
 

 

Programa de Cooperação Sul-Sul pelo Direito à Educação 

entre Países Lusófonos (PCSS-Lusófonos) - fase 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo exploratório da situação da 

educação nos países participantes do 

PCSS-Lusófonos 

 

RELATÓRIO DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezembro de 2015 

  



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica 

 

Pesquisa de campo e autoria do relatório de pesquisa: Ednéia Gonçalves – Ação Educativa. 

Revisão: Ana Poças, Andreia Soares, Júlio Santos, Rosa Silva, Rui da Silva e Sara Poças. 

Validação: Campanha Nacional pelo Direito à Educação (Campanha Brasileira) e Open Society 

Foudations - Education Support Programme (OSF-ESP). 

Realização: Campanha Nacional pelo Direito à Educação (Campanha Brasileira) 

Financiamento: Open Society Fundations - Education Support Programme (OSF-ESP) e Open 

Society Fundations - Early Childhood Programme (OSF-ECP). 

 

  



 

3 
 

 

Agradecimentos 

 

Gostaríamos de agradecer a um conjunto de pessoas que colaboraram para que o Estudo 

exploratório da situação da educação nos países participantes do Programa de Cooperação 

Sul Sul pelo Direito à Educação entre Países Lusófonos (PCSS-Lusófonos) fosse possível. 

 

À Ação Educativa, especialmente à Ednéia Gonçalves, pela disponibilidade em compartilhar 

conosco seu conhecimento de trabalhos prévios com a sociedade civil que atua na área de 

educação em São Tomé e Príncipe e concordado em assumir a realização da pesquisa de 

campo, bem como a redação do relatório de pesquisa, base das informações que se 

encontram neste relatório. 

 

Às organizações que estão empenhadas na construção da Rede Nacional da Campanha de 

Educação Para Todos de São Tomé e Príncipe (RNEPT-STP), que participaram das discussões 

sobre a importância e desenvolvimento do estudo que será apresentado a seguir. 

 

A todas as pessoas que se disponibilizaram para prestar informações relevantes para esta 

pesquisa e que, por razões éticas, não podemos referir os nomes, o nosso agradecimento! 

 

 

 

 

  



 

4 
 

 

Índice 

 

 

Sumário 
Siglas e abreviaturas ................................................................................................................... 6 

Apresentação .............................................................................................................................. 9 

Sumário executivo .................................................................................................................... 10 

1. Introdução ......................................................................................................................... 12 

2. PCSS-Lusófonos: contextualização e evolução ................................................................. 13 

2.1. A pesquisa de campo em São Tomé e Príncipe ......................................................... 14 

2.1.1. Oficina sobre a pesquisa ..................................................................................... 14 

2.1.2. Pesquisa de campo ............................................................................................. 14 

2.1.3. Oficina de devolução dos resultados ................................................................. 15 

3. Metodologia utilizada na pesquisa ................................................................................... 16 

3.1. Breve caracterização do país ..................................................................................... 16 

3.2. Caracterização do campo empírico ........................................................................... 21 

3.3. Técnicas de recolha de dados .................................................................................... 21 

3.4. Limitações da pesquisa em São Tomé e Príncipe ...................................................... 23 

4. Caracterização e estrutura do sistema educativo em São Tomé e Príncipe ..................... 25 

4.1. Educação Pré-escolar ................................................................................................. 25 

4.2. Ensino Básico (1.ª a 6.ª Classe) .................................................................................. 26 

4.3. Ensino Secundário ...................................................................................................... 26 

4.4. Ensino Superior .......................................................................................................... 27 

4.5. Modalidades especiais ............................................................................................... 27 

5. Caracterização da Sociedade Civil em São Tomé e Príncipe ............................................. 31 

5.1. Organizações Não-Governamentais .......................................................................... 32 

5.1.1. Evolução das Organizações entrevistadas .......................................................... 32 

5.1.2. Financiamento das organizações ....................................................................... 34 

5.2. Programas de Cooperação Técnica Internacional ..................................................... 35 

5.3. Relação entre Governo e Sociedade Civil .................................................................. 38 

5.4. Desafios da Educação em São Tomé e Príncipe na perspetiva da sociedade civil .... 44 



 

5 
 

6. Caracterização da Rede Nacional de Educação para Todos ............................................. 48 

7. Conclusões ......................................................................................................................... 50 

8. Recomendações ................................................................................................................ 52 

9. Referências bibliográficas ................................................................................................. 53 

10. Anexos ........................................................................................................................... 56 

10.1. Projeto + Escola – Fase II ........................................................................................ 57 

10.2. Informação sobre avanços e desafios da educação, recolhida junto das 

organizações envolvidas na pesquisa de campo .................................................................. 59 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

6 
 

 

Siglas e abreviaturas 

ACEP Associação para Cooperação entre os Povos 

ADI Aliança Democrática Independente 

AJURT Associação Jovens Unidos Rumo ao Trabalho 

CI Centro Infantil 

DEJA Direção de Educação de Jovens e Adultos 

CICL Camões – Instituto da Cooperação e da Língua 

DF Distrito Federal 

ECRA Espaço Comunitário de Ribeira Afonso 

EFOPE Escola de Formação de Professores Primários 

EJA Educação de Jovens e Adultos 

EPT Educação Para Todos 

FCJ Fundação da Criança e Juventude 

FFD Fundação Formação e Desenvolvimento 

FMI Fundo Monetário Internacional 

FNF Fundação Novo Futuro 

FONG 
Federação das Organizações Não Governamentais de São Tomé e 

Príncipe 

GMR Global Monitoring Report 



 

7 
 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IMVF Instituto Marquês de Valle Flor 

INE Instituto Nacional de Estatística 

IPAD Instituto Português da Apoio ao Desenvolvimento 

ISCED 

International Standard Classification of Education  

(Classificação Internacional Padronizada da Educação) 

ISP Instituto Superior Pedagógico 

LBSE Lei de Bases do Sistema Educativo 

MDFM/PL Movimento Democrático Força da Mudança/Partido Liberal 

MECF Ministério da Educação Cultura e Formação 

MEC/SEB Ministério da Educação do Brasil - Secretaria de Educação Básica 

MLSTP/PSD Movimento de Libertação de STP/Partido Social Democrata 

OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

OMC Organização Mundial do Comércio 

OMS Organização Mundial da Saúde 

ONG Organização Não Governamental 

ONU Organização das Nações Unidas 

OSF Open Society Foundations 

OSF-ECP Open Society Fundations - Early Childhood Programme 

OSF-ESP Open Society Fundations - Education Support Programme 



 

8 
 

PALOP Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 

PASS Projeto de Apoio ao Setor Social 

PCD Partido Convergência Democrática 

PCSS Programa de Cooperação Sul-Sul 

PEPS Partido da Estabilidade e Progresso Social 

PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

PUC-RJ Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

RNEPT-STP 
Rede Nacional da Campanha de Educação Para Todos de São Tomé e 

Príncipe 

SP São Paulo 

STP São Tomé e Príncipe 

UFF Universidade Federal Fluminense 

UFMG Universidade Federal de Minas Gerais 

UMPP União para Mudança e Progresso do Príncipe 

UNESCO 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

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

UNICEF 

United Nations Children's Fund 

Fundo das Nações Unidas para a Infância 

UNILAB Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afrobrasileira 

 

 

  



 

9 
 

 

Apresentação 

 

O presente estudo é parte das ações desenvolvidas no âmbito do Programa de Cooperação 

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

Campanha Brasileira pelo Direito à Educação, em parceria com a Open Society Foudations - 

Education Support Programme (OSF-ESP), e que tem como objetivo contribuir para a 

efetivação do direito à educação pública, gratuita e de qualidade nos países participantes do 

Programa – Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe – por meio 

do fortalecimento da capacidade de advocacia das redes da sociedade civil nas políticas 

nacionais de educação. 

 

Para o desenvolvimento do Estudo exploratório da situação da educação nos países 

participantes do PCSS-Lusófonos, partimos do pressuposto, que vem se confirmando no caso 

do Brasil, de que a participação social (formulação, monitoramento e controle social) é fator 

de qualificação das políticas públicas e de aperfeiçoamento da democracia. Assim, o intuito 

do estudo foi gerar informações que possibilitassem novas avaliações das Redes de Educação 

para Todos (EPT) participantes do PCSS-Lusófonos sobre a situação da educação no país e, 

com isso, subsidiar o desenvolvimento de ações de advocacia para a garantia do direito 

humano à educação. 

 

É importante frisar que o estudo foi elaborado a partir de metodologias participativas e 

dialógicas, respeitando a autonomia e o contexto de cada uma das Redes participantes do 

Programa. Além da sistematização das informações coletadas em campo, o processo de 

empoderamento das redes da sociedade civil que atuam na área de educação e o 

fortalecimento de uma Rede Lusófona é resultado importante do presente trabalho. 
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Sumário executivo 

 

São Tomé e Príncipe é um pequeno Estado insular classificado como um país de nível de 

desenvolvimento médio, tendo em conta o Índice de Desenvolvimento Humano de 2014 

(PNUD, 2014). Politicamente, é reconhecido como uma República semipresidencialista, 

podendo considerar-se politicamente um Estado relativamente estável. 

 

Do ponto de vista económico, a situação do país é pouco favorável, sendo que as ajudas 

externas representam 80% das receitas do Estado. O turismo e as exportações de cacau são a 

principal fonte de rendimento nacional. Tendo sido uma antiga colónia portuguesa, mantém 

ainda estreitas relações bilaterais com Portugal. 

 

O presente documento, “Estudo exploratório da situação da educação nos países 

participantes do PCSS-Lusófonos – Relatório de São Tomé e Príncipe”, traduz as 

aprendizagens construídas ao longo da segunda fase de execução do referido programa em 

São Tomé e Príncipe. Proposta pela Campanha Brasileira pelo Direito à Educação, a pesquisa 

“PCSS-Lusófonos - Educação em São Tomé e Príncipe” tem como objetivo fortalecer o trabalho 

das organizações da sociedade civil dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) 

no campo da educação, favorecendo ações conjuntas e o desenvolvimento de redes de 

educação locais. Este trabalho baseia-se na premissa de valorização e de articulação dos 

saberes acumulados pelos PALOP na procura pela universalização da educação de qualidade 

em todos os níveis e no incentivo à pesquisa visando o aperfeiçoamento conceptual e 

metodológico no campo da educação em todos os países. 

 

O presente relatório divide-se em cinco partes, tendo em conta a finalidade da pesquisa: a 

contextualização do PCSS-Lusófonos e a evolução das atividades do programa em São Tomé e 

Príncipe; a descrição da Pesquisa de Campo realizada no país; a caracterização e estrutura do 

sistema educativo; a caracterização da sociedade civil em São Tomé e Príncipe, feita a partir 

dos dados recolhidos na pesquisa de campo; a caracterização da Rede Nacional da Campanha 

de Educação Para Todos de São Tomé e Príncipe; as conclusões; as recomendações e as 

referências bibliográficas. 

 

A realização desta pesquisa de campo permitiu verificar a existência de um vasto conjunto de 

organizações da sociedade civil que apresentam perfis e áreas de atuação bastante 

diversificados. O que se reflete nos dados recolhidos relativamente à situação atual da 

educação em São Tomé e Príncipe, na medida em que a leitura dessa realidade está 

intimamente ligada às suas prioridades de atuação, também elas muito diversificadas. Deste 

conjunto de organizações não são claros os critérios que as distinguem do âmbito da 

organização: nacional ou internacional. A relação da sociedade civil com o governo, no que 
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toca à monitoria das políticas públicas, é marcada por uma proximidade que resulta numa 

quase imprecisão dos papeis de cada um/a, forçosamente diferentes. 

 

Por último, as organizações consideram que, de uma forma geral, a situação da educação em 

São Tomé e Príncipe tem vindo a melhorar, mas existem ainda vários desafios a ser 

respondidos. A consciência destas organizações é que faz parte das suas responsabilidades 

dar respostas aos serviços educativos nos espaços e áreas em que o governo não tem como 

assegurar o direito à educação de qualidade. 
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1. Introdução 

 

A garantia do direito à educação possibilita o acesso a outros direitos, uma vez que permite o 

desenvolvimento e a autonomia pessoal, além de ser um mecanismo necessário para a 

transformação social. A educação permite 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.” (Plataforma Dhesca Brasil; Ação 

Educativa. 2011. p. 19). 

 

Apesar dos países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP) serem signatários de tratados 

internacionais de direitos humanos como o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos 

Sociais e Culturais (ONU, 1966), a Convenção dos Direitos da Criança (ONU, 1989), a Carta 

Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança (OUA, 1990), entre outros que abordam o direito 

à educação, ainda há muito a ser feito para a garantia universal do direito humano à educação. 

 

No ano 2000, os países signatários da ONU se reuniram em Dakar, Senegal, para reafirmar e 

avaliar os avanços da Declaração Mundial de Educação para Todos (Jomtien, 1990) e lançaram 

a iniciativa Educação para Todos (EPT), que estabeleceu metas para que a comunidade 

internacional garantisse o acesso à educação a toda a população até 2015. Apesar de avanços 

importantes, muitos dos compromissos assumidos pelos Estados não foram cumpridos. 

 

Nesse contexto, o Programa de Cooperação Sul-Sul pelo Direito à Educação entre Países 

Lusófonos (PCSS-Lusófonos), ação que conta com a participação de Redes de Educação para 

Todos de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, 

almeja contribuir para a ampliação do acesso à educação e para a melhoria da qualidade da 

oferta desse direito nos países participantes por meio do fortalecimento da capacidade de 

incidência política da sociedade civil sobre as políticas do setor. 

 

No âmbito do PCSS-Lusófonos, como uma de suas ações, foi realizado um Estudo exploratório 

da situação da educação nos países participantes para o levantamento de informações1que 

subsidiem o desenvolvimento de ações de advocacia, especificamente para a garantia do 

acesso à Educação de QualidadeSão Tomé e Príncipe2. 

                                                      
1 Por não ser uma pesquisa geográfica e estatisticamente abrangente, consideremos o presente trabalho como 

um estudo exploratório da situação da educação nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP). 
2 São Tomé e Príncipe é o único país em que a pesquisa não teve como foco central o Acesso à Educação 

Infantil de Qualidade, mas o tema será trabalhado no capítulo sobre a contextualização do sistema educativo 

do país e como pontos a serem trabalhados pela sociedade civil na garantia do direito à educação. A escolha da 
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2. PCSS-Lusófonos: contextualização e evolução 

 

Desde novembro de 2010, a Campanha Brasileira, em parceria com o Programa de Apoio à 

Educação da Open Society Foundations (ESP-OSF), vem implementando o Programa de 

Cooperação Sul-Sul entre Países Lusófonos. A proposta do Programa é fortalecer a capacidade 

de incidência política da sociedade civil organizada nas políticas nacionais de educação dos 

países lusófonos participantes– Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé 

e Príncipe. 

 

No decorrer da implementação das ações do PCSS-Lusófonos, a ausência de dados foi 

identificada pelas Redes EPT participantes como um obstáculo para o fortalecimento e 

desenvolvimento de ações de incidência política na área de educação. Assim, para subsidiar a 

proposição, monitoria e avaliação de políticas públicas da área pela sociedade civil local, foi 

proposta a realização de um estudo sobre a situação da educação em cada um dos países 

participantes. Novas informações e análises contribuirão para que as Redes desenvolvam e 

fortaleçam ações de incidência de política para a garantia do direito à educação no país. 

 

A proposta do estudo foi desenhada em conjunto com cada uma das Redes: desde a definição 

do objeto de estudo à realização da pesquisa de campo. Para o alinhamento metodológico do 

grupo envolvido na pesquisa, representantes das redes dos países participantes do PCSS-

Lusófonos se reuniram no Brasil, em maio de 2013 e, utilizando um conjunto de metodologias 

participativas, o grupo definiu o tema da pesquisa que seria Acesso à Educação Infantil. 

 

Em julho de 2013, os consultores do PCSS-Lusófonos para a pesquisa se reuniram em Portugal 

para, a partir das informações enviadas pelas Redes e do tema que havia sido definido para a 

pesquisa, formular propostas para o objeto/foco de estudo e para as metodologias que seriam 

utilizadas por cada país. Durante o encontro, o grupo de consultores listou proposta de quem 

seriam os atores-chave a ser contatados em cada país e quais as metodologias de pesquisa 

que seriam utilizadas para cada grupo de atores. 

 

Após a elaboração das propostas, foram realizadas oficinas em cada um dos PALOP para que 

as Redes discutissem e validassem as propostas metodológicas da pesquisa. Sistematizadas as 

informações coletadas na pesquisa de campo, nova Oficina para a discussão dos dados será 

realizada em cada país e para que sejam desenhadas ações de incidência política na área. 

 

                                                      
mudança do foco da pesquisa será apresentado no capítulo que discutirá a contextualização e evolução do 

trabalho do PCSS-Lusófonos com as redes e organizações saotomenses. 
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2.1. A pesquisa de campo em São Tomé e Príncipe 

 

O processo de implementação da pesquisa de campo em São Tomé e Príncipe, à semelhança 

do que aconteceu nos outros países abrangidos pelo PCSS-Lusófonos, contempla três 

momentos principais, respetivamente: oficina Inicial, pesquisa de campo e oficina de 

devolução de resultados. 

 

2.1.1. Oficina sobre a pesquisa 

A Oficina Inicial da fase 02 do PCSS-Lusófonos em São Tomé e Príncipe decorreu aquando da 

visita realizada pela equipe do Programa, em novembro de 2013, concretamente entre os dias 

4 e 8, tendo a Oficina decorrido em apenas um desses dias. 

 

Ainda que, inicialmente, a oficina tivesse como objetivos principais a apresentação da 

pesquisa de campo e a validação da proposta metodológica e do campo empírico, durante a 

realização da atividade, a partir das informações que foram apresentadas pelos 

representantes da sociedade civil local, houve uma reformulação do tema e da metodologia 

da atividade. Assim, a Oficina acabou por discutir a relevância da existência de uma rede em 

defesa do direito à educação e o impacto do trabalho em rede ao nível da educação. 

 

Ficou claro para todos os presentes que seria necessário, primeiro, fortalecermos a criação de 

uma Rede EPT, levantando informações sobre a atual situação da educação do país para a 

identificação de temas de interesse comuns entre as organizações que atuam na área, além 

de um mapeamento das organizações que trabalham com a temática educação – tanto na 

prestação de serviços, como no desenvolvimento de ações de advocacy. 

 

A pesquisa realizada no âmbito do PCSS-Lusófonos, que tem como intuito claro e final 

fortalecer a atuação da sociedade civil local, mudou seu foco para que, de fato, pudesse atingir 

seu objetivo principal. 

 

2.1.2. Pesquisa de campo 

A pesquisa de campo em São Tomé e Príncipe aconteceu no mês de julho de 2014. Esta mesma 

pesquisa, de responsabilidade da organização brasileira Ação Educativa, tinha como intuito 

mapear os diferentes atores que incidem na área de educação no país. Particularmente, 

procurou-se destacar a sua forma de organização e de atuação, de modo a reunir elementos 

que contribuam para a reflexão acerca da atual situação educativa do país na visão das 

diferentes vozes envolvidas com a temática. 

 

O mapeamento inicial de atores contou com o auxílio e as indicações de dois investigadores 

com conhecimento profundo de São Tomé e Príncipe, a saber: Professora Dra. Inocência da 

Mata, santomense, atualmente docente da Universidade de Macau; e Professor Dr. Gerhard 
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Seibert, atualmente docente da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 

Afrobrasileira (UNILAB). Contou-se também com a cooperação de coordenadores distritais da 

DEJA (Direção de Educação de Jovens e Adultos), que auxiliaram na identificação de trabalhos 

nas diferentes regiões do país. A lista de entrevistados foi complementada com ações que já 

eram do conhecimento da pesquisadora, tendo em conta a sua experiência na coordenação 

da cooperação técnica na área de educação de jovens e adultos no país no período de 2005 a 

2012. 

 

Assim, no período de 17 a 28 de julho de 2014, a pesquisadora teve a oportunidade de realizar 

um conjunto de entrevistas e de contactos institucionais em São Tomé e Príncipe, com o 

intuito de recolher dados que permitissem caracterizar a sociedade civil, o sistema educativo 

santomense e ainda a relação entre ambos na promoção do direito de todas as pessoas à 

educação. O grupo de entrevistadosé composto por representantes de organizações não-

governamentais (ONG) santomenses e estrangeiras, organismo internacional, cooperativa 

santomense, federação santomense de ONG, pesquisadores, governo e associações 

comunitárias locais. 

 

2.1.3. Oficina de devolução dos resultados 

Como parte das ações previstas no PCSS-Lusófonos, após a realização da pesquisa de campo, 

as informações coletadas serão discutidas com as organizações da sociedade civil dispostas a 

criar uma Rede para a garantia do direito à educação para o aprofundamento das analises e 

construção das recomendações para a garantia do acesso à educação  de qualidade no país. 
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3. Metodologia utilizada na pesquisa 

 

A proposta metodológica da pesquisa foi adaptada para 

cada um dos países para que fosse respeitado o contexto 

político e cultural local e o trabalho de cada uma das 

Redes EPT. Abaixo apresentaremos a caracterização do 

país e os instrumentos de recolha de dados utilizado para 

cada um dos grupos abordados pela pesquisa. 

 

 

3.1. Breve caracterização do país 

 

A República Democrática de São Tomé e Príncipe3 é um pequeno estado insular, formado por 

duas ilhas e quatro ilhéus: as ilhas dão o nome ao país: Ilha de São Tomé e Ilha do Príncipe 

                                                      
3Fontes da tabela com resumo dos principais indicadores para São Tomé e Príncipe: IBGE, Relatório do 

Desenvolvimento Humano 2014 e Unicef. 
Figura 1: Mapa de São Tomé e Príncipe. Fonte: Guia Geográfico [disponível em http://www.africa-

turismo.com/mapas/tome-principe.htm] 
Figura 2: Bandeira de São Tomé e Príncipe. Fonte: Infoplease [disponível em 

http://www.infoplease.com/country/sao-tome-and-principe.html] 

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 

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 

Total do PIB (2012): 849 milhões de US$ 

PIB per capita (2012): 510 US$ 

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 

Figura 1: Mapa de São Tomé e Príncipe 

Figura 2: Bandeira de São Tomé 

e Príncipe 
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(Região Autónoma do Príncipe), localizadas a oeste do continente africano, no Golfo da Guiné; 

e 4 ilhéus sendo o maior 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 a norte da ilha de São Tomé. A área 

aproximada de São Tomé é de 859 km2 e a do Príncipe de 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 

independente 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 multipartidarismo, 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 Autónoma do 

Príncipe com um estatuto político-administrativo próprio.  

 

Segundo o Censo Demográfico de 2012 - realizado através de Cooperação Técnica com o IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) -, a população do país é de 187.356 pessoas. O 

quadro 1 apresenta a distribuição da população do país por distritos, segundo o IV 

Recenseamento Geral da População, do Instituto Nacional de Estatística (INE) de 2012. 

 

Quadro 1: População dos distritos de São Tomé e Príncipe em 2012. 

Distrito N % 

Água Grande 73.091 39% 

Mé-Zochi 46.265 25% 

Lobata 20.007 11% 

Cantagalo 18.194 10% 

Lembá 15.370 8% 

Caué 6.887 4% 

Região Autónoma de Príncipe 7.542 4% 

Total 187.356 100% 

Fonte: INE (2012). 

 

De acordo com o Plano Nacional de Educação para Todos de São Tomé e Príncipe (MEC, 2006), 

o tecido social santomense é caracterizado por uma grande diversidade resultante do modelo 

de formação social, do sistema de povoamento -composto por santomenses nativos, 

portugueses e outros africanos trazidos das demais colónias ao longo dos séculos de 
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colonização- e da fundação da cidade capital. Mas, sobretudo devido ao sistema económico 

introduzido pelos portugueses, baseado no desenvolvimento de culturas de exportação 

efetuadas em grandes áreas e que por isso careciam de uma grande quantidade de mão-de-

obra que não dispunham nas ilhas e por essa razão necessitavam importar. 

 

No século XVI surgiram os descendentes dos primeiros colonizadores brancos e de mulheres 

negras vindas do continente. Os seus descendentes ligados à produção da cana-de-açúcar e 

de outras culturas, vão-se distinguir dos demais grupos devido à sua riqueza e prestígio, 

formando na ocasião o denominado “grupo aristocrático” da ilha. Este grupo social foi 

chamado ainda de “filhos da terra” e colocados numa hierarquia muito diferenciada da 

estrutura social das ilhas como proprietários livres, donos dos engenhos e possuidores de 

escravos. 

 

Os dois grupos, "filhos de terra" e "forros" (nascidos em São Tomé), passaram por um longo 

processo de assimilação e tentativa de integração, levando-se em conta que a “superioridade 

aristocrática” do primeiro grupo se tivesse mantido ao longo da história do país. 

 

A mão-de-obra importada por Portugal durante o período colonial era constituída, na sua 

essência, por pessoas oriundas das outras colónias portuguesas e tinha como espaço de 

trabalho as “roças”, onde prestavam serviços aos patrões colonizadores, de quem se 

encontravam completamente à mercê, sem quaisquer contactos exteriores. Terminando os 

contratos, alguns optavam por regressar aos países de origem e outros ficavam 

definitivamente. Porém, mesmo quando libertados da opressão das roças, estes 

trabalhadores não encontravam, fora deste espaço, terra para se instalar, tornando-se de 

novo a roça o único lugar que lhes oferecia maior segurança. Os seus filhos nascidos nas ilhas 

foram chamados de “tongas”. Outro grupo importante em São Tomé e Príncipe é o dos 

“angolares”. Este grupo tem como atividade económica preponderante a pesca. 

 

Houve, ao longo dos tempos, várias mudanças no quadro étnico santomense, de acordo com 

as transformações económicas do país e a alteração do sistema de trabalho contratado, que 

originou a hierarquização de espaços e de grupos. A diversidade étnica é estruturante durante 

todo o período colonial e a independência influencia também a nova relação de poder. 

 

A independência económica abriu novos horizontes a certos grupos sociais e influenciou uma 

atuação mais autónoma de grupos de cidadãos e de interesses. Esta classe é ainda 

embrionária, na medida em que são escassos os capitais nacionais disponíveis para investir 

nos setores de produção e serviços. Este processo é ponto de partida para o aparecimento, 

em cena, da sociedade civil, com multiplicações de associações profissionais, religiosas, 

culturais, ambientais e outras, que atuam em diversos espaços da sociedade santomense, pela 

defesa dos interesses coletivos e das comunidades. O crescimento no setor das ONG é 

extremamente rápido. 
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A degradação das infraestruturas no meio rural (principalmente nas antigas roças) teve como 

principal consequência um grande fluxo migratório para as zonas suburbanas e urbanas, 

dando assim origem a uma forte concentração da população na capital do país e o surgimento 

de um grupo constituído por indivíduos conhecidos como “candongueiros”. Trata-se de um 

estrato social de indivíduos que começaram por praticar atividades comerciais à margem da 

lei, muitas vezes com características de caixeiros-viajantes, que, a partir dessa situação, 

passaram a controlar a cadeia de abastecimento e de distribuição de bens de primeira 

necessidade, sobretudo os de importação. Já com algum poderio económico, muitos destes 

comerciantes informais vêm reinvestindo no comércio formal - abertura de estabelecimentos 

comerciais, na construção, nos transportes, na hotelaria e na agricultura (MEC, 2006). 

 

Assiste-se também ao renascer de um embrião de classe empresarial, proveniente dos antigos 

comerciantes, roceiros e políticos tendo uma influência direta em atividades económicas ao 

tornarem-se empresários. A economia santomense era pois um apêndice da economia da 

potência colonizadora, profundamente marcada pela exploração de forma rudimentar de 

certos produtos agrícolas destinados à exportação (cacau e café). Qualquer outro tipo de 

agricultura, nomeadamente a alimentar, era feita de forma marginal. Os recursos agrícolas 

também foram poucos explorados. Pode-se dizer que a exploração dos recursos naturais não 

chegou a assumir um caráter extensivo nem intensivo capaz de ameaçar o equilíbrio 

ecológico. 

 

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 terciário abarca 52,1% de todos os 

trabalhadores são-tomenses; o setor secundário 17% e o primário 24,2%. 

 

O Quadro 2 sintetiza alguns dos principais indicadores sociais de São Tomé e Príncipe, segundo 

dados produzidos pelo INE (2012) e analisados pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD, 2013).  

 

Quadro 2: Síntese de informações socioeconómicas de São Tomé e Príncipe de 2012. 

Indicador Situação 

Incidência de pobreza 62% da população 

Taxa de analfabetismo  
12% da população com 15 

anos ou mais 

Acesso a água potável 38% da população 

Jovens de 15 a 24 anos 
desempregados 

23% 

População subnutrida 5% 
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Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) 

0,525 

Expectativa de vida 69 anos 

Relação médico / população 1 médico /2.300 habitantes 

Índice de Gini 0,33 

Mortalidade infantil 
30,2 óbitos por mil nascidos 

vivos 

Fonte: INE (2012) e PNUD (2013). 

 

Tendo em conta os dados apresentados, mais da 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, a esperança média de vida é de 69 anos. A idade 

correspondente à esperança média de vida confirma uma tendência crescente desde há 10 

anos, sendo que em 2004, a esperança média era de 64 anos4. A subnutrição ainda é uma 

realidade para 5% da população. A taxa de desemprego juvenil representa perto de um quarto 

da população com idades compreendidas entre 15 e 24 anos, o que terá à partida um grande 

impacto na economia do país. 

 

No que se refere à taxa de mortalidade infantil neonatal, comparativamente com os restantes 

PALOP, São Tomé e Príncipe, com uma taxa de 19%, apresenta um dos valores mais baixos, 

apenas ultrapassado por Cabo Verde com uma taxa de 11% (UNICEF, 2013: 38). Aliás, 

considerando a informação disponível no que se refere ao continente africano, São Tomé e 

Príncipe está mais próximo do conjunto de países com uma taxa mais baixa. 

 

Como já foi referido anteriormente, São Tomé e Príncipe é considerado um país de 

desenvolvimento humano médio atendendo à posição que ocupa no ranking do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH). O país está a 142.ª 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, dentro do mesmo nível de desenvolvimento e 

acima de Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, todos classificados como países de 

desenvolvimento humano baixo (PNUD, 2014). 

 

No que toca à representatividade de género na atividade política, as mulheres ocupam apenas 

18,2% dos assentos disponíveis no parlamento. 

 

                                                      
4Informação disponível em 

http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=World-

Development-Indicators [consultado a 7 de dezembro de 2014]. 

http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=World-Development-Indicators
http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=World-Development-Indicators


 

21 
 

Do ponto de vista linguístico, apesar do espaço geográfico limitado e do reduzido número de 

habitantes, as ilhas de S. Tomé e Príncipe são autênticas ilhas de Babel, no sentido em que, 

além da língua oficial, o Português, com maior ou menor variação local, são igualmente faladas 

três línguas crioulas autóctones, designadamente o Santome (língua de S. Tomé) e o Angolar 

(língua dos Angolares), ambos falados na ilha de S. 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). 

 

 

3.2. Caracterização do campo empírico 

 

Visto que este relatório apresenta um estudo exploratório das organizações da sociedade civil 

de São Tomé e Príncipe e não um diagnóstico da educação pré-escolar no país, o campo 

empírico não foi delimitado, sendo este um estudo cujas conclusões procuram representar a 

realidade nacional. Assim sendo, não se especifica a caracterização do campo empírico, para 

além do que já é descrito no ponto anterior, relativo à breve caracterização do país. 

 

 

3.3. Técnicas de recolha de dados 

 

Tendo em vista a escassez de fontes bibliográficas e documentais facilmente identificáveis, 

optou-se por aliar a pesquisa de campo à pesquisa documental, derivada das análises e das 

indicações colhidas diretamente em São Tomé e Príncipe e outras reunidas pelo Programa em 

ações anteriores.  

 

Desta forma procurou-se: 

● Identificar atores que trabalham na área de educação em São Tomé e Príncipe, através 

do contacto prévio com ativistas, investigadores e profissionais da educação do país 

que indicaram coletivos, organizações e ações desenvolvidas pela sociedade civil 

santomense no campo da educação; 

● Registar a compreensão destes grupos acerca da situação da educação no país, por 

meio de entrevistas presenciais, gravadas quase na sua totalidade (respeitando os 

interlocutores que optaram pela não gravação dos seus depoimentos). Somente uma 

das entrevistadas preencheu questionário, devido a impossibilidade de encontro 

presencial; 

● Descrever a forma de atuação dos atores e as suas possíveis articulações em torno da 

garantia do direito à educação em São Tomé e Príncipe; 



 

22 
 

● Levantar elementos que contribuam para a ampliação da compreensão da situação da 

educação e para o fortalecimento da atuação de grupos que promovam ações pela 

garantia do direito à educação em São Tomé e Príncipe, tendo em vista a escassez de 

fontes documentais referentes à atuação da sociedade civil no país. 

 

Tendo em conta a diversidade de atores envolvidos na defesa dos direitos educativos da 

população santomense, optou-se por identificar um grupo5 de interlocutores representativo 

da pluralidade de ações e de visões atualmente mais significativas no país. 

 

Apesar do curto período de trabalho em campo e das dificuldades de contacto com os diversos 

interlocutores, decorrentes do acesso restrito à informática e à comunicação em geral no país, 

contactou-se um grupo significativo de representantes de organizações não-governamentais, 

governamentais e organismos internacionais que, reunidos, contribuíram para a reflexão 

acerca dos atuais desafios envolvidos na defesa do direito à educação de qualidade da 

população santomense. 

 

A partir das classificações das organizações presentes no país e com atuação no campo das 

relações entre sociedade civil e governo, somadas às observações realizadas a partir do 

diálogo com pesquisadores santomenses ou envolvidos na pesquisa acerca do país, o grupo 

de interlocutores foi agrupado da seguinte forma: 

● Organizações não-governamentais nacionais: sediadas em São Tomé e Príncipe com 

atividades restritas ao território nacional; 

● Organizações não-governamentais internacionais: sediadas no exterior com 

atividades desenvolvidas em São Tomé e Príncipe e em outros países; 

● Organismos internacionais: sistema das Nações Unidas e outras instituições globais 

(FMI, OMC, Banco Mundial, etc.); 

● Governo: área integrada diretamente à estrutura da administração governamental. 

 

As reflexões foram apoiadas no diálogo estabelecido com as diferentes organizações com 

atuação direta ou indireta na área da educação. A pronta aceitação da temática e o diálogo 

proposto deixaram clara a atualidade desta reflexão em São Tomé e Príncipe, assim como as 

possibilidades de ampliação do debate iniciado. 

 

Quadro 3. Lista de instituições contactadas no âmbito da pesquisa. 

Perfis da Instituição Designação 

ONGS nacionais Cooperativa Uê Te Lá 

                                                      
5 Consultar o Anexo 1 – Ficha detalhada das Organizações entrevistadas. 
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 Fundação Formação e Desenvolvimento – Escola de Surdos 
Mãos a Falar 
ECRA – Espaço Comunitário de Ribeira Afonso 
Fundação da Criança e Juventude 
Fundação Novo Futuro 
AJURT – Associação Jovens Unidos Rumo ao Trabalho 
FONG – Federação de ONG de São Tomé e Príncipe 

ONG Internacionais 
Associação Helpo 
Patronato das Irmãs Canossianas 

Governo 
EFOPE – Escola de Formação de Professores Primários 
DEJA – Direção de Educação de Jovens e Adultos. 

Organismo 
internacional 

UNICEF 

 

Relativamente às instituições representativas do governo, a escolha da Direção de Educação 

de Jovens e Adultos (DEJA) aconteceu por duas razões: em primeiro lugar por ser uma Direção 

criada a partir de uma cooperação técnica internacional, o que permite analisar o impacto 

desta modalidade de cooperação no âmbito da educação; em segundo lugar por ser a única 

modalidade que estabelece parceria direta com a sociedade civil para execução das suas 

atividades, no caso contrata alfabetizadores que atuam em ONG no país. 

 

As diferentes reflexões que emergem do diálogo com as organizações atuantes em São Tomé 

e Príncipe indicam a diversidade de possibilidades e as dificuldades de participação social e as 

desigualdades educativas persistentes no país. 

 

 

3.4. Limitações da pesquisa em São Tomé e Príncipe 

 

As limitações desta pesquisa de campo verificam-se sobretudo à escala macro, considerando 

que a iniciativa faz parte de um conjunto de pesquisas semelhantes realizadas nos restantes 

países de língua oficial portuguesa, no âmbito do PCSS-Lusófonos. Assim, apontam-se as 

seguintes limitações: 

● Sendo que o tema geral da pesquisa em três dos PALOP é a Educação Pré-Escolar, a 

falta de contextualização da educação pré-escolar em São Tomé não permite, no 

relatório final, uma análise comparativa de todos os países envolvidos nesta pesquisa. 

● O não envolvimento de uma Rede de Educação para Todos de São Tomé e Príncipe 

nesta pesquisa, pelo fato dela ainda estar em formação, 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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● A impossibilidade de recolher dados e contactar com responsáveis de outros níveis do 

Ministério da Educação com agendas mais abrangentes, para além da educação de 

jovens e adultos e da formação de professores. 

● A impossibilidade de recolher informação junto das comunidades de base e de realizar 

visitas aos espaços educativos não permite validar a informação recolhida com os 

atores contactados. 

● A abrangência do campo empírico e do próprio objeto de estudo não permite garantir 

a profundidade dos dados recolhidos, reconhecido como necessário aquando da 

Oficina Inicial. 

 

Neste sentido, é arriscado generalizar qualquer uma das conclusões, obtidas por esta 

pesquisa, à escala nacional, sendo que a pesquisa se limitou a São Tomé. 
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4. Caracterização e estrutura do sistema educativo em São 

Tomé e Príncipe 

O Sistema Educativo de São Tomé e Príncipe passou por muitas mudanças desde 1975, ano 

de Independência do país. O grande desafio nos anos iniciais da independência foi reduzir a 

taxa de 80% de analfabetismo da população a partir de 15 anos. Nos anos seguintes, o modelo 

educativo público santomense permaneceu estruturado com base no modelo português 

sofrendo alterações ao longo dos anos, de acordo com as procuras e as propostas dos 

governos que se sucederam desde então. 

 

Até se estabilizar, o sistema educativo santomense passou por muitas alterações até que o 

Decreto de Lei n.º 53/88 finalmente instituiu o Sistema Nacional de Educação em São Tomé e 

Príncipe. Atualmente o sistema educativo é estruturado com base na Lei de Bases do Sistema 

Educativo (LBSE) – Lei n.º 2/2003 e compreende a educação pré-escolar, a educação escolar e 

a educação extraescolar (Diário da República São Tomé e Príncipe, 2003). 

● 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 Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) e o aperfeiçoamento profissional. Realiza-se num quadro aberto 

de iniciativas múltiplas, de natureza formal e não formal. 

 

4.1. Educação Pré-escolar 

A Educação pré-escolar destina-se às crianças com idade inferior a 6 anos. A frequência é 

facultativa, no reconhecimento de que à família cabe um papel essencial no processo 

educativo, assim como afirma a LBSE. Incumbe ao Estado apoiar a existência de iniciativas no 

âmbito do desenvolvimento pré-escolar. A ambiguidade da palavra apoiar na indicação 

presente no 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 é não vinculativa, ao contrário do que acontece com o ensino básico. 

 

A rede da Educação Pré-Escolar é constituída por instituições próprias de iniciativa de poder 

central, regional ou local e de outras entidades, coletivas ou individuais, designadamente, 

associações de pais e de moradores, organizações cívicas e religiosas, organizações sindicais, 

de empresas e instituições de solidariedade social. 
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Compete ao Ministério da Educação Cultura e Formação (MECF) a coordenação da política 

educativa, através da Direção de Planeamento e Inovação, e definir normas gerais de 

Educação Pré-escolar em seus aspetos pedagógico e técnico, apoiar e fiscalizar o seu 

cumprimento e aplicação. Atualmente, 22% das crianças até 6 anos estão matriculadas em 

escolas de educação pré-escolar (3 a 6 anos). 

 

 

4.2. Ensino Básico (1.ª a 6.ª Classe) 

 

Segundo a LBSE e com base no princípio de “gratuidade, universalidade e obrigatoriedade”, o 

ensino básico tem a duração de seis anos, e compreende dois ciclos sequenciais, sendo o 1.° 

ciclo de quatro anos e o 2.° ciclo de dois anos, organizados da seguinte forma: 

● 1.° ciclo: 1.ª a 4.ª classe – Regime de monodocência. O/A professor/a pode ser 

coadjuvado/a em áreas especializadas; 

● 2.º ciclo: 5.ª a 6.ª classe – Organiza-se por disciplinas de formação básica. 

 

Apesar da gratuidade do ensino básico, em várias das entrevistas realizadas, é mencionado o 

pagamento de material didático e de apoio, assim como o transporte escolar, como custos 

necessários para se frequentar este nível de ensino. Uma das pessoas entrevistadas afirma 

que, de acordo com sua convicção:  

 

“Matricular as crianças na escola é mais fácil do que mantê-las 

estudando até a 9.ª classe. Além das trimestralidades, que apesar de 

baratas – entre 20 mil e 45 mil dobras –, nem todas as famílias 

dispõem para todos os filhos; há o custo dos manuais (material 

didático), folhetos, fotocópias etc.”6. 

 

 

4.3. Ensino Secundário 

O ensino secundário compreende dois ciclos, o primeiro da 7.ª a 9.ª classe e o segundo da 10.ª 

a 12.ª classe. Organiza-se segundo formas diferenciadas integrando cursos orientados para a 

vida profissional ou para o prosseguimento de estudos no 2.° ciclo, contendo todas elas 

componentes de formação tecnológica e profissionalizante, de cultura santomense e língua 

portuguesa, adequadas à natureza dos diversos cursos. Somente o Liceu Nacional é o único 

                                                      
6Informação recolhida na entrevista feita em julho de 2014. Para preservação da identidade dos entrevistados, 

os nomes foram substituídos por cargo e função do entrevistado. No entanto, não foi possível  identificar esta 

pessoa na base de dados de informações. 
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estabelecimento público a oferecer o 2.º ciclo do ensino secundário (outra unidade estava 

prestes a ser inaugurada no município de Cantagalo). 

 

 

4.4. Ensino Superior 

O ensino superior compreende o ensino universitário e o ensino politécnico. O ensino 

universitário visa assegurar uma sólida preparação científica e cultural e proporcionar uma 

formação técnica que habilite para o exercício de atividades profissionais e culturais e 

fomente o desenvolvimento das capacidades de concepção, de inovação e de análise crítica. 

 

O ensino politécnico visa proporcionar uma sólida formação cultural e técnica de nível 

superior, desenvolver a capacidade de inovação e de análise crítica e ministrar conhecimentos 

científicos de índole teórica e prática e as suas aplicações com vista ao exercício de atividades 

profissionais. Têm acesso ao ensino superior os indivíduos habilitados com o ensino 

secundário ou equivalente. 

 

 

4.5. Modalidades especiais 

● Educação Especial: Esta modalidade tem como objetivo o atendimento e a integração 

socioeducativa dos indivíduos com necessidades educativas especiais. 

● Ensino recorrente de adultos: Esta modalidade de ensino destina-se aos indivíduos a 

partir de 15 anos que não completaram os ensinos básico e secundário com objetivo 

primordial de eliminar o analfabetismo. 

● Formação profissional: A formação profissional visa a preparação para a integração ao 

mundo do trabalho, o que implica a aquisição de conhecimentos e competências 

profissionais específicas de acordo com as necessidades nacionais de desenvolvimento 

e evolução tecnológica. 

No entanto, de acordo com a Lei de Bases, a organização e o funcionamento da 

formação profissional ainda não estão elaborados. 

● Ensino a distância: Segundo a Lei de Bases, esta modalidade de ensino constitui uma 

forma complementar do ensino regular, ou seja, uma modalidade alternativa da 

educação escolar em que se recorre às novas tecnologias de informação e 

comunicação mediante a utilização das novas médias. 

 

A informação recolhida junto das pessoas entrevistadas no âmbito desta pesquisa de campo 

leva a concluir que a educação profissional e a distância, apesar de previstas na LBSE, ainda 

não estão disseminadas na rede pública de São Tomé e Príncipe. 
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Em São Tomé e Príncipe, o número de anos de escolaridade da população em geral era de 4,7 

anos em 2012 (PNUD, 2014), sendo que os dados desagregados indicam que a média nas 

meninas é mais baixa do que nos meninos, respetivamente 4 e 5,5 anos. Importa ter em 

consideração que, atualmente, a escolaridade obrigatória no país é até à 6.ª classe. Será pouco 

provável que apenas dois anos mais tarde essa média tenha evoluído no sentido de garantir 

que todas as pessoas têm acesso e completam 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 de áfrica subsariana7. 

 

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. Isto 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, a verdade é 

que prevalecem fatores externos e internos que as impedem de completar o ciclo primário de 

estudos. 

 

Relativamente aos outros níveis de ensino, na educação pré-escolar a taxa de matrícula a não 

vai para além dos 50%, 71% no ensino secundário e apenas 8% no ensino superior (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 sejam reconhecidos alguns 

esforços nesse sentido (GMR, 2014). Do total de número de alunos a frequentarem o ensino 

superior, 60% fazem-no no ensino público e 40% no ensino privado. Em julho de 2014 foi 

inaugurada a primeira Universidade Pública de São Tomé e Príncipe. O Instituto Politécnico e 

a EFOPE passaram a integrar a estrutura da Universidade. Em 2010, eram 95 o número de 

professores identificados a trabalhar no ensino superior (INE, 2012). 

 

Considerando que mais de metade da população vive em situação de pobreza, compete 

sobretudo ao Estado criar condições para assegurar o acesso a estes níveis de ensino e 

contribuir para o equilíbrio entre esses diferentes níveis. 

 

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 nacional indica que existe um professor para cada 

26 alunos. 

                                                      
7 Informação disponível em http://data.worldbank.org/country/sao-tome-and-principe [consultado a 7 de 

dezembro de 2012]. 

http://data.worldbank.org/country/sao-tome-and-principe
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O investimento público no setor da Educação representava, em 2009, 10,2% do PIB de São 

Tomé e Príncipe, demonstrando um aumento significativo do mesmo indicador em 2003, data 

em que o investimento não foi para além dos 3,3% (INE, 2012). De referir que nesse período 

de tempo, o Produto Interno Bruto do país, praticamente duplicou8. Apesar das taxas de 

matrículas nos diferentes anos de ensino estarem longe de corresponder ao acesso a 

educação de qualidade para todas as pessoas, a verdade é que o investimento do governo de 

São Tomé e Príncipe corresponde a mais do dobro da média da região de África Subsariana, 

4,7% do PIB, em 2011 (GMR,2014). 

 

Quando ao investimento de doadores externos no mesmo setor, a Parceria Global pela 

Educação assume-se como o principal doador, correspondente a 40% do investimento 

exterior total (GMR, 2014). 

 

 

  

                                                      
8 Informação disponível em http://data.worldbank.org/country/sao-tome-and-principe [consultado a 7 de 

dezembro de 2012]. 

http://data.worldbank.org/country/sao-tome-and-principe
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Figura 3. Estrutura do Ministério da Educação Cultura e Formação (MECF) 
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5. Caracterização da Sociedade Civil em São Tomé e 

Príncipe 

Segundo o estudo realizado pela Federação das ONG de São Tomé e Príncipe – FONG (Cravo 

et. al., 2010)9, as primeiras organizações caracterizadas como ONG eram estrangeiras, 

preponderantemente técnicas e das áreas da educação e desenvolvimento rural, 

estabelecidas no país a partir dos anos 80 do século XX. As ONGs nacionais consolidaram-se 

mais tarde e, atualmente, a presença e influência de organizações estrangeiras são 

determinantes para a compreensão da formatação e das práticas da sociedade civil em São 

Tomé e Príncipe como um todo, assim como as suas relações com o Estado. 

 

A FONG assim define ONG internacional: “que têm origem e sede num determinado país e 

destacaram uma missão com representação no território de São Tomé” (Cravo et al., 2010: 

17). Partindo desse princípio, no universo investigado de 72 ONG filiadas à FONG, 86% eram 

nacionais e 14% estrangeiras. Especificamente no campo da educação em São Tomé e 

Príncipe, chama atenção a influência das organizações internacionais, sobretudo portuguesas, 

na formulação das políticas educativas e no quotidiano e nas proposições das organizações da 

sociedade civil. 

 

Segundo o mesmo documento da FONG, organização Internacional refere-se 

tradicionalmente ao Sistema das Nações Unidas (UNESCO e UNICEF), porém organizações 

como o Banco Mundial e Organização Mundial do Comércio (OMC) também influenciam 

fortemente as políticas educativas em São Tomé e Príncipe (Cravo et. al., 2010). 

 

Neste país somam-se às organizações internacionais tradicionais (aquelas vinculadas ao 

sistema ONU)as ONGs estrangeiras com atuação global que, por meio de financiamento 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 técnica. 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, como AlfaSol em São Tomé e Príncipe, executado pela ONG brasileira 

Alfabetização Solidária, no período de 2001 a 2012. 

 

                                                      
9Cravo, Carolina; Londaitzbehere, Laure; Diogo, Olívio & Sousa, Sónia (2010). Estudo Diagnóstico das ONG em 

São Tomé e Príncipe. São Tomé: ACEP/PT e FONG. [disponível em 

http://www.acep.pt/portals/0/Documentos/Livros/FONG_online_.pdf, consultado a 12 de julho de 2014]. 

http://www.acep.pt/portals/0/Documentos/Livros/FONG_online_.pdf
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Aparentemente, as ONG nacionais e estrangeiras, operam em colaboração formal ou indireta 

com as políticas do Governo, oferecendo serviços ou assessoria técnica que complementem a 

oferta de serviços públicos. Face ao objetivo do PCSS-Lusófonos, esta informação é 

extremamente significativa na medida em que se pretende fortalecer as instituições da 

sociedade civil que atuam no âmbito do monitoramento e da fiscalização na efetivação das 

políticas públicas. Isto 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. 

 

 

5.1. Organizações Não-Governamentais 

 

Apesar da pluralidade de situações que exemplificam os desafios enfrentados pelas ONG 

santomenses, os diferentes pontos de partida para sua atuação são determinantes para a sua 

sustentabilidade, influência e capacidade de enfrentamento das problemáticas locais e 

internacionais no campo da educação. A influência das cooperações e ONG internacionais na 

fundação e na manutenção de organizações santomenses é visível. 

 

5.1.1. Evolução das Organizações entrevistadas 

Procura-se, ao longo desta secção, enquadrar o surgimento e evolução das ONG, com atuação 

específica no setor da Educação, contactadas ao longo da pesquisa de campo em São Tomé e 

Príncipe. 

 

A trajetória da ECRA – Espaço Comunitário Ribeira Afonso, com atuação restrita à 

comunidade de Ribeira Afonso e arredores (Distrito de Cantagalo), inicia-se em evento 

religioso em Milão (Itália) onde o seu presidente estabelece contacto com representantes de 

organizações católicas que o levam a Portugal onde a Associação Portuguesa CultuSol (Cultura 

e Solidariedade) e a Câmara de Cascais10 se tornam parceiras e financiadoras da ECRA. O foco 

da atuação desta Organização é apoio escolar. 

Em 2011 […] conhecemos (pessoas) através de um padre daqui, o nosso 
pároco aqui, […] e eles manifestaram a ideia de apoiar, eles queriam que 
fosse em Santana, mas eles queriam que fosse mesmo ligado à igreja porque 
para ter mais alguém que pode assegurar melhor, para não ser assim 
qualquer coisa (Presidente do ECRA, julho de 2014). 

 

A Fundação da Criança e Juventude (FCJ) é fruto da fusão de duas organizações: a portuguesa 

Planeta Azul (dirigida na ocasião por Cristina Poças) e a Fundação da Criança e Juventude, 

santomense, que na altura tinha à frente o ex-presidente da República Fradique de Menezes. 

                                                      
10 Informação recolhida na entrevista realizada ao presidente do ECRA, em julho de 2014. 
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Atualmente, a FCJ é dirigida por Cristina Poças e o ex-Presidente Fradique de Menezes 

permanece como Presidente Honorário da Fundação. O foco de atuação desta organização é 

apoio e assistência escolar. 

 

A Fundação Novo Futuro estabeleceu parceria estratégica com Universidades e escolas 

técnicas portuguesas, como forma de garantia de formação integral aos jovens assistidos pela 

organização. Dos 32 jovens atualmente atendidos, 14 encontram-se abrigados e a desenvolver 

os seus estudos em São Tomé e Príncipe e 18 residem e estudam em Portugal. A organização 

arrecada recursos junto dos seus associados. 

 

A sede da Fundação Formação e Desenvolvimento (FFD) – Escola de Surdos Mãos a Falar 

resulta de uma doação da Organização Berço Sul (Espanha). Inicialmente contou também com 

o apoio técnico e metodológico da Associação Portuguesa de Surdos. Atualmente os recursos 

externos são recebidos de forma esporádica. 

 

Das Organizações pesquisadas, apenas a AJURT nunca estabeleceu vínculo com organizações 

internacionais. Pelo contrário, a AJURT sobrevive da doação de jovens associados e o enfoque 

da sua atuação é, como a maioria, o apoio escolar, sendo que atuam também na assistência 

social. 

 

Como etapa de seu projeto de Reforço Institucional, a FONGdesenvolveu, em colaboração 

com a Associação para Cooperação entre os Povos (ACEP), ONG portuguesa, e com o apoio do 

Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD) (atualmente designado Camões – 

Instituto da Cooperação e da Língua), a pesquisa anteriormente citada - Estudo Diagnóstico 

das ONG em são Tomé e Príncipe (Cravo et al., 2010). Mesmo restrito a ONG filiadas à FONG, 

este estudo dá-nos pistas interessantes das características e das estratégias das ONG 

santomenses e da própria FONG. No que toca à caracterização das ONG nacionais e 

internacionais, assim a FONG as define: 

“Num universo de 72 ONG inquiridas, 62 (86%) são ONG nacionais e as 
restantes (14%) são ONG internacionais, com representação e atuação em 
São Tomé e Príncipe. É importante esclarecer que no grupo das ONG 
internacionais foram incluídas as ONG estrangeiras, que têm origem e sede 
num determinado país e destacaram uma missão com representação no 
território de São Tomé, como são exemplos a Alisei e a AMI. Neste grupo, 
incluem-se ainda outras que não estão ligadas a uma nação específica, tendo 
representações em muitos países, tais como a Cruz Vermelha e a Caritas.” 
(Cravo et al., 2010: 17) 

 

Tendo em conta a descrição das ONG contactadas no âmbito desta pesquisa, bem como a 

informação disponibilizada por este estudo, o estatuto de ONG nacional ou internacional pode 

não ser real, do ponto de vista da autonomia, sendo que, por exemplo no caso da pesquisa, 

apenas uma das ONG não tem vínculo com nenhuma outra de cariz internacional. No caso do 
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estudo, e embora o estudo não informe a fonte de financiamento das ONG nacionais, 

possivelmente se o fizesse, a influência da presença e a influência das organizações 

estrangeiras na sustentabilidade e expansão das nacionais seria comprovada. 

 

Pelo facto desta leitura ser mencionada várias vezes por várias das pessoas entrevistadas, 

denuncia a pertinência do papel das cooperações internacionais na consolidação e no 

funcionamento das ONG santomenses, como tema a ser explorado e aprofundado. 

 

Quando questionados acerca das suas motivações institucionais, os representantes das 

organizações entrevistados, nomeiam fatores como: a proximidade com o poder e as 

vantagens económicas,o empenho em torno do direito de todos e todas (?), o exercício da 

cidadania plena, entre outros. A título de exemplo, o testemunho de um jovem dirigente da 

AJURT: Somos todos voluntários, socialistas, nosso espírito é filantrópico. 

 

 

5.1.2. Financiamento das organizações 

Com maior ou menor ênfase, todas as organizações indicaram o financiamento das suas 

atividades como o maior desafio para a sustentabilidade de suas ações. Consultadas as fontes 

para manutenção das suas atividades, citaram as seguintes informações, constantes do 

Quadro 4. 

 

Quadro 4: Informações sobre financiamento das ONG santomenses. 

Financiamento Organização 

Venda de produtos Uê Té Là 

Doações internacionais, nacionais e patrono FFD e FNF 

Organizações internacionais 
FONG, ECRA, HELPO, Irmãs 
Canossianas 

Doações internacionais, nacionais e governo FCJ 

Associados AJURT 

 

Apenas a Fundação da Criança e Juventude admitiu receber apoio governamental, sendo que 

a Presidente da Fundação destaca que o apoio corresponde a 2% do total arrecadado. No 

entanto, embora não o reconheçam, outras organizações acabam por usufruir de apoio 

governamental, como seja: a Cooperativa Uê Té Là, como já foi referido anteriormente, conta 

com funcionário cedido pelo Instituto da Juventude e as suas atividades desenvolvem-se em 

edifício também cedido pelo referido Instituto; o Patronato Irmãs Canossianas conta com 

uma alfabetizadora remunerada pela DEJA-MECF; o funcionamento do ECRA é assegurado por 

doações de organizações internacionais, mas também recebe apoio esporádico da Câmara 

Distrital de Cantagalo. Relativamente a esta última situação, a mesma repete-se com a AJURT, 
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mas ainda assim a organização não identifica o apoio esporádico das Câmaras Distritais como 

apoio governamental. 

 

Para além disso, a Fundação Novo Futuro vivencia uma situação bastante peculiar: acolhe 

crianças encaminhadas pelo Ministério da Justiça – identificadas em processo de investigação 

de tráfico de pessoas conduzido pela Interpol – mas não há o estabelecimento de acordo 

judicial ou de valores destinados aos cuidados com as crianças. A Presidente da Fundação 

relata que recebeu uma “ajuda” inicial, mas como não há definição jurídica para a situação 

vivenciada, não sabe se receberá mais alguma parcela. Isto reforça a sua afirmação de que a 

Fundação é mantida por doações de “pessoas sensíveis” e o seu caráter de organização 

assistencial. 

 

Embora seja peculiar, não se trata de uma situação única, na medida em que a Fundação da 

Criança e Juventude também recebe crianças encaminhadas pelo Ministério da Justiça, sem 

estabelecimento de processo jurídico. A Presidente da Fundação informa o estabelecimento 

de grupo de trabalho, do qual faz parte, envolvendo vários ministérios visando desenvolver 

legislação específica para o atendimento e o acolhimento de crianças em situação de risco ou 

de vulnerabilidade social. 

 

Independente da forma de financiamento de suas atividades, com exceção da Helpo e 

Fundação da Criança e Juventude, todas as organizações indicaram o financiamento como o 

principal problema enfrentado no quotidiano da atuação e identificaram como única 

perspetiva para ultrapassar as carências, o financiamento internacional. 

 

 

5.2. Programas de Cooperação Técnica Internacional 

 

Nesta pesquisa foram identificadas duas situações envolvendo cooperações técnicas 

internacionais. Chama a atenção o fato de que ambas foram estabelecidas entre o Brasil e São 

Tomé e Príncipe, recentemente finalizadas (2013) e direta ou indiretamente relacionadas à 

educação e cultura. 

“A cooperação internacional não é um fim em si mesmo. Por trás dos 
números e das metodologias aqui apresentados, estão noções e vidas 
humanas em busca de desenvolvimento econômico e social, com reflexos 
positivos sobre as sociedades e sua inserção na comunidade internacional. É 
este um compromisso permanente do Governo brasileiro: a política externa 
como vetor de solidariedade.” (Brasil, 2013: 02). 

 

A primeira situação faz referência ao programa de cooperação técnica internacional designada 

“Apoio ao desenvolvimento a produção de artesanato em São Tomé e Príncipe” executada 

pelo Instituto Mazal (DF) que tinha como objetivo formar profissionais artesãos e inclusão dos 
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mesmos no mercado de trabalho com uma proposta a ser desenvolvida em São Tomé e 

Príncipe e, posteriormente, em outros países de língua portuguesa. Focado na formação 

profissional, a cooperação atraiu um número significativo de jovens santomenses 

interessados no desenvolvimento de novas técnicas e profissionalização no campo do 

artesanato. 

 

No seguimento deste programa, um grupo de jovens envolvidos na iniciativa como alunos ou 

colaboradores fundaram a Cooperativa UÊ TE LÀ que atualmente dedica-se fortemente à 

formação de mulheres como via para ampliar as oportunidades de renda e facilitar a 

continuidade da escolarização das mesmas11. 

“Os homens possuem mais tempo para dedicar ao estudo. O filho é da mãe. 
As mulheres têm muitas obrigações. As crianças estão sempre com as mães. 

As mulheres são mais presentes na cooperativa. Com a cooperativa as 
raparigas podem estudar e conseguir um valor para subsistência.” 
(Presidente da Cooperativa Uê Té Lá, julho 2014). 

 

A finalização da cooperação marca o encerramento do financiamento brasileiro das ações 

executadas pelo Instituto Mazal na “Uê Te Lá”, mas não rompe os vínculos com o governo 

santomense. Atualmente, como cooperativa, prossegue nas mesmas instalações 

pertencentes ao governo santomense, (Instituto da Juventude) e o seu presidente é 

funcionário público, quadro do mesmo Instituto. 

 

A segunda iniciativa de cooperação internacional com implicações para a educação no país 

consiste no programa “Alfasol em São Tomé e Príncipe” executada pela Associação Alfasol 

(SP), e tinha como objetivo apoiar os esforços para redução do analfabetismo e a ampliação 

das oportunidades educativas de jovens e adultos santomenses. 

 

Na primeira etapa de execução deste programa, o MECF não esperava uma área específica 

dedicada à educação de jovens e adultos. Ao longo do programa foram construídas as 

condições para a formatação da DEJA – Direção de Jovens e Adultos. Apesar de influente no 

desenvolvimento da política pública de EJA, após a finalização da cooperação técnica, a 

Direção permanece em posição de marginalidade dentro do sistema educativo santomense, 

com carência de recursos e ausência de investimentos na formação continuada de seus 

quadros. A importância da temática do analfabetismo nos anos 90 no país foi justificativa 

suficiente para o estabelecimento da cooperação técnica com o Brasil, porém após 10 anos 

de parceria e do estabelecimento de política pública específica para a educação de jovens e 

adultos era esperado que o país desenvolvesse com autonomia o atendimento às demandas 

educativas da população jovem e adulta, porém após a finalização da cooperação e do 

                                                      
11 Informação recolhida na entrevista realizada em julho de 2014. 
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financiamento brasileiro para o pagamento de técnicos e de alfabetizadores, a Direção 

sobrevive com baixo orçamento e atraso no pagamento de alfabetizadores. 

 

Se a continuidade de ações iniciadas como cooperação técnica internacional pode sinalizar, 

por um lado, coerência com as demandas reais do país; por outro lado esta continuidade não 

garante que os princípios de sustentabilidade e de autonomia das ações destacadas no 

estabelecimento dos Acordos estão garantidos. 

 

No caso da DEJA, o processo de formação de quadros restringiu-se aos educadores e 

coordenadores envolvidos na execução da cooperação. Este processo foi absorvido e 

divulgado como referencia pelo MECF, porém não teve impacto direto sobre as agências 

governamentais responsáveis pela formação de quadros (EFOPE e Instituto Superior 

Politécnico) e pela inovação pedagógica (Departamento de Planeamento e Inovação 

Educativa). Esta apropriação parcial é destacada pela Diretora de Educação do UNICEF em São 

Tomé e Príncipe, ao afirmar que não existe “[...] um ambiente, uma articulação que favoreça, 

a interlocução, a apropriação dos fundamentos e práticas desenvolvidos nas cooperações 

[...]”12 por parte dos órgãos estatais. 

 

Particularmente, a partir do caso da cooperativa são várias as questões que se colocam: a 

ênfase no favorecimento da educação das mulheres e das meninas (centrais hoje no trabalho 

desenvolvido pela cooperativa) seria objetivo inicial do programa ou esta necessidade foi 

levantada posteriormente pelos santomenses envolvidos no Projeto? As ligações da 

cooperativa com o Instituto da Juventude caracterizam apropriação do trabalho desenvolvido 

pela cooperação por parte do governo santomense ou ocorreu apenas em função da 

proximidade da coordenação da cooperativa e do Instituto? Pode-se considerar a formação 

da cooperativa como resultado da cooperação internacional? É possível garantir impacto na 

política pública ou fortalecimento da sociedade civil santomense no campo da cultura e da 

educação? 

 

A reflexão sobre estas questões, com base nos dados recolhidos ao longo da pesquisa de 

campo em São Tomé e Príncipe, permite propor algumas hipóteses de resposta. Neste 

seguimento, segundo o “Catálogo ABC de Cooperação Técnica do Brasil para a África” nem a 

educação, e em particular das mulheres, seria um objetivo do programa que proporcionou a 

criação da cooperativa. Na verdade, à data do início do programa, a expetativa era de que 

 

“Ao final da execução do Projeto, espera-se que as 

comunidades estejam aptas a desenvolver atividades 

geradoras de rendimentos por meio da produção artesanal, e 

também que seja estruturada uma rede de produção coletiva 

                                                      
12 Informação recolhida na entrevista realizada em julho de 2014. 
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de artesanato para consumo interno e para exportação” (ABC, 

2010: 139). 

 

Neste caso, pode-se considerar que o programa atingiu o seu objetivo no que toca ao 

desenvolvimento de alternativas de geração de renda, porém, pode-se concluir também que 

outras necessidades se impuseram no prosseguimento das ações propostas pela cooperação. 

O fato do Presidente da Cooperativa acumular a função de funcionário do Instituto da 

Juventude, tão ou mais relevante para a compreensão das relações estabelecidas entre 

Governo e cooperações internacionais, revela a apropriação do trabalho desenvolvido pela 

cooperação brasileira, tendo em vista a naturalidade com que é encarada a presença de 

funcionários públicos nos quadros diretivos das ONG em STP. 

 

A mesma situação foi detetada na Fundação da Criança e Juventude, onde a coordenadora 

do principal projeto educativo da ONG Escola Aberta acumula a função de Inspetora Escolar 

no MECF. 

 

No entanto, esta proximidade pode comprometer a capacidade da sociedade civil de 

acompanhar e de monitorizar as políticas públicas, na medida em que podem ser as mesmas 

pessoas a estarem envolvidas, quer na conceção das políticas, quer na sua monitoria do ponto 

de vista da sociedade civil. A objetividade da análise pode perder-se na medida que as pessoas 

associadas aos movimentos da sociedade civil estão afetas ao Governo e obtém a maior parte 

da sua remuneração dos serviços públicos. 

 

 

5.3. Relação entre Governo e Sociedade Civil 

 

Apesar dos esforços da FONG na indicação do fortalecimento das redes da sociedade civil 

como forma de pressão política e de influência na formulação e no monitoramento de 

políticas públicas: “Há muita influência política partidária nas Organizações. É necessário 

maior autonomia e organização para que possam atuar influenciando as políticas públicas. 

Organização das redes como forma de pressão política”13, o grupo de pessoas entrevistadas 

reforça a perceção do papel da Sociedade Civil como complementar à ação do Governo e a 

política partidária como elemento mais determinante para a sustentabilidade das 

organizações. 

 

Esta visão é partilhada pela coordenadora de educação do UNICEF em São Tomé e Príncipe, 

demonstrada na entrevista: “Complementaridade das ações do governo no fortalecimento da 

                                                      
13 Informação recolhida na entrevista realizado ao Secretário Permanente da FONG, em julho de 2014. 
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Rede de Educação para Todos (EPT)” e por outras organizações cujos representantes foram 

entrevistados no âmbito da pesquisa de campo em São Tomé e Príncipe: 

“A ação das organizações da sociedade civil deveria ser complementar à ação 
do Governo.” (Fundação Formação e Desenvolvimento, julho 2014). 
 
“As ONG atuam de forma complementar ao Estado. Deveriam ajudar as 
escolas (oferecer) apoio local”. (ECRA, julho 2014) 
 
“Onde o Governo não atua. Complementar.” (Fundação Novo Futuro, julho 
2014). 
 
“[Deveria atuar] Na área em que o Governo tem dificuldade.” (Fundação da 
Criança e Juventude, julho 2014). 

 

A “complementaridade” apontada pelas organizações, na prática, é bastante estreita, da 

mesma forma que profissionais do Governo atuam nas ONG, a mobilidade inversa também é 

comum. Assim, no percurso dos representantes das Organizações, é frequente a sua 

passagem pelo Governo, ONG e organismos internacionais. Neste sentido, apresentam-se 

alguns exemplos: o atual coordenador do Projeto Andim de formação de jovens na área de 

Tecnologia da Informação e a coordenadora de Educação do UNICEF são recentes ex-ministros 

da Educação, e ainda o fundador e Presidente honorário da Fundação da Criança e Juventude 

é o ex-presidente da República. 

 

A FONG, que é uma voz importante na disseminação da possibilidade de construção de uma 

via autónoma baseada no fortalecimento da atuação em rede e pelo monitoramento da 

formulação e execução das políticas públicas como papel das organizações da sociedade civil, 

nos seus primórdios, teve como principal papel a execução de projetos governamentais. 

Segundo o seu presidente, da própria FONG afirmou que: “Inicialmente a FONG atuava como 

executora de projetos do Estado. Não se preocupava com a planificação de políticas. Hoje 

assume o papel de monitorar as políticas públicas.” 

 

Apesar dos vínculos estreitos entre Governo e Sociedade Civil, há, principalmente nas 

Organizações do campo da Juventude, posições críticas a este vínculo. Os jovens da AJURT e 

da Cooperativa Uê Te Lá foram bastante explícitos neste sentido. Um dos representantes da 

AJURT referia a partidarização das ONG como um fator importante. A captação das lideranças 

locais por parte dos partidos políticos é facto público e notório em São Tomé e Príncipe; 

principalmente em período eleitoral, é comum propagandas na TV e discussões acaloradas 

em torno do combate a práticas de corrupção eleitoral (compra de voto), localmente 

denominada “banho”. 

“No entanto em São Tomé e Príncipe, apesar de tanto banho que é dado ao 
eleitorado antes e durante a campanha eleitoral, fenómeno reconhecido 
publicamente pelos dirigentes do estado e a classe política em geral, nunca o 
aparelho judiciário responsabilizou criminalmente um partido político ou um 
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candidato as eleições presidenciais. A experiência de Cabo Verde no combate 
a corrupção eleitoral, pode ser bom exemplo a seguir por São Tomé e 
Príncipe, onde o banho ou a compra de consciência já se transformou numa 
instituição eleitoral.” (JORNAL TÉ LA NÓN, 2010) 

 

Conhecer minimamente os atores envolvidos no sistema eleitoral santomense é importante 

para identificar as relações, as movimentações e os cruzamentos das organizações da 

sociedade civil e Governo. Assim, os principais partidos políticos em atividade no país são: 

● MLSTP/PSD – Movimento de Libertação de STP/Partido Social Democrata (partido do 

atual primeiro ministro Gabriel Costa). 

● MDFM/PL – Movimento Democrático Força da Mudança/Partido Liberal (tem como 

dirigente o ex-presidente Fradique de Menezes). 

● PCD – Partido Convergência Democrática. 

● ADI – Aliança Democrática Independente (tem como dirigente o ex-primeiro ministro 

Patrice Trovoada – Partido de oposição). 

● UMPP – União para Mudança e Progresso do Príncipe (tem como dirigente o 

Presidente da Região Autónoma do Príncipe José Cardoso Cassandra, ex-dirigente do 

PCD). 

● PEPS – Partido da Estabilidade e Progresso Social (dirigido por Rafael Branco ex-

primeiro Ministro e ex-dirigente do MLSTP). 

“Após a liberalização política, consumada em 1990 com a adopção do 
multipartidarismo, a adversidade do poder político relativamente às 
associações autónomas de cidadãos não foi nem pronta nem imediatamente 
arredada. Afora isso, os esforços da elite difusa dos são-tomenses visaram a 
acção política e, acima de tudo, a apropriação do poder, durante os anos 
precedentes percebido como o mais poderoso mecanismo de enriquecimento 
e de ascensão social. As energias e os esforços dirigiram-se para a 
constituição de novos partidos, alguns deles de escassa representatividade 
social. Já a criação de partidos de influência presidencial – a Aliança 
Democrática Independente, inspirada pelo ex-presidente Miguel Trovoada, e 
o Movimento Democrático Força da Mudança, também impulsionado pelo 
actual presidente, Fradique de Menezes – denota o peso das personalidades 
políticas com poder bastante para intervir na estruturação do espectro 
político do país e, dessa forma, para condicionar a disputa de posições e a 
barganha de recursos”. (Nascimento, 2008). 

 

Um novo ator político surgiu recentemente no país: o Movimento Nacional da Sociedade Civil. 

O movimento foi reconhecido pelas instâncias judiciais do país e apresentado ao público em 

2010. Na verdade, trata-se de um braço político do Sindicato dos Trabalhadores do Estado que 

é liderado por Aurélio Silva. Segundo Silva, o objetivo do movimento é reforçar a luta dos 

trabalhadores defendendo os seus interesses no campo político. 
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O vínculo das ONG com o Governo é visto, pela maioria das pessoas entrevistadas, como 

positivo no que se refere ao financiamento das suas atividades atendendo a: manutenção dos 

recursos humanos, como no caso da Fundação da Criança e Juventude e da Cooperativa Uê 

Té Lá; ao pagamento do salário de profissionais do quadro das ONG, como os professores da 

Fundação Formação e Desenvolvimento e do Patronato Irmãs Canossianas; e contacto 

privilegiado como doadores, sendo que as pessoas reconhecem no Governo uma relação mais 

próxima com esses mesmos doadores. 

 

A Organização Helpo (ONG portuguesa) traz um novo elemento a esta questão: o papel central 

dos técnicos e dos profissionais das organizações internacionais como consultores informais 

do MECF, o coordenador da Organização no país afirma que “[...] a relação com o Governo é 

muito boa... Adequam seus trabalhos aos objetivos do país. O trabalho da organização 

impacta a política pública do país”. A própria nutricionista da Helpo é consultora do Governo 

na área de educação. 

 

No mesmo sentido, a coordenadora do UNICEF afirma que esta agência é um dos maiores 

parceiros do MECF, quer no financiamento, quer na execução de Projetos em STP. Governo e 

UNICEF estabeleceram protocolos envolvendo o monitoramento, a apropriação e a gestão. O 

PNUD coordena os documentos estratégicos e monitora a execução desses protocolos. A 

principal ênfase dos trabalhos realizados pelo UNICEF na área de Educação em STP é dada a 

dois temas: qualidade e ampliação do acesso das crianças à educação básica, principalmente 

das meninas. 

 

Perante este cenário, pode concluir-se que mais do que disponibilizarem apoio, as grandes 

Agências, ONG e cooperações internacionais pautam as políticas públicas educativas em São 

Tomé e Príncipe.  

 

O principal exemplo desta vinculação é a “Proposta Curricular do Ensino de 1.ª a 4.ª classes e 

a Revisão Curricular dos Programas de 5.ª e 6.ª classes” (MECF, 2010), elaborada por uma 

equipa de consultores da Escola Superior de Educação do instituto Politécnico de Santarém 

no âmbito do Projeto de Apoio ao Setor Social (PASS) e a Fundação Calouste Gulbenkian, 

ambas instituições portuguesas. 

 

A referência para elaboração desta proposta curricular é clara: “Para elaboração destes 

programas foram tidas em conta as orientações do Conselho da Europa para o ensino das 

Línguas (“Quadro Europeu comum de Referencias para as Línguas – Aprendizagem, Ensino, 

Avaliação”), os Programas de Língua Portuguesa do 1.º ciclo do ensino Básico em vigor em 

Portugal e os princípios estabelecidos pela Lei de bases do Sistema Educativo (Lei nº2/2003) 

na República de São Tomé e Príncipe” (MECF, 2010). Ao MECF-STP coube apenas a impressão 

do documento realizada através do Programa de Cooperação com UNICEF. 
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Apesar da situação denotar algum nível de autoridade extremo desta agência perante a 

autonomia do Governo, na entrevista realizada à coordenadora da comissão da UNICEF no 

país, a mesma procura esclarecer o papel da agência na elaboração e execução das políticas 

públicas educativas: 

“As políticas públicas vão buscar financiamento nessas grandes agências e 
elas são definidas, discutidas e elaboradas com o Governo, (esse processo) é 
coordenado pelo Ministério de Negócios Estrangeiros, portanto, elas não 
estão soltas, nós não fazemos o plano do UNICEF, fazemos o plano de 
cooperação do Governo com o UNICEF. A partir daqui, esses planos são para 
sustentar as políticas públicas, para sua realização... o que precisa no Estado 
é um gabinete de coordenação das políticas públicas, para saber, dentro 
desse plano global que existe, o UNICEF entra aqui, a OMS entra aqui.[..] 

Não existe um órgão dentro do governo que articule cooperação 
internacional, agências internacionais, a sociedade civil... essa agência não 
existe na estrutura, eu acho que poderia ser o que daria esta liga e poderia 
proporcionar apropriação (das experiências). A demanda real seria construir 
indicadores para monitoramento das diferentes experiências (em curso no 
país).” (Coordenadora da UNICEF, julho 2014). 

 

A necessidade de um espaço para articulação institucional destacada pela representante da 

UNICEF é indicada também pelas ONG contactadas no âmbito desta pesquisa: 

“Há lacunas na relação do governo com a sociedade civil, não há um espaço 
de diálogo específico para a interlocução entre governo e sociedade civil. Não 
há ministério que represente esta sociedade civil. O diálogo é restrito a 
pessoas. É necessário um espaço de diálogo sobre as políticas públicas onde 
a perspetiva da Sociedade Civil seja considerada. A execução orçamentária 
não é discutida. Atualmente mais de 90% do investimento realizado pelo país 
tem origem em parceria externa (cooperação internacional e outras fontes).” 
(FONG, julho 2014). 
 

“A relação com o Governo é muito distanciada, o único ponto de contato é o 
Ministério da Juventude que reconhece a AJURT como Associação legalizada. 
As propostas das ONG não são ouvidas. A AJURT quer propor e quer fazer 
parte da solução dos problemas.” (AJURT, julho 2014). 

 

Da mesma maneira que as organizações indicam a necessidade de espaço específico para 

interlocução junto do Governo, a necessidade de fortalecimento da atuação em rede também 

é assumida. A indicação da FONG como entidade representativa das organizações da 

sociedade civil foi apontada por representantes das ONG e Governo entrevistados. Para além 

disso, a FONG tem trabalhado no sentido de desenvolver estratégias e ferramentas para a 

promoção e implementação de iniciativas de advocacia, como é o caso do projeto “Sociedade 

Civil pelo Desenvolvimento - Comunicação, Capacitação, Advocacia / São Tomé e Príncipe”14. 

                                                      
14 Mais informação sobre o projeto disponível em www.sociedadecivilstp.blogspot.pt. 

http://www.sociedadecivilstp.blogspot.pt/
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No âmbito deste projeto têm sido desenvolvidas ferramentas de trabalho como é o caso do 

“Manual de Advocacia para Promoção de um Ambiente Favorável às Organizações da 

Sociedade Civil” (FONG & ACEP, 2014). 

“É preciso maior envolvimento das ONG com a FONG e humildade para 
perceber o quanto é necessário fortalecê-la.” (Fundação da Criança e 
Juventude, julho 2014). 

 

Mesmo as organizações não filiadas à FONG, envolvidas na pesquisa – AJURT, ECRA, 

Cooperativa Uê Té Lá – legitimam a sua atuação como entidade representativa da sociedade 

civil santomense. Citam a necessidade de legalização das suas ações, por ser requisito para a 

filiação como maior dificuldade para conclusão do processo de associação à FONG; porém 

todos estão em busca de conclusão deste processo. As vantagens da filiação à FONG citadas 

por algumas dessas organizações são as seguintes: 

● Orientação para acesso a financiamento externo. 

● Contato com outras Organizações. 

● Fortalecimento da sociedade civil. 

 

Para além da FONG, a Diretora de Educação de Jovens e Adultos do MECF procura 

contextualizar as relações da sociedade civil com a direção de que preside, na medida em que 

pode ser exemplificativa da relação entre Governo e sociedade civil no setor de educação. 

“A nível nacional, a referência é a FONG. A DEJA mantém relação muito 
próxima com as ONG santomenses. As que atuam no campo da EJA nos 
buscam para estabelecimento de parceria. Há alfabetizadores formados e 
acompanhados pela DEJA atuando em ONG. 

A DEJA surgiu a partir de uma cooperação técnica internacional estabelecida 
entre o Brasil e STP, o modelo de trabalho (formação inicial e continuada de 
alfabetizadores para atuação em locais distantes, mais próximo da residência 
dos alunos) atraiu as ONG e parcerias importantes foram estabelecidas, 
principalmente com Zatona Adil.15 

Falta maior organização das ONG para que a DEJA possa estabelecer maior 
parceria. O apoio do MECF às ONG (e à DEJA) é fraco.” (Diretora de Educação 
de Jovens e Adultos do MECF, julho 2014). 

 

É interessante observar que apesar de, oficialmente, a DEFA compor a estrutura do MECF, o 

seu estatuto e as dificuldades que enfrenta aproximam-na do quotidiano das ONG 

santomenses. A situação da DEJA remete ao comentário da representante da UNICEF, que 

alertava para o facto de que os fundamentos da cooperação internacional geradora da DEJA 

não teve impacto noutras áreas da estrutura do MECF (como EFOPE e Inovação) e desta forma 

                                                      
15 Para mais informações sobre a Zatona Adil: http://www.unicef.org/saotome/zatona [consultado a 01 de 

dezembro de 2014]. 

http://www.unicef.org/saotome/zatona
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deve-se admitir que a marginalidade da educação de pessoas jovens e adultas migrou de fora 

para dentro da estrutura governamental. 

 

 

5.4. Desafios da Educação em São Tomé e Príncipe na perspetiva 

da sociedade civil 

 
 

 

No âmbito da pesquisa de campo realizada em São Tomé e Príncipe, para além do 

mapeamento dos atores da sociedade civil, procurou-se recolher evidências no que se refere 

ao entendimento que estes atores têm do setor de educação no país. Neste sentido, foi pedido 

a cada uma das organizações que identificassem, perante a sua experiência, alguns avanços e 

desafios da educação em São Tomé e Príncipe. De referir que se tratou de uma pergunta geral, 

sem limite temporal ou contextualização adicional. 

 

Neste contexto, as respostas obtidas16 vão no sentido de reconhecer um progresso no setor 

de educação. Somente uma das organizações contrariou esta ideia, ao afirmar que a educação 

em São Tomé e Príncipe retrocedeu nos últimos anos. Os demais entrevistados destacam o 

alargamento da rede como um grande avanço da educação santomense, mas alerta para o 

desafio de continuidade do processo de escolarização após o ensino básico (6.ª classe). Esta 

informação é confirmada pelo último Recenseamento da População (INE, 2012)17 que indica 

que a taxa de escolarização do ensino básico de 85,4% . No ensino secundário a taxa cai para 

48,5%. Importa ter em conta que os dados referentes a estas taxas de fontes diferentes não 

estão em conformidade, por exemplo, os dados apresentados no capítulo deste relatório 

referente à caracterização do sistema educativo, cuja fonte é o Relatório de Desenvolvimento 

Humano de 2014 (PNUD, 2014), são bastante mais otimistas do que aqueles apontados aqui 

e cuja fonte é o Instituto Nacional de Estatística de São Tomé e Príncipe (INE, 2012). 

                                                      
16 Os dados desagregados por organização podem ser consultados no anexo 6. 

17 Informação disponível em http://www.ine.st/Documentacao/Recenseamentos/2012/Educacao_2012.pdf 

[consultado a 01 de dezembro de 2014]. 

Figura 5: Figura 4: 

http://www.ine.st/Documentacao/Recenseamentos/2012/Educacao_2012.pdf
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Perante o abandono escolar após a 6.ª classe, as organizações contactadas com menos 

vínculos com o Governo e mais distantes da capital, são bastante claras ao traçar as possíveis 

razões para a evasão dos estudantes: 

● Até a 6.ª classe o atendimento é gratuito, depois há pagamento de taxa de frequência. 

● As escolas são distantes, o transporte escolar é pago e não é constante – problemas 

de manutenção. 

● Nas comunidades não há bibliotecas, nem facilidade para realização de fotocópias, 

nem tampouco acesso facilitado à internet para realização de pesquisas. 

● Não existe uma rede de bibliotecas que apoie as pesquisas e o processo de ensino e 

aprendizagem e o acervo da Biblioteca Nacional está desatualizado. 

● A educação das mulheres permanece um desafio, principalmente por questões 

económicas e culturais – responsabilidade quase exclusiva da mulher pela educação 

das crianças. Neste sentido, apesar dos avanços na alfabetização da população – 

atualmente em média 12% da população acima dos 15 anos é considerada analfabeta, 

em 1975 – independência – 80% da população era considerada analfabeta. 

Atualmente, enquanto 4,2% dos homens nesta faixa etária é considerado analfabeto 

para as mulheres a taxa é de 14,5%. 

● Apenas 22% das crianças santomenses de 3 a 5 anos são atendidas no ensino pré-

escolar. 

● A qualidade da educação é vista como inadequada e a formação dos professores é 

apontada como principal responsável pelo quadro. 

● A formação de professores é realizada pela EFOPE que aponta a grande procura como 

seu maior problema. 

 

Em termos do acesso à educação, para além do abandono escolar, algumas das organizações 

identificam o equilíbrio de género como outro dos desafios a ultrapassar, na medida em que 

reconhecem que o facto de ser menina/rapariga ainda as coloca em desvantagem no acesso 

e na permanência aos diferentes níveis de ensino. É ainda referida a falta de capacidade do 

Governo em disponibilizar oferta pública que responda a toda a procura por parte das 

comunidades, como por exemplo a educação pré-escolar, cuja oferta pública só satisfaz 22% 

da procura, segundo uma das organizações entrevistadas. 

 

No que se refere à qualidade da educação, a falta de formação ou a formação inadequada dos 

professores surge como outros dos aspetos repetidamente mencionados, assim como a 

ausência de políticas públicas claras para o setor. Sobre esta matéria, um dos entrevistados 

menciona que o desenvolvimento do Plano Estratégico de Educação está atualmente 

estagnado. 
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A avaliação negativa da qualidade da educação santomense leva a outro ponto já abordado: 

a presença e o papel das organizações internacionais na formatação do modelo educativo e 

na formação dos docentes santomenses. Pode tomar-se como exemplo a reforma curricular 

do ensino básico e a reforma do ensino secundário18, ambas da responsabilidade de 

organizações e entidades portuguesas. Apesar da sua característica estruturante, o projeto 

responsável por esta última reforma, aparentemente não é objeto de atenção da sociedade 

civil santomense, na medida em que não é referido por nenhum dos entrevistados da 

sociedade civil. A compreensão desta falta de reconhecimento não deve desvalorizar o facto 

de o projeto ter como destinatários diretos especificamente os professores e os quadros do 

MECF e não os alunos ou a comunidade. Isso pode dificultar a avaliação do impacto do projeto, 

na perspetiva da sociedade civil. 

 

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 central. Isto pode denotar algum desinteresse em realizar esse mesmo 

acompanhamento enquanto sociedade civil ou, por outro lado, a falta de consciência que o 

podem ou devem fazer. 

 

Perante as respostas recolhidas ao longo das várias entrevistas realizadas, importa ter em 

consideração a diversidade das organizações entrevistadas, cujas respostas sociais não se 

limitam ao setor da educação e que procuram abranger diferentes públicos-alvo com 

diferentes estratégias. Assim sendo a informação recolhida deve ser relativizada precisamente 

à especificidade destas mesmas organizações. 

 

No sector da educação renova-se a relevância das organizações internacionais na proposição 

e na execução de políticas educativas em São Tomé e Príncipe, tais como organizações 

portuguesas e brasileiras. A diferença observável na atuação dos dois países é que, enquanto 

a presença de Portugal é praticamente restrita a organizações não-governamentais, a atuação 

do Brasil ocorre via cooperação técnica internacional, com execução atualmente prioritária de 

instituições de ensino superior19 brasileiras (PUC-RJ, UFF, UFMG foram diretamente citadas). 

 

Para além disso, são reconhecidas pelas pessoas entrevistadas dois marcos na cooperação 

entre São Tomé e Príncipe e o Brasil: a presença de Paulo Freire em STP no período 

                                                      
18 Realizada no âmbito do projeto Escola + :http://www.imvf.org/index.php?projeto=1545&tag=Escola-+-Fase-

II- e consulte o Anexo 5. 
19Anteriormente ONG brasileiras como AlfaSol, Instituto Mazal e Capoeira Raizes do Brasil eram as executoras 

tradicionais de Cooperação Internacional em STP. 
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imediatamente posterior à independência a frente da I Campanha Nacional de Alfabetização20 

fortaleceria as relações de cooperação com o Brasil e o Projeto PRO-Formação – formação de 

professores à distância – em 2002, e responsável pela formação de vários professores do 

ensino básico santomenses. 

 

  

                                                      
20 Experiência registrada no livro “A África Ensinando a Gente” de Paulo Freire. 
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6. Caracterização da Rede Nacional de Educação para 

Todos 

A Rede Nacional de Educação Para Todos – São Tomé e Príncipe foi informalmente constituída 

no dia 03 de outubro de 2011, no seguimento do convite feito pela Campanha Brasileira pelo 

Direito a Educação, no âmbito do PCSS-Lusófonos, em maio de 2011. 

 

Em novembro de 2012, a RNEPT-STP era constituída por 26 representantes de instituições e 

de ONG. Na apresentação partilhada pelos representantes da Rede no Encontro realizado no 

âmbito do PCSS-Lusófonos, em novembro de 2012, na cidade da Praia, Cabo Verde, à data a 

Rede tinha como missão:  

 

“[…] de realizar acções de advocacia no seio do Governo, Sociedade 

Civil, dos sectores públicos e privados para que uma educação 

qualidade seja acessível e usufruída por todos os cidadãos, 

nomeadamente: expandir e aprimorar a educação e os cuidados 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 qualidade, gratuita e 

obrigatória, além da possibilidade de completá-la; e assegurar que as 

necessidades de aprendizagem de todos os jovens e adultos sejam 

satisfeitas mediante o acesso equitativo à aprendizagem apropriada 

e a programas de capacitação para a vida.” 

 

Na mesma apresentação a Rede antecipava o plano de ação para o ano seguinte 2013, do qual 

constavam ações como: “Aprovação da proposta do Estatuto com as entidades, Criação de 

um Gabinete de Coordenação da RNEPT-STP, Assegurar uma Assembleia Geral pelo menos 

um ano, Criação de um Grupo de trabalho para advocacia, Procura de financiamentos”, 

propostas no seguimento do objetivo 1: “Consolidação da Rede”; “Encontro com Ministério 

da Educação, Formação e Cultura (encontrar formas alternativas de combater o mal), 

Encontro com Instituto Nacional de Estatística (produção de dados sobre a população e 

educação), Levantamento nas Escolas do 1º Ciclo, Divulgação dos resultados, Procura de 

parceiros para implementação de medidas para cumprir a ODM 2”, propostas no seguimento 

do objetivo 2: “Levantamento do número de crianças efetivas na escola de 1º ciclo”; e por 

último “Preparação de um seminário para EPT e Participação em seminários, congressos, 

workshops”, propostas no seguimento do objetivo 3: “Seminários e Participações”. 
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No entanto, a fragilidade da Rede é apontada como uma característica constante desde o 

momento da sua criação, reconhecida pelos próprios membros que admitem ter muitas 

dificuldades na execução do seu plano de ação. Neste seguimento, aquando de uma visita de 

acompanhamento da equipa do PCSS-Lusófonos ao país, a inatividade da Rede e respetivas 

dificuldades de mobilização dos seus membros e consequentemente dificuldade de 

mobilização da sociedade civil. 

 

Nessa altura, a Rede estava a ser coordenada pela Cristina Paço D’arcos, também presidente 

da Fundação Criança e Juventude (FCJ), sendo que a acumulação de funções em ambas as 

instituições terá criado alguma confusão na diferenciação desses mesmos papéis.  

 

Vários atores reconhecem a existência do espaço para a atuação de uma Rede de Educação 

para Todos em São Tomé e Príncipe, no entanto reforçam a necessidade da sua re-

estruturação no sentido de melhor responder ao carácter de trabalho em Rede, bem como 

das necessidades locais. 
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7. Conclusões 

O conhecimento produzido a partir da pesquisa de campo em São Tomé e Príncipe no que se 

refere ao mapeamento da sociedade civil, assim como à recolha de informação relativa às 

características, desafios e práticas das organizações da sociedade civil santomenses, permite 

apontar as seguintes conclusões: 

● A distinção entre o âmbito nacional ou internacional das organizações não é clara para 

as próprias. Frequentemente, a localização da sede da organização é usada como 

critério de decisão. 

● Nem todas as formas de apoio governamental são reconhecidas pelas organizações, 

na medida em que, para além do financiamento direto a atividades através da 

atribuição de fundos, as organizações resistem em reconhecer a disponibilização de 

equipamentos, materiais e ainda o pagamento de recursos humanos, como formas de 

apoio permanentes. 

● O papel das agências e das organizações não-governamentais internacionais na 

formulação e na execução das políticas educativas necessita ser clarificado, sendo que 

neste momento mais do que monitorizar as políticas públicas, a sociedade civil, 

particularmente internacional, tem como responsabilidade a concepção das mesmas. 

Este facto levanta preocupações relativas à adequação dos modelos adotados 

enquanto mainstream. 

● Apesar da ampliação do atendimento pré-escolar figurar como desafio para o país, esta 

preocupação surge de forma mais evidente nas organizações mais próximas das 

prioridades do UNICEF e do Governo. Tendo em vista que este tema é prioritário para 

o UNICEF é necessário perceber se a referência reflete a realidade santomense ou se 

resulta da pressão desta agência internacional. 

● O desafio da educação mais evidenciado pelas organizações é precisamente a 

continuidade do processo de escolarização após a 6.ª classe, sendo que o custo do 

ensino secundário para as famílias santomenses será o fator mais significativo. 

● A educação das meninas e das mulheres santomenses permanece como desafio e 

neste caso o papel da mulher na cultura santomense deve ser considerado. A 

alfabetização, a educação profissional e os projetos de geração de renda devem 

considerar a rotina das mães e a presença dos filhos.  

● A integração das estruturas nacionais existentes de formação de professores, na 

Universidade Pública de São Tomé e Príncipe, pode representar um potencial de 

melhoria da formação de professores, sendo que as organizações entrevistadas 

apontam a adequada formação de professores como fundamental para a qualidade da 

educação. 
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● O número de estudantes santomenses que estudam fora do país, em alguns casos com 

bolsas de estudo pagas pelo governo santomense, continua a ser muito significativo. 

Mais do que isso, os critérios de acesso às bolsas, as condições e impacto do retorno 

dos jovens ao país não estão totalmente claros. 

● O Plano Estratégico de Educação (2007-2017) e a Reforma Curricular desenvolvidos 

com a equipa técnica, Diretores e gestores do MECF, aparentemente foram 

abandonados e substituídos pela parceria com ONG internacionais e UNICEF. Isto pode 

significar uma subversão da formulação de políticas e diretrizes públicas, bem como 

das potenciais iniciativas de advocacia, na medida em que se verifica uma 

promiscuidade de atores nesses diferentes processos. 
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8. Recomendações 

 

As recomendações serão elaboradas durante Oficina que será realizada no país para a 

discussão dos resultados da pesquisa de campo realizada em São Tomé e Príncipe, atividade 

que reunirá organizações atuantes da construção de uma Rede EPT no país, Campanha 

Brasileira e atores estratégicos. 

 

A proposta da Oficina é elencar recomendações que possam ser base para o fortalecimento 

da atuação da sociedade civil para a defesa do direito humano à educação. 
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10. Anexos 

 

1. Ficha do projeto Escola+ 

 

2. Quadro síntese da informação sobre educação, recolhida junto das organizações 

envolvidas na pesquisa de campo 
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10.1. Projeto + Escola – Fase II 

Reconhecendo o importante papel do setor da educação na promoção do desenvolvimento 

humano sustentável, o IMVF aposta numa intervenção de continuidade e de consolidação do 

trabalho que veio desenvolvendo desde 2009 em parceria com o Ministério da Educação, 

Cultura e Formação de São Tomé e Príncipe. 

 

Através da capitalização dos resultados já alcançados e com vista à melhoria e aumento do 

acesso ao ensino secundário, o IMVF identificou 5 eixos complementares nos quais, acredita, 

se assume relevante continuar a intervir. São eles: parque escolar, desempenho dos 

professores, ensino técnico-profissional, ensino recorrente e capacidade de gestão e 

acompanhamento dos serviços centrais do Ministério da Educação. 

 

Contudo, face à disponibilidade orçamental para o quadriénio 2013-2017 foi identificado 

como prioritária a intervenção nos eixos 2 e 5 - desempenho dos professores e capacidade de 

gestão e acompanhamento dos serviços centrais do Ministério da Educação. Não obstante, o 

IMVF acredita ser possível, no decorrer do projeto, encontrar novas oportunidades de apoio 

à consecução dos restantes eixos, em articulação com os restantes parceiros coordenados 

pelo Ministério da Educação e Cultura. 

 

Localização: República Democrática de São Tomé e Príncipe 

Duração: Setembro de 2013 a Agosto de 2017 

 

Beneficiários Diretos: Alunos, professores, gestores escolares, quadros do Ministério da 

Educação Cultura e Formação da República de São Tomé e Príncipe. 

 

Objetivos: 

● Geral: Contribuir para o crescimento económico de São Tomé e Príncipe, aumento da 

empregabilidade e do retorno privado ao investimento na educação, assim como para 

o aumento generalizado das condições de vida da população. 

● Específico: Promover a melhoria do ensino secundário em São Tomé e Príncipe. 

 

Atividades: 

 

Resultado Esperado 2: Competências dos professores melhoradas. 

A2.1: Abertura de novas licenciaturas; 

A2.2: Colaboração nos bacharelatos no Príncipe; 

A2.3: Profissionalização em serviço; 

A2.4: Formação contínua; 

A2.5: Lecionação de disciplinas do 2º ciclo. 
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Resultado Esperado 5: Capacitação Institucional do Min. Educação e Escolas reforçadas. 

A5.1: Comité de Acompanhamento: formação de comité para criação de sinergias e 

otimização dos recursos formado pelo Min. Da Educação, Cultura e Formação de STP, 

representante do Camões – ICL e IMVF; 

A5.2: Reforço da Direção do Ensino Secundário, do Departamento de Planeamento e 

Inovação Educativa e da capacidade do setor metodológico: realização de ações de 

formação de curta duração específicas a estas áreas; 

A5.3: Apoio à instalação do serviço de inspeção do ensino secundário: formação em 

exercício dos inspetores do ensino secundário e apoio à reestruturação do serviço de 

inspeção; 

A5.4: Reforço da capacidade de gestão e administração das escolas. 

 

Parceiros: 

Ministério da Educação Cultura e Formação de São Tomé e Príncipe. 
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10.2. Informação sobre avanços e desafios da educação, recolhida 

junto das organizações envolvidas na pesquisa de campo 

 

Organização Avanços Desafios 

Uê Té Là 

Género: mais 

mulheres estudam 

 

Acesso: de 5anos para 

cá houve mudança – 

todos querem estudar, 

adultos estudam à 

noite. 

Educação das raparigas (meninas). 

ECRA 

Alargamento das 

escolas básicas e 

secundárias. 

Ampliar oportunidades educativas nas zonas mais 

carentes. 

Os estudantes sentem dificuldade na realização de 

investigações (pesquisa): não conseguem acessar 

internet e não existe biblioteca nas comunidades. A 

Biblioteca Nacional não dá conta das necessidades dos 

estudantes. 

Transporte escolar: Não é de qualidade, nem constante 

(quebram) e é pago. Quando falta transporte as famílias 

precisam dispor de 40 mil dobras para ida e volta dos 

alunos (taxi). 

Escolas públicas e mais próximas das comunidades. 

Os estudantes precisam urgentemente de internet 

acessível e gratuita. 

A população carente tem dificuldade para manter os 

filhos estudando porque até o 6.º ano é gratuito, depois 

é pago.  

Matricular as crianças na escola é mais fácil do que 

mantê-las estudando até a 9.ª classe. Além das 

trimestralidades (que apesar de baratas – entre 20mil e 

45 mil dobras – nem todas as família dispõem para todos 

os filhos), há o custo do material didático, folhetos, 

fotocópias, etc.  
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21Da 10ª à 12ª classe é mais difícil ainda.  Os folhetos das 

disciplinas são caros (podem chegar a 100mil dobras). 

22Os testes das disciplinas também são pagos23. 

O professor também não tem acesso a computador, 

internet e materiais que melhorem seu trabalho. 

24Ensino superior: O ISP (estatal) não atende toda 

demanda e a Universidade privada Lusíadas25 é cara (70 

euros). 

Universidades públicas e gratuitas por distrito. 

Emprego após a formação superior. Os que chegam de 

outros países e os que se formam em STP enfrentam 

dificuldade para arrumar emprego. 

FCJ 

Alargamento do 

ensino básico 

 

Qualidade da 

educação, formação 

de professores. 

O país está apostando no acesso e na melhora de 

qualidade do ensino. Relativamente ao acesso, o país 

melhorou consideravelmente. (1) 

Objetivos do Milênio, luta contra pobreza, jardins-de-

infância, equipamentos, formação, sensibilização. (2) 

FNF 

Alargamento do 

ensino de 1ª a 6ª 

classe. 

Pobreza. 

FONG 

Ampliação do acesso 

em todos os níveis. 

 

Melhoria na formação 

dos professores 

Educação pré-escolar – atendimento de apenas 22% da 

demanda. UNICEF tem contribuído nesta área. 

Ensino inclusivo – portadores de necessidades especiais 

estão fora da rede publica, fora da escola.  

Formação de professores para ensino inclusivo. 

Educação para cidadania e parental deficientes. 

                                                      
21 
22 
23 Dobras: moeda de São Tomé e Príncipe – 1 euro corresponde a cerca de 24 mil dobras. Testes: avaliações 

periódicas. 
24 
25 Universidade Lusíada de São Tomé e Príncipe 
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Ensino inclusivo 

aumentou. 

Ensino superior – 60% do investimento no ensino 

superior é destinado a bolsas de estudo no exterior.  

É preciso definir que tipo de formação precisamos para 

o país. Que áreas requerem investimento. 

AJURT 

Alargamento do 

acesso ao ensino 

básico. 

O maior desafio da educação é a qualidade. 

Outros desafios: 

26Não há uma Política de Juventude. STP não ratificou a 

Carta Africana da Juventude27. 

Estudar em STP é difícil: 

Transporte Escolar: é caro e as condições do autocarro 

não é das melhores. O dinheiro pago é para manutenção 

mas sempre quebra. 

Distancia da escola e casa dos estudantes. 

Financiamento: Situação financeira das famílias é 

limitadora. Mesmo a educação sendo gratuita até a 6ª 

classe o aluno paga os materiais. Após a 6ª classe há 

manuais que são pagos, se não compram são 

prejudicados. 

28Universidades: propinas limitam a possibilidade de 

acesso29. 

Irmãs 

Canossianas 
Nenhum. 

Luta contra a corrupção, implementar programas 

ligados a moral, civismo e ética. 

FFD Alargamento da rede 

Melhoria da qualidade do ensino que é muito baixa e 

cultura educativa que deve ser reorganizada, educação 

pré-escolar, formação do professor é precária. 

Helpo 

Massificação do 

acesso ao ensino 

básico. 

Continuidade do ensino secundário. 

                                                      
26 
27 Carta Africana da Juventude: http://africa-

youth.org/sites/default/files/African%20Youth%20Charter%20(Portuguese)_0.pdf. 
28 
29 Propinas: Taxa de frequência paga pelo estudante. 

http://africa-youth.org/sites/default/files/African%20Youth%20Charter%20(Portuguese)_0.pdf
http://africa-youth.org/sites/default/files/African%20Youth%20Charter%20(Portuguese)_0.pdf
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DEJA 

Redução do 

analfabetismo – em 

1975, na 

independência 80% da 

população jovem e 

adulta era considerada 

analfabeta. Hoje é 

10%. 

Promover a continuidade da escolarização nas 

comunidades (5ª e 6ª classes para jovens e adultos), 

formação profissional para jovens, cursos de artesanato 

nas comunidades (com apoio das ONG), promover 

atividades formativas e geradoras de renda nas 

comunidades. 

EFOPE 

Ampliação da 

capacidade de 

atendimento da EFOPE 

Apesar dos esforços da EFOPE não é possível atender a 

todas as solicitações dos estudantes que pretendem 

formar-se. 

Olinto Daio 

Elaboração do Plano 

Estratégico de 

Educação, que 

atualmente está 

parado. 

 

Desenvolvimento 

curricular está parado. 

Formação dos professores, pré-escola e 

desenvolvimento de proposta curricular que ficou 

parada após sua saída do ministério, assim como o Plano 

Estratégico de Educação que não avançou. 

UNICEF Alargamento da rede 

Educação das raparigas (meninas). 

Articulação e apropriação das experiências 

desenvolvidas no país. 

 


