
DEBATE SOBRE A EDUCAÇÃO 

DISCURSO ABERTURA  

 

Neste retomar da actividade parlamentar, saúdo todos os deputados da 

Nação, a mesa da Assembleia e os membros do Governo aqui presentes, 

e desejo a todos os professores, pessoal ligado ao ensino, alunos e 

famílias cabo-verdianas um ano lectivo bem-sucedido. 

Pois, falar de Educação é falar de cooperação, de colaboração 

Sendo certo que cabe ao Governo a responsabilidade de delinear as 

políticas educativas e procurar realizá-las buscando todos os recursos 

necessários, incluindo o financiamento, é nosso entender que neste 

sector em particular, o DIÁLOGO é fundamental, para permitir que todos 

os actores implicados participem na construção de soluções, que terão 

uma enorme repercussão na nossa sociedade. 

O mundo está ainda a lidar com uma pandemia, mas está também a viver 

uma revolução tecnológica e do conhecimento, que foi acelerada por essa 

pandemia. 

Hoje, mais do que nunca, importa capacitar os nossos jovens para que 

tenham uma profissão, mas também para que adquiram instrumentos 

de compreensão do mundo onde vivemos, e de participação mais activa 

na sociedade democrática. 

 Hoje, mais do que nunca, importa focar na formação das pessoas, e 

menos na produção de diplomas. 

 E nós, caros colegas deputados da Nação, somos chamados a participar 

nesta revolução que o mundo está a viver, somos chamados a dar o nosso 

contributo e a cumprir o nosso papel. Pois também somos a esperança 

da Nação. Cabe-nos assumir essa responsabilidade. 

E a nossa responsabilidade perante a Nação consiste justamente em 

trazer para esta Casa parlamentar os problemas, e as preocupações da 

população, fomentando um debate construtivo. 

Começo por desafiar-vos a imaginar que estaríamos hoje aqui num 

edifício sem casas-de-banho. Como iríamos gerir o nosso dia de trabalho? 

Pois é nessas condições que muitas das nossas crianças estão a ir para 

as suas escolas, todos os dias, sem casas-de-banho, e proibidas de beber 

água! Pensem nas consequências para a saúde dessas crianças, já sem 

falar no seu rendimento escolar. 

Este é um problema que temos urgência em resolver! 



Preocupa-nos, e preocupa os cabo-verdianos, o arranque de um ano 

lectivo que deverá funcionar em plena normalidade, com a variante Delta 

do Covid19 já a circular no país. Sabemos que para combater esta 

variante de forma eficaz, é preciso ter 2 doses da vacina.  

Queremos hoje pedir informações mais precisas sobre toda esta situação: 

1/ que percentagem dos profissionais do ensino já têm a vacinação 

completa? 

  

2/ foi-nos anunciado que as salas de aula terão entre 30 a 40 alunos; 

como respeitar as medidas de segurança sanitária, de distanciamento. 

  

3/ os alunos das famílias mais carenciadas terão máscaras gratuitas? 

  

Precisamos de saber, Sr. Ministro, se a saúde de todos está a ser 

salvaguardada. 

  

Foi-nos dito que não há ainda manuais para todas as disciplinas do 9º 

ano de escolaridade, nem os de Língua Portuguesa e Matemática para o 

8º ano.  

Quando é que os alunos terão esses manuais? 

  

Sr. Ministro, queremos hoje aqui perguntar o que se passou com o 

programa curricular de Geografia do 9º ano? Temos queixas de vários 

docentes, de que tiveram de alterar o programa de um dia para o outro, 

depois do início do ano escolar. Esta é uma situação para a qual pedimos 

esclarecimentos. 

Devo dizer aqui, também, que temos recebido muitas queixas acerca do 

reagrupamento escolar. 

  

Minhas senhoras e meus senhores: 

para vencermos os desafios do mundo actual, urge MODERNIZAR o 

ensino. Para isso, apelamos aqui ao diálogo, ao debate enriquecedor.   

 Foi o que fez o SINDEP – Sindicato Nacional dos Professores, através de 

um manifesto que nos fez chegar, enviado ao Governo em Julho deste 

ano. Nesse documento, apela-se a um amplo pacto nacional no sector 

educativo, e a uma democratização do processo de formulação das 



políticas educativas, promovendo um diálogo construtivo que inclua 

todos os actores.  

São muitas as propostas feitas, incluindo um apelo à despartidarização 

do sector da Educação. 

  

Sr. Ministro, queremos saber que andamento tem sido dado a estas e 

outras reivindicações da classe docente. 

Viemos aqui propor um diálogo construtivo, e temos de reconhecer que 

há desafios que Cabo Verde não tem conseguido vencer 

(independentemente dos partidos no poder)! 

 Há poucos dias, todos ouvimos a alta responsável das Nações Unidas 

aqui residente manifestar a sua preocupação com os chamados jovens 

“Nem-Nem”, ou seja, aqueles que não têm acesso ao mercado de trabalho, 

por não terem idade ou capacitação, e que estão já fora do sistema de 

ensino. 

 Quantos jovens temos, que terminaram o 8º ano de escolaridade, e estão 

nesta situação?  

Há poucas propostas de formação profissional para quem tem o 8º ano, 

já para não falar do ensino recorrente, que funciona de forma desigual 

no território nacional. Temos de encontrar uma saída para estes jovens! 

No ensino superior, os dados disponibilizados apontam para a existência 

de 12 622 inscritos em 2015, e de 7150 inscritos em 2020. 

O que se passou com os estudantes universitários? Há propostas para 

resolver todos os problemas que enfrentam para custear os estudos, e 

outros mais? Em que situação se encontram os que estudam no 

estrangeiro? 

Por fim, muitos perguntam para quando o estatuto do professor 

universitário e investigador. 

 Termino esta intervenção indagando sobre áreas de ensino que são 

também fundamentais e que têm merecido pouco a nossa atenção: 

- o que se pretende fazer a nível da educação artística? 

-  para quando um ensino do Desporto de competição? 

- o que se faz a nível do ensino para crianças com diferença funcional? 

  

Muito obrigada pela vossa atenção! 

-Josina Freitas Fortes 



 


