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Posicionamento sobre as políticas públicas e Petição  

“Maior transparência no Financiamento à Educação em Angola” 

 
 

1. Introdução 
 
Nos últimos anos, a Rede Angolana da Sociedade Civil de Educação Para Todos (Rede EPT-Angola1) 
tem colaborado com várias organizações parceiras, a fim de promover a pesquisa, a defesa e a 
aprendizagem em torno de uma questão que, embora não receba muita atenção, tem um impacto 
significativo sobre o direito à educação: o financiamento da educação2. Despesas e receitas que o 
Executivo gasta ou cobra, isenções específicas e exceções ao código tributário, que se destinam a 
facilitar o exercício do direito à educação, com particular destaque para certos grupos de cidadãos ou 
para certos sectores, ou promover actividades e projectos específicos. 
O uso das receitas e os gastos em educação são uma área controversa da política orçamental que 
infelizmente têm sido pouco examinadas, mas que, nos últimos anos, têm recebido crescente atenção 
e reivindicação por parte dos cidadãos. Na visão de alguns sectores afectos ao Executivo Angolano, 
não há nada de errado com o financiamento e consequentemente com as despesas em educação, uma 
vez que elas são aplicadas para promover uma série de importantes objectivos políticos, como tornar o 
sistema de educação mais acessível a todos os cidadãos ou promover investimento em áreas pobres, 
a fim de as estimular. Porém, em termos práticos, constata-se que, por vezes, recursos destinados à 
educação são utilizados de modo pouco eficaz e eficiente ou para fins políticos, que beneficiam de 
forma desigual os sectores mais ricos da sociedade, e que não estão sujeitos a um escrutínio público 
ou processo de prestação de contas adequado. 
 
Em termos de despesas públicas, a rubrica financeira para educação é bastante insignificante, pois, 
nos últimos cinco anos, em média, foi de 7% do total das despesas públicas previstas nos OGE, tendo 
baixado consecutivamente desde 2015. Isto implica dizer que o país está muito aquém das metas de 
Dakar (20% do OGE) e de outros países africanos. Assim, é importante que os grupos da sociedade 
civil possam dialogar com os decisores no sentido de melhorar o financiamento à educação, visando 
promover um desenvolvimento mais equitativo, através da realização dos direitos humanos com 
destaque para o direito à educação. 
No estudo em anexo, que reúne as conclusões preliminares da nossa reflexão sobre o financiamento à 
educação, mencionámos alguns dos obstáculos que vários parceiros enfrentaram na realização de uma 
investigação a nível nacional em relação às despesas e receitas públicas destinadas ao sector. Dada a 
sua natureza, muitas vezes opaca, um dos mais importantes desafios foi obter acesso adequado à 

 
1 A Rede Angolana da Sociedade Civil de Educação para Todos congrega várias organizações que defendem o direito à 
uma Educação de qualidade, inclusiva e equitativa acessível a todas as crianças, jovens e adultos, ao longo da vida.  
A Rede EPT-Angola está ancorada na Rede Africana de Educação para Todos – ANCEFA e na Campanha Global pela 
Educação.  
2 Em anexo, o relatório sobre o financiamento à educação produzido pela Rede EPT Angola. 
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informação sobre vários aspectos das despesas e receitas importantes para avaliar o impacto e ilustrar 
como ele foi realizado, na prática, o processo de introdução, revisão e avaliação de tais despesas. 
 

2. Petição 
A fim de lançar mais luz sobre a transparência e as práticas de tomada de decisão em despesas e 
receitas do sector da educação e ajudar os nossos parceiros e decisores em seus esforços de análise 
e defesa, nós pedimos, através deste documento, aos digníssimos senhores deputados e senhoras 
deputadas que interviessem no sentido de nos ajudar a colectar junto dos órgãos afectos ao Executivo 
informações adicionais comparáveis, mais detalhadas e estruturadas sobre o financiamento à 
educação em Angola, bem como recomendassem que os diferentes níveis do governo responsáveis 
pelo efeito as publicassem periodicamente. 
Tal medida seria útil para que os diferentes actores interessados pudessem analisar de maneira mais 
detalhada alguns dados mais gerais sobre as práticas de transparência ao nível das receitas e gastos 
com a educação que se apresentam, a fim de facilitar a comparações entre províncias, municípios e 
incentivar o debate sobre áreas onde o Executivo precisa melhorar as suas práticas no campo da 
transparência nas despesas e receitas do sector. 
Apresentamos as mensagens-chave e as recomendações decorrentes do estudo e acordadas pelas 
OSC da Rede EPT-Angola, no encontro de 30 de Setembro de 2019. 
 

3. Mensagens-chave 
1. Acesso à educação pública de qualidade para todos (mais financiamento para a Educação) 

- A Educação ainda não é acessível a todas as crianças (em 2018, contabilizaram-se 2 milhões 
fora do sistema de ensino), verificando-se insuficiente número de escolas e professores 
públicos e uma crescente mercantilização da educação (elevado número de escolas privadas). 
Na Província de Luanda, onde este fenómeno é mais marcante, os dados do Gabinete 
Provincial de Educação de 2019 apontavam 773 escolas públicas, 1242 privadas e 1421 
comparticipadas. Além disto, todo ano lectivo, as escolas públicas funcionaram como escolas 
comparticipadas, uma vez que, as escolas do Ensino Primário não recebeu qualquer 
financiamento para a sua gestão, tendo sido os pais a assegurar o pagamento de despesas 
básicas de funcionamento (água, giz, segurança, limpeza, papel, etc). 
 

2. Clareza, transparência e disponibilização de dados pormenorizados sobre o financiamento à 
Educação. 
- O financiamento para despesas com o sector da Educação é uma área importante e pouco 
debatida/estudada em Angola. As receitas e os gastos públicos para educação carecem de 
uma avaliação adequada de seu impacto. Por exemplo, em 2018, da despesa pública prevista, 
5,7% eram para a Educação, mas deste valor, só foi executado 30%, sendo difícil conhecer se 
a alocação dos recursos financeiros se adequou às prioridades da Educação. 
 
- Do ponto de vista contabilístico, a apresentação pública, pelo Ministério das Finanças, dos 
relatórios periódicos de execução incluem também as despesas com o sector da educação. 
Porém, tanto o Ministério da Educação, como todos os Governos Provinciais, e as 
Administrações Locais, deveriam ser obrigadas por lei a produzirem e publicarem um relatório 
anual com informações sobre o tipo de despesas existentes com o sector da Educação, bem 
como as receitas, e em que medida as provenientes de impostos são cobradas para o efeito. 
Além disto, a cobertura dos relatórios e o nível de detalhes devem ter em conta os diferentes 
públicos interessados. O índice de transparência do país foi considerado, em 2015, o 6º mais 
baixo do Mundo, pelo que é urgente melhorar a transparência e a prestação de contas 
públicas. 
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3. Avaliação dos programas de educação face aos seus objectivos e financiamento 
- Os relatórios do governo são amplamente omissos sobre vários aspectos-chave das 
despesas públicas com educação, incluindo objetivos políticos e medidas de desempenho dos 
programas, e não incluem informações sobre os beneficiários e o impacto. Da mesma forma, 
poucos detalhes estão incluídos no processo através dos quais são tomadas decisões sobre a 
introdução de novos projectos e programas, revisão e avaliação dos mesmos. Por exemplo, o 
programa da Cooperação Portuguesa “Saber Mais”: que investimento teve de ambas as 
partes? Em que medida contribuiu para o seu objectivo – o reforço do Ensino Secundário e o 
Plano Mestre da Formação de Professores? Em que medida este Plano foi alcançado? Como 
foram alocados os recursos? Disseminaram-se as boas práticas? 

- Mais do que reivindicar os necessários aumentos de verba para o Sector da Educação via 
OGE, é importante verificar-se em que medida o modelo de financiamento público da educação 
em vigor no país contribui para o aumento da eficácia e eficiência relativas do sistema 
educativo, considerando, para o efeito, algumas das áreas problemáticas mais significativas. 
Em outros termos, pode tentar-se perceber o volume de verba destinado a programas 
específicos. Por exemplo, programas que visam eliminar o abandono escolar, reduzir os 
índices de reprovação, aumentar o número de pessoas matriculadas no ensino de adultos, 
entre outros.  

- Para monitorar a evolução poder-se-á inferir em que medida o grau de aumento gradual das 
verbas para o Sector da Educação permitiu melhorias anuais em alguns domínios críticos e se, 
paralelamente ao aumento da percentagem de gastos destinado ao sector, se estão a superar 
outros factores que tem vindo a condicionar o impacto do financiamento público à educação, 
com destaque para os factores que afectam a eficácia e eficiência. 

4. Educação como factor de desenvolvimento, mas interligada com as áreas económica e social 
(quebrar o ciclo da pobreza). 

Para se ter uma educação de qualidade esta não se suporta nos investimentos das infra-
estruturas, capacitação e superação pedagógica e boa remuneração, entre outras condições; 
afere-se fundamentalmente pela qualidade da aprendizagem e dos processos da sua aplicação 
à vida, que está interligada com as condições económicas e financeiras das famílias, cujo 
reflexo tem sido notório nas taxas de abandono escolar de crianças, adolescentes e jovens nas 
diferentes classes. A articulação com o plano de combate à pobreza, com a saúde e outros 
sectores, é necessária e urgente. 

5. Monitoria das políticas e financiamento público – a sociedade civil como parceira 

- O financiamento público à educação é considerado como sendo uma prioridade nacional em 
termos de discursos públicos, facto que é assumido pelo PDN 2018-2022 que se compromete 
a dedicar até ao ano de 2022 o valor correspondente à 20% do total do OGE3. Face a este 
compromisso público, compete aos diversos actores da sociedade civil monitorar até que ponto 
as verbas estão a ser distribuídas de acordo com uma estratégia clara que estabelece 
prioridades no que respeita ao desenvolvimento do sector educativo em Angola. 

4. Recomendações 
Considerando o acima exposto, recomendamos ao Executivo: 

1. Alocar os recursos financeiros essenciais à Educação e aplica-los efectivamente. As escolas 
públicas necessitam de verbas para o seu financiamento e garantir o mínimo de qualidade. 

 
3 Ver PND 2018-2022 sobre a educação  



4 

 

Este ano lectivo, não houve ensino público, apenas comparticipado. Garantir o acesso às 
crianças fora do sistema de ensino. 

2. Conhecer os valores e as fontes de todo o tipo de financiamento público à educação e criar 
fontes alternativas de rendimento. Por exemplo, alocar o IVA das bebidas alcoólicas e tabaco 
(poderia ser superior aos 14%) à área social (além das outras fontes de financiamento actuais). 

3. A identificação dos problemas mais críticos do Sector da Educação em Angola e, com base no 
confronto entre as metas previstas no PDN 2018-2022 e o desempenho do OGE do ano 
anterior, face às principais áreas-problema, estabelecer as prioridades para o ano seguinte ao 
nível do OGE;  

4. A formulação de qualquer política para o Sector da Educação deve sempre ter em linha de 
conta que os níveis de eficácia e eficiência do financiamento público ou privado são 
condicionados, entre outros aspectos, pelo nível de descentralização, razão pela qual seria 
importante debater a questão da educação a luz do processo de descentralização e 
implementação das autarquias locais. 

5. É importante que se comecem a fazer análises que permitam encontrar evidências capazes de 
aumentar o conhecimento em relação ao volume de recursos financeiros destinados à 
educação, sendo que uma destas evidências poderiam passar pela definição e tradução do 
volume dedicado às acções específicas no Sector da Educação em indicadores, como as taxas 
de abandono escolar, conclusão dos níveis obrigatórios de ensino, de repetência, entre outros; 

6. Torna-se imperioso que as autoridades responsáveis pela gestão do sector educativo 
procedam a recolha de dados relativamente aos indicadores de eficiência, importantíssimos 
para a identificação e concretização numérica de novos indicadores, relativos ao esforço do 
financiamento público por grau de ensino e ciclos de estudo correspondente aos diferentes 
níveis de ensino. Por exemplo, poderia medir-se os níveis de despesa pública com educação 
em percentagem da despesa pública total, do PIB e do PIB per capita por região geográfica, 
etc; 

7. No âmbito do debate sobre o pacote legislativo autárquico, agora em discussão na Assembleia 
Nacional, seria crucial defender a necessidade de as autarquias tratarem dos ensinos pré-
escolar e primário, bem como o I ciclo do ensino secundário. A sua concretização permitiria 
acelerar a implem entação de programas educativos afins;  

8. Semelhantemente ao exposto no ponto anterior, e partindo da hipótese de que a 
implementação de autarquias locais em Angola será de forma gradual, tal como defendem as 
várias vozes do Partido MPLA e de algumas entidades da Sociedade Civil, seria fundamental 
que, no âmbito do processo de desconcentração, as administrações municipais tivessem a 
responsabilidade de efectivamente gerir todos os programas públicos de educação destinados 
para os níveis de ensino pré-escolar, primário e I ciclo do ensino secundário.   

9. A fim de melhorar a transparência e a prestação de contas em torno das despesas e receitas 
ligadas ao financiamento à educação, os vários níveis do governo devem adotar as seguintes 
medidas: 

• Promover uma melhor integração entre o relatório de despesas e receitas e o 
processo orçamentário anual; 

• Incluir nos relatórios de despesas uma lista detalhada de todas as despesas por 
rubricas, que incluem uma variedade de detalhes;  

• Simplificar o processo de aprovação e revisão das despesas com educação, 
incluindo a avaliação de impacto, torná-lo mais transparente e sujeito a escrutínio 
independente. 

• Avaliar os custos das infraestruturas do sector da Educação, que são aprovados e 
executados em cada ano, bem como aferir a qualidade da mesma em relação aos 
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investimentos feitos pelo Executivo de Angola, para que possamos ter uma 
percepção mais realista do seu impacto na vida dos cidadãos.  

10. Investir nos programas sociais, sobretudo os de combate à pobreza, para assegurar que as 
famílias com menos recursos financeiros possam alimentar bem os seus filhos, colocá-los na 
escola, mantê-los e, assim, melhorar a sua capacidade de aprendizagem. 

11. Dialogar e estabelecer parcerias com a sociedade civil, no sentido de esta colaborar na 
monitoria dos programas e financiamento público, contribuindo para os objectivos do 
Executivo. 

 

Luanda, 30 de Setembro de 2019. 

 


