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Sumário Executivo  

O programa de Governo para a IX Legislatura (2016-2021) estabeleceu como ambição a 

edificação de um sistema educativo integrado de excelência, equitativo e inclusivo assente no 

conceito de “sociedade de conhecimento” com ênfase nas ciências, línguas e tecnologias, tendo 

em vista a construção de um perfil do cabo-verdiano cosmopolita e, portanto, aberto ao mundo. 

Esses desígnios traduzem-se nos principais documentos estratégicos de política, tais como: o 

Plano Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável (2017-2021), o Programa-Quadro de 

Cooperação das Nações Unidas para o Desenvolvimento – UNDAF – e do Governo de Cabo 

Verde para o horizonte 2018-2022, a Carta da Política Integrada (2013-2018), o Plano Estratégico 

de Educação para o horizonte 2017- 2021 e o Programa do Reforço Institucional do Setor da 

Educação para o período de 2018-2021. 

Assim, o Plano Estratégico da Educação 2017-2021 adota as seguintes opções estratégicas: 

▪ A universalização do acesso à Educação Pré-escolar para as crianças com 4-5 anos;   

▪ A extensão da Escolaridade Básica Obrigatória (EBO) até o 8º ano de escolaridade;  

▪ A extensão da gratuitidade da frequência até o 12º ano de escolaridade;   

▪ O enriquecimento e atualização dos currículos em todos os níveis a fim de se proporcionar 

uma educação de qualidade que resulte em competências relevantes para o emprego e 

para o empreendedorismo;   

▪ A expansão do Ensino Técnico e Superior, focalizada nas áreas económicas relevantes 

para o desenvolvimento do país;   

▪ Uma boa governação do Sistema Educativo, fortalecendo a gestão descentralizada.  

Estas medidas estratégicas prioritárias operacionalizam-se em torno de em três grandes pilares, a 

saber:  

▪ Universalização gradual do acesso à Educação Pré-Escolar e Secundário; 

▪ Melhoria da qualidade e relevância dos serviços educacionais; 

▪ Reforço da eficiência e da eficácia da gestão da educação. 

 

O objetivo geral deste relatório é apresentar os resultados da avaliação da implementação do PEE 

(2017-2021), servindo como documento de base a serem discutidos no atelier de revisão e 

validação do Ministério da Educação e seus parceiros:  

 

De uma forma mais específica,  

o Avaliar globalmente a implementação do PEE entre 2017 a 2020 à luz dos indicadores 

de resultados; 

o Identificar os pontos fortes e fracos e as áreas onde são necessários ajustes; 

o Avaliar o nível de financiamento e de realização das despesas com a implementação do 

PEE; 

o Formular recomendações para a melhoria do desempenho do PEE; 

o Prover subsídios a serem incorporados no próximo ciclo de planificação. 

 

A metodologia de trabalho privilegiou uma articulação constante com os principais stakeholders 

do Ministério da Educação e seus parceiros no processo de conceção e operacionalização do PEE, 

evolvendo os serviços centrais (DGPOG, DNE, IGE), especialmente a Unidade de Avaliação e 

Planeamento da DGPOG e o Comité Técnico, que são os responsáveis pela implementação, 

avaliação e seguimento dos projetos e das ações previstas nos planos. A abordagem metodológica 

estriba-se numa perspetiva participativa, combinando técnicas de recolha de dados qualitativos e 

quantitativos. De referir que se trata de uma avaliação centrada, sobretudo, nas informações e 

narrativas coligidas nos serviços centrais, nos relatórios e noutros documentos de referência 
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estratégica. Devido ao limite temporal, não foi possível auscultar outros atores dos serviços 

desconcentrados (delegações da educação) e diretores dos agrupamentos de escolas. 

O presente relatório encerra sete itens, os quais, numa perspetiva sequencial e integrada, 

pretendem descrever, analisar e avaliar o processo de implementação do PEE no período que se 

estende de 2017 a 2020. No primeiro item, Enquadramento, apresenta-se as grandes linhas 

estratégicas do Plano Estratégico e os objetivos da realização deste Relatório. No segundo, 

Abordagem metodológica, explicita-se a metodologia utilizada na recolha de informações 

necessárias a escrutinar a implementação do PEE. No terceiro, Evolução geral do sistema 

educativo, aborda-se de forma genérica a evolução dos principais indicadores dos subsistemas 

Pré-escolar e escolar durante a vigência do PEE.  No quarto, faz-se uma descrição dos principais 

eixos e projetos de intervenção. No quinto, Avaliação e constatações por níveis de ensino, 

efetua-se um escrutínio do grau de efetividade do PEE e um exame detalhado dos principais 

indicadores de resultado dos diferentes níveis de ensino e gestão do setor educativo. No sexto, 

Principais conclusões, apresenta-se as principais conclusões que resultaram da avaliação da 

implementação do PEE.  Finalmente, no sétimo item, Recomendações, sugere-se as principais 

recomendações para consolidar as forças e debelar as fraquezas identificadas no decurso da 

concretização do PEE, que servirão de pistas para o próximo ciclo de planeamento estratégico. 

 

Organização do sistema educativo e evolução dos principais indicadores 

O sistema educativo comporta os subsistemas da Educação Pré-escolar, da Educação escolar 

(Ensino Básico Obrigatório, Ensino Secundário e Ensino Superior) e Extraescolar (que abarca as 

atividades de alfabetização, educação básica de jovens e adultos). O sistema educativo inclui 

ainda uma componente de formação técnico-profissional que se articula com o sistema nacional 

de formação profissional. 

A nova arquitetura do sistema educativo resultante da alteração da lei de bases de 2018 institui o 

princípio da universalidade no acesso à Educação Pré-escolar, destinada às crianças de 4-5 anos; 

o Ensino Básico Obrigatório de 8 anos, organizado em dois ciclos, sendo o primeiro do 1º ao 4º 

ano, e o segundo do 5º ao 8º ano; o Ensino Secundário, com um único ciclo (9º ao 12º ano); o 

Ensino Superior (terciário/pós-secundário, conforme o organigrama infra). 

 

Evolução dos indicadores de acesso 

De acordo com dados provisórios do ME relativos ao ano letivo 2019/20, encontravam-se 

inscritas no subsistema Pré-Escolar 16.919 crianças (12%); no Ensino Básico Obrigatório (1ª ao 

8º ano), 84.018 alunos (60%); no Ensino Secundário (9º ao 12º ano) 31309 (22%); no Ensino 

Superior 8434 estudantes (6%), perfazendo um total de 140.685 efetivos. Um dos traços 

marcantes do sistema educativo é a existência de uma maior presença feminina em todos os níveis 

de ensino, com realce para os ensinos secundário e superior, com 54% e 60%, respetivamente, 

apesar de, em termos demográficos (censo 2010), a proporção de presença masculina ser 

ligeiramente superior à das mulheres (50,2% contra 49,8%). 

A taxa de acolhimento das crianças de 4-5 anos cresceu de forma lenta no decurso dos últimos 

quatro anos, situando-se na ordem dos 81% com paridade de género (0,98).  No EBO, há uma 

estabilização do número de alunos devido aos efeitos demográficos da redução da taxa de 

fecundidade, sendo a presença de meninos ligeiramente superior à de meninas (índice 0,93). De 

realçar o crescimento da taxa líquida de acesso em 6 pontos percentuais, passando de 86% para 

92,4%. No Ensino Secundário, verifica-se uma tendência de crescimento da taxa líquida, que 

passa de 51% para 53,8%, um aumento de mais de dois mil alunos. Todavia, persiste a disparidade 

de género, sendo o rácio de 120 meninas para cada 100 rapazes. No Ensino Superior, há uma 

tendência de redução de estudantes e uma grande disparidade de género a favor das mulheres, 

havendo em média 150 raparigas para cada 100 rapazes. 
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Quadro 1 - Evolução de indicadores de acesso no EPE, EBO, ES e Ensino Superior 

 

Fonte: ME (SEPC) 

Financiamento da Educação 

O esforço financeiro do Estado para suportar os custos de desenvolvimento dos diversos 

subsistemas do setor educativo traduz-se na evolução da proporção do orçamento do Estado 

destinado à Educação, que corresponde em média a 17% do Orçamento Geral do Estado e a 5% 

do PIB. De acordo com informações disponibilizadas pela DGPOG, no quinquénio 2016-2020, 

constata-se uma média de investimento no setor da educação de 50 milhões de contos, o que 

representa aproximadamente 10 milhões de contos ao ano, sendo a diferença entre o 

orçamentado e o executado calculado em 10% pontos percentuais por executar. As despesas 

com o Ensino Básico Obrigatório e o Ensino Secundário representam 68,3% do orçamento 

global do setor da educação. 

 

De referir ainda que as despesas com a Educação são suportadas em larga medida pelo Orçamento 

do Estado, com recurso às receitas fiscais, representando o financiamento dos parceiros (Nações 

Unidas/Unicef, Parceria Mundial para a Educação (GPE), Banco Mundial) 1,6 milhões de contos, 

o que evidencia maior autonomia do Estado em financiar as suas políticas públicas.  

 

Apreciação geral - Grau de cumprimento dos produtos do PEE  

Uma das dimensões para se avaliar a efetividade do PEE é aferir o grau de 

cumprimento/realização das atividades e, sobretudo, dos produtos previstos, tendo em vista a 

concretização dos resultados e das metas preconizados. 

Globalmente, identificou-se 112 produtos nos três níveis de educação/ensino, bem como para a 

gestão do setor da educação. O Ensino Básico Obrigatório e o Ensino Secundário (geral e técnico) 

representam quase a metade dos produtos previstos (47%), a Gestão Educacional (21%), o Ensino 

Superior (20%) e a Educação pré-escolar pouco mais de 11% dos produtos. 

Numa análise global das ações previstas para a EPE, EBO, ES e Ensino Superior, constata-se que  

78,6% dos produtos foram concluídos integral ou parcialmente contra 18% que ou não foram 

realizados ou não foram sequer iniciados. O grau de concretização é maior no EBO, com 91,7% 

dos produtos concretizados ou parcialmente efetivados, seguido do ES com 73,4% e do Ensino 

Superior, com 68,2%, conforme o gráfico infra. 

 

 

 

 

 

 

2016/17 2019/2020 2016/17 2019/2020 2016/17 2019/2020

Educação Pré-escolar 16394 16416 80% 81% 0,95 0,98

Ensino Básico Integrado 84584 84018 86% 92,7% 0,93 0,93

Ensino Secundário 29114 31309 51% 53,8% 1,2 1,2

Ensino Superior 12446 8439* 23% S/I 1,5 1,5

Indice de paridadeEfetivos Taxa Líquida de Acesso

Nivel de Ensino
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Gráfico - Grau de cumprimento dos produtos do PEE 

 

 

Principais conclusões  

No que concerne à Educação Pré-escolar, um subsistema que funciona em larga medida 

dependente das iniciativas das autarquias locais e das entidades privadas (lucrativas e sem fins 

lucrativos), a taxa de acolhimento cresceu ligeiramente, passando de 80% para 81,2%. Trata-se 

de uma taxa líquida de acesso elevada, pois, 4 em cada 5 crianças frequentam a EPE, porém, 

aquém da meta fixada para 2020 (97%). Todavia, a manter-se o atual ritmo de crescimento não 

será possível sequer atingir esta meta na próxima legislatura. Apesar dos ganhos conseguidos em 

termos de elaboração de um referencial curricular, formação contínua dos profissionais, reforço 

de materiais lúdico-pedagógicos e transferência de recursos aos municípios para subsidiar o 

acesso a esse subsistema, os desafios identificados aquando da elaboração do PEE, em 2016, 

ainda persistem e têm que ver com: (i) aprovação do quadro normativo promotor e regulador deste 

subsistema; (ii) incremento do acesso universal; (iii) qualificação dos profissionais, na perspetiva 

de permanência e desenvolvimento na carreira e (iv) melhoria da qualidade das aprendizagens da 

criança, preparando-a para o ingresso no EBO. 

O Ensino Básico Obrigatório, que representa aproximadamente cerca de 60% de todos os efetivos 

do sistema educativo, é o nível de ensino que foi objeto de mudanças mais significativas cujos 

indicadores de resultados atingidos são convergentes com as metas fixadas no PEE. Assim, a TLE 

do 1º ao 8º ano aproxima-se da universalização plena (92,4%) e o índice de paridade permanece 

em 0,93. De realçar que, em média, 8 em cada 10 alunos transitam para o Ensino Secundário.  

Os indicadores de eficácia interna (aprovação, reprovação e abandono) conheceram uma melhoria 

importante em relação a 2016/17, sendo a taxa de abandono atualmente residual (1,8%). 

Outrossim, os indicadores do processo de aprendizagem melhoraram, tendo 97% de professores 

com formação adequada e 100% dos manuais disponibilizados aos alunos. De acordo com os 

resultados da avaliação aferida, as crianças demostraram um desempenho positivo em Língua 

Portuguesa, mas revelaram grandes dificuldades em Matemática.  Em matéria de gestão, 

procedeu-se à reorganização da rede escolar com a institucionalização dos agrupamentos de 

escolas, potenciando maior rentabilização e sinergia dos recursos físicos, humanos, materiais e 

financeiros. Os maiores desafios do EBO, tendo em vista os ganhos da sua consolidação prendem-

se com: (i) capacitação dos diretores e professores para que os agrupamentos de escolas assumam 

maior autonomia da gestão do processo de ensino/aprendizagem e dos recursos humanos e 

materiais de que dispõem; (ii) capacitação dos diretores e professores em áreas específicas de 

avaliação e (iii)  maior qualificação das delegações concelhias, tendo em vista o cumprimento de 

suas funções de avaliação e acompanhamento do sistema educativo local. 

No que concerne à Educação Básica de Jovens e Adultos, as intervenções direcionadas aos jovens 

e adultos cingem-se à dinamização dos círculos de cultura e formação profissional de base, que 
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se concentram, sobretudo, nos concelhos da Praia, São Vicente e Sal.  Trata-se de um subsistema 

que ainda está fase de reconfiguração. De momento, está-se a gizar a reconceptualização da EBJA 

e sua melhor integração no conjunto do sistema educativo. Com efeito, os grandes desafios da 

EBJA prendem-se com (i) Revisão do quadro legal; (ii) atualização do programa de formação 

profissional; (iii) regulamentação do ensino recorrente e (iv) elaboração de qualificações 

profissionais do catálogo nacional de qualificações. 

No Ensino Secundário, constata-se que os indicadores de resultados dos projetos gizados foram 

parcialmente concretizados. Assim, a TLE aumentou ligeiramente, passando de 51,3% para 

53,8%, mas pontua-se muito aquém da meta fixada – 74,4%. A proporção dos alunos que 

frequentam o Ensino Técnico (4%) oscilou ligeiramente em relação aos dados de 2016/17 (3%), 

ficando, entretanto, aquém da meta prevista (10%). A disparidade de género (1,2) mantém-se a 

favor das raparigas, devido ao seu melhor desempenho e permanência (menor taxa de abandono). 

No que se refere à eficácia desse subsistema, verificam-se progressos na taxa de aprovação, que 

cresceu sete pontos percentuais, e na redução substancial da taxa de abandono em cinco pontos 

percentuais (6% para 1,6%) devido aos efeitos do alargamento da gratuidade ao Ensino 

Secundário. Ademais, a taxa de professores com formação adequada abrange a quase totalidade 

do corpo docente (97%).  Contudo, pouco se avançou na implementação da revisão curricular 

deste nível de ensino e, consequentemente, na produção de materiais didáticos para suportar o 

processo de ensino/aprendizagem. Aliás, a falta de manuais escolares para o ES é dos principais 

constrangimentos desse nível de ensino que, entretanto, se reproduz há vários anos. De referir que 

a última revisão data do ano letivo 1998/1999. 

No que se refere à gestão, a nova configuração da rede escolar, com a introdução de agrupamentos 

de escolas, contribuiu para uma maior integração e articulação do ES com o EBO, permitindo a 

racionalização de recursos humanos e materiais. Contudo, apesar de a esmagadora maioria dos 

novos órgãos estarem funcionais, verifica-se que ainda há necessidade de apropriação de novos 

instrumentos de gestão, especialmente no que se refere à elaboração do projeto educativo.  

 Os grandes desafios do ES resumem-se a: (i) expansão da taxa de acesso e a melhoria do índice 

de paridade; (ii) aumento da frequência ao Ensino Técnico; (iii) melhoria da eficácia interna 

mediante a diminuição da taxa de reprovação; (iv) revisão curricular e disponibilidade de manuais 

escolares; (iv) incremento da utilização das TIC no processo de ensino/aprendizagem e na gestão 

pedagógica; (v) capacitação das direções dos agrupamentos de escolas e das delegações da 

educação para apropriação dos instrumentos de gestão. 

Relativamente ao Ensino Superior, importa realçar que após o crescimento exponencial da 

procura na última década e meia, nota-se agora uma redução significativa dos efetivos (34%) em 

relação ao ano letivo 2016/17, o que inviabilizou o cumprimento da meta fixada em 31,2% em 

2020.  De referir ainda que persiste a disparidade de género no acesso a esse subsistema, existindo 

hoje 140 mulheres para 100 homens nas IES. Em termos da qualidade e relevância, estas procuram 

maior adequação das suas práticas às exigências da Agência Reguladora do Ensino Superior, que 

dispõe de competências para avaliação e acreditação dos ciclos de estudos.  A definição e 

implementação de uma agenda de investigação e o financiamento de projetos de investigação são 

sinais importantes na promoção de uma cultura de investigação, mas esta dependerá da criação 

de um fundo para sua sustentabilidade que, entretanto, ainda não foi instituído.   

De entre os grandes desafios do desenvolvimento do Ensino Superior figuram a reversão da 

tendência de queda da procura interna por este subsistema, a melhoria da qualidade e da relevância 

da oferta formativa e sua relação com os desafios centrais da sociedade e do mercado, a melhoria 

da qualificação do corpo docente a tempo integral, pois, dela depende a qualidade do ensino e do 

incremento da investigação, o reforço da capacidade técnica do Gabinete do Ensino Superior, 

Ciência e Tecnologia e da Agência Reguladora do Ensino Superior, tendo em vista o 

aperfeiçoamento da formulação e implementação de políticas conducentes à promoção da 

qualidade do ensino, ao incremento da investigação  e  extensão do conhecimento às esferas da 

sociedade e do mercado. 
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No que concerne ao pilar “Gestão para a Mudança”, denota-se a melhoria da capacidade 

institucional do ME na pilotagem do sistema educativo, quer através do da capacidade 

organizativa dos serviços centrais e desconcentrados quer na reorganização da rede escolar e sua 

gestão, numa perspetiva de integração pedagógica e administrativa do EBO com o ES, 

promovendo a economia de recursos físicos, humanos e materiais. Outrossim, a generalização do 

SIGE – que contribuiu para melhorar a eficiência e a eficácia na gestão pedagógica e 

administrativa dos estabelecimentos de ensino e dos serviços centrais/desconcentrados – e a 

instalação da unidade de avaliação configuram-se em iniciativas que possibilitam ao setor a 

melhoria da qualidade de informações de suporte à decisão nos mais diferentes níveis de gestão 

do setor educativo.  Entrementes, permanecem ainda vários desafios, designadamente na 

implementação de um quadro legal indutor do desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, 

capacidade de avaliação e seguimento dos projetos educativos, articulação intra e inter setorial, 

capacitação dos técnicos dos serviços centrais e desconcentrados na produção e divulgação 

atempada das informações estatísticas de todos os níveis de ensino. 

 

Grau de efetividade global de realização dos produtos do PEE 

Para estimar o grau de efetividade do PEE, é preciso ter-se em conta que o peso dos diferentes 

níveis de ensino não é o mesmo se se levar em consideração, quer o universo dos alunos que cada 

nível de ensino abarca quer a dotação orçamental no que diz respeito ao orçamento 

disponibilizado para a implementação dos projetos do PEE, quer ainda a prioridade estabelecida. 

Com base nesses critérios, atribuiu-se ao EBO um peso de 50%, o Ensino Secundário, 20%, o 

Pré-escolar 15%, o Ensino Superior (10%) e a Gestão Educacional (5%). 

Com efeito, com base nesses parâmetros, tomando-se em consideração apenas os produtos 

concluídos integralmente, estima-se que o grau de realização do PEE é de 59%, sendo de 82% se 

se levar em conta as atividades realizadas integralmente e/ou parcialmente.  

Em suma, numa perspetiva global, conclui-se que houve uma muito boa capacidade de 

implementação dos projetos de intervenção relativos ao EBO, que representa 60% dos alunos do 

sistema e quase 40% do orçamento global do ME. O mesmo não acontece com a Educação Pré-

escolar em que houve menor capacidade em debelar fraquezas estruturais há muito identificadas 

(quadro legal e qualificação dos profissionais). No Ensino Secundário, a maioria dos projetos 

previstos foi parcialmente concretizada, sendo os demais não realizados ou, ainda, em vias de 

execução. A mesma tendência prevalece com o Ensino Superior. 

 

Principais recomendações para o novo ciclo de elaboração do PEE 

O Plano Estratégico da Educação para o horizonte 2017-2021 adotou um conjunto de opções 

estratégicas e estabeleceu metas ambiciosas/corajosas para os subsistemas Pré-escolar e Escolar 

(EBO, ES e E. Sup.) com vista a alinhar o sistema educativo com os grandes desafios de 

desenvolvimento do país. A maioria dos projetos de intervenção previstos nos diferentes níveis 

do sistema foram implementados (integral ou parcialmente), sobretudo no EBO, permanecendo 

vários desafios que devem ser enfrentados no ciclo de planeamento que se avizinha. 

Nestes termos, as principais recomendações para os diferentes níveis de educação/ensino e de 

gestão do sistema educativo são as seguintes: 

Para o subsistema Educação Pré-escolar, consistem no seguinte: 

• Aprovação e implementação do regime jurídico da Educação Pré-escolar que estabeleça 

a organização, funcionamento e avaliação desse subsistema; 

• Reforço do engajamento do Estado central e das autarquias na expansão do acesso ao Pré-

escolar; 
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• Incremento de construção de jardins de infância nos espaços urbanos de maior 

concentração demográfica; 

• Reabilitação de infraestruturas dos jardins de infância e sua adequação às crianças com 

necessidades educativas especiais; 

• Assunção da gratuidade no setor público; 

• Adoção de um programa de qualificação e reconversão dos profissionais; 

• Revisão da carreira dos profissionais através da inclusão do perfil de monitores; 

• Reforço dos materiais lúdico-didáticos; 

• Promoção de intercâmbio entre profissionais da EPE e professores do 1º ciclo do EBO; 

• Melhoria da gestão administrativa e pedagógica dos jardins de infância; 

• Promoção de fóruns de partilha de experiências entre as entidades públicas e privadas que 

atuam no setor do Pré-escolar. 

No que se refere ao EBO, as principais recomendações prendem-se com: 

• Reforço da alimentação escolar aos alunos do 7º e 8º anos, com forte aposta na produção 

local; 

• Dotar as EMAEI de recursos humanos e materiais adequados às necessidades existentes; 

• Criação de condições para que a matriz curricular seja implementada na íntegra em todas 

escolas/agrupamentos, nomeadamente nos domínios das TIC, Educação Física e 

Educação Artística; 

• Reforço de capacitação dos professores e gestores nas áreas de gestão do currículo e do 

processo de avaliação da aprendizagem; 

• Qualificação dos docentes em linguagem gestual e em educação especial; 

• Apetrechamento das escolas com recursos tecnológicos; 

• Qualificação dos professores e gestores no uso das TIC no processo de 

ensino/aprendizagem e no seguimento das atividades pedagógicas; 

• Produção de recursos pedagógicos com recurso às TIC; 

• Promover maior alinhamento do Ensino Básico de Adultos com o Ensino Técnico e 

formação profissional, em articulação com as escolas técnicas e centros de Emprego e 

Formação Profissional; 

• Capacitação dos gestores/diretores para que os agrupamentos e escolas possam 

desempenhar um papel-chave no planeamento e gestão do processo de ensino 

aprendizagem; 

• Capacitação das delegações da educação, tendo em vista a melhoria da capacidade de 

seguimento da implementação das políticas educativas. 

• Qualificação dos docentes e gestores no uso das TIC no processo de ensino/aprendizagem 

e no seguimento das atividades educativas. 

Relativamente à Educação Básica de Jovens e Adultos, eis as recomendações mais relevantes:  

• Elaboração dos currículos da Educação de Adultos de forma integrada, assente numa 

abordagem por competências e estrutura modular; 

• Adaptação da EBA à escolaridade obrigatória, com integração de novas disciplinas 

(línguas estrangeiras, TIC) articuladas com o ensino profissionalizante; 

• Revisão e/ou atualização do quadro legal da EBJA (regulamentação da prática 

pedagógica; sistema de avaliação e monitorização, condições de acesso e frequência); 

• Atualização do programa de Formação Profissional de Base da Educação de Adultos 

• Regulamentação do ensino recorrente numa perspetiva de elevação do nível cultural e de 

aprendizagem ao longo da vida; 

• Ações de formação inicial e contínua para os formadores para a Educação de Adultos 

• Reforço de articulação entre a EBJA e o EBO, de modo a permitir a transição dos alunos 

entre esses subsistemas; 

• Melhorar as respostas aos jovens e adultos com NEE; 
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• Reforço da orientação escolar e profissional para os jovens e adultos que frequentam a 

EBJA; 

• Elaboração de qualificações profissionais do CNQ de nível II e II; 

• Atualização das ofertas formativas a nível da formação profissional de base para dar 

resposta às demandas do setor produtivo. 

No que concerne ao Ensino Secundário, propõe-se a adoção das seguintes ações: 

• Incremento da universalização do acesso; 

• Adequação da lei de acesso e permanência ao novo sistema de ensino; 

• Redução da disparidade de género; 

• Implementação da revisão curricular nas vias geral e técnica (conceção de novos 

programas, produção de materiais didáticos); 

• Capacitação dos professores e gestores no uso das TIC no processo de ensino 

aprendizagem e no seguimento de atividades educativas; 

• Integração de ferramentas de comunicação e de aprendizagem colaborativa no processo 

de ensino aprendizagem; 

• Produção de conteúdos multimédia de suporte ao ensino/aprendizagem; 

• Aplicação da avaliação aferida no ES; 

• Promoção da frequência à via técnica através da sensibilização dos alunos e das famílias; 

• Atribuição de bolsas aos alunos provenientes de famílias vulneráveis que queiram 

frequentar a via técnica; 

• Atualização dos laboratórios e das oficinas tanto na via técnica como na via geral; 

• Diversificação de ofertas formativas para a via técnica alinhadas com as demandas do 

setor produtivo (mercado de trabalho); 

• Consolidar a implementação da dupla certificação na via técnica; 

• Reforço da formação continua do pessoal docente numa perspetiva de especialização por 

áreas; 

• Melhoria das condições de conetividade; 

• Efetivação do SIGE no Ensino Técnico; 

• Capacitação dos diretores dos agrupamentos de escolas para melhorar a apropriação dos 

instrumentos de gestão, particularmente na elaboração do projeto educativo; 

• Reforço da formação do corpo docente em matéria de avaliação das aprendizagens. 

Relativamente ao Ensino Superior, recomenda-se: 

• Melhoria da qualidade e relevância da oferta formativa; 

• Adoção de medidas indutoras de aumento da procura interna pelo Ensino Superior; 

• Conceção e implementação de uma política de qualificação de docentes/investigadores 

das IES; 

• Adoção de mecanismos efetivos e sustentáveis que permitam o desenvolvimento na 

carreira dos professores das IES; 

• Capitalização das competências académicas da diáspora e da cooperação internacional 

interuniversitária (redes de mobilidade de docentes); 

• Promoção de programas de iniciação científica e de apoio à operacionalização da Agenda 

de Investigação; 

• Criação e implementação de um fundo sustentável de apoio à investigação; 

• Melhorar a capacidade institucional das IES em matéria de auto-avaliação; 

• Reforço da capacidade do GESCT na definição de políticas e no planeamento estratégico; 

• Reforço da capacidade da ARES na avaliação e regulação das IES; 

• Reforço da capacidade de produção e divulgação de informações estatísticas; 

• Adequação da modalidade de financiamento para formação superior que responda às 

necessidades dos candidatos ao Ensino Superior; 

• Regulamentação e capacitação das IES em matéria de Ensino a Distância (EaD). 
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Finalmente no que diz respeito à gestão institucional para a mudança, sugere-se: 

• Reforço da capacidade dos técnicos dos serviços centrais e desconcentrados; 

• Reforço da articulação e comunicação entre os serviços centrais e desconcentrados; 

• Fortalecimento da capacidade da unidade de avaliação e planeamento, tendo em vista o 

seguimento mais eficaz dos projetos educativos; 

• Reforço da capacidade de recolha, tratamento e divulgação dos dados estatísticos; 

• Capacitação dos serviços centrais e locais para uma melhor apropriação do SIGE; 

• Reforço da autonomia administrativa e financeira das estruturas educativas para a 

implementação dos seus planos de atividades e projetos educativos;  

• Reforço da Ação Social Escolar no acesso, na subsidiação, alimentação e saúde, 

transporte, residências estudantis, kits escolares. 

• Definição de um quadro de pessoal especializado nas diferentes funções dos serviços de 

gestão educativa; 

• Promoção das parcerias entre as delegações da educação e as entidades locais; 

• Reforço das parcerias com os serviços públicos/privados para generalização de acesso à 

eletricidade e comunicação nas escolas e, promoção das energias renováveis;  

• Promoção da partilha de boas práticas dos professores e dos agrupamentos e escolas; 

• Regulamentação dos subsídios destinados aos órgãos dos agrupamentos de escolas; 

• Adequação do quadro legal sobre acesso e permanência; 

• Aprovação e implementação do Sistema Nacional de Avaliação das Aprendizagens; 

• Aprovação e implementação do quadro legal sobre a educação inclusiva: 

• Adequação do quadro legal sobre educação básica de jovens e adulto
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1. Enquadramento 

1.1. Evocação do contexto e orientações políticas 

 

De acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), em linha com os direitos educativos 

consagrados na Constituição da República, são atribuídas ao Estado, no quadro da sua política 

pública, (i) garantir o ensino básico universal, obrigatório e gratuito; ii) garantir uma educação 

permanente, através do sistema público e eliminar o analfabetismo; iii) garantir o acesso aos graus 

elevados do ensino e investigação; iv) estabelecer progressivamente a gratuidade de todos os 

graus de ensino; e v) assegurar o ensino adequado aos cidadãos portadores de necessidades 

educativas especiais. 

O programa de Governo para a IX Legislatura (2016-2021) estabeleceu como ambição a 

edificação de um sistema educativo integrado de excelência, equitativo e inclusivo assente no 

conceito de “sociedade de conhecimento” com ênfase nas ciências, línguas e tecnologias, tendo 

em vista a construção de um perfil do cabo-verdiano cosmopolita e, portanto, aberto ao mundo. 

Esses desígnios traduzem-se nos principais documentos estratégicos de política, tais como: o 

Plano Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável (2017-2021), o Programa Quadro de 

Cooperação das Nações Unidas para o Desenvolvimento – UNDAF – e do Governo de Cabo 

Verde para o horizonte 2018-2022, a Carta da Política Integrada (2013-2018), o Plano Estratégico 

de Educação para o horizonte 2017- 2021 e o Programa do Reforço Institucional do Setor da 

Educação para o período de 2018-2021. 

Assim, o Plano Estratégico da Educação 2017-2021 adota as seguintes opções estratégicas: 

▪ A universalização do acesso ao Ensino Pré-escolar para crianças com 4-5 anos;   

▪ A extensão da Escolaridade Básica Obrigatória até o 8º ano de escolaridade;  

▪ A extensão da gratuitidade da frequência até o 12º ano de escolaridade;   

▪ O enriquecimento e atualização dos currículos em todos os níveis a fim de se proporcionar 

uma educação de qualidade que resulte em competências relevantes para o emprego e 

para o empreendedorismo;   

▪ A expansão do Ensino Técnico e Superior, focalizada nas áreas económicas relevantes 

para o desenvolvimento do país;   

▪ Uma boa governação do Sistema Educativo, fortalecendo a gestão descentralizada.  

Estas medidas estratégicas prioritárias operacionalizam-se em torno de três grandes pilares, a 

saber:  

▪ Universalização gradual do acesso à Educação Pré-escolar e ao Ensino Secundário; 

▪ Melhoria da qualidade e relevância dos serviços educacionais; 
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▪ Reforço da eficiência e da eficácia da gestão da educação. 

 

Neste sentido, volvidos quatro anos após a conceção e implementação dos programas e planos 

previstos no PEE, impõe-se proceder à avaliação global e aprofundada dos seus resultados, por 

forma a compulsar, numa perspetiva crítica, os constrangimentos e as forças inerentes ao processo 

de implementação dos projetos e ações e, ao mesmo tempo, propor a introdução de ações 

corretivas para o futuro.  De referir que a realização desta avaliação do PEE, na fase final do seu 

ciclo de implementação, é uma iniciativa pioneira acordada com os parceiros internacionais do 

ME em matéria de educação. 

1.2. Objetivos  

1.2.1. Objetivo geral 

Nestes termos, o objetivo geral deste relatório é apresentar os resultados da avaliação da 

implementação do PEE (2017-2021), servindo como documento de base a serem discutidos no 

atelier de revisão e validação do Ministério da Educação e seus parceiros. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

De uma forma mais específica:  

o Avaliar globalmente a implementação do PEE entre 2017 a 2020 à luz dos indicadores 

de resultados; 

o Identificar os pontos fortes e fracos e as áreas onde são necessários ajustes; 

o Avaliar o nível de financiamento e de realização das despesas com a implementação do 

PEE; 

o Formular recomendações para a melhoria do desempenho do PEE; 

o Prover subsídios a serem incorporados no próximo ciclo de planificação. 

 

O presente relatório encerra sete itens, os quais, numa perspetiva sequencial e integrada, 

pretendem descrever, analisar e avaliar o processo de implementação do PEE no período que se 

estende de 2017 a 2020. No primeiro item, Enquadramento, apresenta-se as grandes linhas 

estratégicas do Plano Estratégico e os objetivos da realização deste Relatório. No segundo, 

Abordagem metodológica, explicita-se a metodologia utilizada na recolha de informações 

necessárias a escrutinar a implementação do PEE. No terceiro, Evolução geral do sistema 

educativo, aborda-se de forma genérica a evolução dos principais indicadores dos subsistemas 

Pré-escolar e escolar durante a vigência do PEE.  No quarto, faz-se uma descrição dos principais 

eixos e projetos de intervenção. No quinto, Avaliação e constatações por níveis de ensino, 

efetua-se um escrutínio do grau de efetividade do PEE e um exame detalhado dos principais 

indicadores de resultado dos diferentes níveis de ensino e gestão do setor educativo. No sexto, 
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Principais conclusões, apresenta-se as principais conclusões que resultaram da avaliação da 

implementação do PEE. 

 Finalmente, no sétimo item, Recomendações, sugere-se as principais recomendações para 

consolidar as forças e debelar as fraquezas identificadas no decurso da concretização do PEE, que 

servição de pistas para o próximo ciclo de planeamento estratégico. 

 

 2.Abordagem metodológica para a elaboração do Relatório 

 

Os ciclos de avaliação são períodos de análise, reflexão e diálogo permanentes sobre a afetividade 

e performance dos resultados da execução de programas, projetos e ações. Nesse processo, é 

imperativo a compreensão dos motivos do cumprimento e/ou não cumprimento e/ou superação 

das metas e dos indicadores gizados, realçando, numa perspetiva crítica, os constrangimentos e, 

bem assim, as medidas de remediação executadas com vista à eventual correção de rumos. Por 

isso, trata-se de um momento crucial para a partilha conjunta das lições aprendidas, ou seja, de 

uma aprendizagem integrativa, bem como para introdução de melhorias nos processos 

operacionais e de gestão dos serviços responsáveis pela implementação, seguimento e avaliação 

dos planos. 

A metodologia de trabalho privilegiou uma articulação constante com os principais stakeholders 

do Ministério da Educação e seus parceiros no processo de conceção e operacionalização do PEE, 

evolvendo os serviços centrais (DGPOG, DN, IGE), especialmente a Unidade de Avaliação e 

Planeamento da DGPOG e o Comité Técnico, que são os responsáveis pela implementação, 

avaliação e seguimento dos projetos e das ações previstas nos planos. 

A abordagem metodológica estriba-se numa perspetiva participativa, combinando técnicas de 

recolha de dados qualitativos e quantitativos.  

Assim, a abordagem qualitativa assenta na: 

▪ Análise documental:  leitura e sistematização de informações insertas nos estudos, planos, 

relatórios, legislação e outra documentação relevante; 

▪ Grupos focais: realização de encontros com técnicos do Ministério de Educação (Comité 

Técnico) e outros técnicos dos serviços centrais, tendo em vista a recolha de subsídios 

relativamente ao grau de cumprimento dos planos, a identificação de fraquezas e forças, 

bem como a definição de linhas estratégicas para as ações futuras; 

▪ Entrevista: entrevista à pessoa chave, cuja trajetória institucional e profissional pode 

aportar contribuições na elaboração deste estudo.   

Entretanto, importa realçar que a realização deste exercício partilhado de avaliação fez-se, por um 

lado, num contexto de uma remodelação governamental, que se traduziu na nomeação do então 

Secretário de Estado de Educação para o cargo de Ministro da Educação e em algumas alterações 



 

4 
 

nas delegações da educação e chefias de topo e intermédias deste serviço estatal. Por outro, um 

ataque informático à rede do Estado dificultou a comunicação, via e-mail institucional, entre os 

dirigentes e técnicos dos serviços centrais e desconcentrados. Soma-se a tudo isto o contexto 

sanitário que embaraçou a realização de encontros presenciais com alguns dirigentes. 

Além disso, trata-se de uma avaliação centrada, sobretudo, nas informações e narrativas coligidas 

nos serviços centrais, nos relatórios e noutros documentos de referência estratégica. Devido ao 

limite temporal, não foi possível auscultar outros atores dos serviços desconcentrados 

(delegações) e diretores dos agrupamentos de escolas. 

 

3. Evolução geral do sistema educativo (2017-2021) 

 

3.1. Organização do sistema de ensino e de gestão 

O sistema educativo comporta os subsistemas da Educação Pré-escolar, da Educação Escolar 

(Ensino Básico Obrigatório, Ensino Secundário e Ensino Superior) e Extraescolar (que abarca as 

atividades de alfabetização, educação básica de jovens e adultos, conforme o organigrama infra). 

O sistema educativo inclui ainda uma componente de formação técnico-profissional que se 

articula com o sistema nacional de formação profissional. 

 A nova arquitetura do sistema educativo resultante da alteração da lei de bases de 2018 institui o 

princípio da universalidade no acesso à Educação Pré-escolar destinada às crianças de 4-5 anos, 

o Ensino Básico Obrigatório de 8 anos, organizado em dois ciclos, sendo o primeiro (1º ao 4º ano) 

e o segundo (5º ao 8º ano); o Ensino Secundário, com um único ciclo (9º ao 12º ano) e o Ensino 

Superior (terciário/pós-secundário), conforme o organigrama infra. 
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Ilustração 1: Organigrama do Sistema Educativo 

 

Fonte: PEE, 2017-2021 

A governança do setor de Educação contém, por um lado, os órgãos de gabinete de auscultação e 

apoio à decisão do Ministro, a saber, (i) o Gabinete do Ministro, (ii) o Conselho Nacional de 

Educação; (ii) o Conselho Nacional do Ensino Superior de Ciência e Tecnologia, (iii) o Conselho 

do Ministério. 

Por outro, acomoda os serviços centrais de estratégia e planeamento, tais como a) Direção 

Nacional de Educação (DNE - integra os serviços de Gestão Educativa e Desenvolvimento 

Curricular;  Ensino Técnico Profissional  e de Educação de Jovens e Adultos; Inclusão Educativa 

e Promoção da Cidadania e Multimédia e Educação); b) Direção-Geral de Planeamento, 

Orçamento e Gestão (DGPOG – que comporta os serviços de Estudos, Planeamento e 

Cooperação; Gestão Financeira e Patrimonial e Gestão de Recursos Humanos); c) Inspeção Geral 
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da Educação (IGE); d) Gabinete do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia (GESCT que comporta 

os serviços de Ensino Superior e Ciência e Tecnologia).  

Ilustração 2 – Organograma do sistema de governança do setor educativo 

 

Fonte: Orgânica ME 

Além dos serviços centrais acima referidos, a gestão do setor da educação integra os serviços de 

base territorial, as delegações da educação, em cada um dos 22 municípios do país, que funcionam 

sob a direção dos serviços centrais. Elas integram as seguintes áreas funcionais: a) Supervisão 

Pedagógica, b) Educação Inclusiva; c) Formação de jovens e adultos; d) Planeamento e 

Estatística; e) Ação Social e Saúde Escolar; f) Administrativa e financeira. 

3.2. Evolução dos principais indicadores entre 2016/17-2019/2020 por nível de 

ensino 

 

3.2.1. Educação Pré-escolar 
 

No que se refere à Educação Pré-escolar, verifica-se uma trajetória de crescimento lento das 

crianças que frequentam o Pré-escolar, passando de 16.394 crianças para 16.919, no ano letivo 

2019/2020. De igual modo, nota-se um ligeiro crescimento do número de jardins de infância, 
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passando de 576 para 582 unidades, e um aumento relevante dos profissionais de educação de 

quase uma centena nesse período temporal. 

Gráfico 1 Evolução do número de estabelecimentos, crianças e profissionais da EPE 

2016/17 a 2019/2020 

 

 

Fonte: ME(SEPC) 

3.2.2. Ensino Básico Obrigatório 
 

No Ensino Básico Obrigatório, verifica-se uma estabilização dos alunos na ordem dos 84 mil, 

devido provavelmente à redução da taxa de fecundidade,1 um crescimento dos números de 

professores (4.273) e uma redução do número de estabelecimentos em resultado da reorganização 

da rede escolar com implementação dos agrupamentos de escolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 De acordo com os dados do INE, a taxa de fecundidade diminuiu de 2,9 em 2005, para 2,5 em 2018. 

INE. Terceiro Inquérito Demográfico e de Saúde em Cabo Verde (IDSR-III) 
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Gráfico 2-Evolução dos estabelecimentos, alunos e professores do EBO - 2016/17 a 

2019/2020. 

 

Fonte: ME(SEPC) 

3.2.3. Ensino Secundário 
 

No Ensino Secundário, denota-se uma tendência de crescimento dos alunos, passando de 29.114 

alunos para 31.309, devido à institucionalização da obrigatoriedade do EBO até 8º anos e à 

melhoria dos indicadores de desempenho (especialmente as taxas de aprovação e de abandono). 

Consequentemente, nota-se um crescimento do número de professores, aumentando de 2.017 para 

2.311. Em relação aos estabelecimentos, verifica-se uma tendência para a estabilização na ordem 

de 61 escolas. 

Gráfico 3-Evolução dos estabelecimentos, alunos e professores do ES - 2016/17 a 

2019/2020. 

 

Fonte: ME(SEPC) 
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Reorganização da rede escolar 

No ano letivo 2017/2018, a rede educativa foi, na prática, reconfigurada passando a funcionar sob 

a forma de escolas e de agrupamentos de escolas, sendo que estas podem organizar-se em diversas 

modalidades, a saber:   

 Escola básica do 1.º ciclo: 1.º ao 4.º ano de escolaridade;  

 Escola básica do 2.º ciclo:   5.º ao 8.º ano de escolaridade; 

 Escola básica dos 1.º e 2.º ciclos:  1.º ao 8.º ano de escolaridade, ou parte do 2.º ciclo;  

 Escola básica e secundária: 2.º ciclo ou parte do 2.º ciclo do ensino básico e o ensino 

secundário;  

 Escola secundária, que leciona o Ensino Secundário, via geral;  

 Escola técnica, que leciona o Ensino Secundário, via técnica; 

 Complexo educativo, estabelecimento de ensino que leciona do 1.º ao 12.º ano de 

escolaridade. 

 

Com a reconfiguração da rede escolar, passou-se a contar com três tipos de escolas, podendo ser 

escolas agrupadas, não agrupadas e escolas cooperativas e privadas. Atualmente a rede escolar 

comporta 83 agrupamentos, 4 escolas não agrupadas (escolas técnicas) e várias escolas privadas 

e cooperativas, albergando um total de 438 estabelecimentos de ensino. De referir que se 

privilegia, sempre que possível, que todos os territórios educativos tenham a capacidade de 

ministrar ciclos completos do 1º ao 8º ano de escolaridade. 

 

3.2.4. Ensino Superior  
 

No Ensino Superior nota-se uma clara tendência de redução do número de alunos inscritos, caindo 

de 12.446 estudantes para 8.439 (dados provisórios de 2017/18), provavelmente em razão do 

aumento do fluxo dos estudantes que se deslocam, sobretudo, a Portugal para realizarem os 

estudos superiores, uma estabilização das instituições de formação superior na casa de uma 

dezena2. Em relação à evolução dos professores, nota-se uma tendência para a diminuição dos 

efetivos. Na verdade, o número de professores que lecionam nas IES é contabilizado mais de uma 

vez, pois, muitos deles prestam serviços, desdobrando-se por várias instituições. 

 
2 Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, Universidade Pública de Cabo Verde (Uni-CV), Universidade 

Lusófona de Cabo Verde Baltasar Lopes da Silva, Universidade de Santiago (US), Universidade do 

Mindelo, Universidade Intercontinental de Cabo Verde (Única), Instituto Superior de Ciências Económicas 

e Empresarias (ISCEE), Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais (ISCJS) e a emergente 

Universidade Técnica do Atlântico (UTA), que incorpora a antiga faculdade de Engenharias e Ciências do 

Mar, igualmente unidade orgânica da Uni-CV. Registe-se aqui a integração recente (2016-2017) do 

Instituto Universitário da Educação (IUE) na Uni-CV, enquanto Faculdade de Educação Física e Desporto. 
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Gráfico 4-Evolução dos estabelecimentos, estudantes e professores do Ensino Superior - 

2016/17 a 2019/2020. 

 

3.2.5. Financiamento da Educação 

 

O esforço financeiro do Estado para suportar os custos do desenvolvimento dos diversos 

subsistemas do setor educativo traduz-se na evolução da proporção do orçamento do Estado 

destinado à educação, que corresponde em média a 17% do Orçamento Geral do Estado e a 5% 

do PIB.    

De acordo com informações disponibilizadas pela DGPOG, no quadriénio 2017-2020, constata-

se uma média de investimento no setor da educação de aproximadamente 10 milhões de contos 

ao ano, sendo a diferença entre o orçamentado e o executado calculado em 10% pontos 

percentuais.  

Quadro 1-Evolução do Orçamento do ME 2017 e 2020 

Domínios 

Orçamentado 

 (Milhões  de 

escudos) 

Executado 
(Milhões de escudos) 

Taxa de 

execução 

Serviço de Apoio 5 933 746 999 5 442 045 418 91,7% 

Educação Pré-escolar 167 202 918 152 185 815 91,0% 

Ensino Básico 21 071 940 097 19 179 392 437 91,0% 

Ensino Secundário 16 789 424 870 15 184 695 895 90,4% 

Ensino Técnico 2 340 840 849 2 117 103 874 90,4% 

Ensino Superior 9 431 150 189 8 052 692 516 85,4% 

Total 55 734 305 922 50 128 115 955 89,9% 
Fonte: DGPOG/2020  

Numa análise por nível de ensino, denota-se que o Ensino Básico Obrigatório e o Ensino 

Secundário (geral e técnico) absorvem mais de 2/3 (68,3%) do orçamento global do setor da 
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educação, o que evidencia a consolidação do peso desses dois níveis de ensino no conjunto do 

sistema educativo. 

Gráfico 5-Distribuição do orçamento da educação segundo sistema e setor 

 

Fonte - DGPOG 

De referir ainda que as despesas com a educação são suportadas em larga medida pelo Orçamento 

do Estado, com recurso às receitas fiscais, representando o financiamento dos parceiros pouco 

mais de 1,6 milhões de contos, o que evidencia maior autonomia do Estado em financiar as suas 

políticas públicas.  

Quadro 2-Contribuições dos parceiros para o orçamento da educação 

Parceiros Projetos 

Total 

(Milhões 

USD) 

Total (Milhões 

(ECV) 

Banco Mundial PREDEC 6,4 640 000 000,00 

Cooperação luxemburguesa 
CV-081, CV 

082, PIEFE 
6,6 660 000 000,00 

Nações Unidas - Unicef PTA 0,1 10 000 000,00 

Parceria Mundial para a Educação 

(GPE) 
RISE/QIRD 3,25 325 000 000,00 

Total   16,35 1 635 000 000,00 

Fonte: DGPOG 

Contudo, as crises sanitária e económica globais provocadas pelo SARS-CoV-2 concorreram, por 

um lado, para colocar o Estado sob stress na gestão dos seus recursos e, por outro, para, num 

contexto de desigualdade estrutural, aumentar a vulnerabilidade das famílias mais pobres, 

recrudescendo as assimetrias no processo de ensino/aprendizagem.   

Para mitigar os efeitos da crise sanitária sobre o sistema educativo, o ME elaborou – e pôs em 

marcha, a partir de abril de 2020 – um “Plano de ação de resposta aos efeitos da COVID-19”, 

disponibilizando um conjunto de recursos tecnológicos para a mediação do processo de 
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ensino/aprendizagem à distância, por forma a que os alunos não interrompessem de forma abrupta 

o processo escolar. 

4. Principais Eixos e projetos de intervenção do PEE 

O Plano Estratégico do Ministério da Educação para o horizonte 2017-2021 estriba, em matéria 

de ensino, as suas intervenções em três grandes pilares, a saber, Acesso, Qualidade e Gestão, que 

se operacionalizam, por sua vez, através de 19 projetos, conforme o quadro infra. 

 

Quadro 3-Principais projetos do PEE segundo eixo de intervenção 

Eixos Projetos 

EPE EBO ES 

Acesso equitativo 

1 Desenvolvimento do 

subsistema educação pré-

escolar 

6.Acesso gratuito e 

equitativo ao ensino básico 

obrigatório 

12.Melhoria qualitativa do 

acesso ao ensino secundário 

(geral, técnico e para 

adultos) 2. Expansão e reabilitação 

dos jardins de infância  

7. Requalificação e melhoria 

das infraestruturas 

educativas 

Qualidade e 

eficácia  

3.  Qualidade requerida para 

um ambiente educativo 

adequado às crianças [4-5 

anos] 

8.Melhoria da qualidade do 

ensino básico obrigatório 

13. Modernização do ensino 

secundário orientado para o 

estudo e para a vida ativa 

 

14.Promoção de um quadro 

de garantia de qualidade do 

ensino secundário (geral, 

técnico e para adultos) 

4. Formação de docentes  9.Inclusão das crianças e 

jovens com necessidades 

educativas especiais 

10. Promoção de 

aprendizagens orientadas 

para o estudo e vida ativa 

 

15.Requalificação das 

infraestruturas educativas   

Gestão eficaz e 

eficiente 

5.Reforço das estruturas 

de gestão  

11. Reforço da formação 

de professores e gestores 

16.Reforço das ligações 

com o mundo empresarial 

 
Fonte: PEE (2017-2020) 
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No que se refere ao Ensino Superior, foram desenhados os seguintes projetos. 

 

Quadro 4-Projetos do Ensino Superior 

Eixos Projetos 

Acesso  

17.Acesso ao Ensino Superior regulado e equitativo 

Ensino à distância integrado no Ensino Superior 

Qualidade e 

relevância 

18.Uma educação superior de qualidade 

Ensino Superior, empregabilidade e desenvolvimento 

Gestão eficaz 

 

19.Planeamento estratégico da educação superior 

 
Fonte: PEE (2017-2020) 

 
Além disso, a nível de gestão educacional (gestão do sistema educativo) foi prevista a 

implementação de mais quatro projetos, a saber: (i) Reforço da capacidade institucional e 

organizativa dos serviços centrais e desconcentrados; (ii) Melhoria dos resultados da 

aprendizagem através do reforço da administração e gestão pedagógica, (ii) Reforço da 

participação social na vida educativa e (iii) Reforço do seguimento e avaliação do setor, 

perfazendo um total de 23 projetos. 

 

5.Avaliação e constatações por níveis de ensino  

5.1.  Atividades de resposta aos efeitos da pandemia sobre o sistema de ensino 

 

Na avaliação do PEE deve-se ter em linha de conta os efeitos da pandemia, provocados pelo 

SARS-CoV2 (Covid19), sobre o funcionamento dos diferentes serviços que integram o sistema 

educativo. Neste sentido, o Ministério da Educação, no decurso do ano letivo 2019/2020, gizou 

um plano de ação de mitigação dos efeitos da pandemia sobre o setor educativo, no qual define 

os procedimentos pedagógicas e administrativos a serem implementados com vista a garantir a 

manutenção das atividades letivas em todos os níveis de ensino.  

De entre as principais atividades figuram: (i) elaboração de guias de orientações às escolas com 

vista a dar continuidade das atividades de ensino-aprendizagem durante o 3º trimestre desse ano 

letivo; (ii) reforço da conetividade através da distribuição de TV às famílias mais vulneráveis; 

(iii) implementação do programa estudar em casa através do ensino por mediação tecnológica 

(TV, plataformas digitais, rádios); (iv) orientações técnicas para a avaliação final dos alunos. 
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Nesta perspetiva, a implementação dessas atividades contribuiu, certamente, para minorar o 

impacto negativo da suspensão das aulas presenciais no processo de aprendizagem dos alunos. 

Todavia, não se sabe ainda o real impacto da pandemia no processo de aprendizagem dos alunos, 

sobretudo, àquelas originários dos meios sociais mais desfavorecidos. 

 

De acordo com dados provisórios do ME relativos ao ano letivo 2019/20, encontravam-se 

inscritas no subsistema Pré-escolar 16.919 crianças (12%), no Ensino Básico Obrigatório (1º ao 

8º ano), 84.018 alunos (60%), no Ensino Secundário (9º ao 12º ano) 31.309 (22%) e no Ensino 

Superior 8.434 alunos (6%), perfazendo um total de 140.685 efetivos. 

Gráfico 6-Efetivos no subsistema por nível de ensino- ano letivo 2019/2020 

 

Fonte: Avaliação do grau de cumprimento do PEE (Consultor) 

Um dos traços marcantes do sistema educativo é a existência de uma maior presença feminina em 

todos os níveis de ensino, com realce para o ensino secundário e superior, com 54% e 60%, 

respetivamente, apesar de, em termos demográficos (censo 2010), a proporção de presença 

masculina ser ligeiramente superior a das mulheres (50,2%) contra 49,8%). 

5.2. Apreciação geral - Grau de cumprimento dos produtos do PEE  

  

Uma das dimensões para se avaliar a efetividade do PEE é aferir o grau de 

cumprimento/realização das atividades e, sobretudo, dos produtos previstos, tendo em vista a 

concretização dos resultados e das metas preconizados. Neste sentido, definiu-se os seguintes 

parâmetros: 

(i) Concluído: produto concluído integralmente conforme o previsto no PEE; 

(ii) Concluído parcialmente: produto concluídos em parte em relação ao que foi 

preconizado; 

(iii) Em execução: produto ainda em execução de acordo com o programado; 
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(iv) Não realizado: produto não realizado de acordo com programado; 

(v) Não iniciada: produto ainda não iniciado, mas que ainda o poderá ser, de acordo com 

a programação. 

Neste sentido, fez-se um exercício de estimar o grau de realização dos produtos por projetos 

previstos para cada um dos níveis de ensino, tendo em conta os três principais eixos (acesso, 

qualidade e gestão), bem como para a gestão global do setor educativo3. 

Com base nas informações compulsadas a partir dos relatórios de atividades do ME e dos 

parceiros, dos dados estatísticos insertos nos anuários e das entrevistas aos dirigentes e técnicos, 

optou-se por fazer um exercício de quantificação capaz de indicar a tendência do grau de 

efetividade do PEE nos diferentes níveis de ensino.  

Globalmente, identificou-se 112 produtos, sendo que o Ensino Básico Obrigatório e o Ensino 

Secundário (geral e técnico) abarcam quase metade dos produtos previstos (48%), a Gestão 

Educacional (21%), o Ensino Superior (20%) e a Educação Pré-Escolar pouco mais de 11% dos 

produtos.  

Quadro 5-Distribuição dos produtos por grandes por programas 

Programas Produtos % 

Educação pré-escolar  12 11% 

Ensino básico obrigatório 24 21% 

Ensino secundário 30 27% 

Ensino superior 22 20% 

Gestão educacional 24 21% 

Total Geral 112 100% 
Fonte: Consultor   

Numa análise global dos produtos previstos no PEE, contata-se que 78,6% dos produtos foram 

concluídos integral ou parcialmente e 18% ou não foram realizados ou não foram iniciados. O 

grau de concretização é maior no EBO, com 91,7% dos produtos concretizados ou parcialmente 

efetivados, seguido do ES, com 73,4% e Ensino Superior, com 68,2%.  

 

 
3 Trata-se de um exercício de estimação que comporta limitações, devido a inexistência de relatórios anuais 

de seguimento do PEE com indicadores de resultado sobre os diversos projetos e produtos implementados.  
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Gráfico 7-Grau de realização dos produtos por subsistema 

 

Fonte: Exercício do consultor (Consultor) 

O grau de realização dos produtos no EBO é superior aos outros níveis de ensino, uma vez que se 

trata do nível de ensino mais consolidado e considerado de intervenção prioritária, tendo em conta 

o seu caráter obrigatório. Ademais, trata-se de um setor que há mais de duas décadas beneficia de 

investimentos cumulativos nos domínios das infraestruturas, dos recursos humanos e materiais e 

da gestão, quer do governo quer dos parceiros internacionais, tais como as Nações Unidas/Unicef, 

o Banco Mundial, os Parceiros Bilaterais (Portugal, Luxemburgo, etc).  

Na EPE, uma proporção relevante de produtos cruciais não foi implementada, provavelmente 

devido a indefinições e ambiguidades, relativamente ao papel do Estado na promoção desse nível 

de educação. Aliás, a não aprovação da lei-quadro do Pré-escolar, não obstante existir uma 

proposta consensualizada desde 2019, é expressão dessa situação.  

O Ensino Secundário comporta vários produtos não realizados ou parcialmente realizados e/ou 

em fase de execução, uma vez que se trata de um nível de ensino ainda em fase de expansão e 

consolidação. Essa mesma constatação aplica-se ao Ensino Superior. 

5.3. Avaliação e constatações por nível de ensino 

 

5.3.1. Educação Pré-Escolar 

5.3.1.1. Projeto desenvolvimento do subsistema da educação 

Quadro legal 

O subsistema educação pré-escolar desenvolveu-se em larga medida por iniciativa das 

organizações da sociedade civil e das autarquias locais. Contudo, uma das suas grandes 
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fragilidades prende-se com a inexistência de um quadro legal consistente que defina as 

regras de organização, funcionamento e avaliação dos estabelecimentos de educação pré-

escolar, o que dificulta o seu desenvolvimento organizado. Neste sentido, foi elaborada e 

consensualizada, desde 2019, uma proposta de regime jurídico da educação pré-escolar 

que, entretanto, não foi aprovada. As razões de sua não aprovação têm que ver, sobretudo, 

com implicações em termos de recursos humanos e financeiros que comportaria para as 

entidades públicas (Estado central e autarquias) e privadas (ONGs e particulares). 

Acesso  

A taxa de acolhimento das crianças de 4-5 anos cresceu de forma lenta no decurso dos 

últimos quatro anos, situando-se na ordem dos 81,2% com paridade entre meninas e 

meninos (0,98). Trata-se de uma taxa líquida de acesso elevada, pois 4 em cada 5 crianças 

frequentam a EPE, porém, aquém da meta fixada para 2020 (97%). Ou seja, neste 

momento estima-se que 4000 crianças com idades compreendidas entre 4 e 5 anos não 

acedem aos jardins-de-infância. Todavia, importa ressaltar que os maiores 

constrangimentos de acesso concentram-se, sobretudo, nos concelhos urbanos (Praia, Sal, 

São Vicente e Boavista) onde a intervenção das autarquias tem menor peso. 

Gráfico 8-Indicadores de resultados da taxa de acesso e índice de paridade 

 

 

Fonte: ME (SEPC) 

De referir que foram adotadas algumas medidas de incentivo, como a transferência de 

subsídios às autarquias para subsidiar a frequência aos jardins-de-infância dos filhos das 

famílias mais desfavorecidas, bem como a extensão do programa de alimentação escolar 

da FICASE, que passou a abarcar 91% das crianças, e consolidação da saúde escolar.  
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Em suma, importa referir, contudo, que a implementação do projeto desenvolvimento do 

subsistema pré-escolar ficou em larga medida comprometida pela não aprovação de um 

quadro legal que estabeleça obrigações e recursos aos diversos intervenientes nesse setor]. 

5.3.1.2. Expansão e reabilitação dos jardins-de-infância 

Não obstante ter havido intervenções de reabilitação de jardins-de-infância, o seu ritmo 

de crescimento não acompanhou a procura social. No ME, não há, contudo, informações 

precisas sobre o número de jardins-de-infância construídos e reabilitados pelas entidades 

que operam nesse nível de educação. Entretanto, compulsando os dados sobre a evolução 

do número de estabelecimentos existentes entre 2017 e 2020, verifica-se que há um 

aumento de apenas 6 jardins-de-infância (equivalente a 15 salas)4.  

Em suma, a lenta expansão de construção de novas infraestruturas a cargo das autarquias 

e das entidades privadas, sobretudo, nos grandes centros urbanos (Praia, Mindelo, Boa 

Vista e Sal) concorreu para que o objetivo da universalização do acesso não fosse 

concretizado. 

5.3.1.3. Qualidade do ambiente educativo adequado 

No que se refere à qualidade do processo educativo, há um esforço em melhorar os 

contextos de aprendizagens nos jardins-de-infância através de implementação do novo 

guia de orientação pedagógica e guia de atividades. De igual modo, foram 

disponibilizados kits de materiais lúdico e pedagógico a todos os jardins-de-infância 

públicos (272), o que corresponde a quase metade de todos estabelecimentos da educação 

pré-escolar (47%). No que se refere ao aprendizado das crianças que frequentam o Pré-

escolar, os resultados da avaliação aferida realizada em 2019 apontam para um 

desempenho satisfatório das crianças do 2º ano no que diz respeito à leitura e à produção 

escrita, mas com insuficiências assinaláveis em matemática.  

 

Com efeito, os dados globais apontam que 9 em cada 10 crianças conseguem responder 

a perguntas no domínio da leitura e 6 em cada 10 conseguem produzir um texto. 

Entretanto, 7 em cada 10 demonstram dificuldades na compreensão do funcionamento da 

língua. No que concerne à competência em matemática, denota-se que quase metade das 

crianças (46,7%) evidencia dificuldades no domínio de número e operações (Cf. Análise 

 
4 Os dados recolhidos no âmbito da elaboração do Documento de Política sobre o Pré-escolar apontam 

que em média cada jardim de infância dispõe de 2,5 salas. 
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contextual dos Resultados das provas de aferição no 2º e 6º anos do EBO, ano letivo 

2018/19). 

 

5.3.1.4. Formação dos profissionais da EPE 

A DNE, através do Programa Reforço Integrado do Setor a Educação (RISE) desenvolveu 

ações de formação dos profissionais (980) no domínio de língua portuguesa e capacitação 

pedagógica.  

Todavia, a maior parte dos profissionais da EPE não possui formação adequada, pelo que 

a meta preconizada para elevar a qualificação dos profissionais para 80% não é exequível 

no horizonte do presente PEE.  

A persistência de baixo nível de formação dos profissionais resulta do efeito combinado 

de vários fatores: (i) A carreira docente existente não é factível à luz das condições 

financeiras das entidades empregadoras privadas e públicas; (ii) Os custos de formação 

superior são elevados para os profissionais com baixos salários; (iii) Inexistência de uma 

perspetiva de carreira realista para a grande parte dos profissionais que laboram nesse 

subsistema. 

5.3.1.5. Reforço das estruturas de gestão 

As estruturas centrais (DNE e IGE) e as desconcentradas (delegações) dispõem de 

equipas de seguimento das medidas de políticas a nível do pré-escolar. No quadro do 

programa RISE, foram realizadas ações de formação para coordenadores pedagógicos de 

todos os concelhos. Entretanto, a não aprovação do regime jurídico da Educação pré-

escolar impossibilitou a implementação de ações conducentes à melhoria da gestão dos 

jardins-de-infância. Por isso, as metas fixadas para melhoria da gestão dos jardins-de-

infância, tais como os requisitos mínimos de gestão e gestão por resultados, não foram 

alcançadas. 

Relativamente à gestão dos jardins-de-infância, não há alterações no modelo, uma vez 

que o novo quadro normativo não foi aprovado, pelo que os estabelecimentos ainda 

funcionam nos moldes tradicionais, ficando a gestão corrente a cargo de um responsável, 

em geral, sem formação específica. 

Análise crítica do desempenho da EPE 
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Apesar dos ganhos, por um lado, em termos de organização do processo pedagógico com 

implementação das orientações pedagógicas, capacitação dos profissionais, adoção de 

guias de orientação de atividades e maior acesso aos materiais lúdico-pedagógicos e, por 

outro, o envolvimento da sociedade civil na oferta de oportunidades de educação nesse 

subsistema, ainda persistem os grandes desafios para a consolidação desse subsistema.  

Quadro 6-Principais forças, fraquezas e riscos da EPE 

Forças Fraquezas 

• Envolvimento das instituições da 

sociedade civil na oferta da educação pré-

escolar; 

• Equidade de género no acesso; 

• Existência de guia de orientação 

curricular e de atividades; 

• Capacitação contínua dos profissionais 

pela DNE; 

• Incremento do programa de alimentação 

escolar feito pela FICASE 

 

 

• Inexistência de um quadro legar 

estruturador desse subsistema; 

• Não universalização do acesso; 

• Fraca qualificação dos profissionais; 

• Défice de recursos pedagógicos; 

• Existência de uma proporção relevante de 

jardins-de-infância com infraestruturas 

inadequadas; 

• Inexistência de práticas institucionalizadas 

de partilha de experiências de boas práticas 

entre as diferentes entidades que atuam na 

EPE; 

• Deficiente gestão dos estabelecimentos  

Riscos 

• Redução do rendimento das famílias pobres devido à crise sanitária e económica com 

efeitos no acesso ao PEE, sobretudo no meio urbano; 

 

• Probabilidade de estagnação da despesa pública com a Educação devido à crise económica 

e aumento da dívida pública 

 

 

Principais recomendações 

As principais recomendações para a educação Pré-escolar consistem no seguinte: 

• Implementação de um regime jurídico da educação Pré-escolar que estabeleça a 

organização, funcionamento e avaliação desse subsistema; 

• Maior engajamento do Estado central e das autarquias na expansão do acesso ao 

Pré-escolar; 

• Melhoria das infraestruturas de acolhimento e sua adequação a crianças com 

NEE; 

• Programa de qualificação e reconversão dos profissionais; 

• Revisão da carreira dos profissionais através da inclusão de perfis de monitores; 

• Reforço dos materiais lúdico-didáticos; 

• Melhoria da gestão administrativa e pedagógica dos jardins-de-infância. 



 

21 
 

5.3.2. Ensino Básico Obrigatório 
 

O Ensino Básico Obrigatório é, no contexto do sistema de educativo, o nível de ensino 

que foi objeto de reformas mais profundas em termos de acesso, organização curricular, 

reorganização da rede escolar e gestão e acompanhamento dos estabelecimentos de 

ensino (agrupamentos e escolas). 

5.3.2.1 Acesso gratuito e equitativo 

Não obstante o princípio da obrigatoriedade e da gratuidade do Ensino Básico de oito 

anos esteja instituído na Lei de Bases do Sistema Educativo (2010), a sua efetivação só 

ocorreu a partir do ano letivo 2017/18. Assim, a taxa líquida de escolarização aumentou 

de 86%, no ano letivo 2016/17, para 92,4%, em 2019/20, ficando, entretanto, a 5 pontos 

percentuais abaixo meta fixada no PEE (97,2%). Além disso, há um aumento da cobertura 

do programa alimentar que abrange 100% dos alunos de 1º ao 6º anos e 85% dos alunos 

do 7º e 8º anos (outrora não beneficiários desse programa), bem como do transporte 

escolar. De referir que o programa da FICASE não cobre ainda todas as escolas do EBO, 

uma vez que uma parcela das instituições não dispõe de condições físicas adequadas e 

restante logística para suportar a instalação particular da cozinha. 

Em relação à igualdade de género, contata-se que o índice de paridade permanece ainda 

em 0,93, sendo 0,3 décimas inferiores à meta fixada de 0,96. 

5.3.2.2 Requalificação e melhoria das infraestruturas educativas 

No âmbito de implementação do novo modelo de configuração da rede escolar – com a 

adoção do agrupamento escolar – e, no quadro do Plano Nacional de Reabilitação e 

Ampliação da Rede Escolar para o horizonte 2016-2020, foram reabilitadas 200 escolas 

e construídos 8 estabelecimentos5, intervenção bem superior às 266 salas previstas no 

PEE. Ademais, institui-se uma plataforma de gestão de infraestruturas educativas. 

5.3.2.3. Melhoria da qualidade  

Relativamente à qualidade do processo de ensino aprendizagem, procedeu-se à revisão 

integral do currículo do EBO, organizado em torno de dois ciclos: primeiro (1º ao 4 ano) 

e segundo (5º ao 8º ano). Ademais, consolidou-se a pluridocência a partir do 5º ano e 

 
5 Chã da Silva (SCz), Rabil (BV), Anexo do Olavo Moniz (Sl) e Patim (Fogo);  Queimada Guincho 

(Fogo), Achada G. Trás, São Pedro 
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procedeu-se à introdução das línguas estrangeiras (francês e inglês), bem como iniciação 

às TIC, esta de forma modular.   

Além disso, foram produzidos e disponibilizados todos os manuais (35 títulos) e guias de 

atividades para professores de Educação Física, Educação Artística, bem como guias de 

atividades científicas. Ademais, distribui-se 22 mil manuais de forma gratuita aos alunos 

do EBO, o que representa 26% do universo das crianças desse nível de ensino. De realçar, 

a elevação do perfil dos professores com formação adequada, que passou de 93,3% em 

2016/17 para 97,4% em 2017/18, tendo 2.910 professores (70% do universo do corpo 

docente) participado de ações de formação, no âmbito da socialização do novo plano 

curricular, faltando, entretanto, abranger os professores de Língua Portuguesa e 

Matemática do 4º e do 8º ano de escolaridade. 

Uma outra dimensão importante a realçar é a melhoria dos indicadores de eficácia interna, 

que revela a capacidade do sistema educativo reter os alunos e reduzir a taxa de 

desperdício. Assim, a taxa de aprovação aumentou de 86,%, em 2016/17, para 90,3%, em 

2019-2020, score ligeiramente inferior à meta estabelecida (91,7%). Nesse período, a 

reprovação reduziu de 10,7% para 7,8% e o abandono de 2,7% para 1,8%. A melhoria 

dos indicadores de eficácia decorre, sobretudo da extensão da gratuidade ao 7º e 8º anos 

de escolaridade e mudança do regime de avaliação que estipulava a retenção dos alunos 

no final do 1º ciclo (4ºano) e a partir do 6º ano (2º ano do 2ºciclo).  

Gráfico 9-Evolução de indicadores de eficácia interna do EBO 

 

Fonte: ME/SEPC. 
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No que concerne ao aprendizado das crianças, os resultados da avaliação aferida aos 

alunos do 2º e 6º anos, em 2019, apontam que a maioria revela boa capacidade nos 

domínios da compreensão e leitura e na produção escrita. Entretanto, apenas 1 em cada 3 

alunos responde de forma adequada às questões relativas ao funcionamento da língua. De 

realçar que na disciplina de Matemática os alunos manifestam ainda enormes dificuldades 

na resolução dos exercícios nos domínios de números e operações e proporcionalidade 

direta. 

5.3.2.4. Inclusão de crianças e jovens com NEE 

A questão da inclusão social, especialmente das crianças e jovens com deficiência, ganha 

relevo no quadro da política educativa, tendo sido instituída a nível da Direção Nacional 

de Educação uma Direção de Inclusão Educativa e Promoção da Cidadania a que se 

acresce a política de gratuidade do ensino para os alunos portadores de deficiência em 

todos os níveis de ensino. Além disso, procedeu-se ao mapeamento dos alunos com 

sinalização, tendo sido sinalizados certa 1.890 com deficiência no EBO e no ES, sendo 

1.035 com deficiência permanente e 855 provisória. De igual modo, implementou-se 

centros de recursos nas 22 delegações da educação e foram criadas Equipas 

Multidisciplinares de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) nas delegações da educação. 

 

5.5.2.5. Promoção de aprendizagens orientadas para o Estudo e Vida Ativa 

As principais ações que deram corpo ao projeto de promoção de aprendizagens orientadas 

para o Estudo e Vida Ativa traduzem-se na inclusão nos curricula de conteúdos 

relacionados com a vida ativa no mercado, bem como a institucionalização do gabinete 

de orientação vocacional nas sedes dos agrupamentos de escolas. Entretanto, não há uma 

avaliação concreta se esse dispositivo permite trabalhar questões relacionadas com a 

formação pessoal e social, que fora retirada do currículo, permanecendo como um tema 

transversal.   

5.3.2.6. Reforço da Capacidade Institucional e Organizativa 

No que tange ao reforço da capacidade institucional e organizativa do EBO, procedeu-se 

à reconfiguração da rede escolar e à reformulação dos órgãos e instrumentos de gestão6, 

 
6 Cf Decreto-lei nº 9/2019, de 22 de fevereiro, que estabelece as condições necessárias para a criação de 

escolas, a constituição de agrupamentos de escolas dos ensinos básico e secundário e a configuração da 
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tendo sido introduzida a exigência de elaboração de projeto educativo do agrupamento 

escolar e/ou escola. De acordo com as informações dos serviços centrais 

(DNE/DGPOG/IGE), todos os agrupamentos de escolas dispõem de uma direção e equipa 

pedagógica. Todavia, não foi feita ainda uma avaliação rigorosa da aplicação prática dos 

novos dispositivos de gestão, especialmente da efetividade do projeto.  

De referir que todos os diretores dos agrupamentos, responsáveis de agrupamentos e 

escolas e respetivas equipas (592 formandos) beneficiaram de ações de capacitação em 

liderança e gestão que decorreu de março a outubro de 20197. 

No que tange ao acompanhamento dos agrupamentos, as delegações passaram a ter 

funções mais abrangentes de supervisão dos agrupamentos, mas existe alguma decalagem 

entre as atribuições legais e a qualificação dos recursos humanos de que dispõem esses 

serviços desconcentrados para cumprir cabalmente as suas atribuições. 

Quadro 7-Principais forças, fraquezas e riscos do EBO 

Forças Fraquezas 
• Universalização do acesso; 

• Gratuidade e apoio social escolar; 

• Existência de manuais escolares para 

todas as áreas disciplinares;  

• Corpo docente qualificado;  

• Aumento da eficácia interna;  

• Introdução da língua estrangeira no 2º 

ciclo (4 anos); 

• Desempenho satisfatório em LP. 

 

• Fraco nível de desempenho em 

Matemática; 

• Deficiente capacidade de conceção e 

implementação do projeto educativo da 

escola;  

• Existência de escolas sem condições 

para a prática de Educação Física, 

Educação Artística e TIC; 

• Deficiente capacidade dos professores e 

gestores em matéria de gestão do 

currículo e de condução do processo de 

avaliação; 

• Deficiente capacidade no uso das TIC no 

ensino e na gestão; 

• Deficiente capacidade dos docentes em 

matéria de gestão pedagógica e 

avaliação dos alunos com NEE. 

• Inexistência de um quadro legal de 

educação inclusiva. 

Riscos 

Redução dos efetivos do EBO devido à redução da taxa de fecundidade; 

 

Estagnação da despesa pública devido à crise socioeconómica decorrente da pandemia 

 

 
rede escolar; Decreto-lei nº 8/2019, de 22 de fevereiro que estipula o regime da organização, administração, 

gestão e funcionamento dos estabelecimentos públicos dos ensinos básico e secundário. 
7 As ações ministradas abarcam módulos como: (1) Gestão e Planeamento Escolar no novo Contexto 

Educativo, (2) Liderança e gestão da mudança nas organizações escolares, (3) Importância da comunicação 

para a organização, eficácia da liderança e gestão de equipas de trabalho, (4) Recursos Humanos e 

Motivação e Trabalho de Equipa e (5) Gestão por objetivos. 
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Principais recomendações 

• Reforço do ensino da língua portuguesa e, sobretudo, da matemática; 

• Capacitação dos gestores/diretores para que os agrupamentos de escolas e escolas 

possam desempenhar um papel-chave no planeamento e gestão do processo de 

ensino aprendizagem; 

• Qualificação dos gestores e professores nos domínios específicos de avaliação; 

• Qualificação dos docentes e gestores no uso das TIC no processo de 

ensino/aprendizagem e seguimento das atividades educativas; 

• Melhoria das infraestruturas físicas e tecnológicas, tendo em vista o cumprimento 

integral da matriz curricular;  

• Capacitação das delegações concelhias para melhorarem a sua capacidade de 

seguimento da implementação das políticas educativas; 

5.3.3. Educação Básica de Jovens e Adultos 

 

De acordo com LBSE, os objetivos primaciais da EBA são eliminar o analfabetismo 

literal e funcional e propiciar aos jovens e adultos oportunidades de formação ao alongo 

da vida. A Educação Extraescolar “desenvolve-se em dois níveis distintos: i) a educação 

básica de adultos, que abrange a alfabetização, a pós-alfabetização e outras ações de 

educação permanente numa perspetiva de elevação do nível cultural e ii) a aprendizagem 

e as ações de formação profissional, numa perspetiva de capacitação para o exercício de 

uma profissão”. (PEE, 2017) 

O PEE preconiza a realização de um conjunto de ações com vista a impulsionar a 

Educação Básica de Adultos, designadamente: (i) a elaboração dos currículos da 

Educação de Adultos de forma integrada, assente numa abordagem por competências e 

estrutura modular; (ii) adaptação da EBA à escolaridade obrigatória, com integração de 

novas disciplinas (línguas estrangeiras, TIC) articuladas com o ensino profissionalizante; 

(iii) Revisão e/ou atualização do quadro legal da EBA (regulamentação da prática 

pedagógica; sistema de avaliação e monitorização, etc.); (iv) definição e/ou atualização 

do programa de Formação Profissional de Base da Educação de Adultos; (v) 

regulamentação do ensino recorrente numa perspetiva de Aprendizagem ao Longo da 

Vida; (vi) ações de formação para reforço e ou criação de um quadro de formadores para 

a Educação de Adultos; (vii) aumento do número de Círculos de Educação e 
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Aprendizagem ao Longo da Vida e (viii) Desenvolvimento de um sistema de gestão 

pedagógica e de avaliação para a Educação de Adultos 

No decurso dos últimos quatro anos (2017-2020), as principais ações implementadas 

prendem-se com a: (a) abertura de círculos de aprendizagem ao longo da vida em alguns 

concelhos do país; (b) realização de ações de formação profissional de base em alguns 

concelhos; (c) aumento de ofertas formativas no âmbito da formação socioprofissional à 

distância; d) elaboração de uma proposta técnica de reconceptualização de EBJA em 

Cabo Verde, visando a revisão de curricula, programas, manuais e guias de EBJA e) 

recrutamento de educadores de jovens e adultos ou animadores cívicos para dar respostas 

às demandas a nível das 3 (três) fases e do 7º e 8º anos de EBJA em diferentes concelhos. 

Quadro 8-Principais forças, fraquezas da EBJA 

Forças 

 

Fraquezas 

• Existência de estruturas descentralizadas 

de EBJA a nível nacional; 

 

• Existência de animadores com formação 

específica para trabalhar com jovens e 

adultos em alguns concelhos como 

Praia, São Vicente e São Domingos; 

 

• Existência de técnicos a nível do serviço 

central (DNE/SETEJA/UEJA) com 

competências e formações específicas 

para a área de educação de jovens e 

adultos 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Défice de animadores/corpo docente na 

maioria dos concelhos do país, levando 

a; 

• Inexistência de uma política de formação 

inicial e contínua para os animadores de 

jovens e adultos; 

 

• Falta de uma política de ações de 

capacitação para os técnicos da UEJA; 

 

• Falta de definição de uma política clara 

para o subsistema de EBJA; 

 

• Existência de zonas-sombras em algumas 

localidades do país, dificultando a 

difusão das atividades ligadas a 

formação socioprofissional à distância 

pela Rádio Educativa; 

 

• Falta de uma política sustentável para 

financiar as ações de formação 

profissional de base; 

 

• Curricula, programas, manuais e sistema 

de avaliação do EBJA desatualizados; 

• Plano de formação profissional de base 

desatualizado. 

 

Riscos 

Aumento da taxa de analfabetismo de retorno, o que pode contribuir para a exclusão 

de jovens do mercado de trabalho; 

 

Estagnação da despesa pública devido à crise socioeconómica decorrente da 

pandemia 
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Principais recomendações 

• Elaboração dos currículos da Educação de Adultos de forma integrada, assente 

numa abordagem por competências e estrutura modular; 

• Adaptação da EBA, à escolaridade obrigatória, com integração de novas 

disciplinas (línguas estrangeiras, TIC) articuladas com o ensino 

profissionalizante; 

• Revisão e/ou atualização do quadro legal da EBA (regulamentação da prática 

pedagógica; sistema de avaliação e monitorização, condições de acesso e 

frequência á EBJA); 

• Atualização do programa de Formação Profissional de Base da Educação de 

Adultos; 

• Regulamentação do ensino recorrente numa perspetiva de elevação do nível 

cultural e de Aprendizagem ao Longo da Vida; 

• Ações de formação inicial e contínua para reforço e ou criação de um quadro de 

formadores para a Educação de Adultos; 

• Reforço de articulação entre a EBJA e a EBO, de modo a permitir a transição 

dos alunos entre esses subsistemas; 

• Apoiar a EBJA, para dar respostas aos jovens e adultos com NEE; 

• Reforço da orientação escolar e profissional para os jovens e adultos que 

frequentam a EBJA; 

• Elaboração de qualificações profissionais do CNQ, de nível II e II; 

• Atualização das ofertas formativas a nível da formação profissional de base para 

dar resposta as demandas do setor produtivo. 

 

5.3.4. Ensino Secundário 
 

5.3.4.1. Melhoria qualitativa do acesso geral e técnico e para adultos 

No ensino secundário, constata-se um crescimento lento da taxa líquida de escolarização, 

que passou de 51%, no ano letivo 2016/17, para 53,8%, sendo, todavia, 20 pontos 

percentuais abaixo da meta otimista prevista (74,4%). 
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De igual modo, a taxa de aceso ao Ensino Técnico, cuja frequência começa a partir do 

11º ano, aumentou ligeiramente de 3% para 4%, ficando, ainda assim, aquém da meta 

estabelecida (10%)8.   

As razões apresentadas pelos dirigentes dos serviços centrais para a quase estagnação do 

crescimento dos efetivos na via técnica prendem-se com o fato de ainda não ter sido 

implementada a reorganização do Ensino Secundário, que prevê a sua frequência a partir 

do 9º ano de escolaridade. De todo modo, convém ressaltar o pacote de apoio concedido 

a 162 alunos do Ensino Técnico para o pagamento das propinas, transporte, alimentação 

e alojamento.  

O índice de paridade é 1,2, havendo atualmente em média 120 raparigas para cada 100 

rapazes, score superior à meta fixada (1,02). O aumento da disparidade de 1.1, em 

2016/17, para 1,2, em 2019/20, decorre provavelmente do fato de as taxas de reprovação 

e abandono serem mais elevadas no seio dos rapazes do que das meninas, que, 

consequentemente, sobrevivem mais tempo no ES. No que tange à inclusão das pessoas 

com deficiência, procedeu-se à sinalização dos alunos com deficiência e à 

institucionalização dos centros de recursos de apoio à inclusão nos agrupamentos.  

5.3.4.2. Requalificação das infraestruturas educativas 

As condições de acolhimento das escolas secundárias foram melhoradas, tendo sido 

requalificadas 11 estabelecimentos e construídos três liceus nos concelhos da Boavista, 

Paul e Brava.  

Em relação ao Ensino Técnico foram feitas várias intervenções de entre as quais se 

destacam (i) a requalificação das oficinas e laboratórios nas áreas industriais na EICM,  

ESPCR e  ETJV; (ii) reabilitação do anfiteatro e da biblioteca da ETGDH; (iii) criação e 

apetrechamento do laboratório de simulação empresarial em duas escolas técnicas (ETJV 

e ETGDH); (iv) apetrechamento do laboratório de físico-química nas ETJV, ESPCR e 

ETGDH); (v) reforço de consumíveis, materiais e ferramentas para as aulas práticas; (vi) 

instalação do software de “gestão primavera” nas 4 escolas técnicas e vi) reforço do 

espólio bibliográfico. 

 
8 De todo modo, quando se calcula a taxa de frequência em relação aos alunos matriculados no 11º e 12 

anos, a taxa de frequência é de 25% em resultado do aumento em termos absolutos da frequência a este 

nível de ensino.  
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5.3.4.3. Modernização do ensino secundário orientado para o estudo e para a vida 

ativa 

No que diz respeito à qualidade e relevância do processo de ensino/aprendizagem, a 

reforma curricular está ainda na fase inicial de sua conceção, não tendo sido 

implementadas alterações em relação ao currículo anterior. Aliás, o processo de 

ensino/aprendizagem no ES assenta, em geral, nas fichas e apontamentos dos professores, 

não havendo manuais, cujos programas datam da revisão feita em 1995, contrariamente 

ao que ocorre no EBO.  

 Relativamente ao Ensino Técnico, procedeu-se, por um lado, a introdução de algumas 

novas ofertas formativas nas escolas técnicas de Santa Catarina e de São Vicente, 

sobretudo nas áreas de administração de sistemas informáticos e sistemas de base de 

dados. Por outro, realizou-se ações de capacitação para professores das áreas de Mecânica 

e de Eletrotecnia, Eletrónica, Construção Civil, Artes Gráficas, bem como na utilização 

do software “Primavera”. 

Importa referir ainda a acreditação das quatro escolas técnicas que, assim, ganharam um 

quadro legal que as habilitam para ministrarem cursos de formação profissional 

De realçar que o perfil de qualificação dos docentes mantém-se elevado e estável nos 

97%, tendo a maioria beneficiado de ações de formação contínua.  

No que tange ao desempenho dos alunos (eficácia interna), verifica-se um crescimento de 

7 pontos percentuais na taxa de aprovação, passando de 67,4%, em 2016/2017, para 

73,4% (dados 2018/19), ficando a quatro pontos percentuais da meta estabelecida 

(78,4%). Por seu lado, a taxa de reprovação manteve-se praticamente similar a do ano 

letivo 2016/2017 (25,6%), quase uma dezena de pontos percentuais abaixo da meta 

estabelecida (16,6%). De realçar a redução significativa da taxa de abandono escolar, 

passando de 6% para 1,6%, muito acima da meta espectada para a vigência do PEE (5%). 

Essa mudança positiva provavelmente tem que ver com a extensão da gratuidade ao 

ensino ao secundário. 
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Gráfico 10-Evolução das taxas de aprovação, reprovação e abandono no ES – 2016/17 a 

2019/2020 

 

Fonte: ME(SEPC) 

5.3.4.4. Reforçar a capacidade institucional e organizativa 

Relativamente à gestão, foi instituído um novo modelo de organização da rede escolar, 

agora assente em agrupamentos de escolas, possibilitando às escolas secundárias (ex-

liceus), outrora instituições isoladas a estabelecer uma relação mais próxima com o EBO 

de onde provêm os alunos que prosseguem o Ensino Secundário. Em geral, todos os 

estabelecimentos possuem órgãos instituídos e generalizou-se a utilização do SIGE no 

processo de gestão pedagógica e administrativa. Além disso, os diretores e equipas das 

escolas e agrupamentos beneficiaram de ações de formação em matéria de gestão. 

Entretanto, subsistem deficiências na apropriação dos instrumentos de gestão por parte 

dos diretores/responsáveis de agrupamentos/escolas, sobretudo no que tange à conceção 

e implementação do projeto educativo. 

5.3.4.5. Análise crítica do desempenho do ensino secundário 

Quadro 9-Forças, Fraquezas e Riscos do ES 

Forças Fraquezas 
• Reconfiguração da rede escolar; 

integrada com economia de recursos 

humanos, financeiros e materiais; 

• Pessoal docente qualificado; 

• Gratuidade do ensino até ao 12º ano;  

• Aumento a taxa de aprovação e redução 

do abandono escolar;  

• Escolas técnicas dotadas de 

infraestruturas e equipamentos 

adequados para à formação dos alunos; 

• Existência de parcerias nacionais e 

cooperação internacional para apoiar  o 

incremento do Ensino Técnico;  

• Consolidação do Sistema Integrado de 

Gestão Escolar, introduzindo maior 

• Proporção relevante de jovens em idade 

escolar fora do ensino secundário;  

• Currículo escolar ainda não revisto; 

• Inexistência de avaliação aferida do nível 

do desempenho dos alunos;  

• Elevada taxa de reprovação (25%); 

• Baixa proporção dos alunos no Ensino 

Técnico; 

• Falta de pessoal técnico de apoio ao 

Ensino Técnico e Formação Profissional; 

• Défice de articulação com Sistema 

Nacional de Qualificação; 

• Aumento da disparidade de género (rácio 

raparigas/rapazes elevado); 
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eficiência na gestão pedagógica e 

administrativa; 

• Gestão pedagógica reforçada com a 

criação de núcleos e equipas de gestão 

pedagógica. 

• Professores com défice de formação em 

matéria de educação especial; 

• Deficiente formação no domínio da 

avaliação;  

• Deficiente capacidade no uso das TIC no  

• Não efetivação do SIGE nas escolas 

técnicas. 

Riscos 

 

Redução das despesas do Estado com a educação devido aos efeitos da crise económica provocada 

pela pandemia 

 

Principais recomendações  

As principais recomendações relativas ao ES prendem-se com: 

• Incremento da universalização do acesso; 

• Incremento da frequência à via técnica e sua maior articulação com a formação 

profissional9; 

• Redução da disparidade género; 

• Implementação da revisão curricular (conceção de novos programas, produção 

de materiais didáticos, formação de professores e sistema de avaliação); 

• Revisão curricular na via técnica, visando a sua expansão e modernização; 

• Adequação das ofertas formativas para novas áreas, por forma a atender as 

demandas do setor produtivo; 

• Reforço das ações, meios e estratégias de sensibilização, divulgação sobre as 

ofertas formativas e as vantagens da via técnica; 

• Incremento de bolsas para os alunos que queiram frequentar o Ensino Técnico; 

• Reforço de competências dos professores de línguas (francesa e inglesa, 

sobretudo, para atender as especificidades das áreas da via técnica); 

• Regulamentar e Implementar a formação/ensino à distância (EaD/FaD) para 

alunos da via técnica de acordo com as especificidades de cada área ou de cada 

disciplina; 

• Regulamentação e implementação do estágio curricular e profissional para os 

alunos da via técnica; 

• Reforçar as ligações em rede entre os estabelecimentos de Ensino Técnico e o 

setor empresarial; 

• Reforço da formação científica e pedagógica dos professores da via técnica; 

 
9 A expansão do Ensino Técnico e sua articulação com a formação profissional tem sido apontada como 

um fator crítico para a melhoria da qualificação do capital humano com impacto na competitividade do 

tecido empresarial nacional. 
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• Capacitação dos diretores para melhorar a apropriação dos instrumentos de 

gestão, particularmente na elaboração do projeto educativo; 

• Elaboração e implementação do normativo de gestão das escolas técnicas 

• Apropriação e uso dos dispositivos tecnológicos no processo de 

ensino/aprendizagem; 

• Reforço da formação do corpo docente em matéria de avaliação das 

aprendizagens; 

• Capacitação das delegações concelhias, tendo em vista a melhoria da capacidade 

de supervisão pedagógica das escolas agrupadas e não agrupadas. 

5.3.4.6. Uso das TIC no processo de ensino no EBO e na ES 

No que se refere ao uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo 

de ensino-aprendizagem, especialmente no EBO e no ES, foi realizado um conjunto de 

ações, designadamente: (i) Formação inicial em Moodle, para professores/coordenadores 

(ilha de Santiago) (ii) Formação em Exploração de Recursos Educativos Digitais 1ª e 2ª 

fases; (iii) Formação em utilização de Quadro Interativo; (iv) Instalação de laboratórios 

tecnológicos em 52% dos agrupamentos de escolas v) Distribuição de tabletes aos 

professores e (vi) alargamento da conetividade. 

Entretanto, permanecem ainda várias fraquezas que têm que ver com: (i) Existência de 

escolas agrupadas e não agrupadas co falta de infraestruturas tecnológicas (equipamentos 

informáticos e acesso à internet); (ii) Alguma resistência por parte dos professores em 

relação à formação a distância; (iii) Professores sem formação básica na área de 

informática na ótica do utilizador. 

Neste sentido, os maiores desafios para incremento do uso das TIC no processo de 

ensino/aprendizagem são os seguintes: 

Elaboração de um plano de ação para as Tecnologias de Informação e Comunicação 

na Educação; 

 

• Capacitação de professores e gestores no domínio das TIC 

• Integração de ferramentas de comunicação e aprendizagem colaborativa no 

processo de ensino-aprendizagem; 

• Constituição de uma equipa multiplicadora (criação de professores tutores de 

cada escola/agrupamento), consolidada, a nível nacional; 
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• Disponibilização de equipamentos informáticos a professores; 

• Formação contínua dos alunos para poderem acompanhar e interagir com as 

ferramentas; 

• Produção de conteúdos multimédia. 

5.3.5. Ensino Superior 
 

5.3.5.1. Acesso ao Ensino Superior regulado e equitativo 

O Ensino Superior em Cabo Verde carateriza-se pela diversidade de instituições de 

Ensino Superior, sendo a oferta formativa maioritariamente de natureza privada, que 

acolhe praticamente 2/3 dos estudantes. O número da procura interna pelo Ensino 

Superior reduziu substancialmente, passando de 12.679, no ano letivo 2016/ 2017, para 

8.434 estudantes em 2017/18 (dados provisórios de 2017/18), confirmando a trajetória 

decrescente da demanda das IES nacionais, desde o ano letivo 2014/15.  

Com efeito, a taxa de acesso de jovens com idades compreendidas entre 18 a 24 anos é, 

atualmente, de 23,5%, praticamente similar aquela vigente em 2016/17 e, como tal, 8 

pontos percentuais inferiores ao indicador de resultado fixado para o ano letivo 2019/2020 

(31,2%).  

Entretanto, houve um incremento das bolsas de estudos para a formação superior, 

passando de 554, em 2017/2018, para 1200, em 2019/2020, a que se acresce a política de 

isenção de propinas para “alunos com necessidades educativas especiais comprovadas”. 

No que se refere ao acesso às IES segundo o género, nota-se que ainda persiste uma 

enorme disparidade entre rapazes e raparigas, sendo o índice de paridade em torno de 1,5, 

distante da meta de 1,06 previsto no PEE. Ou seja, existe um rácio de 150 mulheres para 

100 homens no Ensino Superior. Esta disparidade explica-se sobretudo pelo melhor 

desempenho das mulheres no Ensino Secundário. 

No âmbito da reconfiguração do Ensino Superior público, fez-se a integração do Instituto 

Universitário da Educação (IUE) na Universidade de Cabo Verde, enquanto Faculdade 

de Educação e Desporto (FAED) e, recentemente, criou-se uma nova instituição pública 

universitária (Universidade Técnica do Atlântico – UTA), com sede em São Vicente, 

incorporando a antiga Faculdade de Engenharias e Ciências do Mar, outrora unidade 

orgânica afeta à Uni-CV. De referir ainda a conclusão da construção do Campus da Uni-

CV, prevista para julho de 2021, com capacidade para acolher, em regime de 
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desdobramento, aproximadamente 9000 alunos, que pode ser um instrumento importante 

para o aumento da taxa de acesso ao Ensino Superior. 

5.3.5.2. Ensino a distância integrado no Ensino Superior  

Uma das intervenções previstas no Ensino Superior é a dinamização da Educação à 

Distância (EAD) através da criação de uma plataforma digital, por forma a alargar as 

oportunidades de ensino num país arquipelágico, marcado pela dispersão da população 

estudantil. O contexto da pandemia obrigou a que os estabelecimentos de Ensino Superior 

utilizassem, em situação de emergência, estratégias diversas de educação à distância, por 

forma a mitigar os efeitos da suspensão das aulas presenciais. Neste sentido, estima-se 

que pelo menos 1/3 dos alunos das IES acederam a aplicativos de EAD para a 

continuidade e/ou conclusão dos seus estudos. Assim, estão já lançadas as bases (de baixo 

para cima) para se incrementar de forma sistemática a educação a distância, bem como a 

sua regulamentação. 

5.3.5.3. Ensino Superior de qualidade 

Relativamente à qualidade da oferta formativa das IES, importa realçar que estas foram 

obrigadas a introduzir modificações nos seus estatutos por forma a compaginá-las com 

as exigências do regime jurídico das IES (RJIES) aprovado em 2015. Assim, todas as 

IES dispõem de órgãos de governação e de gestão científico-pedagógica, bem como os 

parâmetros de qualificação do pessoal docente em conformidade com o regime jurídico 

acima referido10.  

Digamos que uma outra dimensão para se aferir a qualidade do Ensino Superior é o perfil 

de qualificação do corpo docente. Assim, a proporção de professores habilitados com o 

grau de mestre e de doutor passou de 70,3% em 2016/17 para 77,3%  em 2017/18. Com 

efeito, a proporção de professores qualificados nas IES aproxima-se da meta prevista no 

PEE (74%,1). Todavia, esse indicador não reflete o perfil de qualificação do pessoal 

docente efetivo a tempo inteiro de cada instituição de Ensino Superior, pois, uma parte 

importante de docentes presta serviços simultaneamente em vários estabelecimentos em 

regime de tempo parcial. 

 
10 Cf. O Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior estipula que cada IES deve ter um rácio 1 

doutros para cada 120 alunos. RJIES, BO, nº 14, I Série de 24 de fevereiro de 2015 
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Em finais de 2018, foi instalada a Agência de Regulação do Ensino Superior (ARES), 

criado formalmente em 2015, com o fito de garantir maior supervisão e regulação do 

Ensino Superior. Desde sua instalação efetiva em 2019, a ARES procedeu à revisão do 

Regulamento de Avaliação do Ensino Superior (RAES), à implementação da 

Autoavaliação de 11 ciclos de estudo, à creditação de 77 ciclos de estudos e oficialização 

de 135 ciclos de estudos.  Todavia, ainda persistem alguns desafios que se prendem com 

a instalação de todos os órgãos estatutários, garantir o padrão de qualidade das IES e dos 

seus ciclos de estudos, Sistema de Informação sobre/do Ensino Superior; definição do 

perfil do aluno à entrada do Ensino Superior e selecionar os fluxos que nele ingressam 

em convergência com as boas práticas internacionais e capacidade de seguimento das 

recomendações junto das IES. 

De referir que várias IES procederam à revisão dos seus currículos de forma autónoma e 

sem referenciais, pois, ainda não existem diretrizes curriculares nacionais de base para as 

diversas áreas científicas. 

Os critérios de atribuição de bolsas foram alterados, por forma a garantir maior equidade 

no acesso ao Ensino Superior. De igual modo, foi elaborado um estudo que servirá de 

base para a definição de política de financiamento do Ensino Superior 

Em relação à investigação, efetuou-se o levantamento das unidades de investigação 

existentes nas IES e elaborou-se uma nova agenda de investigação na qual constam as 

áreas prioritárias de investigação nacional. Ademais, foram lançados quatro editais de 

investigação para 33 projetos. Apesar das iniciativas-pilotos de financiamento da 

investigação, ainda não foi criado um fundo específico de apoio à investigação, capaz de 

garantir a promoção sustentada da política de investigação. 

5.3.5.4. Ensino Superior, desenvolvimento e emprego 

A concretização das ações previstas neste projeto tinha em vista orientar o subsistema do 

Ensino Superior no sentido de garantir maior adequação entre a oferta formativa e as 

necessidades do mercado de trabalho. Assim, estabeleceu-se como meta elevar a taxa de 

empregabilidade de 25% para 50% dos diplomados das IES.  Todavia, não há ainda dados 

consistentes para mensurar essa meta. 

De referir ainda que não foi criado o sistema de orientação profissional para o Ensino 

Superior e não se procedeu à avaliação do Curso de Estudos Superiores 

Profissionalizantes (CESP) nas IES. Além disso, não foram criadas incubadoras de 



 

36 
 

empresa na Uni-CV. Por isso, a relação entre a formação, empreendedorismos e o 

emprego ainda é incipiente. 

5.3.5.5. Planeamento estratégico do Ensino Superior, Ciência e Inovação 

O Plano Estratégico do Ensino Superior, um instrumento de gestão importante para 

pilotar o desenvolvimento deste subsistema, não foi elaborado, por falta de 

disponibilidade financeira para o efeito.  

Quadro 10-Principais forças, fraquezas e riscos do Ensino Superior 

Forças Fraquezas 
• Existência de oferta diversificada de 

cursos nas IES; 

• Institucionalização da ARES, tendo em 

vista a melhoria da capacidade de 

regulação; 

• Aumento das bolsas de estudos para 

formação nacional e no exterior; 

• Criação de uma agenda de investigação; 

• Promoção da investigação através do 

orçamento do Estado em linha com a 

agenda de investigação; 

• Existência de corpo docente relevante 

com formação pós-graduada; 

• Engajamento das famílias em investir na 

formação superior dos seus filhos. 

• Redução significativa da procura pelo 

Ensino Superior no país; 

• Défice de condições para que a ARES 

possa cumprir a sua missão; 

• Informações estatísticas ainda não 

consolidadas em termos de aferição da 

eficácia interna das IES;  

• Inexistência de uma política consistente 

de qualificação do pessoal docente e 

investigador; 

• Investigação incipiente nas IES; 

• Inexistência de um fundo de apoio 

sustentável à promoção da investigação; 

• Deficiente regulamentação e 

dispositivos de ensino a distância; 

• Deficiente empregabilidade dos 

diplomados. 

Riscos 

• Vulnerabilidade social das familiais em suportar os custos das propinas, num quadro de 

redução de rendimentos; 

• Estagnação e/ou redução da despesa do Estado com o Ensino Superior num contexto de queda 

de receitas fiscais 

 

 

Principais Recomendações  

• Melhoria da qualidade do ensino; 

• Reversão da tendência de redução acentuada da procura pelo Ensino Superior no 

país; 

• Reforço da capacidade da ARES na avaliação e regulação das IES; 

• Melhoria da capacidade do GESCT na definição de políticas e no planeamento 

estratégico; 

• Reforço da capacidade de produção e divulgação de estatísticas do Ensino 

Superior; 

• Conceção e implementação de uma política de qualificação de 

docentes/investigadores das IES; 

• Adequação da modalidade de financiamento para formação superior que responda 

às necessidades dos candidatos ao Ensino Superior; 
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• Institucionalização de um Fundo Nacional de Apoio à Investigação; 

• Regulamentação e capacitação das IES em matéria de ensino a distância. 

 

5.3.6. Gestão Educacional: o pilar da mudança  

 

5.3.6.1. Reforço da capacidade institucional e organizativa do Ministério da   

capacidade Educação (Serviços centrais e desconcentrados) 

A alteração da Lei de Bases do Sistema Educativo e das legislações subsequentes relativas 

à nova orgânica do ME (em 2018), às condições de criação de escolas e a constituição de 

agrupamentos de escolas (configuração da rede escolar), à organização, gestão e 

funcionamento dos estabelecimentos públicos dos ensino básico e secundário e à 

organização, competências e às normas de funcionamento das Delegações da Educação, 

ambas publicadas, em 2019, estabeleceram as principais estruturas e instrumentos para o 

reforço da gestão do setor educativo. De referir, todavia, que a não aprovação do regime 

jurídico da educação Pré-escolar, impossibilitou a reconfiguração integral do sistema 

educativo, como estava previsto no PEE.  

Os serviços centrais, especialmente a DNE e a DGPOG, foram dotados de novos serviços, 

sendo a primeira dos serviços de Inclusão Educativa e Promoção da Cidadania, e 

Multimédia e Educação e a segunda da Unidade de Tecnologia e Informação, bem como 

a instalação da Unidade de Avaliação e Planeamento. Além disso, implementou-se o 

Sistema Integrado de Gestão Educativa (SIGE), o SIGAA-RH (Sistema Integrado de 

Gestão Administrativa de Atos e Recursos Humanos), bem como o reforço da equipa da 

DNE e da IGE, esta através do recrutamento de mais oito inspetores. Ademais, 

implementou-se delegações da IGE nos concelhos da Praia e do Mindelo e não em todos 

os concelhos, como preconizado no PEE.  

Além disso, desenvolveu-se um amplo programa de capacitação envolvendo todos os 

delegados, diretores, coordenadores e a maioria dos professores do EBO e das ES sobre 

o novo modelo de gestão adotado. 

Em relação aos serviços desconcentrados, as delegações escolares concelhias foram 

reorganizadas em termos de áreas funcionais para atender os desafios da reconfiguração 

de rede escolar, estendendo a sua atuação a todos os subsistemas educativos nos 

concelhos, exceto o do Ensino Superior. Ademais, ganharam maior autonomia na gestão 

das despesas de funcionamento referentes à aquisição de bens e serviços.  



 

38 
 

Todavia, persistem ainda dificuldades na apresentação de relatórios de atividades por 

parte das delegações, o que dificulta um seguimento rigoroso das suas atividades por parte 

dos serviços centrais. De igual modo, importa ressaltar a demora dos serviços centrais em 

dar feedback atempado às questões reportadas nos relatórios. 

5.3.6.2. Melhoria dos Resultados da aprendizagem através do reforço da 

administração e gestão pedagógica 

O reforço da capacidade de gestão administrativa operacionalizou-se através da 

elaboração e disponibilização de todos os programas, manuais escolares, bem como a 

formação dos diretores/gestores, coordenadores pedagógicos e professores de todos os 

concelhos sobre gestão administrativa e pedagógica. Outrossim, foi elaborada uma 

proposta dos perfis dos alunos do EBO e do ES e gizado um Programa Nacional de 

Formação de Professores. 

A generalização do SIGE a todo o sistema educativo, nomeadamente o EBO e o ES, 

melhorou, por um lado, a capacidade do sistema educativo dispor de forma célere de 

informações estatísticas sobre o desempenho dos alunos e, por outro, de os pais 

acompanharem a performance escolar dos educandos.  

A implementação da avaliação aferida em Língua Portuguesa e Matemática para os 

alunos do 2º e 6º anos de escolaridade e a sua socialização com os intervenientes do 

sistema educativo a nível nacional são fatores importantes para a reflexão crítica sobre o 

desempenho dos alunos e dos professores, bem como do sistema educativo como um 

todo. 

De referir a consolidação da ação social escolar através do alargamento da alimentação 

escolar aos alunos do 7º e 8 anos de escolaridade e às crianças nos jardins-de-infância, 

bem como apoio em materiais didáticos e transporte escolar. 

Contudo, alguns instrumentos de gestão pedagógica e administrativa, tais como: normas 

e padrões da gestão administrativa e pedagógica, sistema nacional da avaliação das 

aprendizagens, modelos de seguimento e avaliação, apesar de serem elaborados não 

foram objeto de implementação. 

5.3.6.3. Reforço da participação social na vida educativa 

As principais ações relativas a este projeto prendem-se, por um lado, com campanhas de 

sensibilização destinadas às famílias para o incremento da educação pré-escolar e, por 



 

39 
 

outro, com a participação dos pais nos conselhos das escolas. O Conselho Nacional de 

Educação, enquanto órgão de auscultação da sociedade, não tem funcionado 

regularmente, tendo sido instituído, na prática, em seu lugar, o Grupo Local de Parceiros. 

5.3.6.4. Reforço do seguimento e avaliação do sistema educativo  

O Plano Estratégico de Educação previu a criação de uma Comissão Coordenadora, 

integrada pelos dirigentes dos órgãos e serviços competentes do Ministério da Educação 

e pelos Gestores de Projetos, tendo em vista a supervisão da execução dos programas e 

projetos, bem com avaliações anuais do processo de implementação do PEE.  

Com a aprovação da nova orgânica do Ministério da Educação, foi incumbida à DGPOG, 

através dos serviços da SEPC, a coordenação e seguimento das políticas públicas a 

concretizar pelo ME, quer através da produção de estudos quer na sistematização das 

informações estatísticas. Neste sentido, foi reforçado o SEPC com a institucionalização 

de uma Unidade de Avaliação e Planeamento (UAP) e reforço da unidade de 

estatística de educação .   

Contudo, analisando o percurso da SEPC, que contribuiu significativamente para a 

melhoria do processo de planeamento e seguimento dos programas e projetos do ME, 

nota-se que persistem ainda algumas insuficiências em termos de: (i) técnicos 

especializados no domínio da avaliação e seguimento dos projetos; (ii) articulação com 

outros serviços do ME, tendo em vista a sistematização atempada dos dados e 

acompanhamento dos projetos; (iii) disponibilização atempada dos indicadores 

estatísticos; (iv) dificuldades na apropriação do SIGE. 

Os diversos relatórios anuais de atividades do ME, não obstante procederem a uma 

descrição detalhada das atividades previstas em cada ano civil, não apresentam uma 

avaliação rigorosa do seguimento dos indicadores de resultados dos diversos eixos e dos 

programas do PEE. No mais das vezes, os indicadores são apresentados, amiúde, para 

responder às exigências dos parceiros e ao balanço de que o Ministério da Educação é 

obrigado a fornecer ao Ministério das Finanças, no quadro do Programa de Excelência, 

aos parceiros internacionais e às entidades públicas e políticas (Parlamento). 
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Quadro 11-Análise crítica das forças, fraquezas e riscos a gestão educacional 

Forças Fraquezas 
• Existência de um quadro legal coerente com 

novo projeto educativo; 

 

• Existência de serviços centrais e 

desconcentrados com capacidade técnica 

para a gestão do sistema; 

 

• Capacidade de conceção, produção e 

distribuição dos recursos pedagógicos 

(programas manuais); 

 

• Sistema de gestão integrada do sistema 

educativo funcional; 

 

• Capacidade de realização de provas de 

aferição das aprendizagens;  

• Implementação de um sistema de avaliação 

das aprendizagens dos alunos do EBO. 

• Défice de número de técnicos especializados 

para reforçar os serviços centrais e 

desconcentrados; 

 

• Dificuldades na apropriação do SIGE, tendo 

em vista a produção eficiente de informações 

de suporte às decisões; 

 

• Défice na produção e divulgação atempada 

dos indicadores de educação; 

 

• Deficiente capacidade de monitoramento do 

processo de implementação das atividades a 

nível dos diferentes serviços. 

 

• Deficiente articulação intra institucional 

(apropriação de instrumentos produzidos). 

Riscos 

• Estagnação e/ou redução da despesa do Estado com o sistema de educativo, num contexto de queda 

de receitas fiscais. 

 

• Resistência dos funcionários em incorporar as inovações em matéria do recurso às TIC no processo de 

gestão. 

 

As principais recomendações para o reforço da capacidade de gestão do sistema educativo 

prendem-se com: 

• Aprovação e implementação do regime jurídico do subsistema pré-escolar, tendo 

em vista a reconfiguração integral do sistema educativo; 

• Reforço das capacidades técnicas dos serviços centrais e desconcentrados; 

• Melhoria da articulação e comunicação intersectorial; 

• Capacitação dos serviços centrais e locais para uma melhor apropriação do SIGE; 

• Reforço da capacidade de avaliação e seguimento dos projetos educativos; 

 5. 4. Grau de efetividade global de realização dos produtos do PEE 

Para estimar o grau de efetividade do PEE, é preciso ter em conta que o peso dos 

diferentes níveis de ensino não é o mesmo se se levar em consideração, quer o universo 

dos alunos que cada nível de ensino abarca quer no que diz respeito ao orçamento 

disponibilizado para a implementação dos projetos do PEE, quer ainda a prioridade 

estabelecida. Com base nesses critérios, atribuiu-se ao EBO um peso de 50%, o Ensino 

Secundário, 20%, o Pré-escolar 15%, o Ensino Secundário (10%) e a Gestão Educacional 

(5%). 
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Com efeito, com base nesses parâmetros, tomando-se em consideração apenas os 

produtos concluídos integralmente, estima-se que o grau de realização do PEE seja de 

59%, sendo de 82% se se levar em conta as atividades realizadas de forma integral e 

parcialmente, conforme ao quadro infra. 

Quadro 12-Grau de efetividade dos programas do PEE 

Dimensões  Peso 

Produtos 

efetivados 

(integralmente) 

Produtos 

efetivados 

(integral e 

parcialmente) 

Índice de 

efetividade  

integral 

Índice de 

efetividade 

integral e 

parcial 

Pré-escolar 15% 42% 67% 6% 10% 

Ensino Básico 

Obrigatório 50% 79% 92% 40% 46% 

Ensino Secundário 20% 37% 73% 7% 15% 

Ensino Superior 10% 41% 68% 4% 7% 

Gestão 

Educacional 5% 38% 88% 2% 4% 

Total 100% 47% 77% 59% 82% 

Fonte – Consultor (exercício de simulação de efetividade dom PEE) 
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6. Principais conclusões 

O Plano Estratégico (2017-2021) gizou um conjunto mudanças importantes no setor da 

educação com o fito de o ajustar aos desafios do desenvolvimento do país. Assim, as 

principais opções estratégicas prendem-se com a (i) universalização da educação pré-

escolar; (i) a implementação da escolaridade obrigatória para 8 anos; (iii) alargamento da 

gratuidade de frequência até ao 12º ano de escolaridade; (iv) melhoria da qualidade das 

aprendizagens escolares e desenvolvimento de competências para o emprego e 

empreendedorismo; (v) expansão do Ensino Técnico e superior alinhados com as áreas 

prioritárias do desenvolvimento do país e (vi) uma governação do sistema educativo 

fortalecedora da descentralização. 

No que concerne à Educação Pré-escolar, um subsistema que funciona em larga medida 

dependente das iniciativas das autarquias locais e das entidades privadas (lucrativas e sem fins 

lucrativos), a taxa de acolhimento cresceu ligeiramente, passando de 80% para 81,2%. Trata-se 

de uma taxa líquida de acesso elevada, pois, 4 em cada 5 crianças frequentam a EPE, 

porém, aquém da meta fixada para 2020 (97%). Todavia, a manter-se o atual ritmo de 

crescimento não será possível atingir essa meta na próxima legislatura. Apesar dos ganhos 

conseguidos em termos de elaboração de um referencial curricular, formação contínua dos 

profissionais, reforço de materiais lúdico-pedagógicos e transferência de recursos aos municípios 

para subsidiar o acesso a esse subsistema, os desafios identificados aquando da elaboração do 

PEE, em 2016, ainda persistem e têm que ver com: (i) aprovação do quadro normativo promotor 

e regulador deste subsistema; (ii) incremento do acesso universal; (iii) qualificação dos 

profissionais na perspetiva de permanência e desenvolvimento na carreira e (iv) melhoria da 

qualidade das aprendizagens da criança, preparando-a para o ingresso no EBO. 

O Ensino Básico Obrigatório, que representa aproximadamente cerca de 60% de todos os 

efetivos do sistema educativo, é o nível de ensino que foi objeto de mudanças mais 

significativas cujos indicadores de resultados atingidos são convergentes com as metas 

fixadas no PEE. Assim, a TLE do 1º ao 8º ano aproxima-se da universalização plena 

(92,4%) e o índice de paridade permanece em 0,93. De realçar que, em média, 8 em cada 

10 alunos transitam para o Ensino Secundário.  

Os indicadores de eficácia interna (aprovação, reprovação e abandono) conheceram uma 

melhoria importante em relação a 2016/17, sendo a taxa de abandono atualmente residual 

(1,8%). Outrossim, os indicadores do processo de aprendizagem melhoraram, tendo 97% 
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de professores com formação adequada e 100% dos manuais disponibilizados aos alunos 

do EBO.  

De acordo com os resultados da avaliação aferida, as crianças demostraram um melhor 

desempenho em Língua Portuguesa que em Matemática.  Em matéria de gestão, 

procedeu-se à reorganização da rede escolar com a institucionalização dos agrupamentos 

de escolas, potenciando maior rentabilização e sinergia dos recursos físicos, humanos, 

materiais e financeiros. Os maiores desafios do EBO, tendo em vista os ganhos da sua 

consolidação, prendem-se com: (i) capacitação dos diretores e professores para que os 

agrupamento de escolas assumam maior autonomia na gestão do processo de 

ensino/aprendizagem e dos recursos humanos e materiais de que dispõem; (ii) capacitação 

dos diretores e professores em áreas específicas de avaliação e (iii) maior qualificação 

das delegações concelhias, tendo em vista o cumprimento de suas funções de avaliação e 

acompanhamento do sistema educativo local. 

No que concerne à Educação Básica de Jovens e Adultos, as intervenções direcionadas 

aos jovens e adultos cingem-se à dinamização dos círculos de cultura e formação 

profissional de base, que se concentram, sobretudo, nos concelhos da Praia, São Vicente 

e Sal. Trata-se de um subsistema que ainda está fase reconfiguração. De momento, está-

se a gizar a reconceptualização da EBJA e sua melhor integração no conjunto do sistema 

educativo. Com efeito, os grandes desafios da EBJA prendem-se com (i) revisão do 

quadro legal; (ii) atualização do programa de formação profissional; (iii) regulamentação 

do ensino recorrente e (iv) elaboração de qualificações profissionais do catálogo nacional 

de qualificações. 

No Ensino Secundário, constata-se que os indicadores de resultados dos projetos gizados 

foram parcialmente concretizados. Assim, a TLE aumentou ligeiramente, passando de 

51,3% para 53,8%, mas pontua-se muito aquém da meta fixada (74,4%). A proporção dos 

alunos que frequentam o Ensino Técnico (4%) oscilou ligeiramente em relação aos dados 

de 2016/17 (3%), ficando, entretanto, aquém da meta prevista (10%). A disparidade de 

género (1,2) mantém-se a favor das raparigas, devido ao seu melhor desempenho e menor 

taxa de abandono. No que se refere à eficácia desse subsistema, verificam-se progressos 

na taxa de aprovação, que cresceu sete pontos percentuais, e na redução substancial da 

taxa de abandono em cinco pontos percentuais (6% para 1,6%) devido aos efeitos do 

alargamento da gratuidade ao Ensino Secundário. Ademais, a taxa de professores com 

formação adequada abrange a quase totalidade do corpo docente (97%). Contudo, pouco 
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se avançou na implementação da revisão curricular deste nível ensino e, 

consequentemente, na produção de materiais didáticos para suportar o processo de 

ensino/aprendizagem. Aliás, a falta de manuais escolares para o ES é dos principais 

constrangimentos desse nível de ensino que, entretanto, se reproduz há vários anos.  

No que se refere à gestão, a nova configuração da rede escolar, com a introdução de 

agrupamentos de escolas, contribuiu para uma maior integração e articulação do ES com 

o EBO, permitindo a racionalização de recursos humanos e materiais. Apesar de a 

esmagadora maioria dos novos órgãos estarem funcionais, verifica-se que ainda há 

necessidade de apropriação de novos instrumentos de gestão, especialmente no que se 

refere à elaboração do projeto educativo.  

 Os grandes desafios do Ensino Secundário resumem-se a: (i) expansão da taxa de acesso 

e à melhoria do índice de paridade; (ii) aumento da frequência ao Ensino Técnico; (iii) 

melhoria da eficácia interna mediante a diminuição da taxa de reprovação; (iv) revisão 

curricular e disponibilidade de manuais escolares; (iv) incremento da utilização das TIC 

no processo de ensino/aprendizagem e na gestão pedagógica; (v) capacitação das direções 

dos agrupamentos de escolas e das delegações para apropriação dos instrumentos de 

gestão. 

Relativamente ao Ensino Superior, importa realçar que após o crescimento exponencial 

da procura na última década e meia, nota-se agora uma redução significativa dos efetivos 

(34%) em relação ao ano letivo 2016/17, o que inviabiliza o cumprimento da meta fixada 

em 31,2% em 2020. De referir ainda que persiste a disparidade de género no acesso a esse 

subsistema, existindo hoje 140 mulheres para 100 homens nas IES. Em termos da 

qualidade e relevância, estas procuram maior adequação das suas práticas às exigências 

da Agência Reguladora do Ensino Superior, que dispõe de competências para avaliação 

e acreditação dos ciclos de estudos. A definição e implementação de uma agenda de 

investigação e o financiamento de projetos de investigação são sinais importantes na 

promoção de uma cultura investigação, mas esta dependerá da criação de um fundo para 

sua sustentabilidade que, entretanto, não foi instituído.   

De entre os grandes desafios do desenvolvimento do Ensino Superior figuram a reversão 

da tendência de queda da procura interna por este nível de ensino, a melhoria da qualidade 

e da relevância da oferta formativa e sua relação com os desafios centrais da sociedade e 

do mercado, a melhoria da qualificação do corpo docente a tempo integral, pois, dela 
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depende a qualidade do ensino e do incremento da investigação, o reforço da capacidade 

técnica do Gabinete do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia e da Agência Reguladora 

do Ensino Superior, tendo em vista o aperfeiçoamento da formulação e implementação 

de politicas conducentes à promoção da qualidade do ensino, ao incremento da 

investigação e extensão do conhecimento às esferas da sociedade e do mercado 

No que concerne ao pilar gestão para a mudança, denota-se a melhoria da capacidade 

institucional do ME na pilotagem do sistema educativo, quer através da capacidade 

organizativa dos serviços centrais e desconcentrados quer na reorganização da rede 

escolar e sua gestão, numa perspetiva de integração pedagógica e administrativa do EBO 

com o ES, promovendo a economia de recursos físicos, humanos e materiais. Outrossim, 

a generalização do SIGE – que contribuiu para melhorar a eficiência e a eficácia na gestão 

pedagógica e administrativa dos estabelecimentos de ensino e dos serviços 

centrais/desconcentrados – e a instalação da unidade de avaliação foram dispositivos que 

possibilitam ao setor a melhoria da qualidade de informações  de suporte à decisão nos 

mais diferentes níveis de gestão do setor educativo.  Entrementes, permanecem ainda 

vários desafios, designadamente na implementação de um quadro legal indutor do 

desenvolvimento da Educação Pré-escolar, capacidade de avaliação e seguimento dos 

projetos educativos, articulação intra e inter setorial, capacitação dos técnicos dos 

serviços centrais e desconcentrados, na produção e divulgação atempada das informações 

estatísticas de todos os níveis de ensino. 

Em suma, numa perspetiva global, conclui-se que houve uma muito boa capacidade de 

implementação dos projetos de intervenção relativos ao EBO, que representa 60% dos 

alunos do sistema e quase 40% do orçamento global do ME. O mesmo não acontece com 

a Educação Pré-escolar em que houve menor capacidade em debelar fraquezas estruturais 

há muito identificadas (quadro legal e qualificação dos profissionais). No Ensino 

Secundário, a maioria dos projetos previstos foram parcialmente concretizados, sendo os 

demais não realizados ou, ainda, em vias de execução. A mesma tendência prevalece com 

o Ensino Superior. 
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7. Principais recomendações para o novo ciclo de elaboração do PEE  

O Plano Estratégico da Educação para o horizonte 2017-2021 adotou um conjunto de 

opções estratégicas e estabeleceu metas ambiciosas para os subsistemas Pré-escolar e 

Escolar (EBO, ES e Ensino Superior) com vista a alinhar o sistema educativo com os 

grandes desafios de desenvolvimento do país. A maioria dos projetos de intervenção 

previstos nos diferentes níveis do sistema foi implementada (integral ou parcialmente), 

sobretudo no EBO, permanecendo vários desafios que devem ser enfrentados no ciclo de 

planeamento que se avizinha. 

Nestes termos, as principais recomendações para os diferentes níveis de educação/ensino 

e de gestão do sistema educativo são as seguintes: 

Para o subsistema Educação Pré-escolar, consistem no seguinte: 

• Aprovação e implementação de um regime jurídico da educação Pré-escolar que 

estabeleça a organização, funcionamento e avaliação desse subsistema; 

• Reforço do engajamento do Estado central e das autarquias na expansão do acesso 

a pré-escolar; 

• Incremento de construção de jardins-de-infância nos espaços urbanos de maior 

concentração demográfica; 

• Reabilitação de infraestruturas dos jardins-de-infância e sua adequação às 

crianças com necessidades educativas especiais; 

• Assunção da gratuidade no setor público; 

• Adoção de um programa de qualificação e reconversão dos profissionais; 

• Revisão da carreira dos profissionais através da inclusão do perfil de monitores; 

• Reforço dos materiais lúdico-didáticos; 

• Promoção de intercâmbio entre profissionais da EPE e professores do 1º ciclo do 

EBO; 

• Melhoria da gestão administrativa e pedagógica dos jardins-de-infância; 

• Promoção de fóruns de partilha de experiências entre as entidades públicas e 

privadas que atuam no setor do Pré-escolar. 

No que se refere ao EBO, as principais recomendações prendem-se com: 

• Reforço da alimentação escolar aos alunos do 7º e 8º anos, com forte aposta na 

produção local; 
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• Dotar as EMAEI de recursos humanos e materiais adequados às necessidades 

existentes; 

• Criação de condições para que a matriz curricular seja implementada na íntegra 

em todas escolas/agrupamentos, nomeadamente nos domínios das TIC, Educação 

Física e Educação Artística; 

• Reforço de capacitação dos professores e gestores nas áreas de gestão do currículo 

e do processo de avaliação da aprendizagem; 

• Qualificação dos docentes em linguagem gestual e em educação especial; 

• Apetrechamento das escolas de tecnológicos; 

• Qualificação dos professores e gestores no uso das TIC no processo de 

ensino/aprendizagem e no seguimento das atividades pedagógicas; 

• Produção de recursos pedagógicos com recurso às TIC; 

• Promover maior alinhamento do Ensino Básico de Adultos com o Ensino Técnico 

e Formação Profissional, em articulação com as escolas técnicas e centros de 

emprego e formação profissional; 

• Capacitação dos gestores/diretores para que os agrupamentos e escolas possam 

desempenhar um papel-chave no planeamento e gestão do processo de ensino 

aprendizagem; 

• Capacitação das delegações da educação, tendo em vista melhoraria da 

capacidade de seguimento da implementação das políticas educativas. 

• ; 

Relativamente à Educação Básica de Jovens e Adultos, eis as recomendações mais 

relevantes:  

• Elaboração dos currículos da Educação de Adultos de forma integrada, assente 

numa abordagem por competências e estrutura modular; 

• Adaptação da EBA à escolaridade obrigatória, com integração de novas 

disciplinas (línguas estrangeiras, TIC) articuladas com o ensino 

profissionalizante; 

• Revisão e/ou atualização do quadro legal da EBJA (regulamentação da prática 

pedagógica; sistema de avaliação e monitorização, condições de acesso e 

frequência); 
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• Atualização do programa de Formação Profissional de Base da Educação de 

Adultos; 

• Regulamentação do ensino recorrente numa perspetiva de elevação do nível 

cultural e de Aprendizagem ao Longo da Vida; 

• Ações de formação inicial e contínua para os formadores para a Educação de 

Adultos; 

• Reforço de articulação entre a EBJA e o EBO, de modo a permitir a transição 

dos alunos entre esses subsistemas; 

• Melhorar as respostas aos jovens e adultos com NEE; 

• Reforço da orientação escolar e profissional para os jovens e adultos que 

frequentam a EBJA; 

• Elaboração de qualificações profissionais do CNQ de nível II e II; 

• Atualização das ofertas formativas a nível da formação profissional de base para 

dar resposta as demandas do setor produtivo. 

No que concerne ao Ensino Secundário, propõe-se a adoção das seguintes ações: 

• Incremento da universalização do acesso; 

• Adequação da lei de acesso e permanência ao novo sistema de ensino; 

• Redução da disparidade de género; 

• Implementação da revisão curricular nas vias geral e técnica (conceção de novos 

programas, produção de materiais didáticos); 

• Qualificação dos professores e gestores no uso das TIC no processo de 

ensino/aprendizagem e no seguimento das atividades pedagógicas; 

• Integração ferramentas de comunicação e aprendizagem colaborativa no processo 

de ensino-aprendizagem; 

• Produção de conteúdos multimédia de suporte ao ensino/aprendizagem; 

• Aplicação da avaliação aferida no ES; 

• Promoção da frequência à via técnica; 

• Atribuição de bolsas aos alunos provenientes de famílias vulneráveis que queiram 

frequentar a via técnica; 

• Atualização dos laboratórios e das oficinas, tanto na via técnica como na via 

geral; 
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• Diversificação de ofertas formativas para a via técnica alinhadas com as 

demandas do setor produtivo (mercado de trabalho); 

• Consolidar a implementação da dupla certificação na via técnica; 

• Reforço da formação contínua do pessoal docente numa perspetiva de 

especialização por áreas; 

• Melhoria das condições de conetividade; 

• Efetivação do SIGE no Ensino Técnico; 

• Sensibilização e alargamento do acesso ao Ensino Técnico (a partir do 9ºano) 

• Capacitação dos diretores dos agrupamentos de escolas para melhorar a 

apropriação dos instrumentos de gestão, particularmente na elaboração do projeto 

educativo; 

• Reforço da formação do corpo docente em matéria de avaliação das 

aprendizagens. 

Relativamente ao Ensino Superior, recomenda-se: 

• Melhoria da qualidade e relevância da oferta formativa; 

• Adoção de medidas indutoras de aumento da procura interna pelo Ensino 

Superior; 

• Conceção e implementação de uma política de qualificação de 

docentes/investigadores das IES; 

• Adoção de mecanismos efetivos e sustentáveis que permitam o desenvolvimento 

na carreira dos professores das IES e capitalização das competências académicas 

da diáspora; 

• Capitalização das competências académicas da diáspora e da cooperação internacional 

interuniversitária (redes de mobilidade de docentes); 

• Promoção de programas de iniciação científica e de apoio à operacionalização 

da Agenda de Investigação; 

• Criação e implementação de um fundo sustentável de apoio à investigação; 

• Melhorar a capacidade institucional das IES em matéria de autoavaliação; 

• Reforço da capacidade do GESCT na definição de políticas e no planeamento 

estratégico; 

• Reforço da capacidade da ARES na avaliação e regulação das IES; 

• Reforço da capacidade de produção e divulgação de informações estatísticas; 
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• Adequação da modalidade de financiamento para formação superior que responda 

às necessidades dos candidatos ao Ensino Superior; 

• Regulamentação e capacitação das IES em matéria de Ensino a Distância (EaD). 

Finalmente no que diz respeito à gestão institucional para a mudança, sugere-se: 

• Reforço da capacidade dos técnicos dos serviços centrais e desconcentrados; 

• Reforço da articulação e comunicação entre os serviços centrais e 

desconcentrados; 

• Fortalecimento da capacidade da unidade de avaliação e planeamento, tendo em 

vista o seguimento mais eficaz dos projetos educativos; 

• Reforço da capacidade de recolha, tratamento e divulgação dos dados estatísticos; 

• Capacitação dos serviços centrais e locais para uma melhor apropriação do SIGE; 

• Reforço da autonomia administrativa e financeira das estruturas educativas para a 

implementação dos seus planos de atividades e projetos educativos;  

• Reforço da Ação Social Escolar no acesso, na subsidiação, alimentação e saúde, 

transporte, residências estudantis, kits escolares. 

• Definição de um quadro de pessoal especializado nas diferentes funções dos 

serviços de gestão educativa; 

• Promoção de parcerias entre as delegações da educação e as entidades locais; 

• Reforço de parcerias com os serviços públicos/privados para generalização de 

acesso à eletricidade e comunicação nas escolas e, promoção das energias 

renováveis;  

• Promoção da partilha de boas práticas dos professores e dos agrupamentos e 

escolas; 

• Regulamentação dos subsídios destinados aos órgãos dos agrupamentos de 

escolas; 

• Adequação do quadro legal sobre acesso e permanência; 

• Aprovação e implementação do Sistema Nacional de Avaliação das 

Aprendizagens; 

• Aprovação e implementação do quadro legal sobre a educação inclusiva: 

• Adequação do quadro legal sobre educação básica de jovens e adultos. 
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Anexos 

Anexo 1 - Evolução de indicadores de acesso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Evolução da Taxa de acolhimento

MF F M MF F M MF F M MF F M

Taxa Acolhimento 4-5 anos 82,3 83,7 80,9 80,2 81,0 79,9 81,8 83,5 80,2 81,2 84,4 78,1

Taxa Acolhimento 3-5 anos 67,0 68,1 65,9 66,5 67,4 65,6 67,9 69,6 66,2 67,4 69,9 65,1

Evolução da Escolarização do1º ao 8º ano

MF F M MF F M MF F M MF F M

Taxa Liquida de Escolarização 92,3 90,8 93,8 92,4 90,9 94,0 92,5 91,3 93,7

Taxa Bruta de Escolarização 103,5 99,6 107,4 103,6 98,9 108,4 103,6 99,8 107,3

Evolução da Escolarização do 1º ao 6º ano

MF F M MF F M MF F M MF F M

Taxa Liquida de Escolarização 92,9 90,9 94,8 93,6 91,9 95,3 94,2 93,2 95,2

Taxa Bruta de Escolarização 102,0 97,6 106,4 103,0 98,8 107,1 103,1 99,5 106,7

Evolução da Escolarização do 7º ao 12º ano

MF F M MF F M MF F M MF F M

Taxa Liquida de Escolarização 71,3 75,5 67,2 70,2 74,2 66,3 71,5 74,7 68,3

Taxa Bruta de Escolarização 84,3 88,1 80,6 81,9 85,5 78,2 83,4 85,7 81,0

Evolução da Escolarização 9º ao 12º ano

MF F M MF F M MF F M MF F M

Taxa Liquida de Escolarização 53,1 60,4 46,0 53,4 61,1 45,7 54,0 61,0 47,0

Taxa Bruta de Escolarização 72,5 79,3 65,8 71,0 78,4 63,7 72,1 77,9 66,3

Fonte: Principais Indicadores da Educação

2019/20

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

2016/17 2017/18 2018/19
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Anexo 2 - Indicadores de desempenho do EBO e ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBO 1º a 8º ano de escolaridade

MF F M MF F M MF F M MF F M

Matricula 84584 40793 43791 84304 40489 43815 84232 40420 43812

Aprovados 73225 36815 36410 73934 36928 37006 73276 36686 36590

Reprovados 9069 3153 5916 8469 2890 5579 9691 3204 6487

Abandono 2290 825 1465 1901 671 1230 1265 530 735

EBO 1º a 8º ano de escolaridade

MF F M MF F M MF F M MF F M

Aprovados 86,6 90,2 83,1 87,7 91,2 84,5 87,0 90,8 83,5 90,3 93,1 87,8

Reprovados 10,7 7,7 13,5 10,0 7,1 12,7 11,5 7,9 14,8 7,8 5,1 10,3

Abandono 2,7 2,0 3,3 2,3 1,7 2,8 1,5 1,3 1,7 1,8 1,8 1,9

ES do 9º ao 12º ano de escolaridade

MF F M MF F M MF F M MF F M

Matricula 29114 15766 13348 28221 15489 12732 28315 15273 13042

Aprovados 19621 11305 8316 20460 11723 8737 20782 11757 9025

Reprovados 7739 3621 4118 6281 3076 3205 7078 3368 3710

Abandono 1754 840 914 1480 690 790 455 148 307

ES do 9º ao 12º ano de escolaridade

MF F M MF F M MF F M MF F M

Aprovados 67,4 71,7 62,3 72,5 75,7 68,6 73,4 77,0 69,2

Reprovados 26,6 23,0 30,9 22,3 19,9 25,2 25,0 22,1 28,4

Abandono 6,0 5,3 6,8 5,2 4,5 6,2 1,6 1,0 2,4

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
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Anexo 3 – Grau de Realização dos produtos por programas  

3.1. Educação Pré-escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo Projetos Produtos Grau de realização

Subsistema estruturado com novo quadro legal Não realizado

População e parceiros sensibilizados Realizado

Alimentação escolar alargada aos jardins Realizado

Rede do pré-escolar alargada Parcialmente Realizado

Condições sanitárias dos jardins melhoradas Parcialmente Realizado

Currículo revisto Realizado

Realizado

Reforçada a formação dos coordenadores pedagógicos Realizado

IV. FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE 

INFÂNCIA
Qualificação dos profissionais melhorada Não realizado

Jardins com gestão baseada em resultados Não realizado

GESTÃO Seguimento e avaliação reforçada Parcialmente Realizado

Carreira dos profissionais revista Não realizado

I. DESENVOLVI-MENTO DO SUBSISTEMA 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

II. EXPANSÃO E REABILITAÇÃO DOS 

JARDINS DE INFÂNCIA 

III. QUALIDADE REQUERIDA PARA UM 

AMBIENTE EDUCATIVO ADEQUADO A 

CRIANÇAS (4-5 ANOS)

V. REFORÇO DAS ESTRUTURAS DE 

GESTÃO E GOVERNANÇA 

ACESSO

QUALIDADE



 

56 
 

3.2. Ensino Básico Obrigatório 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixos Projetos Produtos Nível de Execução

Garantido a acesso universal e gratuito Realizado

Refeições quentes distribuídos a todos os alunos do EBO Realizado

Garantido transporte escolar a alunos que residem em locais distantes 

das escolas
Realizado

Escolas promotoras da Saúde implementadas Parcialmente Realizado

Rede escolar reconfigurada Realizado

Escolas ampliadas e reabilitadas (266) Realizado

Casas de banho reabilitadas Realizado

LBSE revista e implementada Realizado

Currículo Revisto e implementado Realizado

Novos manuais produzidos e disponibilizados aos alunos Realizado

Manuais gratuitos aos alunos de origem mais desfavorecida  

distribuídos (37%)
Realizado

Estudo sobre política de manuais laborado Não realizado

Modelo de formação e capacitação de professores definido Realizado

Reforçada formação contínua de professores Realizado

Reforçada acompanhamento de professores na sala de aula Parcialmente Realizado

Crianças e jovens com NEE mapeadas Realizado

Centros de recursos em NEE implementados Realizado

Dispositivo de orientação escolar e vocacional e profissional 

instituído
Realizado

Manuais com conteúdos que promovam inserção da vida ativa Realizado

Legislação sobre EBO revista e implementada Realizado

Guia de orientação para gestores editado Parcialmente Realizado

Coordenadores pedagógicos capacitados Realizado

Órgãos de gestão funcionais Realizado

Projecto escola elaborado e implementado Execução

GESTÃO

V. REFORÇO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL E ORGANIZATIVA 

I.ACESSO GRATUITO E EQUITATIVO AO EBO

III. MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO BÁSICO OBRIGATÓRIO

II. REQUALIFICAÇÃO E MELHORIAS DAS 

INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS.

ACESSO

QUALIDADE

V.PROMOÇÃO DE APRENDIZAGENS ORIENTADAS PARA O ESTUDO E PARA A VIDA ATIVA

IV. INCLUSÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS COM NEE
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3.3. Ensino Secundário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixos Projetos Produtos Nível de Execução

Aumentada a TLE no ensino secundário (9º a 10º anos) Parcialmente Realizado

Incrementada a frequência ao ensino técnico Parcialmente Realizado

Alargada o apoio ao transporte escolar Realizado

Gratuidade instituída no ES Realizado

Aumentada o índice de paridade Parcialmente Realizado

Incremento de inclusão de jovens com NEE Realizado

Ampliada e requalificada a rede escolar do ES Realizado

Escolas técnicas apetrechadas com novos equipamentos Realizado

Escolas adaptadas estudantes com NEE Parcialmente Realizado

Planos curriculares das vias  geral e técnica revistos Não realizado

Programas reformulados com  abordagens por competências Não realizado

Textos de apoio para professores elaborados Não realizado

Professores capacitados Parcialmente Realizado

Parque informático aumentado Parcialmente Realizado

Cursos Técnicos com certificação de qualidade Não realizado

Melhorada eficácia interna Realizado

Vias técnica e geral reestruturadas e consolidadas Não realizado

Unidades formativas incrementadas* (descontinuado) Não iniciado

Escolas técnicas acreditadas com cursos certificados Realizado

Cursos profissionais do nível III e IV desenhados melhorados Parcialmente Realizado

Implementada estágios profissionais Parcialmente Realizado

Novo modelo de gestão adotado Realizado

Órgãos de gestão funcionais Realizado

Gestores capacitados Parcialmente Realizado

Manuais de funcionamento editados Não realizado

Projeto educativo generalizado Parcialmente Realizado

Melhorada competência dos professores nas TIC Realizado

Sistema de avaliação funcional Não realizado

SIGE funcional e generalizado Realizado

Incrementada maior ligação com o setor empresarial Parcialmente Realizado

Acesso

III. PROMOÇÃO DE UM QUADRO DE 

GARANTIA DE QUALIDADE DO ENSINO 

SEUNDÁRIO (GERAL, TÉCNICO E PARA 

ADULTOS)

REFORÇAR A CAPACIDADE 

INSTITUCIONAL E ORGANIZATIVA

Gestão

Qualidade

IV. MODERNIZAÇAO DO ENSINO 

SECUNDÁRIO ORIENTADO PARA O 

ESTUDO E PARA A VIDA ATIVA

I. MELHORIA QUALITATIVA DO 

ACESSO  AO ENSINO SECUNDÁRIO 

(GERAL, TÉCNICO E PARA ADULTOS)

II. REQUALIFICAÇÃO DAS 

INFRAESTRTURAS EDUCATIVAS  
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3.4. Ensino Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nível de Execução

Lei de acesso ao ensino superior revisto Realizado

Aumentada a proporção de inscritos no ensino superior Não realizado

Redução de disparidade de género Não realizado

CRIES criadas em 3 ilhas/concelhos Realizado

Revista lei sobre bolsas de estudo Realizado

Aumentada a atribuição de bolsas de estudo Realizado

II. ENSINO A DISTÂNCIA INTEGRADO 

NO ENSINO SUPERIOR
Sistema de EAD implementado Parcialmente Realizado

Formadores dos cursos com a recurso a EAD capacidades Parcialmente Realizado

ARES INSTALADO Realizado

Ciclos de estudos avaliados Parcialmente Realizado

SIGE funcional Parcialmente Realizado

Melhorada a qualificação do corpo docente da Uni-CV Parcialmente Realizado

Mobilizada a participação da diáspora científica cabo-verdiana Realizado

Elaborada e implementada agenda de investigação Realizado

Editais de financiamento de projetos de investigação implementadas Realizado

Instalado o GCTI Realizado

Fundo de apoio à investigação criado Não realizado

Novos critérios de bolsas de estudos adotados Execução

Expansão do CESP regulado Não realizado

Incubadoras de empresas criadas Execução

Empregabilidade de jovens aumentada Parcialmente Realizado

Gestão
V.PLANEAMENTO ESTRATÉGICO DO 

ENSINO SUPERIOR, CIÊNCIA E 
Plano estratégico elaborado Não realizado

I.ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 

REGULADO E EQUITATIVO

IV.ENSINO SUPERIOR, 

DESENVOLVIMENTO E EMPREGO

III.ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE

Acesso

Qualidade

Eixos Projetos Produtos
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3.5. Gestão Educacional 

 

Pacote legislativo revista e implementada Parcialmente Realizado

Manuais de procedimentos dos serviços elaborados Não realizado

Plano de capacitação do pessoal do ME elaborado e 

implementado
Não realizado

Dirigentes capacitados Realizado

Carta educativa elaborado Execução

Sistema de gestão de recursos humanos implementados Realizado

Modernização e digitalização do arquivo do ME Parcialmente Realizado

Sisteme de avaliados implementados (funcionários) Parcialmente Realizado

Pendências administrativas de docentes equacionadas Realizado

Descentralizado o serviço de inspeção Parcialmente Realizado

Gestão da FICASE modernizada e implementada Realizado

Projecto Educativo do sistema socializado Parcialmente Realizado

Temas transversais integrados no curriculum Parcialmente Realizado

Curriculum e recursos pedagógicos produzidos e distribuidos Parcialmente Realizado

Manual de padrões e indicadores de avaliação do Sistema 

Educativo, não superior,  elaborado e implementado.
Parcialmente Realizado

gestores, coordenadores e professores capacitados em novo 

modelo de avaliação.
Parcialmente Realizado

Modelo de avaliação elaborado e socializado Realizado

Avaliação aferida institucionalizado. Realizado

Resultado de avaliação aferida socializado Realizado

Plano estrategico socializado com a sociedade civil Realizado

Encontros ordinários do CNE/GLP efectivados Realizado

Dispositivo de avaliação e seguiemnto de PEE instalado. Parcialmente Realizado

Plano de seguimento elaborado  e implementado. Parcialmente Realizado

Relatórios de seguimentos elaborados Parcialmente Realizado

Nível de ExecuçãoProdutos

1.Reforço da capacidade institucional   e 

organizativa dos serviços centrais e 

desconcentrados

2.Melhoria dos Resultados da aprendizagem 

através do reforço da administração e gestão 

pedagógica

3.Reforço da participação social na vida educativa

4.Reforço do seguimento e avaliação do Setor

Projetos


