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I SÍNTESE 
 

O presente Plano Decenal de Acção, parte integrante da Carta de Politica Educativa, 

STP 2022, articula-se em programas concebidos em função das opções estratégicas 

identificadas nos diferentes níveis de ensino e temas conexos.  

 

O Plano contém 14 programas, cada um contempla Projectos ou Acções concretas 

para um custo total de 279.353.173 $, (ver Quadro síntese das necessidades de 

financiamento da Carta). Os programas denominados, “Universalidade e gratuitidade 

de acesso ao Ensino Secundário completo e Desenvolvimento e Planificação 

estratégica do Ensino Superior e Formação”, são os que absorvem mais recursos 

financeiros, respectivamente, 87.371.667$ e 72.065.378$. ou seja 57%  do custo total 

do Plano. 

 

Organizados em termos de rubricas, os custos totais do plano espelham o seguinte: 

 

 A Componente Remuneração
1
 representa 39,5% dos custos totais, 

equivalentes à 110.418.444$; 

 

 A Rubrica Despesas Administrativas e Pedagógicas absorve 26% do plano, 

ou seja 72.646.776$; 

 

 A Componente Investimento
2
 consome 12% do total, igual a soma de 

34.438.457$; 

 

 A parte das despesas com as Bolsas de Estudos (internas e no estrangeiro) 

absorve 7% do total, equivalente a 20.569.481$. Deste montante, 62% 

representam bolsas de estudos no exterior; 

 

 A parte Despesas Sociais (somente despesas com a alimentação escolar), 

representa 6,5% do total, ou seja 18.154.940$; 

 

 A Formação e Capacitação de um total de 2.036 docentes (professores 

educadores e auxiliares) até 2022 representa  apenas 3% dos custos totais do 

plano, ou seja, 8.887.264$; 

 

 As restantes despesas, nomeadamente as relativas ao Reforço de Capacidades 

institucionais e técnicas  do Ministério da Educação Cultura e Formação 

absorvem 6% das necessidades de financiamento da Carta.  

                                                 
1 Inclui salários, horas extraordinárias e subsídios do pessoal docente e não docente 
2 Inclui construção equipamento e manutenção de salas de aulas, construção de uma Universidade Publica, 

produção de manuais escolares e equipamento de escolas em TIC. 
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1.2. Quadro síntese das necessidades de financiamento da Carta (em 
dólares americanos) 

Subsistemas/Programas Custo 

Total 

Custo 

2012-2015 

Custo  

2015-2019          

Custo 

2019-2022 

Subsistema: Pré-escolar     

Programa Nº 1: Universalidade, 

obrigatoriedade e gratuitidade do ensino pré-

escolar de qualidade 

27.379.144 6.104.984 9.956.645 11.317.515 

Subsistema Ensino Básico     

Programa Nº 2: Melhoria da qualidade e 

eficiência do Ensino Básico e Consolidação dos 

resultados obtidos 

58.676.912 18.966.712 22.241.789 17.468.411 

Subsistema: Ensino Secundário     

Programa Nº 3: Universalidade e gratuitidade 

de acesso ao Ensino Secundário de boa 

qualidade no horizonte de 20223 

87.371.667 23.376.881 32.941.594 33.053.192 

Programa Nº 4: Desenvolvimento da Educação 

Especial  (custos embutidos nos diferentes 

ciclos) 

0 0 0 0 

Programa Nº 5: Desenvolvimento de um Ensino 

Técnico Profissional virado ao mercado de 

trabalho 

9.985.570 2.193.270 3.617.000 4.175.300 

Subsistema: Ensino Superior     

Programa Nº6:  Desenvolvimento e 

Planificação estratégica do Ensino Superior e 

Formação  

72.065.378 26.867.630 24.564.270 20.633.478 

Subsistema: Corpo docente (Todos os 

ciclos) 

    

Programa Nº 7: Formação e capacitação de 

professores e educadores4 

8.887.264 3.601.671 3.098.156 2.187.437 

Subsistema: Rede escolar (Todos os 

ciclos) 

    

Programa Nº 8: Construção e reabilitação de 

salas de aulas e Universidade Pública
5
 

23.911.000 12.527.000 8.002.000 3.382.000 

Subsistema: Educação para Jovens e 

Adultos (DEJA) 

    

Programa Nº 9: Erradicação do analfabetismo 

nos adultos  de +15 anos 
11.843.002 5.795.000 4.871.486 1.176.516 

Temas Transversais     

Programa Nº 10: Reforço de capacidades 

institucionais e técnicas do MECF para uma 

gestão eficiente do Sistema Educativo  

5.500.000 2.175.000 1.600.000 1.725.000 

Programa Nº 11: Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) no sistema de ensino e 

aprendizagem 

5.500.000 1.633.000 2.220.000 1.647.000 

Programa Nº 12: Escola e Saúde Sexual 

Reprodutiva  
156.500 76.500 72.500 7.500 

Programa Nº 13: Escola e Identidade cultural 

Santomense (custos embutidos nos diferentes 

ciclos) 

0 0 0 0 

Programa Nº 14: Financiamento, 

Implementação, Seguimento e Gestão da Carta  
375.000 200.000 87.500 87.500 

TOTAL GERAL 279.353.173 87.388.977 101.172.784 90.791.412 

                                                 
3 Prevê-se garantir a universalidade e gratuitidade até 9ª classe, em 2017, e até 12ª classe no horizonte de 2022. 
4 Serve apenas para proporcionar uma visão do conjunto. Não contabilizado nos custos totais pois estão inseridos  

nos diferentes subsistemas.  
5 Idem programa nº 7 
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II SUBSISTEMAS E RESPECTIVOS PROGRAMAS 
 

2.1. Subsistema: Educação Pré-escolar 

2.2.1. Programa nº 1: Universalidade, obrigatoriedade e gratuitidade do ensino 
pré-escolar de qualidade  

 

2.1.1.1. Problemática 

Os benefícios advindos da frequência do ensino pré-escolar são determinantes para a 

aprendizagem das crianças nos ciclos subsequentes. Elas desenvolvem com maior 

facilidade as qualidades e aptidões que lhes permitem estar melhor adaptadas, 

emocional e intelectualmente, ao ingresso no ensino básico. Actualmente, o ensino 

pré-escolar é pouco desenvolvido em STP, menos de 1/3 das crianças frequentam este 

ciclo. A sua revitalização passa, entre outras, pela adopção de medidas robustas, 

nomeadamente a garantia de acesso ao ensino pré-escolar de qualidade, universal e 

gratuito e a eliminação de disparidades ligadas à situação geográfica e nível de vida 

das famílias das crianças. 

 

2.1.1.2. Objectivos 

 Tornar o acesso ao ensino pré-escolar (3-5 anos) obrigatório, universal e 

gratuito, até 2022; 

 Garantir que, pelo menos 20% das crianças de 0-2 anos sejam acolhidas nos 

jardins ou creches, no horizonte 2022; 

 Dispensar um ensino de qualidade para todas as crianças Santomenses, 

incluindo aquelas com NEE. 

 

2.1.1.3. Resultados esperados 

 O Ensino Pré-escolar é obrigatório, universal e gratuito para as crianças de 3-5 

anos em STP; 

 Todas as crianças santomenses de 3-5 anos, no horizonte de 2022,  frequentam 

um ensino pré-escolar de qualidade e o terminam aos 6 anos de idade; 

 Pelo menos 20% das crianças com idade compreendida entre 0-2 anos, que o 

desejarem, encontram um acolhimento nos estabelecimentos da pré-escolar. 

 

2.1.1.4. Actividades 

 Decretar a universalidade, a obrigatoriedade e a gratuitidade do ensino pré-

escolar para as crianças de 3-5 anos; 

 Elaborar e implementar um novo quadro legal que facilite a consecução do 

objectivo da universalização do acesso ao ensino pré-escolar;  

 Elaborar um currículo mínimo nacional com os respectivos manuais e guias de 

orientação, e adequar um quadro legal necessário ao seu desenvolvimento, 

seguimento e cumprimento;  

 Construir e apetrechar mais salas de aulas (ver programa nº 8); 
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 Formar e capacitar educadores, auxiliares, gestores e inspectores para este 

ciclo de ensino; 

 Adquirir materiais lúdicos e pedagógicos destinados à aprendizagem das 

crianças; 

 Promover campanhas de sensibilização e conceder estímulos de carácter 

institucional e económico às instituições privadas, com vista a granjear a sua 

intervenção neste ciclo;  

 Aumentar substancialmente o investimento do governo no ensino pré-escolar; 

 Estimular a procura da educação pré-escolar em zonas mais difíceis e 

desfavorecidas, através de campanhas de sensibilização e atribuição de 

subsídios atractivos aos educadores afectos a essas zonas; 

 Experimentar o regime de duplo turno nas zonas com maior défice de acesso; 

 Organizar colóquios, conferências e debates de carácter nacionais e sub-

regionais sobre a importância do ensino pré-escolar; 

 

2.1.1.5. Orçamento (em dólares americanos) 

 
Projectos/acções Custo 

Total 

Custo 

2012- 2015 

Custo 

2015-2019 

Custo 

2019-2022 

Observações 

Construção e equipamento de 171 

salas, até 2022 (reportar-se ao 

programa nº 8) 

3.249.000 95.000 1.140.000 2.014.000  

Formação de 301 educadores até 

2022 (reportar-se ao programa nº 

7) 

1.281.000 238.000 486.000 557.000  

Salário educadores e auxiliares 7.016.000 1.816.000 2.378.000 2.822.000  

Salário pessoal administrativo e 

outro 
2.210.500 751.500 789.000 670.000  

Horas extraordinárias 684.300 97.000 225.000 362.300  

Subsídio de isolamento ( a partir 

de 2014) 
692.270 103.000 270.270 319.000  

Despesas socais (alimentação 

escolar, etc.) 
5.911.400 1.351.350 2.371.240 2.188.810  

Subsidio as crianças com NEE 

(reportar-se ao prog. nº 4) 
63.568 13.027 24.595 25.946  

Subsídio ao Ensino Privado 1.135.134 237.837 437.838 459.459  

Fundo para despesas  

administrativas e pedagógicas 

(Aquisição de materiais lúdicos e 

pedagógicos) 

4.772.972 1.270.270 1.702.702  1.800.000  

Fundo de manutenção de infra-

estruturas (reportar-se ao programa 

nº 8) 

363.000 132.000 132.000 99.000  

TOTAL 27.379.144 6.104.984 9.956.645 11.317.515  
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 2.2. Subsistema: Ensino Básico 
 

2.2.1. Programa nº 2: Melhoria da qualidade e eficiência do Ensino Básico e 
Consolidação dos resultados obtidos no domínio de acesso  

  

2.2.1.1. Problemática 

O Ensino Básico registou progressos substanciais nos últimos cinco anos, em 

particular no domínio do acesso. A universalidade de 6 anos de escolaridade é uma 

realidade. Entretanto, este bom resultado no domínio do acesso esconde importantes 

fragilidades do subsistema em termos da qualidade e eficiência do ensino. A 

consolidação dos bons resultados obtidos e a garantia do pleno desenvolvimento do 

Ensino Básico de boa qualidade, gratuito e universal de 6 anos, para todos os 

Santomenses é a aposta do governo para este ciclo.  

 

2.2.1.2. Objectivos  

 Consolidar os importantes ganhos obtidos no Ensino Básico, em particular no 

domínio de acesso;  

 Melhorar a qualidade e a eficiência do ensino e aprendizagem neste ciclo; 

 Garantir a igualdade de oportunidade e de sucesso escolar dos alunos, segundo 

o seu meio de residência, nível de vida das famílias e o sexo (válido para todos 

os ciclos) 

 Consolidar a reforma curricular e pedagógica que proporcione entre outros, 

um alto coeficiente de eficiência educativa, um custo unitário de formação 

optimal e uma carga horária de pelo menos 25 horas semanais, num primeiro 

tempo. 

 

2.2.1.3. Resultados esperados 

 Existência de uma rede escolar de qualidade e em quantidade aceitáveis, 

distribuída de maneira equitativa para todo o território nacional; 

 O Ensino Básico de 6 anos, universal, obrigatório, gratuito e de boa qualidade 

é consolidado em São Tomé e príncipe. 

 

2.2.1.4. Actividades 

 Melhorar e apetrechar a rede escolar de forma equitativa e sustentável, 

construindo e equipando mais salas de aulas lá onde for necessário; 

 Garantir que todas as escolas primárias ofereçam o ciclo completo de 1ª a 6ª 

classe até 2015, o que facilita a continuidade educativa dos alunos na escola; 

 Consolidar o investimento do Estado no Ensino Básico injectando fundos 

suplementares para garantir as melhores condições de aprendizagens nas 

escolas; 

 Dinamizar a politica de transporte escolar e encontrar mecanismos capazes de 

atenuar o fardo de gestão deste empreendimento;    

 Formar e capacitar professores, como forma de vencer o desafio da qualidade 

do ensino; 

 Garantir a atractividade da docência, enquanto profissão; 
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 Prosseguir e consolidar o processo de produção e distribuição de manuais e 

outros equipamentos escolares; 

 Estender o tempo de aprendizagem no Ensino Básico, passando das actuais 

17,5 horas semanais para 25 horas, num primeiro tempo, (válido para os dois 

ciclos do EB); 

 Introduzir o ensino de uma língua estrangeira no 1º ciclo do ensino básico e 

uma segunda no 2º ciclo, de preferência o inglês; 

 Criar e implementar um dispositivo de luta contra o insucesso e o abandono 

escolar; 

 Criar um fundo de apoio à inovação destinado às escolas primárias que 

apresentem excelente desempenho nessa área; 

 Criar e implementar um mecanismo de captação de excelências a nível 

nacional através de concursos, instituição de quadro de honra e outras formas 

de estímulo, e assegurar um enquadramento adequado para os melhores 

seleccionados; 

 Atingir o rácio de 30 alunos/sala;  

 Criar as condições para uma total assumpção, por parte do Estado, dos custos 

ligados à alimentação escolar à partir de 2015; 

 Desenvolver as actividades extra-escolares e desportivas em colaboração com 

as comunidades locais; 

 Incentivar o movimento associativo de pais e encarregados de educação, como 

parceiro essencial do governo na gestão física e moral das escolas; 

 Aplicar a politica de discriminação positiva em relação às zonas e categorias 

sociais mais desfavorecidas e vulneráveis; 

 Desencadear uma campanha de sensibilização sobre a escolarização das 

raparigas das zonas mais carenciadas; 

 Atribuir estímulos, nomeadamente bolsas de estudos, para as crianças oriundas 

de zonas e categorias sociais mais desfavorecidas e vulneráveis. 
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2.2.1.5. Orçamento (em milhares de dólares) 
 

Projectos/acções Custo 

Total 

Custo 

2012- 2015 

Custo 

2015-2019 

Custo 

2019- 2022 

Observações 

Construção e equipamento de 39 

salas (reportar-se ao programa nº 

8) 

741.000 95.000 285.000 361.000  

Formação inicial de 283 

professores 1º e 2º ciclo até 2022 

(reportar-se ao programa nº 7) 

956.756 200.000 351.351 405.405  

Formação de 622 professores  em 

exercício do 1º e 2º ciclo até 2022 

(reportar-se ao programa nº 7) 

1.773.135 627.027 1.038.000 108.108  

Salário do pessoal docente 18.545.945 6.189.189 6.675.675 5.681.081  

Salário pessoal não docente 4.799.972 1.621.622 1.751.350 1.427.000  

Horas extraordinárias 3.028.027 1.319.000 1.082.000 627.027  

Subsidio de isolamento 1.745.944 351.351 751.350 643.243  

Subsidio de transporte à 275 

professores do 2º ciclo do Ensino 

Básico6 

340.000 265.000 75.000 0  

produção de manuais línguas 

nacionais (1º ciclo) 
37.340 11.644 14.926 10.770  

Manuais professores matemática e 

expressão (2ºciclo) 
2172 930 667 575  

Novos manuais inglês e francês 

para professores 
2.345 1.100 670 575  

Novos manuais inglês,, francês, 

português, ciência matemática 

para alunos  (2ºciclo) 

174.500 33.200 69.800 71.500  

Renovação de manuais (1º ciclo) 516.500 157.000 196.000 163.500  

Renovação de manuais (2º ciclo)  48.600 0 20.000 28.600  

Despesas sociais (alimentação 

escolar e outras) 
12.243.540 3.784.000 4.919.000 3.540.540  

Subsidio as crianças com NEE 

(reportar-se ao prog. nº 4) 
174.596 44.541 68.865 61.190  

Fundo de bolsas de estudo p/ 

categorias mais desfavorecidas  
340.540 108.108 135.135 97.297  

Fundo de captação de excelências, 

inovação escolar e actividades 

extra-escolares e desportivas 

15.000 5.000 5.000 5.000  

Fundo para despesas  

administrativas e pedagógicas 
12.622.000 3.946.000 4.595.000 4.081.000  

Fundo de manutenção de infra-

estruturas 
569.000 207.000 207.000 155.000  

TOTAL 58.676.912 18.966.712 22.241.789 17.468.411  

 

2.3. Subsistema: Ensino Secundário  
 

2.3.1. Programa nº 3: Universalidade e gratuitidade de acesso ao Ensino 
Secundário de boa qualidade no horizonte de 2022 

 

2.3.1.1. Problemática 

 

                                                 
6 Para que os professores do 2º ciclo do ensino básico possam leccionar, pelo menos, 18 horas semanais contra 12  

a14 horas actualmente, será necessário que alguns deles sejam afectos em diferentes estabelecimentos de ensino. 

Base de calculo é: 275 professores (numero fornecido pela Direcção do Ensino Básico)*40$/mês*8 meses (ano 

lectivo excluindo feriados)*3 anos. 
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O ensino Secundário depara com enormes problemas de oferta para satisfazer a forte  

demanda da população de jovens que concluem o ensino básico alargado.  O Liceu 

Nacional situado no distrito de Agua Grande absorve quase 60% dos alunos do 

secundário. Os restantes estabelecimentos são localizados nas capitais distritais e não 

leccionam o ciclo completo, com excepção do Liceu do Príncipe.  

 

Além do problema de acesso, o ES é confrontado igualmente com a questão da 

qualidade e eficiência do ensino. As elevadas taxas de abandono e de repetência, 

respectivamente de 24% e 20%, e a insignificante taxa de conclusão de 13%, só 

podem ser explicadas, essencialmente, pela insuficiência e má localização dos 

estabelecimentos do ES, por um lado, e por outro, pela situação sócio-económica das 

famílias (calculo de custos de oportunidade da escola pelas famílias).  

 

Para corrigir este fraco desempenho do ES e fazer face a forte demanda escolar 

emanada da universalidade do Ensino Básico, o Estado deverá implementar reformas 

e políticas consentâneas e realizar investimentos robustos neste ciclo durante os 

próximos anos. 

 

Trata-se aqui, principalmente, de: i) alargar a universalidade e a gratuitidade do 

acesso ao ensino secundário até 12º ano no horizonte de 2022; ii) melhorar a 

qualidade e a eficiência do ensino; iii) proceder à uma profunda reforma curricular e 

pedagógica; iv) melhorar a qualidade e o desempenho do corpo docente (ver ponto 

especifico sobre a docência); e, v) reforçar o enquadramento pedagógico e 

administrativo dos estabelecimentos do ensino secundário. 

 

2.3.1.2. Objectivos 

 Dotar cada Distrito de, pelo menos, um estabelecimento de ensino secundário 

com ciclo completo por forma a garantir que todos os jovens Santomenses 

com idade relevante, tenham acesso ao ensino secundário de 12 anos e de boa 

qualidade, e que o façam no mesmo estabelecimento (questão da continuidade 

educativa na escola); 

 Proceder à reforma curricular e pedagógica que proporcione entre outros, um 

alto coeficiente de eficiência educativa, um custo unitário de formação optimal 

e um lugar de destaque ao ensino profissionalizante; 

 Garantir a produção e distribuição de manuais escolares e demais materiais  

didácticos e pedagógicos, nomeadamente laboratórios; 

 Facilitar a inserção sócio-profissional dos alunos que terminem a 9ª e 12ª 

classes.  

 

2.3.1.3. Resultados esperados 

 Cada sede distrital dispõe de, pelo menos, um estabelecimento de ensino 

secundário com ciclo completo, garantindo assim a continuidade educativa na 

escola; 

 Todos os jovens Santomenses, que o desejarem, têm acesso a um ensino 

secundário de 12 anos, gratuito e de  boa qualidade, sustentado por um corpo 

docente competente e pela disponibilidade de equipamentos e materiais 

didácticos e pedagógicos modernos; 

 Existência de uma oferta do ensino privado de qualidade; 
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 O custo unitário de formação de um aluno do ES em STP, assim como o 

coeficiente de eficiência educativa situam-se entre os melhores do continente; 

 Uma grande maioria de alunos que terminarem o 9º e 12º ano e que não 

desejarem continuar encontram reais alternativas de inserção sócio-

profissional. 

 

2.3.1.4. Actividades 

 Decretar e implementar um novo quadro legal, incluindo a reforma 

pedagógica e curricular, que facilite a consecução do objectivo da 

universalização e gratuitidade do acesso a 12 anos de escolaridade; 

 Construir, até 2022, pelo menos um estabelecimento de ensino secundário 

com ciclo completo em cada distrito, materializando, assim, o projecto “Cada 

Distrito um Estabelecimento de Ensino Secundário Completo e de 

Qualidade”, (ver programa nº 8) 

 Garantir que todos os estabelecimentos do ensino ofereçam o ciclo completo 

de 7ª a 12ª classe até 2022, o que facilita a continuidade educativa dos alunos 

na escola;  

 Estimular a oferta do ensino privado através de implementação de medidas de 

carácter económico e institucional atractivas;  

 Afectar ao ES, 30% das despesas  correntes do MECF contra 17,4% 

actualmente;  

 Formar e capacitar professores em número e qualidade aceitáveis para o 

ensino secundário (ver ponto sobre a Docência); 

 Proceder a uma profunda reforma curricular e pedagógica, capaz de  

proporcionar, ao ensino secundário, um alto coeficiente de eficiência 

educativa, um custo unitário de formação optimal, um tempo de aprendizagem 

de pelo menos 25 horas semanais;  

 Introduzir cursos profissionais qualificantes na 10ª classe e elevar até 15% a 

proporção dos alunos que enveredam para esse formação;  

 Prosseguir e consolidar o processo de produção e distribuição de manuais e 

outros equipamentos escolares; 

 Equipar todos os estabelecimentos do ES com laboratórios, bibliotecas e os 

demais materiais didácticos indispensáveis a uma aprendizagem de qualidade; 

 Reforçar o enquadramento pedagógico e administrativo dos estabelecimentos 

do ES; 

 Criar e implementar um dispositivo de luta contra o insucesso e abandono 

escolar; 

 Dinamizar a politica do transporte escolar, procurando mecanismos capazes de 

atenuar o fardo de gestão deste empreendimento;    

 Criar um fundo de apoio à inovação destinado aos estabelecimentos do ES 

com excelente desempenho nessa área e implementar um mecanismo de 

captação de excelências a nível nacional; 

 Desenvolver actividades extra-escolares e desportivas em colaboração com as 

comunidades locais; 

 Proporcionar uma real alternativa aos jovens que optarem por não continuar a 

sua escolarização para além da 9ª e 12ª classes, garantindo-lhes, por exemplo, 

acesso a uma  formação Técnico-Profissional de qualidade. 

 



 10 

2.3.1.5. Orçamento (em milhares de dólares) 

 
Projectos/acções Custo 

Total 

Custo 

2012-2015 

Custo 

2015-2019 

Custo 

2019- 2022 

Observações 

Construção e equipamento de 5 

Estabelecimentos do ES, seja 228 salas 

(ver programa nº 8) 

4.332.000 1.900.000 1.406.000 1.026.000  

Construção de 25 salas para ensino 

profissionalizante 
475.000 95.000 152.000 228.000  

Formação e capacitação de 830 

professores (1º e 2º ciclos e 

profissional) até 2022 (ver programa 

ensino superior) 

0 0 0 0  

Salário do pessoal docente (1º  e 2º 

ciclo) 
18.632.567 5.243.243 6.865.000 6.524.324  

Salário do pessoal docente 

(profissionalizante) 
1.978.500 519.000 832.500 627.000  

Salário pessoal não docente geral 1.962.705 567.570 735.135 660.000  

Salário pessoal não docente 

profissionalizante 
194.595 54.054 81.081 59.460  

Subsidio de isolamento 1.989.189 335.135 854.054 800.000  

Horas extraordinárias geral 23.082.000 5.784.000 8.595.000 8.703.000  

Horas extraordinárias  

profissionalizante. 
1.616.200 541.000 318.200 757.000  

Subsidio de transporte à 71% dos 

professores do Ensino Secundário7 
375.500 300.500 75.000 0  

Custo de gratuitidade (transferências às 

escolas do 1º e 2º ciclo) 
162.487 27.027 76.000 59460  

Custo de gratuitidade (transferências às 

escolas do ensino profissionalizante) 
7.705 0 4.300 3.405  

Produção e distribuição de manuais 

escolares 1º ciclo) 
1.412.000 547.000 520.000 345.000  

Produção e distribuição de manuais 

escolares 2º ciclo 
567.000 130.000 235.000 202.000  

Aquisição de materiais para 

laboratórios, bibliotecas e outros 
60.000 20.000 20.000 20.000  

Manutenção autocarro escolar, 

etc.(valido para todos os ciclos) 
365.000 

 

 

120.000 

 

125.000 

 

120.000 
 

Aquisição novos autocarros no 

horizonte 2019 (valido para todos os 

ciclos)  

1.500.000 0 0 1.500.000  

Fundo de bolsas de estudo p/ 

categorias mais desfavorecidas (1º e 2º 

ciclos) 

524.326 140.540 216.216 167.570  

Fundo de bolsas de estudo p/ 

categorias mais desfavorecidas 

((profissionalizante) 

34.055 9.730 15.135 9.190  

Fundo de captação de excelências, 

inovação escolar e actividades extra-

escolares e desportivas 

15.000 5.000 5.000 5.000  

Subsidio às crianças com NEE 

(reportar-se ao prog. nº 4) geral 
291.973 59.460 113.513 119.000  

Subsidio às crianças com NEE 

(reportar-se ao prog. nº 4) 

profissionalizante 

129.730 21.622 59.460 48.648  

Fundo de manutenção de infra-

estruturas  
555.000 200.000 205.000 150.000  

Fundo para despesas administrativas e 

pedagógicas geral 
20.298.000 4.865.000 7.649.000 7.784.000  

                                                 
7 Para que os professores do ensino secundário possam leccionar, pelo menos, 18 horas semanais contra 12 a 14 

horas actualmente, será necessário que alguns deles sejam afectos em diferentes estabelecimentos de ensino. Base 

de calculo é: 313 professores (71% dos 440 que conta o ES)*40$/mês*8 meses (ano lectivo excluindo feriados)*3 

anos.  



 11 

Fundo para despesas administrativas e 

pedagógicas profissionalizante 
8.811.135 1.892.000 3.784.000 3.135.135  

TOTAL 89.371.667 23.376.881 32.941.594 33.053.192  

 

 

2.3.2. Programa nº 4: Desenvolvimento da Educação Especial (válido para 
todos os ciclos) 

 

2.3.2.1. Problemática 

Na perspectiva da escola para todos e da plena garantia da universalidade do ensino e 

formação, a promoção de uma  educação especial destinada às crianças necessitadas 

torna-se uma prioridade para o MECF. Consciente dessa necessidade o MECF criou 

uma direcção específica para administrar o sector e elaborou um plano estratégico 

para o seu desenvolvimento. Trata-se, prioritariamente, de formar e capacitar 

educadores e professores especializados em NEE, e construir ou adaptar infra-

estruturas adaptadas às crianças com necessidades especiais. 

 

2.3.2.2. Objectivos 

 Propiciar às crianças portadoras de necessidades especiais uma educação de 

qualidade, através da garantia de um corpo docente especializado em NEE e 

disponibilização de infra-estruturas adaptadas. 

 

2.3.2.3. Resultados esperados 

 Existência de professores e educadores especializados em NEE; 

 Existência de infra-estruturas adaptadas para as crianças com NEE; 

 Todas as crianças portadoras de necessidades especiais beneficiam de um 

ensino de qualidade, contribuindo assim para a consecução dos objectivos da 

universalidade do ensino e formação. embutido 

 

2.3.2.4. Actividades 

 Formar e capacitar professores e educadores especializados em NEE; 

 Formar e capacitar inspectores, supervisores  e gestores em NEE; 

 Construir e apetrechar infra-estruturas adaptadas para crianças com NEE; 

 Proporcionar apoios directos às crianças com NEE de modo a facilitar a sua 

aprendizagem e integração social. 

 

2.3.2.5. Orçamento (embutido nos diferentes ciclos) 

 

2.3.3. Programa nº 5: Desenvolvimento de um Ensino Técnico Profissional 
virado ao mercado de trabalho 

 

2.3.3.1. Problemática 

O ensino técnico-profissional é pouco desenvolvido em STP. Portanto, o país é 

confrontado com graves problemas de mão-de-obra especializada. Como dotar STP 

de recursos humanos capacitados com padrões aceitáveis de conhecimentos 
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científicos e tecnológicos capazes de responder às exigências de uma economia 

moderna, projectando o país como “país de serviços”? Este constitui o principal 

desafio do governo para este sector. Trata-se, na verdade, de promover a articulação 

de um sistema nacional de ensino superior, técnico-profissional e secundário com o 

sistema económico. Uma opção, certo, que exige investimentos importantes mas à 

altura dos grandes benefícios esperados a longo prazo 

 

2.3.3.2. Objectivos 

 Obter, do Parlamento, um engajamento firme de apostar numa política 

voluntarista e realista de formação técnico-profissional no país; 

 Criar e desenvolver uma entidade encarregue da promoção, gestão e 

coordenação de uma Formação  Técnico-Profissional de qualidade, ao nível 

nacional; 

 Formar e capacitar recursos humanos, em conivência com o sector privado, 

capazes de responder às exigências e necessidades do mercado de trabalho 

Santomense. 

 

2.3.3.3. Resultados esperados 

 A FTP constitui uma das prioridades do governo Santomenses; 

 STP é dotado de uma instituição encarregue de promoção, planificação e 

gestão da FTP a altura da sua missão;  

 Existência de uma oferta diversificada e de qualidade da FTP em STP; 

 O país dispõe, gradualmente, de recursos humanos qualificados em diversas 

áreas de desenvolvimento, capazes de permitir a concretização da sua 

aspiração de país de serviços; 

  

2.3.3.4. Actividades 

 Proceder a um inventário/diagnóstico da situação actual, quer dos técnicos 

formados e em formação, quer dos centros de formação existentes, assim 

como as necessidades de FTP de que necessita o país para fazer face aos 

desafios de desenvolvimento; 

 Apresentar uma estratégia de Formação Técnico-Profissional credível e 

convincente e obter do governo (em Conselho de Ministros) um compromisso 

formal referente a priorização desta formação e o consequente engajamento na 

mobilização de recursos à altura da missão; 

 Elaborar e implementar instrumentos legais e regulamentares que garantam a 

implementação efectiva da politica de FTP; 

 Criar e desenvolver uma entidade nacional encarregue de promover, pilotar, 

coordenar e acreditar todas as acções e politicas de FTP; 

 Reforçar a função da planificação estratégica da Entidade encarregue da FTP 

através da formação especializada dos seus técnicos; 

 Proceder a reforma e a adaptação do curriculum escolar do Ensino Técnico-

Profissional às prioridades e reais necessidades do país;  

 Construir e equipar mais centros de formação, tendo como único propósito 

disponibilizar recursos humanos em quantidade e qualidade nas mais diversas 

áreas de desenvolvimento de STP;  
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 Garantir a formação e a contratação de um corpo docente altamente 

qualificado; 

 Estimular a oferta do ensino privado de qualidade, através da implementação 

de medidas de carácter económico e institucional realmente atractivas; 

 Incentivar a utilização de novas TIC no Ensino Técnico Profissional em STP; 

 Criar um fundo de bolsa de formação especializada no exterior para a 

promoção de uma formação mais competitiva e bolsa de formação interna 

destinada aos estudantes mais carenciados e a promoção de candidaturas 

femininas; 

 Garantir a fiscalização das actividades dos estabelecimentos da FTP por uma 

instituição acreditada; 

 Participar, em colaboração com os demais departamentos do governo, na 

elaboração de uma carta de sectores considerados vitais e estratégicos para 

STP cuja valorização acarreta um forte impacto no desenvolvimento 

económico do país, e orientar a FTP em consequência; 

 Instalar e desenvolver um sistema de Vigia ou Vigilância Estratégica 

indispensável para apreender e prever a evolução económica do país e sua 

inserção na sub-região; 

 Negociar e assinar parcerias com centros de Formação Técnico-Profissional 

existentes, o sector privado (incluindo as instituições financeiras) e com as 

instituições  estrangeiras congéneres, nos domínios curricular, da inserção 

profissional, de homologação de cursos e diplomas, da concessão de créditos, 

bolsas de formação e estágios, de docência, entre outros;  

 Implementar uma estratégia eficiente de mobilização de recursos para o 

desenvolvimento da FTP, e velar pela sua gestão transparente, com vista a 

garantir sua rentabilização e sustentabilidade a longo prazo;  

 Garantir que o Estado disponibilize até 10%  do PIB destinado ao 

desenvolvimento da FTP, durante os dez próximos anos; 

 Adoptar e implementar uma politica apropriada de inserção profissional dos 

formados;  

 Garantir um kit de material de base aos recém-finalistas de cursos; 

 

 

2.3.3.5. Orçamento (em milhares de dólares) 

 
Projectos/acções Custo Total Custo 

2012-2015 

Custo 

2015-2019 

Custo 2019-

2022 

Observações 

Centro politécnico despesas totais 

(salários + adm./pedag. + bolsas)  
6.762.570 1.270.270 2.395.000 3.097.300  

Alargamento do Centro 

Politécnico (Construção e 

equipamento de 4 salas de aula, 

residências para alunos e 

professores) 

76.000 76.000 0 0  

Construção e equipamento de 1 

Mega Centro de Formação 

Técnico-Profissional com 

capacidade para 400 alunos 

(Cooperação Brasileira) 

0 0 0 0  

Aquisição de equipamento 

(mobiliário e material informático 

para a Entidade) 

27.000 12.000 0 15.000  

Aquisição de meios de locomoção 85.000 40.000 0 45.000  
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(1 viatura e 3 motorizadas para a 

entidade) 

Reforço de capacidades do pessoal 

da Entidade8 
20.000 10.000 7.000 3.000  

Fundo de apoio ao 1º emprego 

destinado aos recém-formados 

(kits) 

2.300.000 500.000 1.000.000 800.000  

Fundo para  despesas 

administrativas  
675.000 275.000 200.000 200.000  

Fundo para a manutenção de infra-

estruturas 
40.000 10.000 15.000 15.000  

TOTAL 9.985.570 2.193.270 3.617.000 4.175.300  

 

 

2.4. Subsistema : Ensino Superior e Formação 
 

2.4.1. Programa nº 6:  Desenvolvimento e Planificação estratégica do Ensino 
Superior e Formação  

 

2.4.1.1. Problemática 

 

O essencial  da Formação Superior faz-se no exterior através de bolsas de estudos e na 

total ausência de uma política de planificação estratégica. Ela é cara, pois representa 

cerca de 45% das despesas correntes do MECF, ou seja um aluno formado no exterior 

custa 4,1 vezes o custo do seu colega formado no país. Ademais, muitos dos quadros 

formados no exterior abstêm-se de regressar ao país após a formação. Um grande 

desperdício nacional. Face a esta situação, o governo pretende desenvolver o ensino 

superior de qualidade no pais através da criação de uma Universidade Pública capaz 

de disponibilizar recursos humanos à altura dos desafios do desenvolvimento 

sustentado de STP. 

 

 

2.4.1.2. Objectivos 

 Criar uma Universidade Publica que garanta uma oferta sustentada de um 

ensino superior de qualidade, diversificado, e que tenha em conta as reais 

necessidades do país, diminuindo drasticamente os custos de formação feita do 

exterior; 

 Implementar uma política de planificação estratégica de médio e longo prazos 

da formação superior com vista a responder às necessidades de competências 

especializadas para o mercado de trabalho de São Tomé e Príncipe. 

 Reforçar as capacidades institucionais da Direcção do Ensino Superior e 

Formação (DESF).  

 

2.4.1.3. Resultados esperados 

 O ensino superior de boa qualidade, adaptado às reais necessidades do país é 

desenvolvido em STP, através, essencialmente da Universidade publica 

                                                 
8 Reforço de capacidades nas áreas de planificação e vigilância estratégicas, gestão administrativa e curricular, 

capacidade de negociação, fiscalização e acreditação, etc.  
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construída e das demais opções de carácter político, financeiro e pedagógico 

postas em prática;  

 Existência de um plano de formação de médio e longo prazo de recursos 

humanos em função das reais necessidades do mercado de trabalho 

Santomense; 

 O essencial de formação superior é feita localmente e o custo desta formação 

no exterior diminui drasticamente em favor da formação local; 

 A Direcção de ensino superior e formação é dotado de pessoal competente à 

altura da sua missão. 

 

2.4.1.4. Actividades 

 Proceder a um inventário/diagnóstico da situação actual, quer dos quadros 

formados e em formação no país e no exterior, quer dos estabelecimentos do 

ensino superior existentes, assim como as necessidades de formação superior 

de que necessita o país para fazer face aos desafios de desenvolvimento; 

 Construir e apetrechar uma Universidade Pública que seja capaz de dispensar, 

entre outros, um ensino de qualidade, atractivo e integrado (politécnico); 

 Aplicar o pacote de critérios estabelecidos pelo MECF em matéria da 

atribuição de bolsas de estudo e, gradativamente, inverter a proporcionalidade 

a favor da formação dentro do país, condicionando as bolsas para o exterior ao 

único critério de mérito e formação em especialidades de ponta necessárias ao 

desenvolvimento do país; 

 Dotar a DESF de recursos (humanos, financeiros e materiais) de qualidade 

indispensáveis ao bom desempenho da sua missão; 

 Caucionar critérios e normas de admissão que garantam a igualdade de 

oportunidade e de sucesso escolar para todos; 

 Velar pela constituição de uma classe docente de qualidade; 

 Garantir a formação continua aos professores do Ensino Superior; 

 Incentivar a criação de um núcleo de investigação cientifica e aplicada, e velar 

pela sua interligação com curriculum universitário e emprego/formação;  

 Estimular a oferta do ensino privado de qualidade, através da implementação 

de medidas de carácter económico e institucional realmente atractivas; 

 Incentivar a utilização de novas TIC no Ensino Superior em STP. 

 Elaborar, em colaboração com os demais departamentos do governo, uma 

carta de sectores considerados vitais e estratégicos para STP cuja valorização 

acarreta um forte impacto no desenvolvimento económico do país, e orientar a 

formação em consequência; 

 Elaborar um plano de acção de curto e médio prazo a partir do 

inventario/diagnostico e da carta de sectores vitais e estratégicos realizados; 

 Presenciar, em permanência, a evolução da Formação Técnico-Profissional e 

do Ensino Secundário e proceder aos ajustes necessários na implementação da 

politica de planificação estratégica da formação superior; 

 Incentivar e, se necessário, assistir as instituições de formação superior na 

negociação de parcerias “gagnant/gagnant” nos domínios cientifico, 

académico e económico com instituições estrangeiras e congéneres, e com o 

sector privado nacional em matéria de inserção profissional. 

 Adoptar e implementar uma politica apropriada de inserção profissional dos 

formados. 
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2.4.1.5. Orçamento (em dólares americanos) 

 
Projectos/acções Custo 

Total 

Custo 

2012-2015 

Custo 2015-

2019 

Custo 

2019- 2022 

Observações 

Construção e equipamento da 

Universidade (ver programa nº 8) 
15.000.000 10.000.000 5.000.000 0  

Formação de 830 professores 

para o ensino secundário 
4.876.240 1.443.240 1.892.000 1.541.000  

Aquisição de meios de 

locomoção para a Universidade 

(duas carrinhas+autocarro 

270.000 120.000 0 150.000  

Salário do pessoal docente  3.817.000 714.000 1.368.000 1.735.000  

Horas extraordinárias 5.989.570 1.324.300 2.195.000 2.470.270  

Salário do pessoal não docente 254.158 54.050 92.000 108.108  

Reforço de capacidades do 

pessoal da Direcção 9 
22.000 10.000 7.000 5.000  

Fundo de  bolsas de estudo no 

País 
6.968.000 1.768.000 2.600.000 2.600.000  

Fundo de  bolsas de estudo no 

exterior 
12.703.270 6.973.000 3.270.270 2.460.000  

Fundo para  despesas 

administrativas e pedagógicas 
20.276.100 4.184.000 7.384.000 8.708.100  

Fundo para formação continua 1.048.540 140.540 427.000 481.000  

Fundo de pesquisa 640.500 86.500 254.000 300.000  

Fundo para manutenção de 

equipamentos e infra-estruturas 
200.000 50.000 75.000 75.000  

TOTAL 72.065.378 26.867.630 24.564.270 20.633.478  

 

 

2.5. Subsistema: Corpo docente (Válido para todos os ciclos) 
 

2.5.1. Programa Nº 7: Formação e capacitação de professores e educadores 

 

2.5.1.1. Problemática 

A docência é, sem dúvida, o maior calcanhar de Aquiles do sistema educativo 

Santomense. A profissão, hoje em dia é menos atractiva. Alias, a categoria de docente 

não existe, como tal, dentro das carreiras de Estado. 

 

Dos 1883 professores e educadores que o sistema possui actualmente cerca de 60% 

não possuem a formação pedagógica necessária para leccionar e uma grande maioria 

possui um vinculo precário com o sistema educativo (eventuais). Esta realidade não 

deixa de ter repercussões negativas  na qualidade de ensino. 

 

Em termos de quantidade o sistema acusa, globalmente,  uma taxa de enquadramento 

de 26 alunos por professor, um rácio relativamente baixo em comparação com 40 

alunos por professor registados nos países de comparação, (Ensino Básico). Em certa 

medida, pode-se deduzir que o sistema comporta mais professores/educadores de que 

necessita.  

 

                                                 
9 Reforço de capacidades nas áreas de planificação e vigilância estratégicas, gestão administrativa e curricular, 

capacidade de negociação, fiscalização e homologação, etc.  
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Inversamente, a classe docente em STP é a que menos remuneração aufere em 

comparação com os seus colegas de países de comparação. Por exemplo, um 

professor de ensino básico em SP recebe 1,5 vezes o BIP por habitante contra 4,4 

vezes o PIB por habitante que aufere seu colega de países de comparação. De igual 

modo, o poder de compra de um professor santomense representa 1/3 do seu colega 

de países de comparação. 

 

Este sombrio panorama geral da situação da classe docente em STP representa um 

enorme desafio para as autoridades  de tutela.  

 

Trata-se, na verdade de: i) definir e implementar uma politica clara e assumida de 

formação inicial e formação continua do corpo docente; ii) promover a atractividade 

da docência, enquanto profissão, o que passa pela promoção de progressão na carreira 

profissional, instauração de uma grelha salarial realmente atraente, a adopção de um 

sistema de avaliação que preveja a atribuição de prémios de desempenho, formação e 

capacitação continua, instituição de um concurso de admissão, criação de condições 

condignas de trabalho, etc. iii) transformar a actual EFOPE numa Escola ou Instituto 

Superior de Educação, adaptando o seu currículo e o seu funcionamento às reais 

necessidades do país e aos desafios da qualidade do ensino que se colocam. 

 

2.5.1.2. Objectivos 

 Definir e implementar uma politica clara e assumida de formação inicial e 

formação continua do corpo docente, mediante um diagnostico/avaliação da 

situação actual da classe; 

 Promover a atractividade da docência, enquanto profissão; 

 Formar a capacitar recursos humanos em numero e qualidade aceitável para 

fazer face ao desafio da qualidade do ensino. 

 

2.5.1.3. Resultados esperados 

 Existência de uma politica de formação de professores e educadores; 

 O sistema educativo santomense dispõe de um corpo docente de qualidade e 

em numero suficiente à altura dos desafios da qualidade do ensino em STP;  

 A docência, enquanto profissão, tornou-se uma profissão atractiva. 

 

2.5.1.4. Actividades 

 Promover a formação inicial e continua dos professores e educadores; 

 Garantir a qualidade de cursos de formação; 

 Formar educadores para crianças com NEE; 

 Dotar a actual EFOPE de recursos (humanos, materiais e financeiros) à altura 

da sua missão; 

 Implementar um sistema de avaliação e premeio de desempenho destinado aos 

docentes; 

 Introduzir concurso de entrada no recrutamento de professores, de preferência 

candidatos já com formação; 

 Aumentar a carga horária dos professores e o rácio alunos professores; 

 Regularizar os contratos dos professores e caminhar no sentido de diminuir o 

numero de contratos eventuais; 
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 Conceder incentivos materiais, incluindo salários, atraentes a classe docente; 

 Elaborar e promover a progressão na carreira profissional. 

 

2.5.1.5. Orçamento (em Dólares americanos) 

 
 

 Período  

2012-2015 

Período  

2016-2019 

Período  

2020-2022 

Total 

 N. prof. Custo ($) N. prof. Custo ($) N. prof. Custo ($) Prof. Custo ($) 

Pré-escolar 24 102.144 79 336.224 198 842.688 301 1.281.056 

Ensino básico 

(formação 

inicial) 

125 422.625 72 243.432 86 290.766 283 956.823 

Ensino Básico 

(formação em 

exercício) 

220 627.027 364 1.038.000 38 108.108 622 1.773.135 

Ensino 

Secundário  

417 2.449.875 252 1.480.500 161 945.875 830 4.876.250 

Total  786 3.601.671 767 3.098.156 483 2.187.437 2.036 8.887.264 

 

2.6. Subsistema: Rede escolar (Válido para todos os ciclos) 
 

2.6.1. Programa nº 8: Construção e reabilitação de salas de aulas e uma 
Universidade pública 

 

2.6.1.1. Problemática 

 

A cobertura da oferta escolar em STP é globalmente deficiente, com 59 indivíduos 

escolarizáveis para uma sala de aula no EB; 156 no 1º ciclo de Ensino Secundário; e 

221 no 2º ciclo, (Pôle de Dakar). No ensino pré-escolar a deficiência é ainda maior. 

Esta situação é agravada pelo facto de que: i) mais de 80% de escolas de EB não 

dispensarem os dois ciclos de ensino (1ª a 6ª classe), colocando enormes problemas 

de continuidade educativa; e, ii) Todos os estabelecimentos do ES (2º ciclo) 

encontram-se localizados nas capitais distritais. Para o ensino superior o desafio é de 

inverter a proporcionalidade a favor da formação dentro do país, condicionando as 

bolsas para o exterior ao único critério de mérito e formação em especialidades de 

ponta necessárias ao desenvolvimento do país. Recorde-se que o custo de formação de 

um aluno no exterior representa 4,1 vezes o custo do seu colega em formação no país.  

 

Trata-se, essencialmente de proceder a uma expansão equitativa e de forma 

sustentável da rede escolar de qualidade para todos os níveis de ensino por forma a 

alcançar o coeficiente de 35 indivíduos escolarizáveis para uma sala de classe e 

garantir a continuidade educativa na escola, por um lado, e por outro, desenvolver um 

ensino superior  de qualidade dentro do país. 

 

2.6.1.2. Objectivos 

 Construir e apetrechar, de forma equitativa, mais estabelecimentos de ensino e 

mais salas de aulas, tendo como parâmetros o respeito pela qualidade e normas 
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internacionais reconhecidas na matéria e a satisfação do coeficiente optimal da 

cobertura da oferta escolar para todos os níveis de ensino; 

 Construir uma Universidade publica com as capacidades e qualidades 

requeridas; 

 Disponibilizar infra-estruturas adaptadas para as crianças com NEE. 

 

2.6.1.3. Resultados esperados 

 Existência, em STP, de uma rede escolar de boa qualidade, equipada, que 

garanta a cobertura da oferta escolar para todos os níveis de ensino e seja 

adaptada as crianças com NEE; 

 O pais é dotado de uma Universidade que administra cursos de qualidade e 

adaptados as reais necessidades do país.  

 

2.6.1.4. Actividades 

 Construir e equipar, para todos os níveis de ensino, mais edifícios escolares de 

forma a garantir a continuidade educativa  na escola, incluindo uma 

Universidade Publica; 

 Construir e equipar, pelo menos, um Estabelecimento do Ensino Secundário 

completo em cada Distrito; 

 Construir e apetrechar, para todos os níveis de ensino, mais salas de aulas por 

forma a satisfazer o coeficiente de 35 indivíduos escolarizáveis para uma sala 

de aula;  

 Adaptar, equipar e construir, se necessário, salas de aula para as crianças com 

NEE para todos os níveis de ensino. 

 

2.6.1.5. Orçamento (em dólares americanos) 

 
 

 Período  

2012-2015 

Período  

2016-2019 

Período  

2020-2022 

Total 

 N. 

salas 

Custo ($) N. 

sala 

Custo ($) N. salas Custo ($) Salas Custo ($) 

Pré-escolar 5 95.000 60 1.140.000 106 2.014.000 171 3.249.000 

Ensino Básico 14 266.000 14 266.000 11 209.000 39 741.000 

Ensino 

Secundário 

geral  

100 1.900.000 74 1.406.000  54 1.026.000 228 4.332.000 

En. Sec. Prof. 

qualificante 
9 171.000 9 171.000 7 133.000 25 475.000 

EFOPE 5 95.000 1 19.000 0  6 114.000 

Ensino 

superior (1) 

Universidade 

0 10.000.000 0 5.000.000 0 0 0 15.000.000 

Total  133 12.527.000 158 8.002.000 178 3.382.000 469 23.911.000  

 
 

2.7. Subsistema: Educação para Jovens e Adultos (DEJA) 
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2.7.1. Programa nº 9: Melhoria do acesso, da qualidade e da eficiência da 
formação e da aprendizagem no subsector Educação de Jovens e Adultos  

 

2.7.1.1. Problemática 

O analfabetismo continua relativamente importante em STP, apesar de importantes 

progressos realizados nos últimos 10 anos. Consciente do fardo que representa para a 

economia Santomense, o governo fixou-se como objectivo no horizonte de 2022, a 

sua erradicação no país. Trata-se, essencialmente, de expandir a rede do acesso, 

melhorar a qualidade e a eficiência da aprendizagem e combater o retorno ao 

analfabetismo, tendo o cuidado de reforçar as capacidades institucionais da DEJA. 

 

2.7.1.2. Objectivos 

 Erradicar, no horizonte de 2022, o analfabetismo dos jovens e adultos com 

mais de 15 anos, disponibilizando mais centros de formação académica e 

profissional que administrem um ensino de qualidade, em articulação com 

actividades geradoras de rendimento 

 Reforçar as capacidades institucionais da DEJA, permitindo-lhe o cabal 

desempenho da sua missão. 

 

2.7.1.3. Resultados esperados 

 A DEJA é dotada de instalações e meios de locomoção apropriadas, de 

equipamentos e materiais de trabalho à altura da sua missão; 

 No horizonte de 2022, o analfabetismo é definitivamente erradicado na 

Republica Democrática de São Tomé e Príncipe. 

 

2.7.1.4. Actividades 

 Desencadear uma campanha de sensibilização e mobilização geral contra o 

analfabetismo;  

 Expandir, equipar e dinamizar de maneira equitativa os centros de formação 

académica e profissional destinados à Educação para Jovens e Adultos (EJA); 

 Formar e capacitar educadores, supervisores e formadores; 

 Dotar a Direcção da Educação de Jovens e Adultos de condições adequadas de 

trabalho, essencialmente, instalações físicas, meios de transporte, 

equipamentos móveis e imóveis; 

 Dispensar módulos de formação para os diferentes escalões dos quadros da 

DEJA; 

 Dispensar seminários de formação destinados ao pessoal da DEJA; 

 Garantir a produção e a distribuição de manuais e guias de apoio pedagógico; 

 Reforçar a função de seguimento e avaliação de desempenho; 

 Estimular a procura da Educação de Jovens e Adultos em zonas mais difíceis e 

desfavorecidas, através de campanhas de sensibilização e estímulos 

compensatórios; 

 Apoiar e consolidar as iniciativas extra estatais, nomeadamente das 

associações comunitárias, ONG e demais parceiros em direcção da Educação 

de Jovens e Adultos; 

 Lutar contra o abandono, em particular das mulheres, através de 

sensibilização, melhoria de condições físicas dos centros, atractividade de 
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métodos de aprendizagem, estímulos compensatórios, nomeadamente géneros 

alimentícios, entre outros; 

 Criar e institucionalizar um sistema de educação alternativa ao ensino formal, 

adequando os actuais cursos nocturnos a essa modalidade; 

 Mobilizar o apoio de todos os parceiros nacionais e internacionais para a 

consecução do objectivo de erradicação de analfabetismo. 

 Dotar a Direcção da Educação de Jovens e Adultos de condições adequadas de 

trabalho, essencialmente, instalações físicas, meios de transporte, 

equipamentos móveis e imóveis; 

 Dispensar módulos de formação para os diferentes escalões dos quadros da 

DEJA; 

 Dispensar seminários de formação destinados ao pessoal da DEJA. 

 

2.7.1.5. Orçamento (em milhares de dólares) 
Projectos/acções Custo 

Total 

Custo 

2012- 2015 

Custo 

2015-2019 

Custo 2019- 

2022 

Observações 

Campanha de sensibilização e de 

mobilização de fundos 
10.000 8.000 2.000 0  

Salário do pessoal docente 5.627.300 2.654.000 2.395.000 578.300  

Salário do pessoal não docente 221.702 119.000 86.486 16.216  

Horas extraordinárias 2.330.000 1.103.000 989.000 238.000  

Capacitação de recursos humanos 

da DEJA 
10.000 5.000 2.500 2.500  

Produção e distribuição de 

manuais e guias pedagógicas mais 

adaptadas às actividades 

potenciadoras de inserção dos 

alfabetizados (coop. Brasil) 

0 0 0 0  

Reparação e equipamento das 

instalações da DEJA 
20.000 15.000 5.000 0  

Aquisição de meios de locomoção 

(um carro e 6 motos) 
40.000 40.000 0 0  

Despesas sociais (incentivos 

diversos destinados aos 

alfabetizados)10 

270.000 270.000 0 0  

Fundo para as despesas 

administrativas e pedagógicas 
3.104.000 1.476.000 1.314.000 314.000  

Fundo de inserção sócio 

profissional e analfabetismo de 

retorno 

200.000 100.000 75.000 25.000  

Fundo de manutenção de 

equipamentos e infra-estruturas 
10.000 5.000 2.500 2.500  

TOTAL 11.843.002 5.795.000 4.871.486 1.176.516  

 

2.8. Temas Transversais 
 

2.8.1. Programa nº 10: Reforço de capacidades institucionais e técnicas do 
MECF para uma gestão eficiente do Sistema Educativo 

 

2.8.1.1. Problemática 

A deficiência da gestão do sistema educativo Santomense foi sumamente 

demonstrada no capítulo da Carta sobre o diagnóstico da situação. Trata-se de uma 

                                                 
10 10$*9 meses*1500 beneficiários (mulheres)*2anos 
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fraqueza estrutural cujo impacto tem condicionado, sobremaneira, a qualidade de 

educação. Uma boa planificação do sistema irá certamente contribuir positivamente 

na materialização da política de descentralização preconizada e permitir uma melhor 

afectação de recursos disponíveis, e por conseguinte, uma maior eficácia e eficiência 

do ensino. Trata-se aqui de munir as estruturas centrais, distritais e locais de recursos 

humanos e materiais à altura dos desafios e das exigências de reformas em curso e 

posteriores. 

 

2.8.1.2. Objectivos 

 Reforçar as capacidades institucionais do MECF em matéria da  Planificação 

Estratégica e da Gestão Administrativa e Pedagógica; 

 Dotar o MECF de equipamentos e meios de trabalho adequados; 

 Constituir um corpo de funcionários qualificados e aptos para o desempenho  

cabal das suas funções; 

 Dotar o MECF de um quadro legislativo e administrativo funcional. 

 

2.8.1.3. Resultados esperados 

 Uma avaliação completa de recursos humanos é feita e os funcionários, 

devidamente capacitados, são afectos em função de cargo/perfil; 

 As diferentes estruturas  de gestão do MECF são devidamente equipadas e 

funcionam de forma eficiente, num quadro descentralizado; 

 Existência de um corpo de quadros devidamente formados (task force) e à 

altura da missão de modernização da educação; 

 A concepção e a produção de manuais escolares estão garantidas a nível do 

país; 

 O MECF dispõe de normas e regulamentos administrativos e jurídicos 

eficientes. 

 

2.8.1.4. Actividades 

 Proceder à avaliação sucinta dos recursos humanos do Ministério, no sentido 

de adaptar a função/perfil e apurar as necessidades em complemento de 

formação; 

 Formar e capacitar recursos humanos na concepção, elaboração, seguimento e 

avaliação de documentos de políticas estratégicas da educação; 

 Instalar uma capacidade nacional de concepção e produção de manuais 

escolares para todos os ciclos de ensino, até 2022; 

 Capacitar e constituir uma espécie de “task force” no MECF com uma alta 

capacidade negocial, de desempenho, e de liderança;  

 Administrar cursos de formação no domínio da gestão administrativa 

destinados aos inspectores, gestores, directores de escolas e representantes das 

autoridades/comunidades locais; 

 Produzir e utilizar um sistema de informação baseado em dados estatísticos 

integrados e fiáveis;  

 Melhorar as condições de trabalho dos servidores do Ministério; 

 Actualizar a legislação do Ministério; 

 Elaborar e implementar um mecanismo de avaliação, quer em relação ao 

sistema quer em relação ao desempenho; 



 23 

 Garantir a eficiência e eficácia de acções da inspecção escolar, através da 

formação; 

 Aplicar as iniciativas do apoio directo e atribuição de recursos adicionais às 

escolas para estimular abordagens inovadoras; 

 Instituir um sistema de incitação para o pessoal afecto às zonas mais difíceis; 

 Dotar o recém-criado Gabinete de Comunicação Social do MECF de recursos 

(humanos, financeiros e materiais) de qualidade e de um quadro institucional e 

legal necessário ao bom desempenho das suas funções. 

 

2.8.1.5. Orçamento (em milhares de dólares) 
Projectos/acções Custo 

Total 

Custo 

2012-2015 

Custo 

2015- 2019 

Custo 

2019- 2022 

Observações 

Recenseamento/avaliação dos RH; 

reformas curricular e pedagógica, do 

quadro institucional e (consultoria) 

10.000 10.000 0 0  

Formação e capacitação de RH 

(Planificação estratégica, gestão, 

administração, task force, inspecção, 

concepção de manuais, produção de 

dados estatísticos, ) 

3.950.000 1.500.000 1.500.000 950.000  

Aquisição de equipamentos e materiais  

para o MECF e sua renovação em 2020 
1.340.000 590.000 0 750.000  

Fundo de manutenção de equipamentos e 

infra-estruturas  
200.000 75.000 100.000 25.000  

TOTAL 5.500.000 2.175.000 1.600.000 1.725.000  

 

2.8.2. Programa nº 11: Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 
como instrumento base de desenvolvimento do sistema educativo em 

STP
11

 

  

2.8.2.1. Problemática 

A utilização, cada vez maior, de novas tecnologias de informação e comunicação no 

ensino, a sua rápida expansão e a sua evolução futura continuarão a revolucionar o 

sistema educativo a nível mundial. Trata-se aqui de preparar o país para poder 

beneficiar plenamente dos inúmeros benefícios destas tecnologias. Para tal STP deve 

enveredar por um ensino de qualidade. Deve ainda capacitar recursos humanos e 

disponibilizar equipamentos indispensáveis para o desenvolvimento sustentável desta 

opção. A ambição de projectar STP como país de serviço encontrará o seu 

sustentáculo nesta opção. 

 

2.8.2.2. Objectivos 

 Adoptar a Tecnologia de Informação e Comunicação como ferramenta 

estratégica para buscar o alto desempenho do sistema educativo (eficiência, 

eficácia e  inovação), formando RH e equipando todas as escolas com TIC.  

 

2.8.2.3. Resultados esperados 

 Todas as escolas são equipadas de TIC mínimas indispensáveis para o sistema 

de  aprendizagem escolar; 

 Existência de um corpo de quadros capacitados em TIC; 

                                                 
11

 Válido para todos os ciclos de ensino 
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 Alunos e professores são integrados na sociedade de informação e de 

conhecimento;  

 A qualidade de ensino e aprendizagem, e o sucesso escolar são melhorados 

substancialmente com a utilização de TIC. 

 

2.8.2.4. Actividades 

 Elaborar um plano tecnológico da Educação; 

 Ampliar e implementar o Projecto “Escola em Rede”, o que passa pela: 

o Garantia da energia eléctrica às escolas através, entre outras, de fontes 

das energias renováveis;  

o Apetrechamento, de maneira equitativa e sustentável até 2022, de todas 

as escolas em TIC; 

o Formação do pessoal docente e não docente em TIC e garantia da sua 

aplicação no processo de ensino/aprendizagem; 

o Integração das Tecnologias de Informação nos processos de 

ensino/aprendizagem; 

o Introdução, até 2015 do curso de informática nos curricula escolar da 

9ª a 12ª classe; 

o Criação de comunidades virtuais orientadas para ensino/aprendizagem; 

o Implementação do “Sistema integrado de Gestão Escolar” como 

ferramenta de apoio a gestão escolar. 

2.8.2.5. Orçamento (em milhares de dólares) 
Projectos/acções Custo 

Total 

Custo 

2012-

2015 

Custo 

2015-2019 

Custo 

2019-2022 

Observações 

Aquisição e instalação de kits completo 

de painéis solares p/ 50 estabelecimentos 

de ensino. Estabelecimentos cujo numero 

de alunos é igual ou superior a 200  

1.770.000 1.000.000 770.000 0  

Aquisição e instalação de computadores 

e outros materiais informáticos conexos e 

consumíveis e sua renovação em 2020 

3.000.000 500.000 1.000.000 1.500.000  

Formação de RH em TIC 227.000 30.000 100.000 97.000  

Fundo de manutenção do equipamentos 

informático e painéis solares 
500.000 100.000 350.000 50.000  

Consultoria para elaboração do Plano 

Tecnológico da Educação 
3.000 3.000 0 0  

TOTAL 5.500.000 1.633.000 2.220.000 1.647.000  

 

2.8.3. Programa nº 12: Escola e Saúde Sexual Reprodutiva  

 

2.8.3.1. Problemática 

Tratando-se de um direito ao mesmo título que o direito à vida, direito à educação ou  

direito à liberdade, o tema de SSR é considerado como uma prioridade pelas 

autoridades de STP. O seu impacto social e económico é bastante forte, sobretudo  

num país constituído de jovens (42% de população tem menos de 15 anos) e 

caracterizado por um alto crescimento populacional e elevadas taxas de natalidade e 

fertilidade. A abordagem feita da SSR, até aqui, privilegiou, apenas, as doenças 

sexualmente transmissíveis, com destaque para o VIH/SIDA. Ora, trata-se um tema 

com contornos relativamente abrangentes. Nesta perspectiva, trata-se de inculcar nos 
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jovens uma verdadeira cultura de direito à SSR, através de uma educação escolar 

adequada. 

 

2.8.3.2. Objectivos 

 Garantir que as escolas ofereçam um pacote integrado de conhecimento sólido 

sobre SSR e sirvam como vector nas campanhas de EIC, contribuindo assim 

para mudança de atitude e de comportamento em relação à SSR, em geral, e 

ao VIH/SIDA, em particular.  

 

2.8.3.3. Resultados esperados 

 Os conteúdos de SSR são introduzidos nos curricula escolar dos Ensino 

Básico e Secundário; 

 Os jovens escolarizados assimilam conceitos de SSR e desenvolvem um 

espírito de auto controlo sobre seu comportamento sexual e reprodutivo, 

tornando-os mais responsáveis. 

 

2.8.3.4. Actividades 

 Introduzir conteúdos de SSR nos programas escolares do ensino básico e 

secundário; 

 Dinamizar campanhas de EIC através de escolas e Clubes de Jovens; 

 Criar e equipar Centros de Escuta e Aconselhamento sobre SSR destinados 

aos jovens; 

 Promover seminários, conferências, debates juvenis e outras formas de 

manifestações culturais alusivas ao tema; 

 Dispensar cursos de formação sobre SSR destinados aos professores e 

constituir células de SSR nas escolas; 

 Garantir a máxima esperança de vida escolar possível das raparigas, com 

vista a uma maior protecção contra um certo número de risco.  

 

 

2.8.3.5. Orçamento (em milhares de dólares) 
Projectos/acções Custo 

Total 

Custo 

2012-2015 

Custo 

2015- 2019 

Custo 

2019- 2022 

Observações 

Construção e equipamento de 6 

Centros de SSR 
120.000 60.000 60.000 0  

Formação de agentes e professores 25.000 10.000 10.000 5.000  

Consultoria sobre introdução de 

conteúdos de SSR nos programas 

escolares 

3.000 3.000 0 0  

Campanhas de EIC 5.000 2.000 1.500 1.500  

Seminários, conferências, debates 

e manifestações culturais 
3.500 1.500 1.000 1.000  

TOTAL 156.500 76.500  72.500 7.500  

 

2.8.4. Programa nº 13: Escola e Identidade cultural Santomense  
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2.8.4.1. Problemática 

A República Democrática de São Tomé e Príncipe possui um património histórico e 

cultural rico e diversificado que necessita ser conhecido, preservado e valorizado, 

nomeadamente: i) a história e a dinâmica do seu povoamento; ii) a natureza e o 

carácter do seu nacionalismo e da luta anti-colonial que o conduziu à soberania 

nacional; iii) a sua característica e localização geográficas. A relação e a dinâmica 

interna destes factores  condicionaram e continuarão a condicionar a evolução de 

STP. Compete  ao sector educativo contribuir para o melhor conhecimento e 

valorização deste rico e singular património histórico e cultural.  

 

2.8.4.2. Objectivos 

 Preservar a identidade cultural Santomense; 

 Valorizar o património cultural santomense através da escola; 

 Contribuir para a sua melhor inserção no mundo exterior. 

 

2.8.4.3. Resultados esperados 

 Os aspectos essenciais da cultura Santomense são introduzidos e ensinados 

nos currículos escolares; 

 O rico património cultura santomense é valorizado e preservado através da 

escola,; 

 São Tomé e Príncipe é cada vez mais conhecido através da divulgação da sua 

cultura no exterior. 

 

2.8.4.4. Actividades 

 Promover o ensino e a investigação orientada para o conhecimento, a 

divulgação e a valorização do importante património histórico e cultural 

Santomense, o que passa pela: 

o Escolha e inserção da aprendizagem de línguas nacionais no currículo 

de ensino básico ;  

o Promoção, nas escolas, de concursos de carácter cultural, 

nomeadamente contos, poesia, canto, danças tradicionais, culinária; 

o Desenvolvimento do ensino da historia nacional; 

o Garantia do acesso das crianças e jovens à educação artística; 

o  Promoção de visitas de estudo aos sítios históricos;  

o Promoção, nas escolas, de palestras e debates de carácter educativo e 

informativo sobre os diferentes aspectos do património histórico e 

cultural Santomense; 

o Dinamização do projecto “Escola Museu e Museu Escola”. 

 

2.8.4.5. Orçamento (embutido nos diferentes ciclos) 

2.8.5. Programa nº 14: Financiamento, Implementação, Seguimento, e Gestão 
da Carta  

 

2.8.5.1. Problemática 

O sucesso da implementação  da presente Carta depende, essencialmente, de três 

aspectos: a capacidade de gestão instalada, a qualidade  e quantidade de recursos 
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disponibilizados e o grau da apropriação da Carta pelos beneficiários. Nesta 

perspectiva, propõe-se, aqui, medidas que possam garantir a viabilidade dos 

programas, nomeadamente a implementação de uma estratégia inteligente de 

mobilização de recursos financeiros, a instalação de um quadro eficiente de gestão e a 

difusão nacional dos resultados da Carta. 

 

2.8.5.2. Objectivos 

 Garantir a apropriação nacional da Carta, enquanto documento  de politica 

geral do MECF; 

 Angariar recursos financeiros à altura dos objectivos da Carta; 

 Garantir a implementação bem sucedida de todos os programas da Carta. 

 

2.8.5.3. Resultados esperados 

 A Carta de Política Educativa é amplamente difundida e apropriada pelos 

principais beneficiários;  

 Existência de fundos suficientes à implementação da Carta; 

 Existência de um quadro de implementação coerente e eficiente da Carta. 

 

2.8.5.4. Actividades 

 Instituir um quadro organizacional de implementação sólido, capaz de garantir 

o seguimento adequado da Carta, sua avaliação e adaptação, assim como a 

gestão eficiente e transparente dos recursos disponibilizados; 

 Mobilizar apoios dos parceiros para garantir o financiamento da Carta; 

 Proceder a uma difusão nacional da Carta, em particular no corpo docente. 

 

2.8.5.5. Orçamento (em milhares de dólares) 
Projectos/acções Custo Total Custo 

2012-2015 

Custo 

2015-2019 

Custo 

2019-2022 

Observações 

Validação e difusão da Carta  

(Fórum Nacional de Educação e 

outros) 

0 0 0 0  

Produção de documentos finais sob 

forma de brochuras e sua difusão 
50.000 50.000 0 0  

Reunião com parceiros (mesa 

redonda) 
0 0 0 0  

Fundo de apoio ao Comité técnico 

de Gestão da Carta 
300.000 150.000 75.000 75.000  

Fundo de Contra partida nacional 

(em % montante global)  
0 0 0 0  

Avaliações e Auditorias 

(consultorias) 
25.000 0 12.500 12.500  

TOTAL 375.000 200.000 87.500 87.500  

 

 

 


