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Há mais de sessenta anos a educação foi declarada um direito 
humano básico para cada indivíduo, e consagrada na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos em 1948.  Desde então foi 
reafirmado na Convenção Internacional sobre Direitos 
Económicos, Sociais e Culturais (1966), a Convenção sobre a 
Eliminação de todas as formas de Descriminação contra a Mulher 
(1979) e a Convenção sobre os direitos da Criança (1989), entre 
muitos outros instrumentos internacionais de direitos humanos. 
 
Em 1990, mais de 150 governos adoptaram a Declaração Mundial 
de Educação para Todos e Todas em Jomtien, na Tailândia, 
para  estimular os esforços para oferecer a educação adequada. 
Dez anos depois, em Dacar, no Senegal, o Forum Mundial de 
Educação reafirmou o seu compromisso e adotou os seis objetivos 
para a Educação para Todos (EPT) até 2015. 

Dentre os objectivos almejados, o sexto e último estabelecido 
para o cumprimento das metas tem como pano de fundo apelar os 
Estados membros a ter em conta sobre a qualidade do ensino, de 
acordo com os detalhes do referido objectivo que se segue: 

Objetivo 6: “Melhorar todos os aspetos da qualidade de 
educação e garantir a sua excelência para que resultados de 
aprendizagem, reconhecidos e mensuráveis, sejam atingidos 
por todos, especialmente em alfabetização, numeracia e 
aquisição de competências essenciais para a vida”. 
A Redacção. 
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WORKSHOP DEBATE POLITICAS PÚBLICAS LIGADAS 
A EDUCAÇÃO NO SUMBE 
Representantes das instituições públicas e das organizações da 
sociedade civil do Cuanza-Sul reflectiram, na cidade do Sumbe, 
as políticas públicas ligadas ao sector da educação, durante um 
wokshop enquadrado no projecto de Cidadania activa, 
implementado pela Associação Angolana para Educação de 
Adultos (AAEA) em cooperação com a organização não-
Governamental Italiana CIES. 
Promovido pela Rede angolana de educação para todos (EpT), em 
cooperação com o CIES Italiana, o workshop foi orientado pelo 
técnico da rede , Altino Nunes e pelo presidente da Rede, Víctor 
Barbosa. O workshop teve como objectivo reforçar a capacidade 
de mobilização dos esforços e acções da sociedade civil, dos 
actores não estatais em torno da colaboração com os detentores de 
poder de decisão para criar mudanças nas políticas sociais, 
convista a criar-se uma sociedade mais justa, bem como 
contribuir para um diálogo interinstitucional e a coordenação 
entre o sector público e privado para um desenvolvimento 
sustentável. 
A inciativa que contou com o financiamento da União Europeia, 
teve a duração de um dia e juntou técnicos do Instituto Nacional 
da Criança (INAC), da educação e das organizações da sociedade 
civil, membros da rede EpT e de igrejas. Foram abordados 
durante o workshop temas como conceito de políticas públicas, 
políticas públicas específicas para educação e  papel da sociedade 
civil na promoção da cidadania activa nas comunidades. 

 
O workshop que se baseou em três painéis permitiu o debate em 
plenária sobre o processo educacional em Angola e suas 
implicações, bem como dos constrangimentos inerentes ao pouco 
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envolvimento de vários actores nas fases de planificação e 
monitoria e da necessidade de se alocar mais verbas para 
responder á demanda. 
Os participantes também reflectiram sobre a problemática do 
género, quanto ao acesso no processo de ensino e aprendizagem, 
o papel dos conselhos de auscultação e concertação social 
(CACS) nos níveis comunais, municipais e provincial e sobre a 
Reforma educativa em curso no país. Os participantes 
consideraram que o êxito da reforma educativa passa pelo 
engajamento de todos os actores e, sobretudo das comunidades, 
permitindo a recolha de contribuições que concorram para o seu 
êxito. 

 
O debate sobre o género foi considerado pelos participantes como 
sendo a ferramenta que propicia a sociedade compreender as 
dinâmicas decorrentes da implementação das políticas públicas do 
sector  da educação. 
Os participantes consideram, por outro lado, que os conselhos de 
auscultação e concertação social é um espaço onde os cidadãos 
estão legalmente representados e, para o efeito, recomendaram 
reforçar os mecanismos da sua participação, devendo as 
autoridades prestar mais atenção ás suas contribuições. 
Outro aspecto destacado pelos participantes tem a ver com a 
necessidade da sociedade civil, as comunidades e outros actores 
estarem envolvidos na concepção das políticas públicas, sua 
monitoria e avaliação, no sentido de diminuir as debilidades que 
ainda se verificam  no processo de ensino - aprendizagem.  
Cooperação e diálogo 
O técnico da Rede EpT e  coordenador do projecto Cidadania 
Activa da Associação Angolana para a Educação de Adultos 
(AAEA) Altino Nunes, disse que a abordagem sobre políticas 
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públicas permite melhorar as capacidades dos actores não estatais 
para uma maior cooperação e dialogo sobre a educação. 
Adiantou que o debate sobre as políticas públicas no sistema 
educativo aperfeiçoa os mecanismos das oportunidades de acesso 
aos serviços formais e informais de protecção e reintegração 
social nas comunidades locais, com enfoque dos aspectos da 
governação local, em geral e, em particular sobre as vantagens e 
os direitos de uma cidadania activa. 
Altino Nunes sublinhou que as políticas públicas são um conjunto 
de programas, acções e actividades desenvolvidas pelo Estado, 
com a participação de actores públicos ou não estatais, que visam 
assegurar determinado direito de cidadania, para um determinado 
segmento social, cultural, étnico e económico. 
Altino Nunes realçou que Angola, os sectores da educação e da 
saúde são direitos dos angolanos, consagrados na Constituição, no 
que respeita a garantia da assistência médico-medicamentosa e a 
formação do cidadão também é reconhecida e está salvaguardada 
no Plano nacional de formação de quadros. 
Missão e âmbito do projecto 
O projecto de redes da cidadania activa que comprrende a 
protecção e promoção dos direitos da criança e da educação de 
qualidade para todos está sendo implementado nas províncias do 
Cuanza-Sul, Benguela e Luanda, pela Associação Angolana para 
Educação de Adultos (AAEA), em parceiria com a ONG Italiana 
CIES e conta com o financiado pela União Europeia. 
O projecto  tem entre os seus objectvos, contribuir para melhorar 
o dialogo interinstitucional e a coordenação entre o sector publico 
e actores não estatais para a busca de soluções que concorrem 
para no desenvolvimento sustentável, melhorar a eficiência e a 
eficácia dos serviços de programas sociais das instituições e dos 
Actores não Estatais nas componentes de assistência de grupos 
vulneráveis e  fortalecer as redes com instrumentos de 
participação activa dos cidadãos. 
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CONSTITUÍDOS FORUNS DE DESENVOLVIMENTO 
LOCAL NOS MUNICÍPIOS DO AMBOIM E QUIBALA 
 
Os municípios do Amboim e da Quibala, na província do Cuanza-
Sul, contam desde Dezembro de 2014, com Foruns de 
desenvolvimento local (FDL), um espaço de debate para actores 
não estatais, visando identificar os problemas que afectam as 
comunidades e articular junto das autoridades administrativas 
para a sua resolução. 
 
A iniciativa é da Associação angolana para a educação de adultos 
(AAEA), no quadro da implementação do projecto denominado 
"Participação comunitária no desenvolvimento local" que está 
sendo executado na província do Cuanza-Sul, desde Abril do 
corrente ano e que termina em Março de 2016. 
 
O projecto que conta com o financiamento da União Europeia e 
da ICCO Holandesa, tem o aval do Ministério da administração 
do território e do Governo da província do Cuanza-Sul, pretende 
criar espaços de articulação de diversos grupos de interesse locais, 
actores não estatais com as autoridadees administrativas locais 
para uma planificação conjunta  em torno do desenvolvimento 
local, bem como para a divulgação de boas práticas. 
 
Dentre os objectivos preconizados, os foruns de desenvolvimento 
local vão permitir aglutinar sinergias entre os líderes das 
comunidades, pessoas  singulares e representantes de vários 
grupos de interesse com os administradores comunais e 
municipais na identificação de questões prioritárias, sua inserção 
nos programas de desenvolvimento do Governo local, para 
responder os anseios  das populações locais. 
 
Assim, no quadro do  projecto de desenvolvimento local (PDL), a 
Associação Angolana para Educação de Adultos (AAEA), 
pretende formar um total de 120 membros para os foruns 
comunitários, sendo 60 para cada município. 
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Participantes á Sessão da constituição do Fórum de 
Desenvolvimento Local no Município do Amboim (Gabela) 
 
Nas sessões de apresentação oficial dos Fóruns de 
desenvolvimento local em que participaram os administradores 
municipais do Amboim e da Quibala, autoridades tradicionais, 
representantes de partidos políticos, líderes de igrejas e 
organizações da sociedade civil, foi debatida a necessidade de a 
AAEA alargar o número de foruns até ás comunas para permitir 
mais acutilância na abordagem das questões que afectam as 
comunidades e, de forma organizada, serem remetidas ás 
autoridades governamentais locais. 
 
O presidente de direcção da AAEA, Víctor Barbosa, disse que os 
foruns de desenvolvimento local são espaços que podem 
desenvolver a governação participativa nas comunidades e criar 
um ambiente de partilha dos resultados das acções a desenvolver 
nos diferentes domínios da vida social, económica e cultural das 
localidades envolvidas. 
Víctor Barbosa salientou que o processo democrático em curso no 
país deve envolver os membros das comunidades que, de forma 
responsável, emitem suas opiniões sobre as potencialidades que 
as mesmas apresentam para resolução dos problemas que surgem, 
ou sugerir ás autoridades administrativas locais medidas para a 
sua solução. 
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Angels Sibindi, representante da ICCO na África Austral 
 
O representante da ICCO Holandesa na África austral, Angels 
Sibindi, presente nas sessões de apresentação dos foruns nos 
municípios do Amboim e Quibala, referiu que a sua organização 
aceitou o desafio de apoiar o projecto por considerar ser actual, 
face á realidade angolana do processo democrático. "Nós somos 
co-financiadores do projecto porque entendemos que vai 
contribuir para a participação responsável dos cidadãos no 
processo de desenvolvimento local das comunidades", 
reconheceu. 

 
Manuel Fernando, Administrador Municipal da Quibala 
 
O administrador municipal da Quibala, Manuel Francisco 
Fernando, reconheceu a importância da constituição de foruns 
comunitários na sua região, que considerou "um espaço de 
afirmação das comunidades para o cumprimento dos deveres e 
direitos". 
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Participantes á reunião da constituição do Forum de 
Desenvolvimento Local (FDL) na Quibala 
 
Manuel Fernando garantiu que a sua administração vai apoiar o 
projecto, com meios a seu alcance, para que os foruns 
constituídos na sua região possam desenvolver um papel relevante 
e como a extensão do Conselho de auscultação e concertação 
social. "Nós temos o Conselho de auscultação e concertação 
social que representa os interesses das comunidades, mas 
devemos reconhecer o valioso contributo que os foruns vão trazer, 
porque integram vários líderes de opinião, alargando o espaço de 
participação das comunidades na vida pública", disse. 
 
As sessões de apresentação oficial dos foruns de desenvolvimento 
comunitário contaram com as participações do representante da 
ICCO Holandesa na África Austral, Angels Sibindi, de técnicos 
da AAEA central e local e de convidados. 
 
REDE EpT ANGOLA PARTICIPA NO DEBATE SOBRE 
POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO NA ETIÓPIA 
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Representantes dos países lusófonos (Angola, Cabo-Verde e 
Guiné-Bissau) 
A Rede Angolana de Educação para todos (EpT), participou da 
reunião realizada em Addis-Abeba, na Etiópia, que se debruçou 
ao debate sobre as políticas públicas de educação. 
 
A reunião decorreu de 11 à 14 de Dezembro de 2014 e juntou 
Representantes de 40 países Africanos, estando os países 
lusófonos representados por Angola, Cabo-Verde e Guiné-Bissau. 
 
A Associação Angolana para educação de Adultos (AAEA), na 
qualidade de Coordenadora da rede EpT em Angola esteve 
representada pelo técnico Sénior Altino Nunes.  
 
A reunião proporcionou o intercâmbio entre técnicos de países 
representados, nos domínios da “Educação á primeira infância”, 
“Modalidades de captação de recursos para a implementação de 
projectos de alfabetização de jovens e adultos”, “Advocacia junto 
dos Governos sobre as políticas de alfabetização para o alcance 
das Metas de Dakar” e sobre os “Desafios para ultrapassar os 
constrangimentos no domínio da alfabetização”. 
 
DEBATE DO relatório Social 2014 SOBRE a situação da 
Educação Em Angola 
A Associação Angolana para Educação de Adultos (AAEA), 
coordenadora da Rede Angolana da Sociedade Civil de Educação 
de Educação para Todos( EpT-Angola), promoveu, em 
cooperação com o Centro de Investigação Cientifica da 
Universidade Católica (CEIC), um debate em torno da 
apresentação do relatório social de 2013 sobre a situação da 
educação em Angola. 
O debate se realizou em Dezembro do ano transacto e teve lugar 
numa das salas do Instituto Nacional da Criança (INAC). 
O encontro que teve o patrocínio da União Europeia, e 
proporcionou aos membros da Rede EpT a apreciação e 
apropriação das ferramentas sobre a realidade da situação 
educacional em Angola e permitir uma melhor articulação das 
informações com grupos alvo. 
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Dentre os objectivos preconizados, a Rede EpT pretende com o 
debate contribuir para a divulgação dos resultados do estudo no 
seio da sociedade. 
 Permitir que os membros da Rede EpT- Angola, se apropriem 
dos aspectos chaves saídos do relatório Social como ferramenta 
para advocacia. 
 
PROMOVER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
CONCORRE PARA O COMBATE Á POBREZA 
 
 
 
 
 
 
 


