o governo e a RENAMO em meados de 2013.

Moçambique é um dos países não produtores de petróleo da África Subsaariana, cuja 

economia tem crescido de forma impressionante, numa média anual de 7,5% na última 

década, como resultado da estabilidade política e macro-económica. Este crescimen-

to tem sido baseado, principalmente, por um grande investimento direto estrangeiro, 

fortemente ligado à prospeção e à exploração de recursos minerais, da agricultura e 

da assistência oficial ao desenvolvimento feita por meio da ajuda direta ao orçamen-

to, por parte dos parceiros de desenvolvimento. O grande investimento externo que o 

país tem recebido resultou na melhoria do seu posicionamento no índice de facilidades 

para realizar negócios, denominado Doing Business Index, saindo da posição 140ª para 

a 130ª. Apesar destes progressos ao nível económico, o país continua a ter severos 

constrangimentos: fraca diversificação da economia, instituições frágeis, elevados custos 

de financiamento e fracas infraestruturas, que constrangem o desenvolvimento da compe-

titividade do setor privado, em particular das médias e pequenas empresas (ADBG, 2011).

Estes constrangimentos ao desenvolvimento económico têm interferido de forma di-

reta nas estratégias de redução da pobreza, o que condiciona os seus avanços nesta 

área. A implementação de Planos de Ação para a Redução da Pobreza (PARP) tem con-

tribuído para aliviar a pobreza da população, que entre 1997 e 2003, reduziu 15% (de 

69% para 54% da população vivendo abaixo da linha da pobreza), tendo-se mantido 

estagnada desde 2003 até 2008, na ordem dos 54,7% (MPD, 2010). De acordo com 
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o Relatório Anual do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

de 2014, Moçambique é o décimo país mais pobre do mundo em termos de desen-

volvimento humano e acesso aos serviços básicos, tais como água, saneamento, ele-

tricidade, transporte e telecomunicações, colocando-se na posição 178º do Índice de 

Desenvolvimento Humano (PNUD, 2014).

Moçambique enfrenta ainda grandes desafios relacionados à frágil rede de prestação 

de serviços sociais básicos em várias áreas, como a segurança alimentar, a alta preva-

lência do HIV-SIDA, a subnutrição crónica, a baixa qualidade de educação, assim como 

a insuficiência de serviços de saúde e as infraestruturas inadequadas para estimular 

o desenvolvimento do setor privado. Adicionalmente, e apesar dos grandes progressos 

na temática do género, as desigualdades continuam elevadas, uma vez que as mu-

lheres carecem de acesso aos recursos e aos lugares de tomada de decisão, o que as 

impede de melhorar a sua condição socioeconómica na sociedade.

O país apresenta uma grande diversidade cultural e linguística, enraizada nas suas 

diversas etnias e distribuída pelas três regiões: norte, centro e sul. Do ponto de vista 

linguístico, o português, língua oficial e de prestígio social, é considerado veículo de 

desenvolvimento e de consolidação da unidade nacional. Para além do idioma oficial, 

existem diversas línguas locais, faladas pela maior parte da população, principalmen-

te nas zonas rurais, que são valorizadas e preservadas pelo Estado e pelos diferentes 

grupos étnicos que as falam e promovem.

O principal eixo do sistema educativo em Moçambique é o Sistema Nacional de Educa-

ção (SNE). Segundo a Lei nº 6/92 do SNE (República de Moçambique, 1992), “o Siste-

ma Nacional de Educação estrutura-se em ensino pré-escolar, ensino escolar e ensino 

extra-escolar”, de acordo com a seguinte estrutura: 

Sistema educativo
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No ensino escolar, que compreende o ensino geral, técnico-profissional e superior, o 

ensino geral é considerado o eixo central do SNE, onde se encontra o ensino primário 

e o ensino secundário. Para além do ensino geral, do ensino técnico-profissional e do 

ensino superior, a Lei nº 6/92 considera o ensino especial, o ensino vocacional, o en-

sino de adultos, o ensino à distância e a formação dos professores como modalidades 

especiais que, sendo parte integrante do ensino escolar, regem-se por disposições es-

peciais e podem envolver outros ministérios (por exemplo o Ministério da Mulher e da 

Ação Social - MMAS , no caso de ensino especial). A formação de professores para os 

diferentes níveis de ensino é oferecida por instituições especializadas.

O sistema educativo em Moçambique é caracterizado por um quadro político legal, 

que foi evoluindo desde a independência nacional, em 1975, e de acordo com as várias 

fases de desenvolvimento que o país atravessou até ao momento. A Constituição de 

1975, para além de preconizar a educação como um direito de todo/a cidadão/ã, cen-

trava a educação como o principal veículo de desenvolvimento do país.

Subsistema ensino pré-escolar: 

 Creche (0 aos 2 anos) e jardim de infância (dos 2 aos 5 anos).

Subsistema ensino escolar:

 Ensino Geral:

  Ensino primário – 1º ciclo (1ª e 2ª classes), 2º ciclo (3ª à 5ª classe   

            e 3º ciclo (6ª e 7ª classes).

  Ensino secundário geral – 1º ciclo (8ª, 9ª e 10ª classes) e 2º ciclo  

  (11ª e 12ª classes).

 Ensino técnico-profissional: nível básico – três anos e nível médio – três  

 anos. Três ramos: comercial, industrial e agrícola.

 Ensino superior.

Subsistema ensino extraescolar: atividades de alfabetização e de aperfeiçoa-

mento e atualização cultural e científica realizadas fora do sistema regular do 

ensino (Ministério da Educação, 2012).

•

•

•
•

•

•

•

•

•
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A Constituição de 1990, que abriu portas ao sistema democrático no país, continuou a 

considerar a educação como um direito e um dever de todos os cidadãos, acontecendo 

o mesmo com a Constituição de 2004, em seu artigo 88º, número 1: “Na República 

de Moçambique a educação constitui direito e dever de cada cidadão” (República de 

Moçambique, 2004). Isto significa que cada cidadão tem não só o direito de acesso à 

educação como o dever de estudar. 

A Política Nacional de Educação estabelece o quadro político do SNE, em que a educa-

ção básica e a alfabetização de adultos foram identificadas como primeira prioridade. 

A promoção da educação da rapariga é outra prioridade do plano, em que se preconi-

zam medidas como a criação de um ambiente escolar sensível ao género, através da 

identificação e definição das modalidades de organização do processo educativo e de 

mudanças nos programas de formação de professores.

Os dados do MINED indicam, ainda, que entre 2004 e 2011 o número de alunos no 

ensino primário do primeiro grau (EP1) cresceu 42%, e no segundo grau (EP2), cres-

ceu 77%. No mesmo período, a proporção de meninas a frequentar o ensino primário 

aumentou de forma constante, de 45,9% para 47,7% no EP1 e de 41,3% para 46,3% no 

EP2. Durante o período em referência, a rede escolar do EP1 cresceu 28%, a do EP2, 

24% (MINED, 2012).

Ainda de acordo com a mesma fonte, o crescimento do sistema foi acompanhado pelo 

aumento de recursos humanos em termos quantitativos e qualitativos. De 2004 a 

2011, o número de professores no EP1 cresceu de 47.573 para 70.448. No mesmo perío-

do, a taxa de professores sem formação pedagógica baixou de 44% para 21%. No EP2, 

o número de professores cresceu de 10.815 em 2004 para 23.149 em 2011. O aumento 

da contratação de novos professores contribuiu para a redução do rácio aluno/profes-

sor no EP1 de 75 para 63.
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O Movimento de Educação para Todos (MEPT) de Moçambique é uma rede com cerca 

de 200 membros: OSC e indivíduos que trabalham e/ou se interessam pela área de 

educação. Foi estabelecido em 1999 com o objetivo de capacitar as OSC para o seu ple-

no envolvimento nas questões de educação e, mais tarde, realizar advocacia em prol 

de educação básica de qualidade para todos, de acordo com as metas definidas no 

Fórum Mundial de Educação, que teve lugar em Dakar, no ano 2000. A nível regional, 

o MEPT é filiado à Campanha da Rede Africana de Educação para Todos (ANCEFA) e, 

internacionalmente, à Campanha Global pela Educação.

A visão do MEPT é ter “um país onde todas as crianças, jovens e adultos tenham aces-

so a uma educação básica de qualidade, sem qualquer tipo de discriminação” (MEPT, 

2008). Para a prossecução desta visão, o MEPT orienta-se na missão de “realizar ac-

ções de advocacia no seio do governo, sociedade civil, dos setores público e privado 

para que uma educação básica de qualidade seja acessível e usufruída por todos os 

cidadãos” (MEPT, 2008). O objetivo geral do MEPT é “contribuir para a melhoria do 

acesso a uma educação de qualidade e inclusiva e que dê particular atenção às rapa-

rigas, à mulher e às crianças vulneráveis” (MEPT, 2008).

O Movimento subscreve os objetivos de Dakar e os Objetivos de Desenvolvimento do 

Milénio. Neste âmbito, o MEPT vem desenvolvendo atividades de promoção da cida-

dania que enfocam no direito à educação para todos, participando no diálogo político 

com o governo sobre questões prementes relacionadas à educação no país. Em nível 

provincial, o MEPT tem pontos focais que dinamizam as atividades ao nível local. A 

principal atividade é a dinamização dos fóruns provinciais de consulta entre as Dire-

ções Provinciais de Educação e Cultura e as OSC, que operam em nível provincial. Em 

algumas províncias, o MEPT realizou ações de capacitação dos Conselhos de Escola 

Movimento de Educação para Todos de Moçambique
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para a monitoria da implementação das atividades na escola com destaque para o uso 

do Apoio Direto às Escolas (ADE).

Como resultado do trabalho do MEPT nesta matéria, este movimento tornou-se inter-

locutor legítimo da sociedade civil com o governo, através do MINED, parceiros de coo-

peração e outros atores relevantes na promoção da educação no país, tendo resultado 

na assinatura, em dezembro de 2012, de um memorando sobre o diálogo conjunto com 

o Ministério da Educação e os Parceiros de Apoio Programático no âmbito do Grupo 

Local de Educação.

População (2014): 197.882 habitantes

Expectativa de vida (2013): 66,3 anos

Mortalidade de crianças menores de 5 anos (2013): 51 por mil nascidas vivas

Total do PIB (2012): 261 milhões USD$

PIB per capita (2012): 1.386 USD$

Índice de Desenvolvimento Humano - IDH (2014): 0,558

Gastos públicos com educação (2009): 

Taxa de alfabetização das pessoas de 15 anos ou mais de idade (2012): 69,5%

Taxa de alfabetização de jovens (% entre os 15 e os 24 anos) (2011): 80,2%

Média de anos de escolaridade (2012): 4,7 anos

Anos de escolaridade esperados (2012): 11,3 anos

Fontes: IBGE, Relatório do Desenvolvimento Humano 2014, UNICEF

A República Democrática de São Tomé e Príncipe é um pequeno Estado insular, forma-

do por duas ilhas e quatro ilhéus. A ilhas dão o nome ao país: ilha de São Tomé e ilha 

do Príncipe (Região Autónoma do Príncipe), localizadas a oeste do continente africano, 

2.5 São Tomé e Príncipe

Caracterização geral
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no Golfo da Guiné; dos quatro ilhéus, o maior é o ilhéu das Rolas, a sul da ilha de São Tomé.

A ilha de São Tomé situa-se a 360 km do continente africano, e a ilha do Príncipe, a 

269 km. A ilha do Príncipe situa-se, aproximadamente, a 160 km ao norte da ilha de 

São Tomé. A área aproximada de São Tomé é de 859 km², e a do Príncipe, 142 km², num 

total de 1.001 km2 para todo o território nacional.

Após 500 anos de dominação colonial portuguesa, São Tomé e Príncipe tornou-se in-

dependente em 1975. Nos primeiros anos de independência, o país optou por uma via 

de desenvolvimento baseada na economia centralizada e com um regime de partido 

único. Em 1990, o país aprovou uma nova constituição política baseada no multipar-

tidarismo, com quatro órgãos de soberania: a Presidência da República, a Assembleia 

Nacional, o governo e os tribunais.

Do ponto de vista administrativo, o país organiza-se por distritos, em número de seis 

no território da ilha de São Tomé e uma região administrativa especial, a Região Au-

tónoma do Príncipe com um estatuto político-administrativo próprio. 

Atualmente, a economia de São Tomé e Príncipe baseia-se no comércio e serviços 

(58%), na agricultura (23%) e na indústria (19%). As principais indústrias são de 

alimentação e bebidas, de pesca, de calçado e roupas, de sal e mineração. O setor ter-

ciário abarca 52,1% de todos os trabalhadores são-tomenses; o setor secundário, 17%, 

e o primário, 24,2%.

Tendo em conta os dados apresentados pelo INE (2012), mais de metade da população 

vive em situação de pobreza, sendo que 12% da população com mais de 15 anos não 

sabe ler nem escrever. Ainda que o indicador de cuidados de saúde represente que cada 

médico tenha que responder às necessidades de cerca de 2300 habitantes, a esperança 

média de vida é de 69 anos. A idade correspondente à esperança média de vida confir-
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ma uma tendência crescente desde há 10 anos, sendo que em 2004, a esperança média 

era de 64 anos  . A subnutrição ainda é uma realidade para 5% da população. A taxa de 

desemprego juvenil representa perto de um quarto da população com idades compreen-

didas entre 15 e 24 anos, o que terá à partida um grande impacto na economia do país.

São Tomé e Príncipe é considerado um país de desenvolvimento humano médio, aten-

dendo à posição que ocupa no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano. O país 

está à 142ª posição num número total de 187 países. No mesmo ranking, considerando 

o conjunto dos países de língua oficial portuguesa, São Tomé e Príncipe está abaixo de 

Cabo Verde e acima de Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, todos classificados como 

países de desenvolvimento humano baixo (PNUD, 2014).

Do ponto de vista linguístico, apesar do espaço geográfico limitado e do reduzido nú-

mero de habitantes, as ilhas de São Tomé e Príncipe são autênticas ilhas de Babel. 

Além da língua oficial, o português, com maior ou menor variação local, são igual-

mente faladas três línguas crioulas autóctones, designadamente o Santome (língua de 

São Tomé) e o Angolar (língua dos Angolares), ambos falados na ilha de São Tomé, e o 

Lung’ie (língua da ilha), falado na ilha do Príncipe, bem como o crioulo de Cabo Verde, 

o português dos Tongas e resquícios de línguas do grupo Bantu (Hagemeijer, 2009).

Até se estabilizar, o sistema educativo santomense passou por muitas alterações até 

que o Decreto de Lei nº 53/88 finalmente instituiu o Sistema Nacional de Educação no 

país. Atualmente o sistema educativo é estruturado com base na LBSE – lei nº 2/2003 

e compreende a educação pré-escolar, a educação escolar e a educação extraescolar 

(Diário da República São Tomé e Príncipe, 2003):

   Informação disponível em http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=World-Develop-
ment-Indicators [Acesso em 7 de dezembro de 2014].
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A Rede Nacional de Educação Para Todos de São Tomé e Príncipe foi informalmente 

constituída no dia 3 de outubro de 2011, no seguimento do convite feito pela Cam-

panha Nacional pelo Direito à Educação (Campanha Brasileira), no âmbito do PCSS-

-Lusófonos, realizado em maio de 2011.  

Em novembro de 2012, a RNEPT-STP era constituída por 26 representantes de institui-

ções e de organizações não-governamentais. De acordo com a apresentação partilha-

da pelos representantes da Rede no encontro do PCSS-Lusófonos realizado em novem-

bro de 2012, na cidade da Praia, Cabo Verde, à data a RNEPT-STP tinha como missão: 

[...] realizar acções de advocacia no seio do Governo, Sociedade Civil, dos setores 

públicos e privados para que uma educação de qualidade seja acessível e usufruída 

por todos os cidadãos, nomeadamente: expandir e aprimorar a educação e os cui-

dados com a primeira infância, especialmente para as crianças mais vulneráveis e 

desfavorecidas; garantir que em 2015 todas as crianças, especialmente raparigas e 

crianças em situações difíceis, tenham acesso a uma educação primária de boa qua-

lidade, gratuita e obrigatória, além da possibilidade de completá-la; e assegurar 

que as necessidades de aprendizagem de todos os jovens e adultos sejam satisfeitas 

Rede Nacional da Campanha de Educação 
para Todos de São Tomé e Príncipe

A educação pré-escolar é descrita como “complementar e/ou supletiva da ação 

educativa da família, com a qual estabelece estreita cooperação” (Diário da 

República São Tomé e Príncipe, 2003: 106).

A educação escolar compreende os ensinos básico, secundário e superior, integra 

modalidades especiais e inclui atividades de ocupação de tempos livres.

A educação extraescolar engloba a alfabetização, a iniciação científica, a edu-

cação de jovens e adultos e o aperfeiçoamento profissional. Realiza-se num 

quadro aberto de iniciativas múltiplas, de natureza formal e não formal.

•

•

•
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mediante o acesso equitativo à aprendizagem apropriada e a programas de capacita-

ção para a vida.”   .

Atualmente, a Rede está em processo de reformulação da estrutura com a qual tem 

vindo a participar no PCSS-Lusófonos. Ela está fortalecendo a sua constituição e, even-

tualmente, procurará formalizar-se.

    Fonte: diapositivos apresentados pela Rede no referido encontro.
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3. Contextualização geral 
da educação pré-escolar

Atendendo ao objeto de estudo comum à pesquisa de campo em quatro dos países 

envolvidos no PCSS-Lusófonos - objeto o qual, além disso, é o âmbito do próprio pro-

grama -, este capítulo propõe um enquadramento da educação pré-escolar a nível 

mundial, sobretudo no seio da agenda de Educação para Todos. Este enquadramen-

to resulta da análise documental de várias fontes primárias, sobretudo das agências 

internacionais com maior responsabilidade sobre a temática - como sejam UNICEF e 

UNESCO - foram consultados também documentos oficiais de âmbito internacional e 

regional. O trabalho resulta, além disso, da revisão da literatura sobre as temáticas e, 

ainda, da análise de bases de dados sobre os domínios de análise propostos no âmbito 

da educação pré-escolar.

De facto, as competências linguísticas, cognitivas e sociais que as crianças desenvol-

vem na infância são fundamentais para seu desenvolvimento pleno e para a aprendi-

zagem ao longo da vida. Se as crianças não conseguem desenvolver estas bases, por-

que lhes falta a nutrição ou as oportunidades educativas adequadas, existem custos 

significativos para os indivíduos e para as sociedades. Não só: a eficácia e a equidade 

dos sistemas de ensino também são desvirtuadas. Quebrar a ligação entre a pobreza 

e as desvantagens da primeira infância representa uma das prioridades mais urgentes 

da agenda da Educação para Todos (EPT) (UNESCO, 2007, 2012).

No âmbito da agenda das metas de EPT, a educação pré-escolar de qualidade é, ainda, 

considerada essencial na preparação de crianças para a escola primária. Com o obje-

tivo da universalização da educação primária até 2015, a preocupação que tem vindo 

a aumentar é se os alunos estão realmente a adquirir os conhecimentos e as compe-

tências básicas que as escolas primárias deveriam transmitir. Isso chama a atenção 

não só para a qualidade do ensino primário, mas também para o facto de as crianças 

estarem ou não a ser adequadamente preparadas para se beneficiar da escola primá-

ria (UNESCO, 2007, 2012).
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O cuidado e a educação infantil contribuem ainda para o desenvolvimento de com-

petências não cognitivas nas crianças, o que representa benefícios significativos para 

o seu futuro, particularmente em contextos mais vulneráveis (UNESCO, 2014). Assim, 

no contexto do presente relatório, a definição de educação pré-escolar, que norteia a 

análise e reflexão apresentadas, resulta de um entendimento holístico da educação na 

primeira infância e do seu potencial no pleno desenvolvimento da criança.

O assumir desta íntima relação entre a educação pré-escolar e o desenvolvimento da 

criança remete-nos para outros direitos da criança associados e contemplados em de-

clarações de âmbito internacional e regional.

A considerar:

    Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm, [Acesso em 20 de outubro de 2014]
31

Convenção sobre Direitos da Criança (ONU, 1989)

Artigo 29

1. Os Estados Partes reconhecem que a educação da criança deverá 

estar orientada no sentido de:

a) desenvolver a personalidade, as aptidões e a capacidade mental 

e física da criança em todo o seu potencial;

b) imbuir na criança o respeito aos direitos humanos e às liberdades 

fundamentais, bem como aos princípios consagrados na Carta das 

Nações Unidas;

c) imbuir na criança o respeito aos seus pais, à sua própria identi-

dade cultural, ao seu idioma e seus valores, aos valores nacionais 

do país em que reside, aos do eventual país de origem, e aos das 

civilizações diferentes da sua;

d) preparar a criança para assumir uma vida responsável numa so-

ciedade livre, com espírito de compreensão, paz, tolerância, igual-

31
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dade de sexos e amizade entre todos os povos, grupos étnicos, na-

cionais e religiosos e pessoas de origem indígena;

e) imbuir na criança o respeito ao meio ambiente.

Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança  (Organização 

da Unidade Africana, 1990)

Artigo 11: Educação 

1. Todas as crianças têm o direito a uma educação. 

2. A educação da criança deve ser dirigida a: 

(a) a promoção e desenvolvimento da personalidade da criança, ta-

lentos e habilidades físicas e mentais para o seu pleno potencial;

(b) a promoção da observância dos direitos humanos e liberdades 

fundamentais, com especial referência aos previstos nas disposições 

de diversos instrumentos Africanos sobre Direitos Humanos e dos 

Povos e declarações internacionais de direitos humanos e conven-

ções;

(c) a preservação e reforço dos valores africanos morais, tradicio-

nais e culturais positivos;

(d) a preparação da criança para assumir as responsabilidades da 

vida numa sociedade livre, num espírito de tolerância, compreensão, 

diálogo, respeito mútuo e amizade entre todos os povos étnicos, tri-

bais e religiosos;

(e) a preservação da independência nacional e integridade territo-

rial;

(f) a promoção e as realizações do Africano Unidade e da Solidarie-

dade;

(g) o desenvolvimento do respeito ao meio ambiente e recursos naturais;

32 

     Disponível em http://www.achpr.org/pt/instruments/child/ [Acesso em 20 de outubro de 2014]
32
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No que se refere aos países de língua portuguesa envolvidos no PCSS-Lusófonos, a 

Declaração dos Direitos da Criança foi ratificada em diferentes momentos em cada um 

dos países, respetivamente, a 20 de agosto de 1990 pela Guiné Bissau, a 21 de setem-

bro de 1990 por Portugal, a 24 de setembro de 1990 pelo Brasil, a 5 de dezembro de 

1990   por Angola, a 14 de maio de 1991 por São Tomé e Príncipe, a 4 de junho de 1992 

por Cabo Verde e a 26 de abril de 1994 por Moçambique.

Já a Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança foi ratificada a 4 de dezembro 

de 1985 na Guiné-Bissau, a 23 de maio de 1986 em São Tomé e Príncipe, a 2 de junho 

de 1987 em Cabo Verde, a 22 de fevereiro de 1989 em Moçambique e a 11 de abril de 

1992   em Angola. No entanto, os compromissos assumidos por estes países no que toca 

à educação das crianças não se reflete nas prioridades definidas mais recentemente. 

Por exemplo, no Relatório Africano sobre o Bem-estar da Criança 2013 (African Child 

   Informação disponível em http://www.gddc.pt/direitos-humanos/onu-proteccao-dh/orgaos-onu-estudos-ca-dc.html [Acesso em 22 de 
outubro de 2014].
   Informação disponível em http://www.cnpcjr.pt/Manual_Competencias_Comunicacionais/int_legislacao_protcriancas.html [Acesso em 
22 de outubro de 2014].

33

(h) a promoção da compreensão da criança dos cuidados primários 

de saúde.

3. Estados Partes da presente Carta devem tomar todas as medidas 

apropriadas com vista a alcançar a plena realização desse direito e, 

em especial: 

(a) proporcionar educação básica gratuita e obrigatória;

[...] (d) tomar medidas para incentivar a frequência regular nas es-

colas e para a redução das taxas de abandono;

(e) tomar medidas especiais no que diz respeito às mulheres, talen-

toso e crianças desfavorecidas, com vista a assegurar a igualdade 

de acesso à educação para todos os segmentos da comunidade.

33
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Policy Forum, 2013), sobre o reforço da responsabilização perante as crianças africa-

nas  , foram estabelecidas cinco áreas prioritárias de ação, entre as quais não consta a 

educação de modo específico:

Reconhecida a importância destes compromissos assumidos (ainda que não cumpri-

dos) pelos países a nível regional e mundial, é fundamental que a análise da realidade 

atual dos países seja feita para além dos padrões estabelecidos internacionalmente 

ou regionalmente. As características específicas das comunidades, das províncias, das 

regiões e do próprio país têm de ser igualmente equacionadas na avaliação do pro-

gresso dos países, relativamente a metas internacionais. De acordo com Boaventura 

de Sousa Santos (2008), ignorar essa especificidade confere às agendas internacionais 

um potencial hegemónico e opressor sobre alguns países, forçando-os a acompanhar 

padrões de desenvolvimento distantes da sua identidade.

Ainda assim, agendas internacionais como a de Educação para Todos (UNESCO, 2000) 

podem assumir-se como espaços importantes de luta pelos direitos humanos e, em 

1. Fortalecimento de sistemas e de estruturas para melhorar a res-

ponsabilização perante as crianças.

2. Melhoria da qualidade de vida das crianças e do seu acesso às 

necessidades e serviços básicos.

3. Aumento das alocações orçamentais para programas que benefi-

ciem as crianças, melhorando o compromisso de enfrentar crescente 

desigualdade.

4. Fornecimento de proteção jurídica plena para as crianças e reforço 

da sua aplicação.

5. Colocar em prática mecanismos para assegurar a participação das 

crianças nas decisões que as afetam.

35 

   The African Report on Child Wellbeing 2013: Towards greater accountability to Africa’s children, em inglês. (Em tradução livre: Relatório 
Africano sobre Bem-estar da Criança 2013: Rumo a uma maior responsabilização para crianças de África).  
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particular, das crianças. Se por um lado torna visível a responsabilidade dos Estados 

em assumir a concretização das metas propostas, por outro confere o enquadramento 

necessário para que a sociedade civil possa monitorizar as políticas públicas, no caso, 

de educação (Mundy & Murphy, 2011).

A educação pré-escolar está contemplada particularmente na primeira meta da agen-

da de Educação para Todos: “expandir e melhorar os cuidados globais na primeira 

infância bem como a educação, especialmente para as crianças menos favorecidas e 

mais vulneráveis.”  . Para além da educação, esta primeira meta contempla a necessi-

dade de uma resposta holística às necessidades da criança, envolvendo saúde, nutri-

ção e higiene, ademais do desenvolvimento psicossocial.

Ainda assim, uma das fragilidades da agenda de Educação para Todos definida em 

Dakar em 2000 assenta no facto de na sua origem não existirem objetivos concretos 

definidos que permitam avaliar o sucesso de implementação da educação infantil. Foi 

já durante o processo de implementação das metas que o Relatório de Monitoramento 

das Metas EPT sugeriu um valor indicativo de taxa de matrícula bruta no pré-escolar 

a atingir até 2015, correspondente a 80%. (UNESCO, 2014). Reconhece-se que a taxa 

bruta de matrícula na educação pré-escolar aumentou de 33%, em 2000 para 50% em 

2011, mundialmente falando. No entanto, na região da África Subsaariana, esta taxa 

de matrícula fica-se pelos 18%. Nos países de baixo rendimento, a taxa não vai para 

além dos 17% (UNESCO, 2014).

A escola é um lugar que deve fazer parte da vida das crianças, não provocar sua negação. [...] Nossa escola 

tradicional tem negado esse princípio. Basta contemplar o mito de que ensino não se pode misturar com 

brincadeira, bastante presente no imaginário de nossos professores da escola fundamental [...].  (Vítor Paro)

   Informação disponível em http://www.campaignforeducation.org/pt/sobre-nos/sobre-a-educacao-para-todos [Acesso em 1 de novembro 
de 2014].
    Fonte: http://arquivo.campanhaeducacao.org.br/semana/2012/Manual_SAM2012_PB_SEGUNDA_VERSAO_FINAL.pdf [Acesso em 30 de 
setembro de 2014].
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A avaliação e monitoria de alguns programas de educação pré-escolar em países em 

desenvolvimento permitem reconhecer que a participação das crianças neste tipo de 

programas é extremamente vantajosa para elas. Entre outras conclusões, constatou-

-se que quanto mais alta é a taxa de matrícula no pré-escolar num país africano, mais 

alta é a taxa de conclusão do ensino primário e tanto mais baixa é a taxa de repro-

vação (UNESCO, 2007, 2012). A intervenção na primeira infância tem maior impacto 

para crianças em situação de risco, pois oferece uma oportunidade de romper com os 

ciclos de pobreza. As crianças que frequentam a pré-escola são mais saudáveis e es-

tão mais preparadas para a escola, têm maior probabilidade de conseguir emprego e 

ficar menos dependentes dos serviços sociais (The African Child Policy Forum, 2013). 

O investimento em programas de primeira infância, para a parcela da população mais 

desfavorecida, pode contribuir para interromper a transmissão intergeracional da po-

breza (GMR, 2012).

Para tal, é fundamental que para além do acesso, também a qualidade da educação 

pré-escolar seja garantida.

O direito à educação infantil, assim, inclui não só o acesso, mas também a qualidade 

da educação oferecida. Mais ainda, como primeira etapa da educação básica, seria 

preciso questionar qual a educação que se almeja para a construção de uma sociedade 

mais democrática e solidária e até que ponto a educação infantil que chega aos di-

versos segmentos sociais responde às exigências contemporâneas de aprendizagem e 

respeita o direito de crianças e profissionais de se desenvolverem como seres humanos. 

(Campos, 1998 in Campanha Nacional pelo Direito à Educação, 2001)

Na verdade, o conceito de qualidade é subjetivo e resulta da identidade e especifici-

dade do local/comunidade para o/a qual estão a ser desenhados os indicadores de 

qualidade (Campanha Nacional pelo Direito à Educação, 2001). No contexto deste re-

latório, assumem-se as conclusões e as recomendações sobre qualidade de educação 
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na educação infantil presentes no documento sobre os Indicadores da Qualidade na 

Educação Infantil   (MEC/SEB, 2009) como ponto de partida da análise e discussão dos 

dados recolhidos nos PALOP envolvidos na pesquisa. Assim, a qualidade de educação 

pré-escolar implica:

 

Ainda no âmbito da mesma proposta conceptual (MEC/SEB, 2009), as estratégias mais 

adequadas para garantir essa qualidade passam por: 

   Este documento é fruto do trabalho desenvolvido por organizações da sociedade civil para o contexto brasileiro, em diálogo com critérios 
internacionais de qualidade de educação infantil, disponível em  http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/indic_qualit_educ_infantil.pdf. 
Acesso em 15 de novembro de 2015. 
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O respeito pelos direitos humanos fundamentais, cuja formulação 

resultou de uma história de conquistas e superações de situações de 

opressão em todo o mundo. Estes direitos apresentam especificida-

des quando se aplicam às crianças (MEC/SEB, 2009, p.14).

O reconhecimento e a valorização das diferenças de género, étnico-

-raciais, religiosas, culturais e relativas a pessoas com deficiência 

(ibidem, p.14). 

A fundamentação da conceção de qualidade na educação em valo-

res sociais mais amplos, como o respeito ao meio ambiente, o desen-

volvimento de uma cultura de paz e a procura de relações humanas 

mais solidárias (ibidem, p.14).

A legislação educacional, que define as grandes finalidades da edu-

cação e a forma de organização do sistema educativo (ibidem, p.14).

Os conhecimentos científicos sobre o desenvolvimento infantil, a 

cultura da infância, as maneiras de cuidar e educar a criança peque-

na em ambientes coletivos e a formação dos profissionais de edu-

cação infantil. Estes são também pontos de partida importantes na 

definição de critérios de qualidade.

•

•

•

•

•
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Com respeito à educação pré-escolar no contexto de cada um dos PALOP, a pesquisa de 

campo realizada no âmbito do PCSS-Lusófonos debruçou-se, em particular, sobre as 

políticas educativas, o acesso e a oferta, a formação dos/as educadores/as, as práticas 

curriculares e o financiamento. Nesta medida, importa ainda contextualizar cada um 

destes domínios da educação pré-escolar, identificados pelas Redes Nacionais de Edu-

cação para Todos como sendo os mais relevantes para a sua intervenção em relação à 

incidência política e advocacia.

Em muitos países, as políticas públicas continuam profundamente desadequadas 

para proporcionar a todas as crianças as oportunidades e o êxito de pleno desen-

volvimento. A educação pré-escolar apresenta vários desafios para os decisores po-

líticos. Sua natureza multissetorial e a necessidade de se chegar a uma variedade 

de partes interessadas para influenciar os resultados são algumas das dificuldades 

(UNESCO, 2007). É preciso também criar modelos de educação pré-escolar que pro-

movam o diálogo entre os costumes e as tradições culturais e as exigências e a pres-

são internacional, sendo que, particularmente nos casos de dependência de agências 

multilaterais e outros doadores, há uma forte pressão destes para a reprodução de 

modelos ocidentais (King, 2007).

Planeamento institucional.

Multiplicidade de experiências e linguagens.

Interações.

Promoção da saúde. 

Espaços, materiais e mobiliários.

Formação e condições de trabalho dos professores e demais profis-

sionais.

Cooperação e troca com as famílias e participação na rede de prote-

ção social.

•
•
•
•
•
•

•

Políticas da educação pré-escolar
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De qualquer forma, tem-se vindo a verificar uma crescente atenção para com a educa-

ção pré-escolar a nível internacional. Segundo o Relatório de Monitorização Global de 

Educação Para Todos 2007 (UNESCO, 2007), que tem como tema Educação e Cuidados 

na Primeira Infância, isso é o resultado de algumas das seguintes estratégias: 

 

O apoio político de alto nível, que coloca a educação pré-escolar na 

agenda e leva a novas políticas nacionais, ampliação das provisões 

e dos serviços, maior atenção à qualidade e ao crescimento no fi-

nanciamento (UNESCO, 2007, p.35).

O amplo envolvimento dos parceiros, que ajuda a promover o sen-

timento de pertença e o consenso. O envolvimento dos pais pode 

incentivar o apoio comunitário local para programas de educação 

pré-escolar (ibidem, p.35).

Parcerias governamentais com organizações internacionais, agên-

cias doadoras e ONG, que podem gerar um capital-semente signifi-

cativo e assistência técnica para projetos que podem ser posterior-

mente ampliados (ibidem, p.35).

O alinhamento de políticas de educação pré-escolar com outras po-

líticas de desenvolvimento nacional e setorial, uma forma estraté-

gica de impulsionar recursos e promover a integração da educação 

pré-escolar (ibidem, p.35). 

Planos de ação detalhados, que facilitam a implementação da po-

lítica de educação pré-escolar, descrevendo a divisão de responsa-

bilidades e a alocação de recursos, estabelecendo um cronograma 

(ibidem, p.35).

Campanhas de comunicação social, que podem atrair a atenção 

para a educação pré-escolar, no processo de conscientização sobre 

as práticas de cuidado com a criança (ibidem, p.35). 

•

•

•

•

•

•
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Com esta crescente atenção dada à educação pré-escolar, há um espaço de diálogo 

e de intervenção com relação à advocacia muito significativo. A disponibilidade dos 

decisores políticos para considerarem e responderem às exigências da sociedade ci-

vil, quando o assunto corresponde à uma tendência internacional é necessariamente 

maior (Keck & Sikkink, 1998).

De forma geral, quanto aos países, a oferta de educação pré-escolar como parte do 

sistema educativo, sob tutela do Ministério da Educação, limita-se a dois ou três 

anos imediatamente antes da educação primária. No entanto, as modalidades res-

tantes, especialmente para crianças menores de três anos, encontram-se sob tutela 

dos ministérios da Saúde, do Bem-Estar Social, dos Assuntos da Criança e da Mulher, 

ou outros relacionados. 

Se, por um lado, o envolvimento de muitos atores pode reunir agências com diferentes 

áreas de especialidade, também pode conduzir a conflitos entre ministérios,. A inexis-

tência, em alguns países, de um órgão administrativo que responda isoladamente à 

educação pré-escolar pode tornar a negligência mais provável, sobretudo no que se 

refere aos indicadores de acesso e de qualidade (UNESCO, 2007). Isto porque não se 

torna claro de quem é a responsabilidade de promover o desenvolvimento da educa-

ção pré-escolar e quem terá de prestar contas acerca das políticas públicas nesta área. 

Essa prestação de contas pode ser ainda mais volátil nos casos em que a educação 

pré-escolar não é obrigatória.

Independentemente de quem tem a tutela, torna-se necessária a coordenação entre as 

instituições e os setores envolvidos. Os mecanismos de coordenação proporcionam um 

fórum para, potencialmente, se atingir uma visão comum que englobe recursos, padrões, 

regulações, capacitação e quadro de pessoal. Mas, com muita frequência, os órgãos de 

coordenação tendem a ter menor quadro de pessoal e maior de assessoria, limitando a 

sua capacidade de levar avante a agenda para a primeira infância (UNESCO, 2007).
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A educação pré-escolar também não é, à partida, uma prioridade para a assistência 

ao desenvolvimento. Entre os 68 doadores inquiridos num estudo (UNESCO, 2007), so-

mente quatro das 17 agências que responderam identificaram a educação pré-escolar 

como um componente específico da sua estratégia de ajuda geral; as outras incluem a 

primeira infância na estratégia da educação ou do setor de saúde.

Um apoio político internacional mais substancial, um comprometimento mais amplo 

dos países em desenvolvimento e uma disseminação mais extensa das pesquisas so-

bre os benefícios da educação pré-escolar ajudariam a aumentar o compromisso das 

agências doadoras para as questões da educação pré-escolar, assim como melhorar o 

alinhamento das políticas de educação pré-escolar com os planos para os setores de 

educação e da saúde e as estratégias de redução da pobreza (UNESCO, 2007).

As modalidades de atendimento formal para a primeira infância, nos países em desen-

volvimento, são recentes e exibem considerável variação regional. Os papéis tradicio-

nais das mulheres na agricultura e no setor informal significaram maior confiança em 

modalidades de atendimento não-formais e comunitárias para os cuidados e educação 

das crianças. O ingresso maciço de mulheres no mercado de trabalho em países em de-

senvolvimento, desde a década de 1950, mudou a situação do pré-escolar. Em 2005, as 

taxas de participação feminina na força de trabalho estavam acima dos 55% na África 

Subsaariana (UNESCO, 2007). 

Em alguns casos, as instituições educativas públicas não foram capazes de acompa-

nhar o aumento da procura por respostas educativas ao nível da educação pré-escolar. 

Nesse sentido, há um forte crescimento de respostas dadas por atores não-governa-

mentais – grupos comunitários, ONG, organizações religiosas e entidades com fins 

lucrativos (UNESCO, 2014).

Acesso à educação pré-escolar e oferta
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Este cenário levanta várias questões como, por exemplo: o incumprimento do Estado 

em assegurar o direito à educação, não garantindo o acesso à educação pré-escolar a 

quem o procura; a impossibilidade de frequentar a educação pré-escolar, sobretudo 

nos casos em que os provedores das respostas educativas não estatais cobram o paga-

mento de uma propina ou taxa de inscrição, que a criança que desejar frequentar e os 

seus pais, não podem pagar; a consequente privatização da educação, quando o setor 

privado identifica na prestação de serviços educativos uma forma de lucro, particular-

mente na ausência de alternativas estatais.

Em aproximadamente metade dos 154 países com dados disponíveis, as matrículas em insti-

tuições privadas constituem menos de um terço do total; num terço dos países, o setor privado 

responde por dois terços ou mais das matrículas. O setor privado é particularmente elevado 

na África Subsaariana, nos Estados Árabes, no Caribe e Leste Asiático, enquanto o aprovisio-

namento público foi integralmente difundido para o desenvolvimento da educação pré-escolar 

na maioria dos países europeus. Em muitos países em transição, as ofertas privadas ocuparam 

o espaço abandonado pelo Estado, conduzindo a práticas inovadoras, mas também a desi-

gualdades de acesso. (UNESCO, 2007: 36)

No que se refere às condições de acesso ao ensino pré-escolar, importa ainda ter em 

consideração na análise, para além do poder económico da família, questões como 

género, deficiência, dicotomia rural-urbano, cultura e etnia, entre outros. No que se 

refere à deficiência: “Em princípio, todas as crianças têm o mesmo direito à educação. 

Mas, na prática, esse direito é desproporcionalmente negado a crianças com deficiên-

cia” (UNICEF, 2013:35). 

A base de dados do Relatório de Monitoramento Global de Metas EPT World Inequality 

Database on Education   disponibiliza um conjunto de dados desagregados que permi-

    Fonte: http://www.education-inequalities.org/. Acesso em 15 de novembro de 2015. 
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tem antecipar algumas conclusões quanto às diferenças de acesso, a partir da taxa de 

frequência bruta da educação pré-escolar (correspondente ao número total de crian-

ças inscritas no ensino pré-escolar), tendo em conta algumas questões atrás mencio-

nadas. No entanto, dois dos PALOP não constam dessas estatísticas, Angola e Cabo Verde.

De acordo com os dados do EFA Global Monitoring Report (GMR - 2014), em 2011, a 

média da África Subsaariana quanto à taxa bruta de frequência na educação pré-

-escolar era de 18%. No mesmo relatório Angola é referenciada como tendo, até 2011, 

uma taxa de 104% (dados de 2010), correspondente a uma estimativa nacional e a um 

resultado, por exemplo, da frequência de crianças que não estejam registadas. Por sua 

vez, Cabo Verde apresenta uma taxa de 74%; a Guiné-Bissau, 7% (dados de 2010); São 

Tomé e Príncipe, 61%; e não existem dados disponíveis sobre Moçambique. Estes dados 

são de alguma forma inconsistentes com as conclusões da pesquisa de campo em cada 

um dos países, para além de serem inconsistentes entre si.

Independentemente da taxa bruta de frequência na educação pré-escolar, em todos os 

PALOP com informação disponível na referida base de dados, são sobretudo os meninos 

de famílias mais ricas e de zonas urbanas que frequentam a educação pré-escolar   . 

Importa considerar aqui que os dados apresentados correspondem a estatísticas oficiais, 

deixando de parte iniciativas educativas não contabilizadas, ou cuja informação não 

tenha sido submetida atempadamente, bem como crianças que não estejam registadas. 

Esse tipo de situação denuncia várias falhas quanto ao monitoramento das metas EPT, 

bem como o carácter predominantemente quantitativo da avaliação destas metas.

Neste contexto, compete aos Estados garantir o direito à educação assumindo um pa-

pel mais proactivo e desenvolver um dispositivo comumente acordado de regulação, 

de garantia de qualidade, de monitoramento e de promoção da equidade no que se 

   Informação disponível em http://www.education-inequalities.org/indicators/preschool_3/countries/guinea-bissau#?dimension=all&gro
up=all&age_group=|preschool_3&year=|2006 [Acesso em 31 de outubro de 2014]
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refere à educação pré-escolar (UNESCO, 2007). No âmbito dos seus planos nacionais 

de EPT, cada governo deve promover a flexibilidade dos programas de educação pré-

-escolar apropriados à idade das crianças, passando pelo diálogo com os encarregados 

de educação, pais e mães e pelo respeito pelas práticas tradicionais, pela língua ma-

terna, etc. (UNESCO, 2000).

As qualificações de ingresso de educadoras no ensino pré-escolar são altamente variá-

veis nos países em desenvolvimento e vão desde os primeiros anos do secundário até 

qualificações de nível superior. Os requisitos formais para o ingresso não são frequente-

mente respeitados. As educadoras do ensino pré-escolar recebem pouca formação (qua-

se sempre menos do que os outros professores nas escolas primárias) (UNESCO, 2007).

A forma como as crianças interagem com as/os suas/seus monitoras/es e educadoras/

es determina, em grande escala, a qualidade do ensino-aprendizagem. Para suavizar o 

processo de transição das crianças entre programas da primeira infância para a escola 

primária, vários países estão a introduzir medidas que possam garantir a continuida-

de profissional entre os dois níveis de ensino. Tal inclui formação conjunta, com ênfase 

em abordagens ativas de aprendizagem e igual estatuto profissional entre professores 

da educação infantil (UNESCO, 2007).

É fundamental que os governos assegurem que todas as crianças têm direito a 

um/a educador/a e monitor/a qualificado, ao/à qual seja permitido uma formação 

inicial e contínua adequada e ajustada, além do reconhecimento e da valorização 

da carreira (MEC/SEB, 2009).

Formação de educadoras/es do pré-escolar
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No âmbito da educação pré-escolar, para além do tamanho da turma e da proporção adulto-

-criança, como elementos influenciadores de um ambiente de qualidade para a primeira 

infância, a interação entre profissionais e a criança são o fator mais importante do bem-estar 

da criança (UNESCO, 2007). Neste sentido, a forma pela qual um/a educador/a promove a 

sua prática diária, assim como os conteúdos e as orientações pelas quais guia o seu trabalho, 

têm grande impacto no desenvolvimento da criança que frequenta a educação pré-escolar.

A promoção da autonomia, da criatividade e da livre expressão da criança devem ser 

uma prioridade na educação pré-escolar. A instituição de educação infantil deve estar 

organizada de forma a favorecer e a valorizar essa autonomia da criança, indepen-

dentemente das suas características relativamente ao género, à deficiência, à classe 

económica, à língua, à religião, à etnia, etc. Para isso, os ambientes e os materiais de-

vem estar dispostos de forma que as crianças possam fazer escolhas, desenvolvendo 

atividades individualmente, em pequenos grupos ou em grupos maiores. As professo-

ras devem atuar de maneira a incentivar essa busca de autonomia, sem deixar de estar 

atentas para interagir e apoiar as crianças neste processo (MEC/SEB, 2009). A plani-

ficação das atividades orientada, em resposta ao currículo, à política da instituição, à 

especificidade da comunidade e da própria criança, e a partilha dessa planificação entre 

colegas é uma das ferramentas fundamentais para a qualidade de ensino.

Também os ambientes físicos da instituição de educação infantil devem refletir uma 

conceção de educação e cuidado, que respeitem as necessidades de desenvolvimento 

das crianças, em todos seus aspetos: físico, afetivo, cognitivo, criativo. O mobiliário 

deve ser adequado ao tamanho das crianças e os espaços devem também incentivar 

a autonomia infantil, sem descurar os aspetos de segurança e de higiene (MEC/SEB, 

2009). No que se refere à deficiência física, o espaço deve ser organizado de forma a não impe-

dir qualquer criança de se movimentar e de usufruir do espaço com igual liberdade às restantes.

Práticas curriculares na educação pré-escolar
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O desenvolvimento da educação pré-escolar, garantindo o acesso e todos os elementos 

associados à qualidade dos serviços educativos, implica um grande investimento fi-

nanceiro. Sendo a posição assumida neste documento, em conformidade com a agenda 

das metas de Educação para Todos, a de que deve ser o governo a assumir quer o aces-

so, quer a qualidade do ensino, significa que deve ser el a assumir a responsabilidade 

da alocação de financiamento no sistema público de educação pré-escolar. 

De acordo com o GMR (2014), a percentagem do PIB dos países da África Subsaariana 

investida no setor da educação em 2011 era de 4,7%. Apenas Cabo Verde ultrapas-

sa esta média, investindo 5,8% (2010) do seu PIB no setor, sendo que Angola não 

vai além dos 3,9% (2010). Não há informação oficial disponível sobre Guiné-Bissau, 

Moçambique e São Tomé e Príncipe. A indisponibilidade dos dados numa publicação 

reconhecida pela comunidade internacional no domínio da agenda EPT faz denotar 

algumas falhas no que diz respeito à recolha e à sistematização de dados relativos às 

metas, mas que pode ter origem nos vários atores envolvidos. Para além disso, preju-

dica a transparência e a prestação de contas relativamente ao esforço que possa estar 

a ser feito por cada um destes países no setor da educação. Ainda que a primeira meta 

EPT seja referente à educação pré-escolar, o mesmo relatório não disponibiliza dados 

desagregados sobre a alocação de financiamento no pré-escolar nos países, o que im-

pede uma leitura mais contextualizada e pertinente do tema em análise.

Atualmente, o financiamento da educação pré-escolar é tanto de natureza pública 

quanto privada, sendo os fundos públicos, com frequência, providos por mais de uma 

agência do governo. As cotas-partes relativas ao financiamento público e privado 

variam consideravelmente. Nos países em desenvolvimento, as variações são ainda 

maiores, pois a educação pré-escolar é vista, principalmente, como uma responsabi-

lidade familiar, o que faz com que o financiamento público seja muito reduzido, e as 

Financiamento da educação pré-escolar
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creches, em zonas urbanas, sejam de gestão privada (UNESCO, 2007). De facto, 

esta tendência para que entidades privadas assumam as responsabilidades dos 

governos é de tal forma significativa que tem pautado a agenda dos ativistas dos 

direitos à educação. 

O recurso a doadores externos, bilaterais e multilaterais, já referido neste capítulo, 

tem contribuído indiretamente para o financiamento da educação-pré-escolar, ainda 

que o valor da Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD) entre os países da OCDE 

tenha diminuído ligeiramente nos últimos três anos (UNESCO, 2014). Na ausência 

de informação relativa à alocação de financiamento para a educação pré-escolar, de 

forma geral no setor da educação, a Alemanha, a França e o Reino Unido foram os 

principais doadores bilaterais em 2011, com a alocação de 4.628 milhões USD num 

total de 9.671 milhões USD e o Banco Mundial e as Agências Europeias como princi-

pais doadores multilaterais, com a alocação de 2.424 milhões USD num total de 3742 

milhões USD (UNESCO, 2014).

Do ponto de vista dos destinatários da APD no setor da educação, a África Subsaaria-

na é a região onde é feito o maior investimento, correspondente a 3.647 milhões USD 

em 2011, de um total de 13.413 milhões USD (UNESCO, 2014). Considerando os PALOP 

envolvidos no PCSS-Lusófonos, Angola recebe 27 milhões USD. Cabo Verde, 24 milhões 

USD; a Guiné-Bissau, 12 milhões USD; Moçambique, 254 milhões USD; e São Tomé e 

Príncipe, 9 milhões USD.
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4. Apresentação dos resultados 
da pesquisa de campo nos 
PALOP

A educação pré-escolar em Angola tem dupla tutela. Este subsistema de ensino está 

sob a responsabilidade do Ministério da Assistência e Reinserção Social (MINARS) e 

do Ministério da Educação (MED). Neste contexto, o Estatuto Orgânico do Ministério 

da Assistência e Reinserção Social (RA, 2007) refere que o MINARS, através da Direção 

Nacional da Criança e do Adolescente deve “[...] colaborar com o Ministério da Educa-

ção e Cultura na implementação de programas, metodologias e normas para o desen-

volvimento do trabalho pedagógico com crianças da primeira infância” (RA, 2007: 17).

Assim, no que diz respeito ao MINARS, a educação pré-escolar está sob a alçada da 

Direção Nacional da Criança e do Adolescente. Segundo o Estatuto Orgânico do Mi-

nistério da Assistência e Reinserção Social (RA, 2007), dentro desta Direção Nacional, 

existem três Departamentos, sendo o responsável pela educação pré-escolar o Depar-

tamento de Atendimento à Primeira Infância. Já no que diz respeito ao MED, o ensino 

pré-escolar é um dos subsistemas que está sob a alçada da Direção Nacional do Ensino 

Geral. Os dados recolhidos no âmbito da pesquisa denotam que a articulação entre o 

MED e o MINARS não é eficiente, por exemplo, no que diz respeito à implementação 

conjunta dos normativos sobre a educação pré-escolar.

A legislação sobre a educação pré-escolar está integrada à legislação de proteção e de 

cuidados à primeira infância. As práticas de educação pré-escolar enquadradas nos 

centros infantis são supervisionadas pelo MINARS, e as enquadradas nas escolas do 

ensino primário, como é o caso da classe de iniciação, são supervisionadas pelo MED. 

Caracterização da educação pré-escolar 

Políticas da educação pré-escolar
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Vários atores chave contactados no âmbito da pesquisa e com conhecimento da legis-

lação consideram que essa legislação é adequada ao contexto angolano. No entanto, 

esta pesquisa e os seus atores fazem adivinhar algumas falhas quanto à sua imple-

mentação; por exemplo, as instituições de educação pré-escolar não têm acesso a esta 

informação/documentação/legislação.

A tutela da educação pré-escolar (PE) em Cabo Verde é do Ministério da Educação e 

do Desporto (MED). Embora ele reconheça a responsabilidade pela coordenação peda-

gógica e pelo estabelecimento das normas gerais do seu funcionamento, o artigo 18º 

da LBSE descreve a Rede de Educação Pré-Escolar como sendo, maioritariamente, de 

iniciativa das autarquias e de instituições oficiais, mas também de entidades privadas, 

seja em regime comercial ou cooperativo. Em qualquer um dos casos, o Estado, no caso 

o ministério, assume ainda a responsabilidade de fomentar e de apoiar estas iniciati-

vas. Ainda assim, não se reconhece a tutela dos jardins de infância (JI), já que a gestão 

da maior parte é da responsabilidade de associações comunitárias, ONG, entidades 

religiosas e câmaras municipais.

De acordo com a LBSE de Cabo Verde de 1990 (revista em 2010, através do DL nº2/2010), 

a educação pré-escolar no país é de frequência facultativa e destina-se a crianças des-

de os 4 anos até ao seu ingresso no ensino primário. No entanto, pode ler-se na seção 

de educação pré-escolar da página do Ministério de Educação ou mesmo no Anuário da 

Educação 2012/2013 que este tipo de educação “[...] destina-se às crianças dos 3 aos 5 

anos.” (2013:17). O Estado, de acordo com a sua capacidade financeira, compromete-se 

a apoiar todas as crianças a ingressarem no ensino básico, após a frequência no ensino 

pré-escolar.

Se em nível institucional é notória uma grande confusão e dificuldade para compreen-

der as responsabilidades relativas ao pré-escolar, sendo que ora se remete para o MED, 

ora para autarquias, sem que se saiba ao certo as funções de cada um, em relação à 
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coordenação prevalece, também, a falta de reconhecimento do enquadramento legal 

da educação pré-escolar. Neste caso, ainda que se conheçam os documentos oficiais, 

não se reconhece nestes as diretrizes necessárias ao funcionamento do subsistema.

Em 2006, muitos jardins de infância privados ainda funcionavam sem o conhecimento 

do MED, ou seja, clandestinamente. Apesar dos esforços do governo em apoiá-los na 

regularização da sua situação, a falta de fiscalização não permite garantir que as con-

dições de funcionamento correspondam às exigidas.

Desde 2002, foram feitos alguns progressos, entre os quais a criação da figura de 

coordenação do pré-escolar nas delegações do MED ao nível de cada concelho. Ainda 

assim, ao confrontar com o Plano Nacional de EPT (2002) as conclusões aqui apresen-

tadas no que concerne à política de educação pré-escolar, os constrangimentos então 

apontados mantém-se relevantes.

[...] a não assunção por parte do Ministério da Educação desse nível de formação, situação 

esta que leva a que cada interveniente atue de forma indiscriminada, por falta de orien-

tações pedagógicas e de normas claras de funcionamento; […] a não clarificação entre as 

competências dos diferentes intervenientes, nomeadamente a nível do Poder Central e dos 

Municípios. (2002: 24)

O principal documento normativo do ensino pré-escolar na Guiné-Bissau é a LBSE, 

criada em 2011, através do DL nº2/2010. A referência ao ensino pré-escolar está na lei 

n.º 04/2011 de 29 de março da LBSE.  A secção II, no artigo 9º, diz que a educação pré-

-escolar funciona a título facultativo e em complementaridade ou supletividade com 

o meio família e que se destina a crianças desde os três anos até à idade de ingresso 

no ensino básico.

Programa de Cooperação Sul-Sul pelo Direito à Educação entre Países Lusófonos
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Sob tutela do Ministério da Educação, existe um departamento de educação pré-escolar 

incorporado na Direção Geral do Ensino Básico e Secundário. Entretanto, pretende-se 

que seja autónomo para que a importância da educação pré-escolar seja reconhecida 

e com isso seja feito um maior investimento nesse campo  . A informação recolhida 

ao longo da pesquisa dá indícios de que pode haver vontade política para a criação 

desse departamento autónomo. No entanto, os atores envolvidos na pesquisa, não re-

conhecem que a criação de departamentos e de estruturas no Ministério da Educação 

Nacional seja suficiente, se não for acompanhada de outras medidas concretas. 

Neste sentido, têm-se realizado um conjunto de iniciativas com o apoio de parceiros 

internacionais, em particular do UNICEF, para promover o diálogo em nível nacional, 

no sentido de se definirem medidas concretas a tomar no âmbito do pré-escolar. No en-

tanto, o facto de o país ter passado por um período de transição política não favorece 

a tomada de decisões nem a implementação desses contributos.

Em Moçambique, de acordo com a Lei do Sistema Nacional de Educação (República de 

Moçambique, 1992), a educação pré-escolar tem dupla tutela, sendo que refere que 

[...] compete ao Ministério da Educação (MINED), em conjunto com o Ministério da Saúde e a 

Secretaria de Estado da Acção Social   , definir as normas gerais do ensino pré-escolar, apoiar 

e fiscalizar o seu cumprimento, e definir os critérios e normas para a abertura, funcionamento 

e encerramento dos estabelecimentos do ensino pré-escolar.

A aprovação pelo governo, em 2010, da Estratégia de Desenvolvimento Integrado da 

Criança em Idade Pré-escolar (DICIPE), que entrou em vigor em 2012, foi uma tentativa 

de criar um quadro político claro, que pudesse operacionalizar de forma mais efetiva a 

   Informação dada por representante do MEN, em Bissau, dia 19 de setembro de 2014, às 11h00
   Atualmente Ministério da Mulher e Ação Social (MMAS).
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oferta da educação pré-escolar no país. No entanto, é no âmbito de instrumentos como 

a Política de Ação Social e a Estratégia de Ação Social para a Criança que os centros 

infantis e as escolinhas comunitárias existentes no país têm funcionado. 

A educação pré-escolar tem sido implementada por meio de uma estratégia de na-

tureza multissetorial  . As Direções Provinciais de Educação e Cultura (DPEC) e os 

Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia (SDEJT) são as instituições 

de implementação indicadas, mas há outros parceiros, como as OSC, instituições reli-

giosas e o setor privado, os quais, grosso modo, são os atores que garantem a oferta 

do pré-escolar em Moçambique. De qualquer forma, os documentos que regulam a 

educação pré-escolar fazem referência, de forma direta ou indireta, à necessidade 

do Estado garantir para as crianças o direito à educação na primeira infância e à 

educação pré-escolar.

Os atores-chave envolvidos na pesquisa assumem existir um quadro político-legal de 

educação pré-escolar suficientemente formado, embora ainda disperso e com algumas 

lacunas que constrangem a sua efetiva implementação. Para além disso, verifica-se 

um fraco ou mesmo inexistente conhecimento deste quadro político-legal por parte 

dos gestores dos centros infantis e das escolinhas comunitárias, incluindo as OSC pres-

tadoras destes serviços e os gestores do pré-escolar nas instituições responsáveis em 

nível provincial. Em todos os centros infantis e escolinhas comunitárias alvo da pes-

quisa, os responsáveis do pré-escolar mostraram grandes limitações no conhecimento 

destes instrumentos, o que indica sua fraca divulgação tanto por parte do MINED, 

quanto do MMAS.

De acordo com a LBSE – ei nº 2/2003, a educação pré-escolar em São Tomé e Príncipe 

    Envolve os setores da educação, saúde, mulher e ação social, agricultura, justiça, obras públicas e interior, sendo os Ministérios da 
Educação, Ministério da Saúde e Ministério da Mulher e Ação Social considerados os de tutela.
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destina-se às crianças com idade inferior a 6 anos. A frequência é facultativa, reconhe-

ce-se que à família cabe um papel essencial no processo educativo, tal como afirma a 

LBSE. Cabe ao Estado apoiar a existência de iniciativas no âmbito do desenvolvimento 

pré-escolar. A ambiguidade da palavra “apoiar” na indicação presente na LBSE no que 

se refere à educação pré-escolar, cria espaço para desresponsabilização do Estado, cuja 

obrigação de garantir a oferta desse nível de escolarização não é vinculativa, ao con-

trário do que acontece com o ensino básico.

Compete ao Ministério da Educação Cultura e Formação (MECF) a coordenação da po-

lítica educativa, através da Direção de Planeamento e Inovação. Também cabe a ele 

definir normas gerais de educação pré-escolar em seus aspetos pedagógico e técnico, 

apoiar e fiscalizar o seu cumprimento e aplicação. 

No que se refere à qualidade da educação, a falta de formação ou a formação ina-

dequada dos professores surge como outro dos aspetos repetidamente mencionados, 

assim como a ausência de políticas públicas claras para o setor. 

Aparentemente, as ONG nacionais e estrangeiras operam em colaboração formal ou 

indireta com as políticas do governo, oferecendo serviços ou assessoria técnica que 

complementam a oferta de serviços públicos. Apesar dos esforços da Federação de 

Organizações Não Governamentais (FONG)   para fortalecer as redes da sociedade civil 

como forma de pressão política e de influência na formulação e no monitoramento 

de políticas públicas, o grupo de pessoas entrevistadas ao longo da pesquisa de campo 

reforça a perceção do papel da sociedade civil como complementar à ação do governo 

e da política partidária como elemento mais determinante para a sustentabilidade das 

organizações.

   Informação recolhida na entrevista realizada com o Secretário Permanente da FONG, em julho de 2014
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A avaliação e o monitoramento da execução dos projetos de cooperação internacional 

estabelecidos pelo MECF com governos, agências ou ONG com o objetivo de melhoria 

da qualidade do sistema educativo santomense não são referidos em nenhuma das 

entrevistas como centrais. Isto pode denotar algum desinteresse em realizar esse mes-

mo acompanhamento enquanto sociedade civil ou, por outro lado, a falta de consciên-

cia de que o podem ou devem fazer.

Relativamente ao acesso à educação pré-escolar em Angola, há uma grande dificul-

dade em adiantar estatísticas credíveis. Não só não existem estatísticas reconhecidas 

sobre o número de crianças fora do pré-escolar, como também algumas crianças não 

estão registradas. Ainda assim, Luanda terá a maior oferta de todo o país, com mais 

de 30% dos centros infantis (CI) a nível nacional. Esta percentagem deve-se, entre 

outros fatores, a uma maior procura de CI nas zonas urbanas. Ainda há províncias que 

não têm centros infantis públicos ou centros infantis comunitários (CIC). A perspetiva 

é constituir um CI por município, cabendo aos administradores municipais a responsa-

bilidade de tomar medidas para que tal se efetive.

Quanto à oferta, esta é maior no meio urbano do que no meio rural porque os pais já 

valorizam a frequência ao CI. Nas zonas periurbanas também já é visível alguma ofer-

ta. Durante a pesquisa, foi possível perceber, através das entrevistas aos responsáveis 

dos CI, que os pais e educadores/professores reconhecem uma grande diferença em 

relação a competências e conhecimentos desenvolvidos entre as crianças que frequen-

taram e as que não frequentaram a educação pré-escolar. No entanto, tem que haver 

uma sensibilização junto aos pais e à comunidade, principalmente no meio rural, sobre 

a importância da educação pré-escolar. De notar que, como não foi possível entrevistar 

os pais, não se pode aferir se eles consideram a oferta adequada nem se ela corres-

ponde à procura. 

Acesso à educação pré-escolar e oferta
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São poucas as crianças com deficiência a frequentarem os CI. Nos CI visitados ao lon-

go da pesquisa, identificou-se apenas uma criança com deficiência, sendo que esta 

deficiência ou problemática não está definida de forma detalhada na pesquisa. De 

acordo com as responsáveis dos CI, foram detectados somente problemas de fala e de 

socialização nas crianças, os quais foram evoluindo com o tempo. Uma parceria entre 

o MINARS e o UNICEF exige o levantamento do número de crianças com deficiência que 

estão a frequentar os CI. No entanto, a verba que estava prevista para este projeto foi 

alocada a um outro. Esta é uma preocupação do MINARS, uma vez que a educação 

inclusiva é considerada no projeto. Já há a recomendação de que se criem salas e casas 

de banho com acesso para crianças e adultos portadores de deficiência na estrutura 

dos novos CI, que estão a ser construídos nas novas centralidades. 

Segundo a chefe do Departamento de Atendimento à Primeira Infância, o número de 

crianças por turma está regulamentado. No entanto, a equipe de diagnóstico não teve 

acesso aos documentos que se referiam a esse número. Algumas responsáveis de CI 

apontaram 20 crianças como o regulamentado. Porém, na maior parte dos CI, este 

limite não é cumprido, porque todas as crianças que se inscrevem são admitidas. Isto 

faz com que alguns CI tenham uma ocupação elevadíssima, ao passo que outros, por 

terem preços mais elevados ou piores condições, têm uma ocupação muito baixa.

Em Cabo Verde, cuja informação oficial se encontra disponível, ao longo dos últimos 

três anos letivos houve um decréscimo de crianças matriculadas no ensino pré-escolar. 

No ano letivo 2010/2011 eram 22.610 crianças matriculadas; no ano letivo 2011/2012, 

apenas 21.933. No entanto, no ano letivo 2012/2013, há uma relativa recuperação des-

te número para 22.052 crianças entre os 0 e os 5 anos matriculadas no ensino pré-

-escolar. Importa ter em conta que, tal como já foi referido anteriormente, a maior 

parte dessas crianças  - 56,7% do número total - se encontra integrada no ensino 

pré-escolar privado. A falta de acesso aos dados demográficos desagregados não per-

mitem estabelecer relações causais sobre esta discrepância entre os dados, na medida 
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em que o número de crianças matriculadas é crescente em função da sua idade. É certo 

que, como já mencionado, a taxa bruta de natalidade tem vindo a diminuir, mas esta 

diferença pode dever-se ao reconhecimento das comunidades da educação pré-escolar, 

enquanto preparação para o ensino primário e não enquanto promoção do desenvol-

vimento holístico da criança. Embora não seja conhecida a taxa bruta de escolarização 

no pré-escolar no ano letivo de 2013/2014, de acordo com o Relatório do Estado do 

Sistema Educativo Nacional de Cabo Verde (2011): “entre 2000/2001 e 2008/2009 a 

taxa bruta de escolarização na educação pré-escolar passou de 54,3% para 72,3%, o 

que corresponde a um aumento de 18,0%”.  

Segundo a equipa do pré-escolar do MED da Praia, o programa nacional para a peque-

na infância que está a ser elaborado terá a finalidade de alargar o pré-escolar, a fim de 

assegurar o acesso de todas as crianças a este nível de ensinoao ensino. Atualmente, a 

estimativa é que 15% das crianças não tenham acesso ao pré-escolar. De acordo com a 

informação recolhida em entrevista com a mesma equipa, o MED propõe-se a resolver 

este défice até ao final de 2016, particularmente com a nova proposta normativa que 

está a ser desenvolvida.

Segundo o Plano Nacional de Educação para Todos (2002), a rede de jardins de infância 

obedece a três modelos: modelo assistencial, focado sobretudo em objetivos sociais e 

preocupado em responder às necessidades das famílias e das crianças; modelo educa-

cional, centrado nas crianças, focado em objetivos educacionais, de desenvolvimento 

e de preparação para a escolaridade futura; modelo misto, no qual se procura associar 

objetivos sociais e educacionais. De acordo com o mesmo documento, a distinção é, 

de certa forma artificial, por depender essencialmente das condições da oferta e não 

de propósitos previamente definidos, até porque na fase de vida correspondente à 

educação pré-escolar, há uma estreita ligação entre, por um lado, as necessidades e o 

bem-estar das crianças e, por outro, as necessidades e o bem-estar das famílias. 
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No que se refere aos dados oficiais sobre os Jardins, as salas e os profissionais de in-

fância, nos últimos três anos letivos verificou-se um aumento do número de jardins, 

públicos e privados, respetivamente: 504 em 2010/2011; 507 em 2011/2012; 516 em 

2012/2013. Julgando pela evolução do número de crianças matriculadas, o aumento 

do número de instituições de educação pré-escolar pode não corresponder exata-

mente ao aumento da procura por parte dos responsáveis pelas crianças com idades 

entre os 0 e os 5 anos.

 

Nos anuários de educação, as infraestruturas associadas a estas instituições são cate-

gorizadas como adequadas ou inadequadas. Embora não se conheçam os indicadores 

associados a essa categorização, o dados indicam que no ano letivo 2010/2011 a per-

centagem de infraestruturas inadequadas correspondia a mais de 20%, ao passo que 

em 2012/2013 essa percentagem era apenas de 10%. 

Todos os pais e encarregados de educação presentes no grupo focal realizado na Praia 

concordam com a reintrodução da obrigatoriedade de frequência da educação pré-

-escolar, mesmo que seja um único ano. Ainda de acordo com a sua perspetiva, nesse 

âmbito, o governo e as câmaras devem negociar, de forma a que esta responsabilidade 

seja assumida oficialmente pelo Estado, designadamente no que se refere ao seu custo.

De acordo com informações recolhidas no mesmo grupo focal, em alguns bairros peri-

féricos da Praia, as condições de funcionamento dos jardins são precárias, os espaços 

são inadequados, as salas não têm arejamento e as casas de banho são deficientes. No 

entanto, os horários de funcionamento dos jardins correspondem às necessidades dos 

pais, porque geralmente abarcam os dois períodos. Apenas os que funcionam durante 

um único período criam constrangimentos à população. Por último, reconhece-se que, 

em muito casos, as crianças não frequentam o pré-escolar sobretudo por causa da fal-

ta de meios financeiros, mas também se admite que os jardins, geralmente, são de fácil 

acesso em todas as comunidades, exceto em alguns casos no meio rural.
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Segundo um representante do MEN entrevistado, citando dados do GIPASE, a taxa de 

cobertura de estabelecimentos de ensino na Guiné-Bissau é de 6,5% para crianças 

com a faixa etária entre os 2 e os 5 anos, sendo de 2,5% nas zonas rurais de 2,5% e 

de 16% nas zonas urbanas (Bissau). No entanto, a Chefe do Programa de Educação 

do UNICEF mencionou no discurso de abertura do Atelier sobre a Pequena Infância 

na Guiné-Bissau, organizado pelo MEN e pelo UNICEF nos dias 19 e 20 de outubro de 

2011 em Bissau, que “somente 5% de crianças entre os 3 aos 5 anos têm acesso ao 

ensino pré-escolar”.

Na carta da política do setor educativo (MENCCJD, 2009a) o Estado reconhece a impor-

tância do ensino pré-escolar, mas também declara que não consegue assumir, a curto 

prazo, a oferta de estabelecimentos de ensino. Por isso, incentiva os estabelecimentos 

privados a assumir este papel, a fim de contribuírem para que, em 2020, 11% das 

crianças em idade pré-escolar frequentem esse nível de ensino:

Consciente da importância da educação pré-escolar na preparação das crianças para um en-

sino básico de qualidade, o governo implementará um programa de expansão deste subsetor, 

favorecendo o estabelecimento de parcerias com as entidades religiosas, as comunidades, o 

setor privado e os parceiros técnicos e financeiros. O objectivo visado é fazer passar a taxa de 

inscrição de 5%, em 2006, para 11% em 2020.

Segundo o Relatório do Estado do Sistema Educativo Nacional da Guiné-Bissau (RE-

SEN) 2009, distinguem-se vários tipos de estabelecimentos: os estabelecimentos pú-

blicos que estão sob um regime de gestão pública, sob a responsabilidade do Estado e 

em autogestão com o Estado e os particulares; os estabelecimentos privados (religio-

sos ou laicos), sob gestão privada; os estabelecimentos comunitários, sob a respon-

sabilidade da comunidade; as madraças, que seguem o programa oficial do ensino 

básico, mas em língua árabe e portuguesa, e têm uma gestão privada. 
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Não existem muitos jardins de infância públicos, o que faz com que o crescimento a ní-

vel de oferta seja da parte dos privados e dos jardins comunitários. No entanto, segun-

do o funcionário da Inspecção-Geral da Educação, existem muitos estabelecimentos 

que estão a funcionar sem que o processo de legalização esteja concluído. Funcionam, 

portanto, sem autorização do MEN. Apesar de haver muitos bons exemplos de jardins 

de infância privados, este tipo estabelecimento merece as críticas de muitos entrevis-

tados, os quais consideram que grande parte destas escolas é um negócio, onde não há 

preocupação com a qualidade. 

As razões pelas quais os pais enviam as crianças ao pré-escolar em Bissau parecem ser 

um pouco diferentes, mais centradas na escolaridade, na maior preparação que o pré-

-escolar pode proporcionar para o ensino básico e no desenvolvimento de capacidades 

e de habilidades das crianças.

De acordo com dados do MMAS de 2013, apenas 5% das crianças têm acesso a edu-

cação pré-escolar em Moçambique, o que representa um universo de cerca de 72 mil 

crianças, entre aquelas que têm acesso aos centros infantis públicos, privados e es-

colinhas comunitárias. Portanto, este número de crianças com acesso ao pré-escolar 

inclui o ensino pré-escolar oferecido por instituições públicas, privadas e ONG ou 

instituições religiosas com participação da comunidade, estas maioritariamente pre-

sentes nas zonas rurais. 

Deste universo, cerca de 50 mil crianças têm acesso ao pré-escolar através 

das escolinhas comunitárias, nas zonas periurbanas das cidades e nas zonas 

rurais; e as restantes têm acesso através dos centros infantis públicos e pri-

vados. No país, reconhecem-se três tipos de instituições de ensino pré-esco-

lar: público, privado e comunitário. A maior parte da oferta acontece no nível 

comunitário, seguido do privado - maioritariamente localizado no perímetro 

urbano e, finalmente do público, categoria na qual toda a oferta existente ao 
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nível do país se encontra exclusivamente nas cidades, com destaque para as 

principais cidades.

Outro dado importante diz respeito ao acesso de meninos e meninas. Quando se trata 

escolinhas comunitárias e centros infantis privados, as meninas têm maior acesso ao 

ensino pré-escolar, o que significa que há nas comunidades uma preocupação crescen-

te em priorizar a educação das meninas, tanto quanto já é feito com a dos meninos. 

Aliás, esta tem sido a tendência do sistema educativo em Moçambique, principalmente 

no que se refere ao ensino primário (6-12 anos), onde se regista, nas quatro províncias 

da zona sul do país, o ingresso de um número maior de meninas comparativamente ao 

número de rapazes, mantendo-se este cenário no ensino secundário (13-15 anos). No 

entanto, esta análise deve ser feita com cautela, pois não pode ser generalizada para 

o resto do país, onde as raparigas, em ambos níveis de ensino, estão em desvantagem 

comparativamente com os rapazes   (INE, 2012).

Sobre o ensino pré-escolar público em Moçambique, o MMAS, atualmente, gere apenas 

13 centros infantis em todo o país, sendo esta a única oferta que pode ser considera-

da como ensino pré-escolar público. Estes centros infantis são abertos para todas as 

crianças independentemente da sua condição social, mediante pagamento de propina 

simbólica mensal fixada pelo Ministério num valor que varia entre os 600,00 meticais 

(cerca de 20 USD) e 1.500 meticais (cerca de 50 USD)  , a qual, em alguns casos, é 

comparticipada pelos pais. 

Por outro lado, existem centros infantis sob gestão de instituições públicas cujo aces-

so é restrito para as crianças de funcionários dessas instituições, cujas propinas são 

diferentes dos centros infantis geridos pelo MMAS. Estes centros são confundidos com 

    Fonte: Mulheres e Homens em Moçambique - Indicadores Selecionados de Género 2011.
   O salario mínimo em Moçambique é definido por setores de atividade, situando-se no valor médio de 4.000 Meticais (cerca de 130 USD), 
segundo a atualização feita pelo Governo em abril de 2014.
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diferentes dos centros infantis geridos pelo MMAS. Estes centros são confundidos com 

os centros infantis públicos, mas de facto são centros infantis privados sob gestão de 

instituições públicas. Portanto, a designação dada ao ensino pré-escolar público em 

Moçambique não tem sido clara. 

Esta questão torna-se ainda menos clara quando, por um lado, a responsabilidade 

pelo pré-escolar é do MINED, e, por outro, os centros infantis considerados públicos, 

que lecionam o pré-escolar, estão sob tutela do MMAS. É este ministério que executa a 

supervisão, a monitoria, a capacitação e que concede apoio técnico aos centros infan-

tis e às escolinhas comunitárias. À época que esta pesquisa foi realizada (2013-2014), 

esperava-se que o MINED, com o início da implementação do Programa de Educação 

Pré-escolar em 2014, clarificasse melhor a tutela do pré-escolar e criasse capacidade 

para desenvolver mecanismos de monitoria e de supervisão das escolinhas comunitá-

rias que seriam criadas no âmbito deste programa. 

Em nível urbano e periurbano, considerando os locais onde a pesquisa decorreu, gran-

de parte da oferta do pré-escolar é garantida por escolinhas comunitárias e centros 

infantis privados. A título de exemplo, na cidade de Maputo existem 95 escolinhas 

comunitárias localizadas nos bairros periféricos da cidade, as quais abrangem um to-

tal de 4.534 crianças, e 82 centros infantis privados cobrindo 6.801 crianças, contra 

apenas três centros infantis públicos, os quais beneficiam apenas 685 crianças. Esta 

tendência da caracterização do acesso e da oferta é a mesma que se verifica nas res-

tantes províncias alvo da pesquisa, nomeadamente Maputo Província, Gaza e Niassa, 

bem como no país em geral.

Portanto, em Moçambique, a oferta da educação pré-escolar e o acesso a ela são ca-

racterizados por uma limitada oferta do Estado, que é, de longe, suplantada pelo nível 

comunitário e privado, isso constrange a própria capacidade da oferta e do acesso, na 

medida em que a maior parte das crianças em idade pré-escolar ainda continua sem 
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acesso à educação, devido à limitada oferta pública existente.

Em São Tomé e Príncipe, o número de anos de escolaridade da população em geral 

era de 4,7 anos em 2012 (PNUD, 2014), os dados desagregados indicam que a média 

entre as meninas é mais baixa do que entre os meninos, respetivamente 4 e 5,5 anos. 

Importa ter em consideração que atualmente, a escolaridade obrigatória no país é 

até a 6ª classe. É pouco provável que apenas dois anos mais tarde essa média tenha 

evoluído no sentido de garantir que todas as pessoas tenham acesso à educação e 

completem a escolaridade obrigatória. No entanto, em 2013, a taxa de matrícula no 

ensino primário correspondia a 117% e, embora tenha vindo a diminuir desde 2009, 

situa-se acima da média da mesma taxa nos países em vias de desenvolvimento na 

região da África Subsaariana   .

A referida taxa de matrícula no ensino primário tem de ser relativizada no momento 

de avaliar, ainda que de forma superficial, a concretização do primeiro Objetivo de 

Desenvolvimento do Milénio, porque a taxa de abandono escolar no ensino primário 

é de 33,9% (PNUD, 2014). Isto significa que, ainda que as crianças tenham acesso à 

escola e se matriculem, na verdade prevalecem fatores externos e internos que as im-

pedem de completar o ciclo primário de estudos. Segundo indica a pesquisa, as escolas 

são distantes, o transporte escolar é pago e, devido a problemas de manutenção dos 

veículos, a oferta desse transporte não é constante. 

Relativamente aos outros níveis de ensino, na educação pré-escolar a taxa de matrícula 

não vai para além dos 50%; no ensino secundário, 71%; no ensino superior, apenas 8% 

(PNUD, 2014). Tendo em conta a meta de Educação para Todos relativa à educação pré-

-escolar, São Tomé e Príncipe integra o grupo de países que se considera estar longe de 

alcançar uma percentagem de 70% de taxa de matrícula neste nível de ensino, ainda que

   Informação disponível em http://data.worldbank.org/country/sao-tome-and-principe [Acesso em 7 de dezembro de 2012].
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sejam reconhecidos alguns esforços nesse sentido (UNESCO, 2014). A pesquisa aponta 

que apenas 22% das crianças santomenses de 3 a 5 anos são atendidas no ensino pré-

-escolar. 

A educação das mulheres permanece um desafio, principalmente por questões eco-

nómicas e culturais – a responsabilidade pela educação das crianças é quase exclu-

siva da mulher. Neste sentido, apesar dos avanços na alfabetização da população 

– atualmente, em média 12% da população acima dos 15 anos é considerada anal-

fabeta, em 1975 (ano da independência do país), a taxa era de 80%. Hoje, enquanto 

4,2% dos homens nesta faixa etária é considerado analfabeto, para as mulheres o 

número sobe para 14,5%.

Em termos de acesso à educação, para além do abandono escolar, algumas organi-

zações identificam o equilíbrio de género como outro dos desafios a ultrapassar, por-

que reconhecem que o género ainda coloca as meninas/raparigas em desvantagem no 

acesso e na permanência nos diferentes níveis de ensino. É ainda citada a falta de capa-

cidade do governo em disponibilizar uma oferta pública suficente para toda a procura por 

parte das comunidades - no caso da educação pré-escolar, por exemplo, a oferta pública só 

satisfaz 22% da procura, segundo uma das organizações entrevistadas.

A formação de educadores de infância nos países em estudo ainda continua a ser in-

suficiente para as necessidades de cada um deles, apesar da legislação e das políticas 

educativas da maioria dos países já apontarem a superação destas necessidades. A 

oferta pública de formação é muito diminuta; a oferta de formação superior é ainda 

mais escassa. A formação mais frequente é o ensino básico e o ensino médio técnico.

Em Angola, só muito recentemente existe formação média e superior de educadoras de 

infância. No que concerne ao ensino básico, o Centro de Formação de Quadros Sociais 

Formação de educadoras/es do pré-escolar
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- futura Escola de Formação de Quadros Sociais -, localizado em Benfica, Luanda, for-

ma educadores do pré-escolar, vigilantes de infância, vigilantes de 3ª idade e ativistas 

sociais, sob a tutela do MINARS. É uma escola do ensino básico, que dá equivalência à 

9ª classe, ainda que o aluno entre com a 6ª ou a 7ª classe. A maioria das informações 

abaixo apresentadas sobre os cursos de vigilantes e de educadoras de infância foram 

concedidas pela chefe do Departamento de Atendimento à Primeira Infância  e por 

uma técnica do MINARS que leciona neste Centro de Formação  .

Em relação ao ensino médio, de acordo com o PNFQ 2013-2020 (GA, 2012), são as 

Escolas de Formação de Professores (EFP) do Kwanza Sul e do Moxico que minis-

tram a especialidade de educação pré-escolar. No entanto, ao longo da pesquisa e 

em pesquisa e análise documental, não foi possível obter mais informações acerca 

destas instituições.

No ensino superior, segundo o PNFQ 2013-2020 (GA, 2012), para além da formação 

ministrada pelo Instituto Superior de Serviço Social, existe formação superior de edu-

cadores de infância nas Escolas Superiores Pedagógicas da Lunda Norte, no Kwanza 

Norte e no Namibe. Existe também o Instituto Superior João Paulo II, embora esta es-

cola não forme especificamente educadores de infância, mas educadores sociais. Existe 

ainda um mestrado em educação pré-escolar no Instituto Superior de Ciências da Edu-

cação (ISCED) do Sumbe, desde 2013.

Importa considerar que é possível que existam outros cursos de educação de infân-

cia, para além dos que são referidos aqui, quer a nível médio, quer a nível superior, 

pois no caso das regiões académicas, como são autónomas, a informação sobre elas 

está dispersa e, muitas vezes, as páginas da internet estão desatualizadas. Com base 

   Informação baseada na entrevista com a chefe do Departamento de Atendimento à Primeira Infância, no MINARS, em Luanda, a 30 de 
junho de 2014.
   Informação baseada na conversa com uma técnica do MINARS, no Centro de Formação de Quadros Sociais, em Luanda, a 7 de junho de 
2014.
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numa planificação do MED para 2014-2017 , prevê-se a abertura de salas para ministrar 

o curso de Educadores de Infância em todas as EFP, para reforçar a formação de quadros 

nesta área - como já se faz notar no ISCED do Uíge, que abriu o curso de Ensino Pré-

-escolar em 2014, o qua funciona com docentes angolanos, portugueses e cubanos  .

Quanto à formação das educadoras dos CI visitados durante a pesquisa, apenas duas 

educadoras de um CI privado do Sumbe são licenciadas em instituições de ensino su-

perior portuguesas. Todos os CI visitados, públicos ou privados, têm, pelo menos, uma 

educadora com o curso de Educadora do Pré-escolar no Centro de Formação de Qua-

dros Sociais de Luanda.

A maior parte dos recursos humanos que prestam cuidados às crianças nos CI são vigi-

lantes da primeira infância, a maior parte deles com formação no Centro de Formação 

referido anteriormente ou realizada na própria província e reconhecida pelo MINARS, 

como é o caso de Malanje. No que diz respeito à formação contínua, esta não é uma 

prática regular para as instituições de pré-escolar visitadas. A Direção Provincial do 

MINARS de Malanje já organizou uma há dois anos, mas não teve continuidade. No 

entanto, segundo as responsáveis dos CI entrevistadas, as educadoras e as vigilantes 

de infância consideram muito importante que haja este tipo de formação no futuro.

Em Cabo Verde, no que se refere ao número de profissionais de educação, entre 

os anos letivos 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, verificou-se um aumento do 

número total desses profissionais, em particular das educadoras e das monitoras 

- o número de orientadores aumentou entre os dois primeiros anos letivos referi-

dos, mas diminuiu neste último. 

    Informação dada por uma docente integrada da instituição, à data desta abertura.
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   Informação baseada na entrevista com a chefe do Departamento de Atendimento à Primeira Infância, no MINARS, em Luanda, a 30 de 
junho de 2014.
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A LBSE recomenda expressamente que:

 [...] em todos os subsistemas do ensino, incluindo no pré-escolar, os docentes tenham for-

mação qualificada, obtida em estabelecimento de ensino superior que confira, ou não, graus 

académicos superiores, sendo proporcionada a formação em exercício, nos termos em que tem 

vindo a acontecer, até aqui, com determinadas classes do pessoal docente.”. Por sua vez, no 

estatuto do pessoal docente (DL nº 2/2004) vem mencionado que “o Estatuto aplica-se aos 

docentes em efectivo exercício de funções nos estabelecimentos públicos de educação pré-es-

colar, dos ensinos básico e secundário e de educação básica de adultos” (2004:2). Esse mesmo 

estatuto confere ainda o direito desses docentes “[...] à formação com vista à actualização e 

reforço dos conhecimentos e evolução na carreira” (2004:3).

A ausência de referência aos estabelecimentos de gestão privada e comunitária neste 

estatuto normativo abre uma lacuna no que diz respeito à formação de educadoras e 

de monitoras que assumam funções e desempenhem tarefas neste tipo de instituições. 

Este facto agrava-se por ser, em nível nacional, a oferta de pré-escolar de gestão pri-

vada mais significativa do que a de gestão pública.

No atendimento à primeira infância em Cabo Verde, podem identificar-se três classes 

de docentes: 
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Educador/a de infância: profissional de infância com formação su-

perior, bacharel ou ensino médio

Monitor/a: profissional de infância com formação pedagógica e com 

certificação

Orientador/a: profissional de infância com habilitação académica 

mas sem formação pedagógica. 

•

•

•
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De acordo com o DL nº 4/2001  , o perfil do coordenador/a do pré-escolar, função de-

sepenhada a nível concelhio, não implica formação específica na àrea, mas antes “[...] 

interesse na educação pré-escolar” e “conhecimento da caracterização da educação  

pré-escolar e da sua especificidade local”. 

No ano letivo de 2010/2011  , os profissionais em exercício em maior número eram 

os orientadores, docentes sem qualquer de formação (apenas formações ministradas 

pontualmente, mais chamadas de capacitação). Seguidamente, os monitores, profis-

sionais de formação média, com um total de 268 no país, e por fim, 91 educadores, 

profissionais com licenciatura. Com esta análise constata-se que, em funções no pré-

-escolar, há dois anos atrás, eram maioria os profissionais sem formação, e minoria os 

profissionais com licenciatura. Lamentavelmente, os dados relativos aos dois últimos 

anos letivos não estão disponíveis.

Na verdade, atualmente não existe em Cabo Verde qualquer tipo de formação ou curso 

de nível superior na área do pré-escolar. No entanto, há registo que duas instituições 

de ensino superior já disponibilizaram oportunidades de formação a este nível: foram 

elas a Universidade de Cabo Verde (UniCV) (licenciatura – entrada com 12º ano e for-

mação com a duração de cinco anos para o grau de licenciatura) e o Instituto Pedagó-

gico da Praia (IP) (curso médio/profissional com a duração de três anos e equivalência 

ao 12º ano e, também, formação de monitoras com a duração de um ano). Algumas 

formações técnicas pontuais são dirigidas pelo MED, pelas câmaras, por alguns ele-

mentos das instituições, entre outros, e as orientadoras e monitoras são incentivadas 

a frequentarem os cursos e as formações que se vão realizando.

Na entrevista à equipa do pré-escolar do MED da Praia, é assumido que o normativo 

   Decreto-Lei nº 4/2001: Define as normas pedagógicas e técnica a aplicar na educação pré-escolar.
   Fonte: Anuário de Educação 2010/2012.
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em fase de preparação irá focar nesta vertente, nomeadamente o tipo de formação, os 

requisitos, as colocações, o perfil dos educadores, entre outros. Para além disso, está a 

ser desenvolvido um quadro legal para os profissionais do pré-escolar que melhor se 

enquadre na evolução e nas características do pré-escolar em Cabo Verde. Também de 

acordo com esta equipa, grande parte das educadoras com licenciatura não estarão a 

trabalhar nos JI, mas antes a exercer docência no ensino básico. Isto acontece porque 

não há regulamentação salarial e todos os profissionais desta área recebem o mesmo 

vencimento, independentemente da formação que têm.

No que se refere às instituições privadas, a lei exige que, no momento em que se pede 

o alvará para a abertura da instituição, seja identificada pelo menos uma pessoa for-

mada  , assumindo o compromisso de recrutarem mais profissionais com formação, o 

que acaba por não acontecer na perspetiva das equipas do pré-escolar do MED, quer 

em São Vicente, quer na Praia  .

Na Guiné-Bissau não existem instituições públicas que proporcionem formação inicial de 

educadores de infância. Em nível privado, existem apenas duas instituições: a Universi-

dade Católica da Guiné-Bissau (UCGB), que tem uma licenciatura em Educação de Infân-

cia, e a ONG Acção para o Desenvolvimento (AD), que forma educadoras e auxiliares de 

nível técnico-profissional. São duas linhas de formação diferentes - uma é efetivamente 

licenciatura, na AD é uma via profissionalizante. Estas duas instituições são as únicas 

que têm alvará e que são certificadas pelo MEN para dar formação inicial. Ambas estão 

sediadas em Bissau. No interior, não existe oferta de formação inicial nestes termos. Se-

gundo o representante do MEN  , existe, pelo menos, uma outra instituição que diz fazer 

formação inicial de Educadores de Infância, mas fá-lo sem o consentimento do MEN.

   Com base no Estatuto do Ensino Privado.
   Informação recolhida nas entrevistas realizadas a ambas em novembro e dezembro de 2013.
   Entrevista realizada em Bissau, no dia 19 de setembro de 2014.
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Nos jardins de infância, há educadoras licenciadas no estrangeiro - no Brasil ou na 

Rússia - e outros que, apesar de terem a formação de professores do ensino básico, 

trabalham como educadores de infância - é o próprio MEN que coloca os professores 

do 1º ciclo nos jardins públicos. Em relação à formação contínua, a diversidade é muito 

maior e abrange o público e o privado, na capital e fora dela. O público-alvo também 

é mais alargado. De referir em particular o contributo do programa PASEGII   na for-

mação de contínua de educadores/as. 

Para os estabelecimentos públicos o MEN, em parceria com o UNICEF, dá formação con-

tínua, geralmente de 15 dias. Para as escolas privadas, existem muitas organizações 

como a Fundação Fé e Cooperação (FEC), a Viver Sem Fronteiras, as escolas católicas e 

adventistas e escolas privadas que dão formação. Segundo um representante do MEN, 

o ministério incentiva as ONGs a fazerem essas formações, mas não interfere, e alega 

que não lhe cabe dar o certificado para a progressão na carreira destes profissionais  . 

Existem várias experiências de ONG que têm projetos de formação em pré-escolar ou 

apoiam jardins comunitários. Estas são mais abrangentes, diversificadas e acontecem 

tanto em Bissau como nas regiões. 

A oferta de cursos para coordenadores, supervisores e inspetores nesta área é praticamente 

inexistente. Em 2003, um projeto implementado pela Fundação Educação e Desenvolvimen-

to (FED) realizou a formação daqueles que são os formadores de base na área da educação 

de infância, mas desde essa data não houve mais processos formativos  estruturadas para 

esse efeito, daí que seja muito difícil encontrar profissionais nessa área com estas valências.

Em Moçambique, não existe ainda uma exigência legal que obrigue os educadores de in-

fância a ter formação profissional na área. O Regulamento dos Centros Infantis (MMAS, 

   
   Programa de Apoio ao Sistema da Educação na Guiné-Bissau, promovido pelo governo português e interrompido aquando do golpe de 
Estado de 12 de abril de 2012. 
   Informação dada por representante do MEN, em Bissau, no dia 19 de setembro de 2014.
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2010) não faz referência a esse tipo de requisito, não sendo por isso uma exigência para 

os centros infantis e escolinhas comunitárias, tanto públicas quanto privadas.

Os resultados da pesquisa indicam que a oferta formativa pública para os educadores 

do pré-escolar é bastante limitada no país. O MMAS possui um programa em curso de 

formação de educadores de infância de nível médio, implementado em parceria com 

o Ministério da Saúde, através do Instituto Médio de Ciências de Saúde, localizado em 

Maputo. Este programa de formação concede equivalência académica referente ao ní-

vel técnico médio de educador de infância.

Este instituto possui também um programa em curso de formação de educadores de 

nível básico, com a duração máxima de seis meses, cujo requisito mínimo de admis-

são é o nível de 7ª classe. A maior parte dos educadores formados neste programa 

de curta duração é recrutada por centros infantis tutelados por instituições públicas 

e por centros infantis privados. No entanto, verifica-se que grande parte dos edu-

cadores em exercício, principalmente nos centros infantis privados e nas escolinhas 

comunitárias, são recrutados sem nenhuma formação na área. O que acontece é 

que estes centros infantis privados inscrevem as educadoras, posteriormente à con-

tratação, nos cursos de curta duração ministrados pelos MMAS, ou solicitam servi-

ços específicos de formação a esta instituição. Esta faz deslocar os seus técnicos ao 

centro infantil que solicitou o serviço para ministrar sessões de formação aos seus 

educadores. Essas sessões de formação incluem a componente psicopedagógica e a 

componente da deficiência infantil. 

No que diz respeito ao enquadramento dos graduados dos cursos médios de edu-

cação de infância realizados pelo MMAS, a maior parte é absorvida pelo próprio 

ministério.  De acordo com a diretora nacional adjunta de Ação Social no MMAS  , a 

    Entrevistada a 29 de janeiro de 2014, em Maputo.
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principal tarefa destes profissionais é a supervisão e a monitoria dos centros infantis 

públicos e privados e das escolinhas comunitárias. São poucos os que são absorvidos 

pelas ONG provedoras destes serviços e pelos centros infantis privados. Portanto, e 

segundo a Coordenadora da ONG Essor, este tipo de formação acaba por ser irrele-

vante para as escolinhas comunitárias, defendendo que o Governo deveria investir 

mais e melhor na formação de educadoras de nível básico que pudessem trabalhar 

nas escolinhas comunitárias.

Por outro lado, apesar de existir no MMAS a carreira profissional de educador de in-

fância, os outros profissionais de educação de infância que vierem a trabalhar fora 

da tutela da Ação Social não se encontrarão abrangidos no âmbito destas carreiras 

profissionais. Tornar abrangente o sistema de carreiras nesta área é imperativo, até 

porque o MINED deve refletir sobre como enquadrar no futuro os agentes ou facilita-

dores de educação pré-escolar que serão contratados nas comunidades, no âmbito da 

implementação do Programa de Educação Pré-escolar.

Em São Tomé e Príncipe, a falta de formação ou a formação inadequada dos professo-

res surge como outro dos aspetos repetidamente mencionados, assim como a ausência 

de políticas públicas claras para o setor. Sobre esta matéria, um dos entrevistados men-

ciona que o desenvolvimento do Plano Estratégico de Educação está atualmente estagnado.

Em julho de 2014 foi inaugurada a Universidade Pública de São Tomé e Príncipe, primei-

ra do tipo no país. O Instituto Politécnico e a EFOPE passaram a integrar a estrutura da 

Universidade, contudo não se conhece nenhum curso de formação superior na área da 

educação de infância.

Relativamente aos currículos da educação pré-escolar em Angola, os currículos dos 0 

aos 4 anos são elaborados pelo MINARS. A elaboração dos materiais dos 3 aos 5 anos 

Práticas curriculares na educação pré-escolar
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(considerado ensino pré-escolar) foi feita de forma conjunta pelo MINARS com o MED. 

O currículo da classe de iniciação é elaborado pelo Instituto Nacional para Investiga-

ção e Desenvolvimento da Educação (INIDE), órgão dependente do MED na determi-

nação dos conteúdos e dos planos curriculares.

Na elaboração de materiais, existe uma colaboração do MED com o MINARS: o manual 

da classe de iniciação  utilizado nos centros infantis (CI), foi elaborado em parceria com o 

MED  . O interloculor da EPT no MED   declarou que os conteúdos educativos estão orien-

tados para a cidade e para o mar, e, portanto, não existe uma adaptação do currículo a 

cada província. Segundo ele, os currículos têm de estar adaptados à realidade sociocul-

tural das populações. É também uma preocupação do MINARS e do MED,a unificação 

dos programas e dos planos nas instituições públicas e privadas.

Nas visitas aos CI, verificou-se que algumas educadoras, ao planificarem, têm em con-

sideração o contexto local, mas elas são minoria. A proposta curricular dá espaço para 

essa articulação, porém as educadoras não estão habituadas a fazê-lo.

As educadoras dos vários CI visitados produzem materiais com produtos locais e de 

improviso (materiais da natureza, desperdícios, lixo), que servem como meios didáti-

cos nas atividades realizadas com as crianças. As educadoras, no centro de formação, 

aprendem a fazer os placares do CI na formação  : informações dirigidas aos pais, in-

formações sobre cozinha, saúde, planos de atividades semanal e diário em cada sala. 

Estes placares servem também para mostrar os trabalhos das crianças aos pais.

   É uma espécie de pré-ano escolar: supostamente, todas as crianças em Angola têm que frequentar esse ano escolar antes da primeira 
classe. A classe de iniciação se encaixa no primeiro ciclo, mas não é chamada de primeira classe.

60

    Informação baseada na entrevista com a chefe do Departamento de Atendimento à Primeira Infância, no MINARS, em Luanda, a 30 de 
junho de 2014.
    Informação baseada na entrevista com o interlocutor para a EPT do MED, no MED, em Luanda, a 5 de junho de 2014.
    Informação baseada na entrevista com a chefe do Departamento de Atendimento à Primeira Infância, no MINARS, em Luanda, a 30 de 
junho de 2014 e na entrevista com o interlocutor para a EPT do MED, no MED, em Luanda, a 5 de junho de 2014.
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No que se refere à utilização da língua portuguesa ou das línguas nacionais nas ins-

tituições de educação pré-escolar, todos os CI visitados na pesquisa utilizam a língua 

portuguesa como língua de comunicação.

Em Cabo Verde, ainda que na LBSE e nos outros documentos normativos da educação 

pré-escolar não haja uma referência direta à existência de orientações curriculares, 

através das entrevistas - nomeadamente as que se efetuaram no Ministério da Educa-

ção -, foi possível verificar que já existiria um guia curricular, baseado nas orientações 

curriculares (MED, s/d), e que todos os jardins de infância o teriam recebido. Teria 

ainda sido disponibilizada formação sobre o guia curricular. No entanto, o contacto 

estabelecido com as educadoras e com as instituições de ensino pré-escolar envolvidas 

nesta pesquisa, permite perceber que essa informação não corresponde à verdade ab-

soluta, já que grande parte delas desconhece a sua existência. A equipa do pré-escolar 

de São Vicente  admite que há instituições que seguem as orientações curriculares e 

outras não. No entanto, por falta de capacidade, a equipa refere que não tem o poder 

para fazer nada que possa modificar esta situação. 

Para além do guia curricular, foram concebidos cadernos de apoio às atividades de 

sala, em parceria com a Calouste Sarkis Gulbenkian, materiais que a maioria das ins-

tituições contactadas alega possuir, embora isso não represente a sua utilização. No 

que diz respeito ao MED, é assumido que todos estes materiais estão em sintonia com 

o ensino básico, mas que a sua aplicabilidade e o seu impacto na transição entre níveis 

de ensino depende dos gestores e dos educadores que estão no terreno. Por outro lado, 

o responsável da Associação Comunitária Novos Amigos de São Vicente reconhece que 

o ministério de facto envia um programa, mas que este não se adequa à realidade, ao 

contexto e à faixa etária  .

   Informação recolhida numa segunda entrevista realizada no dia 12 de dezembro de 2013.
   Informação recolhida na entrevista realizada no dia 11 de dezembro de 2013.
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A língua utilizada no ensino pré-escolar em Cabo Verde é, na maioria das instituições 

contactadas, o crioulo. No entanto, as mesmas instituições admitem usar o português 

como forma de garantir a transição para o ensino básico. O recurso às histórias e às can-

ções em língua portuguesa é a forma pela qual a mesma é veiculada nessas instituições. 

Os motivos apontados pelas entrevistadas para esse desequilíbrio na opção linguística 

prendem-se com o facto de o crioulo ser a língua que as crianças melhor entendem, mas 

também na qual as próprias monitoras se sentem mais à vontade para comunicar  .

Em nenhuma das entrevistas foi mencionada a existência de um currículo bilingue. As 

instituições que trabalham as duas línguas fazem-no por senso comum, procurando 

preparar as suas crianças para a transição para o ensino básico, sobretudo no último 

ano do pré-escolar. A equipa do pré-escolar de São Vicente   reforça esta ideia, referin-

do que a educação é feita maioritariamente na língua materna (crioulo), no entanto 

tem de se trabalhar também a língua oficial (o português). 

Grande parte dos responsáveis pelas instituições salientaram a escassez de materiais 

didáticos, sendo que os que estão disponíveis são quase todos em português e, em 

alguns casos, outras línguas estrangeiras como o espanhol. A origem desses materiais 

é diversa - eles vêm do MED, como já foi citado, dos próprios JI, das ONG e de outras 

instituições, ou são até mesmo donativos privados. No entanto, durante a pesquisa foi 

sendo mencionado que, em alguns casos, esses materiais resultariam de propostas de 

educadoras/monitoras em concertação, quando possível, com as delegações do Minis-

tério da Educação  .

Relativamente à planificação, esta é feita em nível geral pelo Ministério da Educa-

ção, mas apenas cita os conteúdos a lecionar, que vão sendo repetidos anualmen-

    Informação recolhida no grupo focal com educadoras realizado na Praia, no dia 27 de novembro de 2013.
    Informação recolhida numa segunda entrevista realizada no dia 12 de dezembro de 2013.
    Informação recolhida no grupo focal com educadoras realizado na Praia, no dia 27 de novembro de 2013.
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te. A adaptação dos temas e o desenvolvimento dos planos de sessão são feitos, 

totalmente, pelos jardins. Algumas das formações disponibilizadas pelo MED, que 

procuram apoiar as práticas educativas, estão relacionadas com a planificação. 

Quando questionados sobre esta matéria, grande parte dos responsáveis pelas 

instituições explica que a planificação é feita nas suas instituições. No entanto, al-

guns admitem planificar anual, semestral, semanal e diariamente, e outros apenas 

planificar em alguns destes registos. Por outro lado, uns admitem fazer planifica-

ção conjunta, e outros, apenas individualmente. Em qualquer um dos casos, a pla-

nificação é baseada na planificação geral fornecida pelo MED. São as educadoras, 

as monitoras e a direção dos JI que decidem o planeamento  .

No que se refere à coordenação e à supervisão pedagógica, de acordo com as en-

trevistas realizadas, nas instituições que têm coordenadores pedagógicos, são eles 

que fazem o apoio às planificações e a supervisão. No caso das instituições que não 

têm os coordenadores, normalmente jardins do setor público, o acompanhamento é 

garantido pelos técnicos da delegação do MED em cada concelho ou ainda por par-

te das câmaras municipais, embora não seja explicitado de que forma isso é feito.

Os jardins que dependem de ONG ou do setor privado geralmente têm coorde-

nadores pedagógicos que garantem a monitorização dos planos e das atividades 

dos JI. Por outro lado, os jardins que dependem do setor público normalmente são 

supervisionados pelas delegações do Ministério da Educação, como foi referido an-

teriormente. No entanto, nas zonas rurais, vários jardins, em locais de mais difícil 

acesso, ficam sem supervisão.

Em termos de avaliação dos resultados da educação pré-escolar, a referência mais 

concreta a instrumentos que permitam fazê-lo foi feita pela equipa do pré-escolar 

   Informação recolhida no grupo focal com educadoras e monitoras realizado em São Vicente, no dia 19 de dezembro de 2013.
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de São Vicente. No caso, a mesma equipa distribui uma ficha de acompanhamento 

da criança, concebida pelo MED e focada nos resultados relacionados com a transi-

ção para o 1º ciclo. A questão é que, ademais dessa ficha ignorar todo um conjunto 

de competências e de valores que estão para além de conhecimentos “escolares”, 

os registos fichas nem sempre são fiáveis, visto que se sabe de casos em que as 

educadoras dão “bom” a tudo, aquando das suas visitas aos JI, independentemente 

das reais capacidades das crianças. Os próprios encarregados de educação defen-

dem que os conteúdos letivos na educação de infância se deveriam centrar nas 

qualidades humanas, na disciplina, na cortesia, na solidariedade, na responsabi-

lidade e demais requisitos para um perfil pessoal e social adequado, com vista ao 

bom exercício da cidadania  .

Não há um acompanhamento da criança desde a entrada até a saída do pré-escolar, 

não há um preenchimento e nem um registo contínuo, mas apenas no final do ano le-

tivo, antes da entrada para o ensino básico. Isto reflete a desmotivação das monitoras, 

por falta de apoio, de formação e do número excessivo de crianças por sala.

Na Guiné-Bissau, em quase todos os discursos dos entrevistados está explícita que 

a grande vantagem da frequência ao pré-escolar é a melhor preparação da criança 

para o ensino básico: pela aprendizagem das letras e dos números, pela aquisição 

de hábitos escolares como o desenvolvimento da motricidade fina, isto é, está im-

plícita a ideia da escolarização do pré-escolar. 

Por outro lado, vários entrevistados concordam que existe uma grande diferença 

entre uma criança que frequentou o pré-escolar e uma que não frequentou, mas 

desta feita na perspetiva do pré-escolar potenciar uma aprendizagem mais holís-

tica e integral. A última reforma do ensino básico em 2011 (que ainda não está em 

    Informação recolhida no grupo focal com pais e encarregados de educação realizado em São Vicente, no dia 20 de dezembro de 2013.
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vigor) instituiu o propedêutico de três meses que, não sendo pré-escolar, é uma 

forma preliminar de preparar as crianças para o 1º ano. 

No que se refere aos materiais utilizados, existem orientações curriculares datadas 

de 1997, e estão em processo de validação, para serem disseminadas, novas orien-

tações curriculares elaboradas em 2011, tações curriculares elaboradas em 2011, 

segundo um representante do INDE. Estas orientações foram feitas na altura em 

que se realizava a reforma do ensino básico; foi, portanto, aproveitada a oportu-

nidade para também integrar a educação de infância na reforma que estava em 

curso. Na ausência de orientações curriculares vindas do Ministério de Educação 

Nacional (MEN), as escolas e as ONG baseiam-se noutros modelos vindos do es-

trangeiro. O que parece acontecer é que a maior parte das educadoras trabalham 

sem suporte de orientações curriculares nem de outros materiais de apoios.

Uma das questões sempre presente quando se refere à qualidade do ensino na 

Guiné-Bissau é a língua. Daí a elevada preocupação de todos - formadores, educa-

doras, coordenadores e proprietários de jardins de infância -, em preparar o melhor 

possível as crianças para o 1º ano, uma vez que neste nível elas terão de aprender 

a falar, a ler, a escrever e aprender as noções matemáticas na língua oficial do 

país, a língua portuguesa. 

É consensual que o pré-escolar deve introduzir as crianças na língua portuguesa, 

mas parece não haver, por parte do Estado, uma clara posição face ao modo como 

na prática deve ser ensinada. Por isso, há opiniões muito variadas em relação à 

passagem da língua materna para a língua portuguesa: há quem defenda que a 

aprendizagem deve ser feita na língua materna de cada criança; há quem defenda 

que a língua de comunicação deve ser a língua materna e que a passagem para 

a língua portuguesa deve ser feita de forma gradual; já as educadoras justificam 

a introdução do crioulo como sendo mais fácil para as crianças entenderem o que 
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lhes dizem; uma formadora é da opinião que a passagem da língua materna para a 

língua portuguesa deve ser direta, sem a adaptação ao crioulo. Na realidade, mui-

to poucas são as crianças que entram para o pré-escolar a saber falar português. 

Tal acontece, apenas, nos jardins de infância mais frequentados pelas “elites”.

Sobre a problemática da inspeção, agora pedagógica, como não existe formação 

de supervisores nem de coordenadores especificamente para o pré-escolar, quem 

faz a inspeção aos jardins são os inspetores das DRE. Os inspetores, não tendo 

formação para tal, fazem inspeção só aos jardins públicos. Na visão dos entrevis-

tados, estes inspetores mostram-se sensibilizados e disponíveis para este nível de 

ensino, desempenhando um bom papel de supervisão. Apesar do bom desempenho 

dos inspetores da DRE, que parece ser incipiente, pois chega apenas aos jardins 

de infância públicos. Em um nível central, a falta de coordenação e de supervisão 

das práticas curriculares e a falta de distribuição de materiais de apoio parecem 

influenciar de modo negativo a qualidade neste nível de ensino. 

Em Moçambique, um aspeto importante a reter na análise da caracterização da edu-

cação pré-escolar e respetivos normativos no âmbito desta pesquisa é o fraco ou 

mesmo inexistente conhecimento deste quadro político-legal por parte dos gestores 

dos centros infantis e das escolinhas comunitárias, incluindo as OSC prestadoras 

destes serviços e os gestores do pré-escolar nas instituições responsáveis em nível 

provincial. Em todos os centros infantis e escolinhas comunitárias alvo da pesqui-

sa, os responsáveis do pré-escolar mostraram grandes limitações no conhecimento 

destes instrumentos, o que denota uma fraca divulgação deles, tanto por parte do 

MINED como do MMAS. Fica evidenciada, nos dois lados, uma limitada proatividade 

em procurar informação referente à sua área de trabalho. Contudo, o Regulamento 

dos Centros Infantis, que é um instrumento que interessa diretamente aos próprios 

centros infantis, tem sido de pleno conhecimento dos centros, até porque os centros 

infantis devem funcionar respeitando o previsto no referido documento.
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O novo programa curricular, apesar de continuar a exigir do educador de infância 

criatividade e competências técnicas para interpretar as orientações curriculares nele 

contido, tem a vantagem de ser um programa centrado na criança e que contém uma 

série de atividades que são implementadas com as próprias crianças. Por outro lado, o 

atual programa curricular foi desenvolvido para ser um guião de referência e de orien-

tação aberto, a partir do qual os centros infantis, tanto públicos como privados, e as 

escolinhas comunitárias podem fazer as respetivas adaptações consoante o contexto 

em que atuam.

O atual programa curricular é acompanhado por um guião do educador de infância, 

de um livro de estórias infantis denominado “Livro de Recursos” e por um cancioneiro 

contendo canções para as diferentes faixas etárias entre 1 e 5 anos, mas o programa 

incentiva os centros infantis e as escolinhas comunitárias a usarem e a fazerem um 

aproveitamento das estórias e das canções locais existentes em qualquer comunidade, 

garantindo também que as crianças cresçam aprendendo a cultura local.

Em relação aos outros materiais existentes, o atual programa curricular incentiva os 

centros infantis e as escolinhas comunitárias a produzirem os seus próprios, utilizando 

elementos locais à disposição das comunidades. O MMAS, sob supervisão do Instituto 

Nacional de Desenvolvimento de Educação (INDE) do MINED, produz alguns desses 

materiais, que na sua maior parte servem como amostra ou referência para os cen-

tros infantis, principalmente os públicos, as escolinhas comunitárias e alguns centros 

infantis privados. No entanto, algumas ONG e confissões religiosas, que dão suporte 

técnico a escolinhas comunitárias, também produzem esses instrumentos pedagógicos 

e colocam-nos à disposição das escolinhas das quais prestam apoio.

Uma das principais críticas que especialistas em educação da primeira infância e al-

gumas ONG que trabalham na área fazem a respeito do novo programa curricular é 

o facto de ele ser bastante extenso e volumoso, o que aumenta a sua complexidade, 
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apesar de ter sido feito com o propósito de ser o mais simples possível, principalmente 

para quem com ele trabalha diariamente, a educadora. 

Em São Tomé e Príncipe, este estudo não revelou dados sobre as práticas curriculares 

do pré-escolar. Sabe-se que, no que se refere à qualidade de ensino, dados estatísticos 

indicam que apenas 48% dos professores do ensino primário têm formação específica 

na área de ensino. Por outro lado, no que toca ao rácio professor/aluno, a média nacio-

nal indica existir um professor para cada 26 alunos. 

Em Angola, no financiamento estatal da educação na primeira infância, há uma verba 

que está alocada às direções provinciais do MINARS, da qual tiram uma pequena por-

ção para a gestão de equipamentos da primeira infância públicos. Como essa porção é 

reduzida, muitas vezes os gestores destas instituições têm de cobrar uma compartici-

pação (propina) aos pais, o que não deveria acontecer. Assim, as famílias que não po-

dem pagar a comparticipação não podem matricular os seus filhos. A dotação do OGE 

na rúbrica de “Ensino superior” aumentou mais de 11 vezes em relação a 2013, sendo 

mais de cinco vezes a dotação para o “Ensino pré-escolar” (OPSA, 2014).

A maior parte dos CI estatais não têm um orçamento para a gestão direta da insti-

tuição: materiais, mobiliário. O Estado constrói e apetrecha a instituição com pessoal 

-  ao qual faz o pagamento direto -, meios técnicos e pedagógicos (programas e alguns 

materiais), mas deixa de fora a questão da qualificação permanente dos meios. As 

instituições vão-se degradando e os encarregados de educação vão tirando as crianças 

para locais melhores. Já as instituições privadas, por causa da vertente de financia-

mento e de pagamento dos funcionários, têm dificuldade em contratar pessoas quali-

ficadas e em manter a qualidade - às vezes, há 50 crianças e apenas dois funcionários, 

Financiamento da educação pré-escolar

Orçamento geral do Estado para a educação
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o que não é bom. Isto causa também alguma vulnerabilidade no meio privado: muitas 

vezes não há pessoal qualificado, não há educadoras com formação, não há psicólo-

go (às vezes nem nos estatais).bilidade no privado: muitas vezes não têm pessoal 

qualificado, não têm educadoras com formação, não têm psicólogo (às vezes, isso 

também ocorre nas instituições estatais).

Relativamente ao financiamento, o sistema educativo de Cabo Verde tinha no orça-

mento público para a educação em 2013 uma porção de 14,6% do total do orçamento 

geral do Estado para o mesmo ano. A distribuição do orçamento para a educação 

denota um investimento maior no ensino secundário geral e no ensino básico, respeti-

vamente de 39,4% e de 35,1%. O investimento no ensino pré-escolar é o menor no ce-

nário geral, correspondendo a apenas 0,1% do orçamento de educação, igual valor ao 

ano anterior de 2012 (Anuários de Educação 2011/2012 e 2012/2013). Este valor pode 

ser causa e consequência da maioria da oferta da educação pré-escolar ser de gestão 

privada e a outra parte assegurada pelas comunidades e/ou câmaras municipais. De 

facto, do ponto de vista financeiro, há um grande desinvestimento do governo na 

educação pré-escolar, e, portanto, ele tem pouca capacidade de apoiar e de incentivar 

financeiramente essas iniciativas, como aliás se compromete no artigo nº 18 da LBSE.

Na Guiné-Bissau, a prioridade do Estado até ao momento parece ter sido o ensino 

básico. Segundo a Confederação Nacional das Associações Estudantis da Guiné-

-Bissau (CONAEGUIB), está-se a lutar, através de reuniões com o MEN e em reunião 

com os diferentes parceiros do ministério, para que no ano de2014 o orçamento do 

Estado para a educação passe dos 9% para os 12%, no entanto, sabe-se que este 

valor vai praticamente todo para o pagamento do salário dos professores, como 

nos orçamentos anteriores  .

   Informação dada por representante da CONAEGUIB, em Bissau, dia 10 de setembro de 2014, às 9h30.
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O financiamento para a educação pré-escolar em Moçambique é uma questão crítica, 

uma vez que tanto o MINED como o MMAS não têm no seu orçamento setorial uma 

alocação orçamental destinada ao pré-escolar e muito menos à educação da primeira 

infância. À época da produção desta pesquisa, o MINED tinha em vista a introdução 

do pré-escolar em 2014, por meio de um financiamento externo concedido pelo Banco 

Mundial, não havendo uma alocação do orçamento do Estado a este programa. No 

caso do MMAS, apesar de este ministério gerir alguns centros infantis, não existe no 

orçamento do setor a alocação orçamental que é feita para estes centros.

Em São Tomé e Príncipe, o investimento público no setor da educação representava, 

em 2009, 10,2% do PIB, demonstrando um aumento significativo do mesmo indicador 

em relação a 2003, data em que o investimento não passou dos 3,3% (INE, 2012). De 

referir que nesse período de tempo, o PIB do país praticamente duplicou  . Apesar das 

taxas de matrículas nos diferentes anos de ensino estarem longe de representar o aces-

so à educação de qualidade para todas as pessoas, a verdade é que o investimento do 

governo de São Tomé e Príncipe correspondeu a mais do dobro da média da região de 

África Subsaariana, 4,7% do PIB (UNESCO, 2014).

Em Angola, os valores de propina cobrados variam muito e, por vezes, chegam mes-

mo a atingir proporções exageradas. Existem CI privados, principalmente em Luanda, 

cujas propinas são superiores às do ensino superior – cerca de 500 USD mensais. As-

sim, devido à falta de oferta pública, a educação pré-escolar é considerada, principal-

mente nos centros urbanos, que se prolifera de maneira quase incontrolável.

Segundo a chefe do Departamento de Atendimento à Primeira Infância  , o ideal seria 

Propinas

   Informação disponível em http://data.worldbank.org/country/sao-tome-and-principe. Acesso em 7 de dezembro de 2012. 
   Informação baseada na entrevista com a chefe do Departamento de Atendimento à Primeira Infância, no MINARS, em Luanda, a 30 de 
junho de 2014.
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que as instituições públicas fossem unidades orçamentadas, com orçamento próprio, 

para poderem ser gratuitas. No entanto, a maior parte dos CIC-CEC têm uma comparti-

cipação dos pais. Em algumas províncias, como, por exemplo Kwanza Norte e Malanje,  

os governantes prestam uma atenção especial a este grupo etário. Noutras, em função 

do meio e da capacidade financeira dos pais, cobram um valor mais reduzido de pro-

pina. Os dados recolhidos na pesquisa e o facto de não se terem visitado muitos CI no 

meio rural (pois não existem muitos), não permitem fazer a avaliação da diferença da 

propina entre o meio urbano e o meio rural. O pagamento desta propina pode-se con-

siderar um obstáculo ao acesso à educação pré-escolar. Uma vez que nos cinco países, 

a alocação de verbas para o pré-escolar é escassa, a maior parte dos estabelecimentos 

de ensino pré-escolar acaba por cobrar propinas. 

É o caso de Cabo Verde. A maioria dos jardins contactados ao longo da pesquisa cobra 

propina por cada criança matriculada. No caso do concelho da Praia, o custo varia, 

ou seja, há uma grande diversidade de preços nos jardins. Os preços no setor privado 

variam de 1.500 a 2.000 escudos cabo-verdianos por mês  . Em São Vicente, de acordo 

com equipa do pré-escolar de São Vicente, nos jardins chamados públicos, as propinas 

pagam-se conforme o ordenado dos pais.

De acordo com a equipa do pré-escolar do Ministério de Educação (MED) na Praia, 

a responsabilidade do pré-escolar é das autarquias/câmaras, podendo ter o MED a 

iniciativa de equipar alguns JI com materiais didáticos e pedagógicos, ainda que as 

câmaras pressionem o MED para assumir algumas responsabilidades financeiras. 

Na Guiné-Bissau, como o ensino pré-escolar não é obrigatório, ele também não é gra-

tuito. As propinas variam muito conforme o tipo de estabelecimento (público, privado 

ou comunitário) e se fica situado no SAB ou das regiões. Segundo um representante 

   Informação recolhida no grupo focal com pais e encarregados de educação realizado na Praia, no dia 29 de novembro de 2013.
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do MEN  , no ensino público a mensalidade ronda os 7.500 Fcfa   no SAB; nas regiões, 

os 250 Fcfa a 1.500 Fcfa. Mas ele admite que não há controlo. Com os privados, o MEN 

não pode interferir. No setor público, os recursos humanos (educadoras e auxiliares) 

são pagos pelo Estado - a propina serve para pagar guardas, serventes e materiais.

Das visitas efetuadas aos centros infantis públicos nas cidades de Maputo, Xai-Xai e 

Lichinga, em Moçambique, confirmou-se que de facto estes centros vivem apenas das 

receitas próprias, resultantes das propinas que são cobradas mensalmente. Portanto, 

do ponto de vista do financiamento a partir do orçamento do Estado, a educação pré-

-escolar não é uma prioridade política. A questão do financiamento por parte do Esta-

do para a área de educação de infância e pré-escolar é uma questão bastante crítica e 

este tem sido o cenário em grande parte dos centros infantis públicos que, na verdade, 

em termos de funcionamento e de gestão, acabam por funcionar como centros infantis 

privados pois dependem das propinas pagas pelas crianças.

As OSC que trabalham na área do pré-escolar defendem a importância de se reforçar ações 

de advocacia que influenciem o governo a alocar orçamento adequado para a educação pré-

-escolar, financiando os centros infantis públicos, seja através das instituições de tutela, seja 

de forma direta. Estas organizações vêem o crescente aumento do volume de receitas fiscais 

e não fiscais coletadas pelo Estado oportunidades para isso - na opinião destas organizações, 

tais verbas poderiam ser melhor direcionadas se investidas na educação, expandindo e me-

lhorando a qualidade do sistema educativo no geral e da educação pré-escolar em particular.

Em Angola, quando se começou a implementar o projeto dos centros infantis comuni-

Outros financiamentos
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   Entrevistado em Bissau, dia 19 de setembrio de 2014, às 11h.
   Para efeito de comparação, em Guiné-Bissau, o salário mínimo foi fixado, em 2012, em 30 mil francos (FcFa). Assim, se 30 mil francos, 
em teoria, são 100% da renda mensal, 7.500 francos representam 25% desse montante. Disponível em Revista Lusofonia: http://migre.me/
s4KZq. Acesso em 10 de novembro de 2015.
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rios - centros de educação comunitária (CIC-CEC, na altura PIC-PEC), dada a dificulda-

de financeira para a gestão e para a manutenção dos equipamentos, e tendo em conta 

que o que é importante e relevante é a educação das crianças, o objetivo era que os 

pais participassem com produtos locais e, lavras comunitárias na construção dos pró-

prios CIC-CEC. Paus, blocos, areia: materiais locais para que se tivesse uma estrutura 

feita na comunidade, com a comunidade e para a comunidade. Um local sob os cui-

dados da comunidade, onde ela pudesse participar da educação. Atualmente, muitas 

vezes, faz-se uma escala com a atividade diária de cada mãe dentro do CIC-CEC (por 

exemplo, cozinhar, trazer água, trazer mandioca). 

A educação comunitária é uma componente do CIC-CEC que tem como objetivo educar 

a comunidade. Educar os pais, os jovens, abordar temas relacionados com as crianças 

e com a comunidade, desenvolver planos para as atividades com as crianças ouvindo 

a opinião e a sugestão dos pais. É um espaço utilizado para a congregação da comu-

nidade e para a resolução dos problemas que ela enfrenta. Em alguns casos, para os 

centros que não têm o CEC, este funciona num jango ou debaixo de uma árvore. Nestas 

estruturas, não há a interferência do governo.

Quanto ao financiamento de organizações internacionais para a educação pré-escolar, 

segundo a chefe do Departamento de Atendimento à Primeira Infância  e o técnico 

especialista de educação na primeira infância do UNICEF  , neste momento apenas o 

UNICEF trabalha com o Estado como parceiro privilegiado.

Em Cabo Verde, a limitação financeira acaba por se manifestar, igualmente, nas visitas 

e no apoio pedagógico aos JI com mais necessidades, tanto no nível material como no 

   Informação baseada na entrevista com o técnico especialista na primeira infância da UNICEF, na sede das Nações Unidas, em Luanda, a 
10 de junho de 2014.
   Informação baseada na entrevista com a Chefe de Departamento de Atendimento à Primeira Infância, no MINARS, em Luanda, a 30 de 
junho de 2014.
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nível pedagógico. Alega-se que não é possível chegar a todos os jardins devido aos 

gastos e à “falta de combustível”. No entanto, é a mesma equipa que menciona serem 

essas deslocações financiadas pelo UNICEF  . 

Ainda de acordo com a mesma equipa, mesmo que no Programa Nacional para a Peque-

na Infância, que está a ser desenvolvido, já estejam contempladas as responsabilidades 

no que toca ao financiamento do pré-escolar, atualmente as mesmas não estão bem 

definidas. Independentemente da responsabilidade do financiamento do pré-escolar, os 

pais e encarregados de educação gostariam que houvesse transparência na gestão edu-

cativa e financeira e na prestação de contas dos jardins infantis às suas comunidades  .

Na Guiné-Bissau, quem gere o Fundo da Parceria Mundial para a Educação  (PME)  é 

o UNICEF. Este fundo está destinado, maioritariamente, a financiar o ensino básico, 

sendo uma pequena parte destinada ao pré-escolar. No quadro do PME, no âmbito do 

reforço das capacidades de gestão do MEN, estão previstos vários estudos e projetos 

pilotos. Em relação ao desenvolvimento da pequena infância (DPI), está em curso a 

realização de um inquérito sobre o comportamento parental. Localmente, os estabele-

cimentos do pré-escolar recebem, também, apoio de outras organizações - multilate-

rais, ONG ou outras. 

Quando ao investimento de doadores externos no mesmo setor, São Tomé e Príncipe 

beneficia-se da Parceria Global pela Educação, que se assume como o principal doador, 

correspondendo a 40% do investimento exterior total (UNESCO, 2014).
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   Realizada no dia 21 de novembro de 2013. 
   Informação recolhida no grupo focal com pais e encarregados de educação realizado em São Vicente, no dia 20 de dezembro de 2013.
   Designação adoptada pelos stakeholders na Guiné Bissau do original Global Partnership for Education. Em outros contextos a designação 
utilizada pode ser de Parceria Global pela Educação.
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No que se refere ao tema da pesquisa, já em 2009, a educação pré-escolar aparece 

como uma prioridade para a Rede Angolana da Sociedade Civil de Educação para 

Todos, em particular no Relatório da Conferência Nacional sobre o OGE 2010 – Ango-

la (ADRA & Rede EPT Angola, 2009), tendo esta priorização sido reforçada em 2012, 

no relatório sobre os Resultados da Avaliação da Linha de Base No âmbito do Projecto 

do Fundo de Educação para a Sociedade Civil – Províncias Benguela, Huíla, Huambo e 

Kwanza Sul (Santos, 2011). Em 2014, a Rede EPT Angola apresentou um documento 

síntese sobre A Situação da Educação em Angola desde 2000 a 2013, em que faz um 

pequeno ponto de situação sobre os objetivos da EPT, inclusive do primeiro, sobre a 

primeira infância (Rede EPT Angola, 2014). 

No entanto, a pesquisa foi um grande desafio e uma aprendizagem para a Rede EPT, 

que tem pouco conhecimento sobre esta área da educação pré-escolar, sendo por isso 

mais difícil identificar atores-chave institucionais e individuais, bem como delimitar 

com exatidão o campo de estudo em nível nacional. São poucas as OSC que traba-

lham na gestão de centros infantis. O que se encontra muito nesta linha são OSC que 

debatem sobre as políticas da criança e trabalham em advocacia. A Rede EPT não tem 

núcleos em todas as províncias, e mesmo nas províncias em que existem, a Rede EPT 

não é conhecida pelas instituições ligadas à educação pré-escolar, não tendo uma am-

pla divulgação nos meios de comunicação social. Para além disso, os membros da Rede 

EPT não têm disponibilidade de tempo para responderem a questões de educação com 

rapidez, pois são completamente absorvidos pelos trabalhos das suas próprias OSC.

De qualquer forma, a Rede EPT Angola tem desenvolvido algumas ações de advocacia 

relacionadas com a educação pré-escolar, no sentido de garantir o apoio estatal aos 

centros infantis comunitários. Esse apoio aliviaria a comparticipação dos pais, que 

permite o pagamento de todas as rubricas: alimentação, salários, compra de material 

didático, manutenção das instituições, o que se torna muito difícil. Outra preocupação 

Caracterização das Redes Nacionais de Educação para Todos
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que continua a ser alvo de advocacia é o reconhecimento oficial dos CI por parte da di-

reção provincial do MINARS de Luanda, porque não há nenhum documento que prove 

que os CI estão autorizados a funcionar.

Ao longo da pesquisa foi possível perceber que alguns posicionamentos políticos da 

Rede EPT são questionados, na medida em que opta por não enfrentar o governo, 

como é exemplo a passividade da Rede quando o governo anunciou uma redução no 

orçamento geral que seria destinado à educação. Este questionamento é, por vezes, 

associado ao facto da Rede EPT ser dirigida por um conjunto de organizações que inclui 

o sindicato dos professores, o qual tem fortes ligações com o governo. Neste sentido, 

ter um secretariado independente poderia fortalecer a atuação política da Rede, numa 

atitude mais crítica, bem como disponibilizar tempo para ser mais interventiva na 

pesquisa, no diálogo e na mobilização. 

Relativamente à relação entre Estado e sociedade civil em Angola, na opinião de um 

técnico de ONG que faz parte da Rede EPT Angola, atualmente muitos dos melhores 

quadros nacionais transitam das OSC para cargos de relevo no governo, sendo ali-

ciados com melhores salários e melhores condições de trabalho. Estas pessoas têm 

uma maior horizontalidade nas relações, o que facilita a comunicação das OSC com o 

governo. Por outro lado, as OSC, ao perderem os seus melhores quadros especialistas, 

ficam enfraquecidas. Antigamente, o processo era inverso: os quadros transitavam do 

governo para as OSC. Ainda assim, alguns elementos da Rede EPT vieram do governo 

– por mais que isso demonstre uma relação entre sociedade civil e estado, não se pode 

negar que facilita o acesso direto a alguns dirigentes, o que faz com que a Rede consi-

ga avançar com algumas propostas/ações de incidência e ocupar espaços importantes 

para discussão da educação em Angola.

No caso da Rede Nacional da Campanha de Educação para Todos de Cabo Verde, a 

interação entre o Estado e a Rede tem sido positiva, tanto no governo como nas autar- 
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quias locais. Eles aceitam a coligação como um parceiro no desenvolvimento da edu-

cação no país, facilitam pesquisas nas suas instituições e estabelecimentos educa-

tivos, participam em reuniões de discussões para a melhoria do setor pré-escolar, 

assim como aceitaram também para análise - e possível aprovação e implementação 

- propostas normativas que regulam o setor. Recentemente, a Rede teve uma voz 

ativa na construção do Plano Nacional de Educação, junto ao Grupo Local da Educa-

ção (GCL). A orgânica da Rede é bastante significativa, com inclusão de maioria das 

associações comunitárias que trabalham para o desenvolvimento do sistema edu-

cativo no país, em todas as vertentes, com especial atenção às crianças com algum 

tipo de deficiência. Têm boa aceitabilidade na sociedade caboverdiana, no elenco 

governamental e poder local.

Contudo, esta relação ainda não é satisfatória. Está-se a trabalhar afincadamente 

para o fortalecimento do plano de ação, que fará uma advocacia adequada e progres-

siva, de modo a conseguir alcançar um dos objetivos primordiais:  a assunção plena da 

educação pré escolar pelo Estado de Cabo Verde.  

Quando questionada sobre o tema da pesquisa, a Rede da Campanha de Educação para 

Todos – Guiné-Bissau admitiu que o pré-escolar não era o tema da sua preferência, mas 

que acabou por aceitar para que todas as Redes dos países lusófonos trabalhassem o mes-

mo tema. A preocupação da RECEPT-GB reside mais em fazer pressão para que o governo 

aumente o orçamento da educação, pois “há uma falta gritante de fundos no setor”  . Se-

gundo eles, este aumento já foi conseguido: o orçamento passou de 8% para 12%, graças 

ao trabalho da RECEPT-GB em parceria com a CONAEGUIB e é considerado a “força motriz” 

da Rede. No entanto, admitem que ainda é muito pouco: a verba é quase na totalidade 

aplicada para pagar salários, ficando muito pouco para investir em infraestruturas escola-

res (consideradas muito degradadas) e numa boa formação de professores. 

    Informação dada por representante da RECEPT-GB, em Bissau, dia 17 de setembro de 2014, às 9h45.82
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De forma geral, a questão do financiamento da própria Rede é apontada por todos os 

membros da Rede com quem falámos, em entrevista ou em conversas informais, como 

o problema mais grave e urgente. Explicam que, sempre que há financiamento para 

os projetos disponibilizados pelos parceiros, os membros da Rede mobilizam-se para 

participar e para implementar atividades; no entanto, admitem que a Rede não tem 

possibilidade de autofinanciar-se. Assim, para a RECEPT-GB as prioridades internas da 

Rede são: conseguir os meios financeiros e de trabalho (equipamentos e transporte) 

que garantam atividades contínuas; a capacitação das pessoas da Rede, para que pos-

sam submeter candidaturas a projetos financiados, por exemplo, pela União Europeia, 

bem como para elaborarem documentos estratégicos, como o plano estratégico e a 

capacitação para desenvolver atividades de incidência política. 

Relativamente aos pontos fortes da Rede, um dos representantes da RECEPT-GB decla-

rou que são os recursos humanos. Como pontos fracos, o mesmo entrevistado enume-

ra: a situação conjuntural do país não favorece o desenvolvimento de atividades, e as 

organizações e pessoas individuais inscritas na Rede não pagam as cotas. 

A RECEPT-GB considera que faz algumas ações de incidência política, como reu-

niões com o governo e com partidos políticos parlamentares. No entanto, nos 

últimos dois anos não houve muita atividade nesse sentido, por ser o governo 

um de transição. Na perceção de atores externos à RECEPT-GB, trata-se de uma 

rede de organizações e de pessoas ligadas à Educação, mas que parece realizar 

mais atividades de prestação de serviços e de sensibilização à população do que 

de incidência política. 

A instabilidade política, e, mais especificamente, o período de transição que a Guiné-

-Bissau atravessou desde do golpe de Estado de 12 de abril de 2012 até as eleições 

democráticas são muitas vezes referidos como dois fatores dissuasores de ações de 

incidência política. Outro fator é a politização/partidarização das organizações. Mui-
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tas estão ligadas ao governo, outras têm elementos ligados ou, como já foi referido, 

pessoas a trabalhar no desse tipo. Há a perceção de que as atividades de incidência 

política, independentemente da instabilidade ou não, não são algo corrente/enraizado 

nas atividades das organizações  .

A Guiné-Bissau é um pequeno país, e como tal, é natural que haja ligações mais in-

trincadas entre as pessoas que pertencem a OSC e pessoas que pertencem ao Estado, 

podendo também haver uma certa rotatividade nos cargos ocupados. As pessoas po-

dem ora estar no governo ora estar a representar uma OSC, sendo que no contexto da 

Rede, alguns membros trabalham para o Estado.

Por terem um historial de mais de 20 anos de intervenção direta na população, em 

clima de conflito e de instabilidade política, as OSC guineenses apresentam como pon-

tos fortes as suas capacidades técnicas e a proximidade e conhecimento da popula-

ção - conhecem a língua e as formas de intervir. Por este motivo, são constantemente 

solicitadas para serem parceiras de ONG internacionais que concorrem a fundos inter-

nacionais, como por exemplo, da União Europeia. Geralmente, nestes projetos são as 

ONG estrangeiras que apresentam a proposta às subvenções e fazem todo o processo 

com os doadores. As organizações locais são, quase sempre, apenas implementadoras 

ou subcontratadas. Assim, verifica-se que, apesar de terem várias competências, têm 

muita dificuldade em elaborar um bom documento técnico e, como toda a parte finan-

ceira e administrativa dos projetos fica a cargo da ONG internacional, as ONG e/ ou 

associações locais acabam por ter fragilidades na gestão interna, principalmente, na 

gestão financeira, o que se reflete na capacidade de prestação de contas  .

Segundo uma técnica que trabalha com OSC, é difícil para as organizações trabalharem 

   Informação dada por cooperante que trabalha com OSC, em Bissau, dia 17 de setembro de 2014, às 18h00.
   Informação dada por cooperante que trabalha com OSC, em Bissau, dia 17 de setembro de 2014, às 18h00.
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em rede, entre outras razões, porque se promove a concorrência nos concursos abertos 

pelas agências internacionais. Assim, as organizações preferem concorrer sozinhas do 

que unir os esforços. Apesar de não se poder fazer generalizações, deteta-se que mui-

tas vezes as organizações que fazem parte da Rede não se sentem representadas por 

ela, porque a Rede não partilha com elas as informações -, por vezes, não sabe como 

congregar as informações e devolvê-las a todas as organizações. 

O Movimento de Educação para Todos (MEPT) de Moçambique foi uma das Redes que clas-

sificou como prioritário o tema da educação pré-escolar como foco da pesquisa. Segundo 

o coordenador do MEPT   , a definição do estatuto de carreira de educador de infância, em 

todos os níveis do pré-escolar, seria um passo importante para que o próprio Estado tivesse 

competência para contratar e reter no seu quadro, profissionais de educação de infância. 

O MEPT considera que a definição do estatuto da carreira profissional de educador de 

infância como carreira de âmbito geral, e não específica adstrita apenas ao MMAS, 

como acontece atualmente, permitiria um maior reconhecimento deste grupo profis-

sional na sociedade. Para o MEPT, não se trata apenas de falta de vontade política, 

mas sim do reconhecimento por parte do próprio Estado, que ainda não reúne condi-

ções para suportar o peso financeiro que mais um grupo profissional como este traria 

para o seu orçamento.

Segundo seu coordenador executivo, o MEPT   procura integrar as questões ligadas a 

género e ao combate ao HIV/SIDA e os seus efeitos, assim como garantir que as línguas 

locais sejam línguas de escolarização e de comunicação em geral. Também busca asse-

verar que o currículo seja flexível, de modo a permitir a integração dos saberes locais. 

    Entrevistado a 23 de janeiro de 2014, em Maputo.
    Entrevistado a 23 de janeiro de 2014, em Maputo.
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Atualmente, o MEPT encara desafios inerentes ao seu próprio processo de crescimento 

como movimento. Esses desafios incluem a necessidade de uma profunda reestrutu-

ração interna, o fração interna, o fortalecimento institucional, o relacionamento com 

os seus membros e a mobilização de recursos. O MEPT encontra-se, neste momento, 

na fase de avaliação do seu Plano Estratégico 2009-2013 e de elaboração do próximo 

plano, no qual espera-se que os desafios acima indicados sejam incorporados à visão 

de futuro da organização.

A fragilidade da Rede Nacional de Educação para Todos – São Tomé e Príncipe é apon-

tada como uma característica constante desde o momento da sua criação. Reconhecida 

pelos próprios membros, eles admitem ter muitas dificuldades na execução do seu pla-

no de ação. Neste seguimento, aquando de uma visita de acompanhamento da equipa 

do PCSS-Lusófonos ao país, comprovou-se alguma inatividade da Rede, as respetivas 

dificuldades de mobilização dos seus membros, e, consequentemente, a dificuldade de 

mobilização da sociedade civil. De referir que alguns dos atores entrevistados nessa 

visita e numa posterior pesquisa de campo questionam a própria existência da Rede, 

enquanto tal e - sobretudo - como mecanismo de advocacia. Por outro lado, são vários 

os atores que reconhecem a existência do espaço para a atuação de uma Rede de Edu-

cação para Todos em São Tomé e Príncipe; no entanto, reforçam a necessidade da sua 

reestruturação no sentido de melhor responder ao carácter de trabalho em rede, bem 

como às necessidades locais.

Aparentemente, as ONG nacionais e estrangeiras operam em colaboração formal 

ou indireta com as políticas do governo, oferecendo serviços ou assessoria téc-

nica que complementam a oferta de serviços públicos. Atualmente, os técnicos e 

os profissionais das organizações internacionais têm um papel central como con-

sultores informais do MECF. Face ao objetivo do PCSS-Lusófonos, esta informação 

é extremamente significativa, uma vez que se pretende fortalecer as instituições 

da sociedade civil que atuam no âmbito do monitoramento e da fiscalização de 
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políticas públicas. Isso para que essa relação de proximidade seja assente numa 

atitude crítica e de exigência por parte de todos os atores envolvidos, tendo 

como finalidade última o cumprimento do direito à educação de qualidade.

Neste país, somam-se às organizações internacionais tradicionais (aquelas vinculadas 

ao sistema ONU) as ONG estrangeiras com atuação global que, por meio de financia-

mento e parcerias estratégicas com o governo e sociedade civil santomense, constroem 

espaços de influência privilegiada na condução dos rumos e das análises da educação 

no país, atuando na área de prestação de serviços, de formação e de cooperação técni-

ca. Destacam-se também as cooperações técnicas internacionais que, a partir dos anos 

90, se intensificaram com o estabelecimento de termos de cooperação de médio e de 

longo prazo, principalmente na área da educação e da saúde.

O vínculo das ONG com o governo é visto, pela maioria das pessoas entrevistadas, como 

positivo, tanto no que se refere ao financiamento das suas atividades, atendendo à ma-

nutenção dos recursos humanos e ao pagamento do salário de profissionais do quadro 

das ONG, quanto em relação ao contacto privilegiado como doadores, sendo que as pes-

soas reconhecem no governo uma relação mais próxima com esses mesmos doadores.

Por último, o não envolvimento da Rede de Educação para Todos de São Tomé e Prínci-

pe nesta pesquisa fragiliza uma caracterização mais detalhada das dinâmicas da Rede 

e torna inviável a concretização de um dos objetivos transversais da fase 2 do PCSS-

-Lusófonos que passa pela capacitação da própria Rede.
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O estudo exploratório sobre a situação da educação nos países africanos de língua 

oficial portuguesa permitiu a sistematização de um vasto conjunto de informações 

recolhidas desde a base e que, por isso, vai muito além dos dados oficiais em cada um 

dos países, particularmente no que se refere à educação pré-escolar, principal objeto 

de estudo da pesquisa de campo. A interpretação e reflexão sobre esta mesma in-

formação, sobretudo numa base comparativa, permite reforçar a necessidade de um 

trabalho em rede, reconhecendo à partida nesta abordagem um maior potencial em 

relação ao nível do impacto das ações no subsetor.

No contexto do PCSS e, portanto, do seguimento das políticas públicas, as conclusões ob-

tidas com a pesquisa de campo remetem-nos para o incumprimento do dever do Estado 

de assegurar a qualidade da educação pré-escolar e o acesso a ela. De facto, em qual-

quer um dos países, a sociedade civil e o setor privado acabam por assumir essa respon-

sabilidade também para si, em vários momentos e contextos. A não priorização deste 

nível de ensino, associada à falta de alocação de financiamento público ao subsetor, tem 

consequências diretas: o desinvestimento na formação inicial e contínua de professores, 

na manutenção, apetrechamento e até construção de infraestruturas,  além da ausência 

ou limitação de orientações curriculares existentes e de processos de supervisão. No que 

se refere à educação pré-escolar, do ponto de vista da advocacia, o principal trabalho 

a fazer, mais do que de monitoria, será a pressão pelo desenvolvimento e criação de 

políticas públicas para o subsetor, nas quais as responsabilidades de todas as partes 

interessadas sejam claras e reconhecidas por essas partes. Isto certamente facilitará a 

monitorização dessas mesmas políticas e compromissos associados.

Para além disso, o estudo permitiu acompanhar de perto a dinâmica de cada uma das 

Redes, compreender suas dificuldades e potencialidades, associadas à especificidade 

do contexto local e nacional, bem como ao processo da sua constituição e ainda à base 

conceptual em que cada uma opera. Foi possível perceber diferentes níveis de matu-

ridade entre as Redes, o que se pode refletir nos papéis desiguais no que se refere à 



132

tomada de decisão, como foi o caso da escolha do tema de pesquisa e da sua volatili-

dade a factores externos.

Para além das dificuldades em contextualizar estas agendas à realidade nacional, 

outro desafio que importa ter em consideração é a sua aceitação ou adoção serem 

pouco informadas ou até mesmo compreendidas. Isto se deve à complexidade de uma 

agenda que construída, à partida, num processo top-down, pode ser assente numa 

base conceptual não necessariamente comum àquela com que cada uma das Redes 

trabalha. Este fato favorece múltiplas interpretações, algumas delas até contraditó-

rias. Essa incoerência de interpretação da agenda será exacerbada considerando que 

ela se aplica a vários níveis, como por exemplo, local, nacional, regional.

A Campanha Brasileira acredita que a construção de uma sociedade aberta, livre e ver-

dadeiramente democrática não é possível sem uma participação social independente 

e crítica. Ação política é um trabalho de longo prazo, e os países lusófonos estão em 

um momento propício para começarem sua articulação – são democracias recentes, e 

os Estados estão comprometidos com as normas internacionais de direitos humanos, 

ainda que de modo geral apenas formalmente. Em alguns deles existe uma patrulha 

política e ideológica, e espaços “extra” territoriais, internacionais, podem colaborar 

para que a sociedade civil se fortaleça e encontre outros caminhos para garantir o 

espaço de diálogo com o poder público e para o monitoramento das políticas sociais. 

De facto, a perpetuação de características de fragilidade na sequência de conflitos 

armados, tais como fraca governação, violência, repressão, corrupção, desigualdade 

e exclusão, acresce responsabilidades à sociedade civil, que procura organizar-se no 

sentido de dar resposta a esses desafios.

Comumente, nestes contextos são as próprias organizações da sociedade civil que ga-

rantem serviços os quais deveriam ser garantidos pelo Estado, mas não há instituições 
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públicas credíveis e capazes de fazê-lo. Através dessa intervenção da sociedade civil, 

as OSC assumem um papel na estabilização e na mediação com vista a reduzir o con-

flito, embora os doadores continuem a ter grande influência sobre as OSC, o Estado e 

até mesmo os cidadãos. No entanto, é de real importância apontar que, por mais que 

as OSP venham cumprindo o papel do Estado, é preciso reivindicar que o Estado de 

cada país cumpra com suas obrigações.

Em países como Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, marcados pela ocorrência de 

conflito armado em algum momento da sua história e, quando o governo era parte das 

forças beligerantes, as OSC não tiveram oportunidade de acumular grande experiência 

em advocacia, porque a prioridade era a prestação de serviços junto das comunidades. 

Em vários momentos do PCSS-Lusófonos, a falta de experiência das diferentes Redes 

acabou por se traduzir em dificuldades nos vários passos da definição de uma estra-

tégia de advocacia.

No entanto, já no primeiro documento político do PCSS-Lusófonos, o grupo aponta a 

consolidação da democracia como um dos maiores desafios enfrentados pelos países 

lusófonos. A Carta de São Paulo, reafirmando a luta pelo direito humano à educação 

nos países lusófonos, foi assinada pelas redes nacionais e organizações lusófonas da 

área da educação de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São 

Tomé e Príncipe reunidas em São Paulo, Brasil, de 10 a 15 de maio de 2011, para par-

ticipar da Oficina de Articulação com Países Lusófonos, atividade do PCSS-Lusófonos. 

Enquanto fator de dificuldade do trabalho das OSC ao nível da advocacia, mais do que 

a falta de experiência, importa ter em conta que, apesar da proximidade entre os países 

envolvidos no PCSS - citados anteriormente neste relatório -, isso não representa que 

haja consenso quanto aos conceitos de advocacia, rede,  trabalho em rede, entre outros.

No âmbito do PCSS, identificaram-se elementos intrínsecos às próprias Redes que in-



fluenciam diretamente o funcionamento das OSC bem como sua capacidade de fazer 

advocacia: a proximidade e até promiscuidade entre as Redes Nacionais e o Estado. É 

muito comum que as pessoas que constituem as Redes tenham relações diretas com 

o governo, porque desempenham funções em serviços públicos e até mesmo junto do 

poder central. Além disso, a debilidade das Redes perante pressões externas e a falta 

de estrutura material e humana de trabalho fazem com que elas ejam muito voláteis 

às exigências de financiadores e outros stakeholders ou que se mantenham inativas 

por falta de financiamento para as suas atividades. Identificaram-se ainda elementos 

externos, mas igualmente determinantes para as Redes, como sejam: a ausência de 

transparência e/ou prestação de contas por parte do Estado; e a fragilidade política e 

militar  desse mesmo Estado, como é o exemplo da Guiné-Bissau.

A Cooperação Sul-Sul pode ajudar na promoção do desenvolvimento social e na garan-

tia dos direitos humanos, principalmente àquele que se refere à educação dos países 

que integram o programa. Apesar das diferenças culturais e políticas entre estes paí-

ses, de forma geral, eles enfrentam os mesmos desafios para a promoção do desenvol-

vimento e fortalecimento da democracia - não só como princípio, mas como realidade 

em suas sociedades. Neste contexto, o fortalecimento de uma Rede Lusófona, como 

tem sido desenvolvida ao longo do projeto, pode ser um dos mecanismos a dar suporte 

para que as Redes destes países ultrapassem esses fatores limitativos, marcando uma 

presença mais forte e mais organizada junto dos decisores políticos no mais alto nível.

Neste contexto, a segunda fase do PCSS deixa várias outras questões em aberto, para 

além daquelas que fomos tentando esclarecer ao longo deste relatório.  Até que ponto 

as OSC cedem às suas prioridades perante um objetivo maior associado ao trabalho 

em rede? Em que medida a Rede responde às necessidades e prioridades dos seus 

membros? Dada a tradição de prestação de serviços das OSC e das próprias Redes e 

a proximidade dos seus técnicos com o Governo/ Estado, de que forma podem fazer 

advocacia? Até que ponto os modelos de advocacia conhecidos respondem às caracte-
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rísticas das Redes? Que fenómenos se verificam nos países perante a adoção das agen-

das internacionais de educação, e de que forma se podem servir delas como alavanca 

para a conceção de políticas de educação endógenas? Serão as agendas internacionais 

específicas ou que digam respeito ao setor da educação o melhor caminho para asse-

gurar a concretização do direito à educação ao nível local, nacional e regional?

Tudo isto parece apontar para a necessidade de uma outra fase do PCSS-Lusófonos, na 

qual se aprofunde a pesquisa sobre estas contradições e sobre outros aspetos que pos-

sam ser fatores de eventual revitalização no quadro dos países e regiões. Além disso, no 

quadro mais global, que se possa aprofundar uma “consciência” e debate crítico lusófo-

nos a respeito dos desafios da Agenda Pós-2015 para a Educação, bem como das priori-

dades veiculadas na Declaração de Incheon.
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