
 

Boletim Informativo-Rede Angolana de Educação para  Todos 1

 

Boletim Informativo 
Rede Angolana de Educação para Todos 

 
EDIÇÃO N.º 3   Agosto – Outubro      ANO: 2014 

 

 
 

O PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS JOVENS E 
ADULTOS EXIGE MÉTODOS APROPRIADOS PARA O SEU 

ÊXITO 
 

         

 
No ambito do projecto 

“Redes de cidadania activa: protecção social, educação e cidadãos para uma cooperação mais eficiente”  
DCI-NSAPVD/2012/307597 

 
O conteúdo deste Boletim é de sxclusiva responsabilidade da REDE  EPT e não pode, em caso algum, ser 

tomado como expressão das posições da União Europeia 



 

Boletim Informativo-Rede Angolana de Educação para  Todos 2

 

 
Um Olhar sobre a situação do sistema educacional em Angola 
 
Angola beneficia de um contexto macro-económico favorável 
devido a sua economia petrolífera que se traduz num alto PIB per 
capita e um Indíce de Desenvolvimento Humano acima da média 
africana. Esse contexto influencia talvez o facto do país 
desempenhar melhor que a maioria dos países Africanos no que 
se refere aos primeiros 4 objectivos de Educação ParaTodos 
(EPT). O ingresso no ensino primário é bastante elevado, 
enquanto que as taxas de alfabetização de jovens e adultos são 
bastante boas, a taxa de conclusão da primária de 35% deixa 
bastante a desejar, pois representa cerca de metade da média 
africana. O indicador de paridade de género mostra, no entanto, 
que é necessário prestar maior atenção à igualdade e o  baixo 
nível de retenção escolar no ensino primário (apenas 25,5%) 
requer também uma atenção urgente.  
A questão mais importante a ponderar  é a baixa proporção do 
orçamento da educação atribuida. 
A proporção de alunos em escolas não-formais em Angola é 
extremamente baixa (2%), um indicador que demonstra a 
necessidade de se adoptar mecanismos que concorram para a sua 
expansão e contribuir para um ensino gratuito e inclusivo a todas 
as crianças, jovens e adultos com necessidades de aprendizagem. 
 
A Redacção. 
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RECONHECIDO PAPEL DA 
SOCIEDADE CIVIL NO 
PROCESSO DE 
ALFABETIZAÇÃO 
 
O Ministro da Educação, Mpinda 
Simão, reconheceu o papel que 
tem sido desempenhado pelas 
organizações da sociedade civil 
para com o processo de 
alfabetização. 
Discursando no acto central das 
comemorações do dia 
Internacional da Alfabetização, 
assinalado a 8 de Setembro e que 
teve lugar no Instituto Nacional de 
Petr+oleos, no Sumbe, província 
do Cuanza-Sul, o Ministro da 
Educação anunciou  que o número 
de alfabetizadores ascendeu para 
19 mil 418 o que vai permitir 
alfabetizar cerca de um milhão 
165 mil 084 cidadãos e salientou 
que, para o efeito, estão em curso 
esforços para que a população 
alfabetizada tenha a possibilidade 
de dar continuidade aos seus 
estudos. 

 
Ministro da Educação quando 
discursava no acto alusivo ao 
dia internacional da 
Alfabetização 
 
 
 

 
 
O governante frisou que o 
programa de alfabetização e 
aceleração escolar aprovado em 
2007 e reforçado com o plano 
estratégico de revitalização da 
alfabetização 2012/2017, tem 
permitido a inserção de muitos 
cidadãos no programa, com vista a 
erradicação do analfabetismo na 
sociedade angolana. 
“A materialização deste programa, 
tem sido possível, porque existe 
uma parceria estratégica entre o 
Executivo e a sociedade civil, 
representada por instituições 
religiosas, ONGS, empresas, 
fundações filantrópicas, 
organizações internacionais e 
outras individualidades aos quais 
endereço o meu reconhecimento e 
apreço pelo árduo e abnegado 
trabalho que têm vindo a 
desenvolver em prol da 
alfabetização”, sublinhou o 
Ministro da Educação. 
O Titular da pasta da Educação, 
deu a conhecer que a organização 
das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura  
(UNESCO), adoptou para  as 
comemorações de 2014 o Lema” 
Alfabetização e desenvolvimento 
sustentável”, que constitui a chave 
necessária para a promoção de 
desenvolvimento sustentável. 
Mpinda Simão reconheceu os 
êxitos que têm sido alcançados em 
todas as províncias, através do  
Método “Sim Eu Posso”, cujas 
projecções apontam para uma taxa 
de alfabetização de 75.6 por cento 
no ano transacto com tendências 
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de um aumento em consequência 
de, há dois anos, o numero de 
alfabetizadores ter sofrido um 
incremento de 10 mil. 
  O governante salientou que 
estudos feitos mostram que a 
alfabetização pode desempenhar 
um papel na erradicação da 
pobreza, aumento das 
possibilidades de emprego, 
promoção da igualdade do género, 
melhoria da saúde familiar, 
protecção do ambiente assim 
como promoção do exercício de 
cidadania. 
“ Nesta perspectiva, o Ministério 
da Educação implementou a 
reforma dos currículos do 
programa de alfabetização e 
aceleração escolar, onde o 
processo de alfabetização 
ultrapassa as funções básicas de 
atribuição de competências da 
vida diária que possibilitem a 
realização das necessidades dos 
cidadãos, dando resposta ao 
desafio do Executivo de combater 
a fome e a pobreza”, afirmou o 
Ministro da Educação. 
Cuanza-Sul na vanguarda 
O Governador da provincia do 
Cuanza-Sul, Eusébio de Brito 
Teixeira, revelou que em relação 

ao Método “Sim Eu Posso” que se 
desenvolve com a assessoria 
Cubana, estão criados nos doze 
municípios, 302 pontos com 343 
turmas e um universo de sete mil 
966 cidadãos, sendo 35 mil 567 
são do sexo feminino, distribuídos 
por 740 docentes e mil 155 
alfabetizadores. 
Adiantou que na provincia 
frequentam aulas de alfabetização 
e aceleração escolar no corrente 
ano cerca de 57 mil e 308 
cidadãos de ambos os sexos. 
 
Acrescentou que no sensino geral 
a rede  escolar compreeende 525 
estabelecimentos de ensino, com 
um universo de 338 mil 165 
alunos dos quais 145 mil são do 
sexo feminino. 
Manifestou o engajamento do 
Governo da província, em torno 
do processo de alfabetização. 
 
 
“O governo do Cuanza-Sul, 
assume o processo de 
alfabetização como uma 
prioridade para o 
desenvolvimento do programa 
de combate a fome e á pobreza 
nas comunidades”, frisou.

  

Momento em que o 
Governador do Cuanza-Sul 

procedia a entrega de 
certificado a uma alfabetizanda 
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PROJECTO COMUNITÁRIO 
DE DESENVOLVIMENTO 
LOCAL LANÇADO DO 
CUANZA-SUL 
 
O Projecto denominado 
“Participação comunitária 
para o desenvolvimento local”, 
foi lançado no dia 2 de Setembro 
do corrente ano, na cidade do 
Sumbe, num acto testemunhado 
por membros do Governo da 
província, representantes das 
organizações da sociedade civil 
membros da Rede EpT, das 
autoridades tradicionais e da 
coordenação do programa de 
alfabetização e aceleração 
escolar. 

 
O lançamento do projecto foi 
testemunhado pelo Director 
provincial da Educação que 
representou o Governador da 
província 
 
O projecto, financiado pela 
União Europeia e a ICCO, 

conta com uma carteira de 
financiamento na ordem 1.100 
Euros, sendo 800 mil Euros da 
União Europeia e 300 mil da 
ICCO. Vai ser implementado nos 
Municípios do Amboim e da 
Quibala pela Assoaciação 
Angolana para Educação de 
Adultos, num período de três 
anos. 

 
Angels Sibindi, Representante 
da ICCO na África Austral 
 
 O representante da ICCO na 
África Austral, Angels Sibindi, 
uma organização eclesiástica 
Holandesa que contribuiu com 26 
por cento do valor global do 
projecto, garantiu a 
disponibilidade da sua 
organização no concerne ao 
acompanhamento de todo o 
projecto durante a sua vigência e 
mostrou-se satisfeito pela 
aceitação das autoridades locais 
para a execução do projecto no 
Cuanza-Sul. “Estamos satisfeitos 
com a presença neste acto de 
entidades dos vários segmentos 
da população nesta província e 
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encorajamos a prosseguirem 
nesta senda”, disse o 
representante da ICCO na Àfrica 
Austral. 
O director provincial da 
educação, ciência e tecnologia, 
Francisco de Figueiredo Júnior, 
que representou o Governador da 
província, Eusébio de Brito 
Teixeira, reconheceu que o 
projecto vai reforçar os 
mecanismos de participação das 
comunidades na identificação 
dos problemas mais comuns, no 
âmbito da governação 
participativa. 

 
O Director da Educação, 
Francisco de Figueiredo Júnior 
 
O director da educação 
considerou que na sua execução, 
o projecto vai promover 
competências das famílias e das 
comunidades, sobre a forma de 
encarar os desafios do 
desenvolvimento, nos vários 
domínios, sobretudo nos 
domínios de saneamento básico, 
preservação do ambiente, resgate 
dos valores morais e cívicos e 

promoção do associativismo, 
como sendo os pilares 
fundamentais para a inclusão 
social. 

 
O coordenador do PACODEL, 
Altino Nunes Gaita, durante a 
apresentação do projecto na 
Quibala 
 
Actos de apresentação ocorreram 
também nas sedes municipais do 
Amboim e Quibala que, 
igualmente, contou com a 
participação das autoridades 
administrativas, tradicionais, 
representantes das organizações 
da sociedade civil, de igrejas e de 
líderes comunitários. 
 
RECOMENDAÇÕES DA REDE 
DE PROTECÇÃO E PROMOÇÃO 
DOS DIREITOS DA CRIANÇA  
 
Os membros da rede de protecção e 
promoção dos direitos da criança na 
província do Cuanza-Sul, reunidos na 
cidade do Sumbe em seminário de 
capacitação sobre os mecanismos de 
protecção da criança, que decorreu no 
Sumbe, de 25 á 26 do mês de 
Setembro do corrente ano, 
recomendaram ao Governo a criação 
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de brigadas móveis pelos Serviços de 
Registo civil para permitir a expansão 
do sistema de registo nas 
comunidades, em cumprimento  do 
Despacho Presidêncial nº 80/13 de 5 
de Setembro. Para efeito, os membros 
da rede sugeriram a integração das 
organizações  da sociedade civil na 
implementações efectiva do plano 
nacional de massificação do registo 
civil. 
 
Promovido pela coordenação local da 
Rede Educação para Todos (EpT), a 
rede de protecção e promoção dos 
direitos da criança considerou 
imperioso o reforço das condições de 
higiene e tratamento de água, criação 
de cozinhas comunitárias e construção 
de mais  centros infantis em distintas 
localidades da província.  
 
A operacionalização do pavilhão de 
crianças imputáveis e do Centro de 
Reeducação de menores, situado no 
município da Cela, sob tutela dos 
Ministérios da Justiça e dos Direitos 
Humanos e do Interior,  a criação de 
núcleos de protecção a criança nas 
escolas  de ensino primário e segundo 
ciclos, bem como incluir o papel das 
famílias nas lideranças comunitárias, 
estimular a criatividade da criança 
sobre a divulgação da Constituição e 
compromisso da mesma nas escolas, 
reforçar a merenda escolar com 
produtos locais nas áreas rurais e a 
construção de mais escolas próximos 
da comunidades, foram outras 
recomendações saídas do encontro 
que também serviu para formar os 
membros sobre os instrumentos legais 
consagrados á defesa dos direitos da 
criança. 

 
PROMOVER A EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS 
CONCORRE PARA O COMBATE 
Á POBREZA 

 
Mesa que orientou os trabalhos da 
Rede de Protecção aos direitos da 
criança 
No tocante a formação, os membros 
da rede de protecção e promoção dos 
direitos da criança recomendaram a 
melhoria da relação entre escola e 
comunidade, inclusão social de alunos 
com necessidades educativas 
especiais em escolas normais e mais 
capacitação de professores, bem como 
da criação de mais espaços de debates 
e politicas que desencorajem o uso do 
álcool e delinquência juvenil. 
Na vertente sobre prevenção, 
tratamento e apoio á redução do 
impacto do VIH/SIDA nas crianças e 
famílias, foi recomendado o reforço 
dos programas de  sensibilização e 
expansão de  tratamento nas  zonas 
rurais. 
 
Os membros da Rede de protecção 
aos direitos da criança recomendaram 
também que se aplique com 
rigorosidade  severa as punições de 
agressão a criança e, ao mesmo 
tempo, educar a mesma sobre 
violência e a criação de linhas SOS de 
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denúncias de casos de violência que 
afecte as crianças. 
 
Foi igualmente recomendado que no 
âmbito da implementação dos 
programas municipais de 
desenvolvimento rural e combate á 
pobreza, que os administradores 
municipais possam inserir nos 
orçamentos projectos referentes á 
protecção da criança. 
O seminário de capacitação, foi 
orientado por técnicos da rede so 
Cuanza-Sul, em coordenação com a 
rede de protecção do Cazenga em 
Luanda e pelo Representante da 
organização não-governamental 
Italiana, CIES e enquadra-se dentro 
das acções do projecto co-financiado 
pela União Europeia Redes de 

cidadania activa: protecção social, 

educação e cidadãos para uma 

cooperação mais eficiente. Foram 
abordados temas como a 
operacionalização da Lei nº 25/ 12 de 
22 de Agosto 
e  estratégias para sua divulgação, 
apresentação e reflexão sobre o 
modelo de funcionamento das redes 
Cuanza –Sul e rede Cazenga de 
Luanda (Boas praticas e 
constrangimentos.  

 
Membros da Rede de protecção dos 
direitos da criança que 
participaram da acção formativa 

Na abertura do seminário, o chefe dos 
Serviços locais do Instituto Nacional 
da Criança (INAC) David Domingos, 
considerou que a protecção e 
promoção dos direitos da criança 
constitui prioridade absoluta pelo 
Executivo e exortou no sentido de 
todas as forças vivas envolverem-se 
para que se obtenham resultados 
satisfatórios. 

 
PRÉMIO NÓBEL DA PAZ-2014 
A paquistanesa Malala Yousafzai, 
jovem baleada na cabeça por 
militantes do Talibã em 2012 por 
defender a escolarização das 
mulheres, e o activista indiano 
Kailash Satyarthi foram agraciados 
com o prêmio Nobel da Paz de 2014. 
Malala foi premiada pela sua luta 
contra a opressão de crianças e jovens 
e pelo direito a todas as crianças à 
educação. 

O Comitê Nobel norueguês enfatizou 
que “a luta contra a opressão e pelos 
direitos de crianças e adolescentes 
contribui para a realização da 
fraternidade entre nações”. 

 Kailash Satyarthi foi distinguido pelo  
Comitê Nóbel por ter liderado várias 
formas de protesto e manifestação, 
todas pacíficas, concentrando-se na 
grave exploração de crianças para 
obtenção de benefícios financeiros. A 
sua acção contribuiu para o 
desenvolvimento de importantes 
convenções internacionais sobre os 
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direitos da criança. Kailash Satyarthi 
é engenheiro informático indiano e 
abandonou os computadores há 28 
anos para denunciar multinacionais 
que exploram crianças de 5 a 12 anos 
no seu país e encabeça a organização 
Global March, que libertou da 
escravidão empresarial cerca de 
80.000 crianças em mais de 160 
países. 

 
 
 
 
 


