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A educação, enquanto direito humano fundamental, é considerada 

a mais importante chave para a redução da pobreza e para se 

alcançar um desenvolvimento sustentável. Assim; 

A aposta na educação de qualidade é fundamental para se alcançar 

a mobilidade social económica ascendente. Uma educação de 

qualidade é o principal motor para sair do ciclo da pobreza, pois 

ajuda a empoderar as pessoas para que tenham um estilo de vida 

mais sustentável e mais saudável, beneficiando a sociedade   como 

um todo.  

Em 2020, como consequência da pandemia da Covid-19, a maior 

parte dos países anunciou o encerramento temporário das escolas, 

o que afetou mais de 91% dos estudantes em todo o mundo. Em 

abril de 2020, cerca de 1,6 bilhão de crianças e jovens estavam fora 

da escola.  

Em Cabo Verde, no início do ano escolar 2020/2021, as nossas 

crianças e os nossos jovens regressaram à escola, com alguma 

timidez e muitas limitações, mas Graças a Deus, com maior ou 

menor dificuldade, o balanço feito por todos a final, foi 

francamente positivo em face dos condicionalismos causados pela 

pandemia do Covid-19, que afetou todos os sectores da sociedade 

cabo-verdiana. De resto, não deixou de ser um ano letivo de muita 

aprendizagem para o Governo, professores, funcionários, alunos e 

encarregados de educação, que nos permitiu a todos encarar a 

pandemia de frente e hoje com orgulho, podemos dizer sem sombra 

de dúvidas que o país e nós todos, tornámo-nos mais fortes e 

resilientes e que não só estamos a mitigar os impactos desta 

pandemia como vamos vencê-la, a começar nas nossas escolas. 

Segundo os dados disponíveis, no ano letivo 2020/2021, no Ensino 

Básico, os dados apontam para um aproveitamento de 91% e uma 



taxa de abandono de 1%. No secundário os dados apontam para 

uma taxa de aprovação de 75% e uma taxa de abandono de 3%.  

O ano letivo iniciou no passado dia 13 de setembro. Um total de 

130 mil crianças, adolescentes e jovens regressaram às aulas 

presenciais. O cenário é de resiliência   e de confiança. A 

capacidade de se reinventar, tanto dos professores quanto dos 

alunos, tem se mostrado essencial para ultrapassar este período tão 

difícil. Para transformar o ensino remoto, em algo atrativo e 

agradável, foi preciso criatividade e os nossos alunos e professores, 

tiveram-na.  

O novo ano escolar, 2021/2022, inicia-se em plena pandemia, mas 

graças ao bom combate que tem sido dado, os riscos são muito 

menores do que no ano anterior. Uma grande maioria de 

professores está vacinada, dependendo das diretivas da Direção 

Nacional de Saúde, a população dos 12 aos 17 anos poderá vir a ser 

vacinada, aumentando assim o nível de segurança e proteção 

sanitária nas escolas.  As políticas de inclusão, a gratuitidade no 

ensino básico e secundário são ganhos que estão assegurados.  

Cabo-verdianas e cabo-verdianos 

O governo de Cabo Verde, liderado Pelo Dr. Ulisses Correia e Silva 

vem apostando numa educação de excelência, que pressupõe 

qualidade e inclusão. Nas políticas de inclusão, o governo assumiu 

encargos que eram das famílias para eliminar as barreiras 

económicas que impedem que todos os cabo-verdianos pudessem 

ter acesso à educação. 

Foi este governo, que implementou o programa de direito a 

educação, que aprovou a eliminação das popinas até 12 ano de 

escolaridade., beneficiando 53,000 mil alunos. Graças às políticas 

deste governo, aumentaram-se as taxas de escolarização, diminui -

se o abandono escolar, e permitiu-se o retorno dos jovens que 

tinham abandonado o sistema, como por exemplo: 

•A subsidiação para o acesso universal e frequência de ensino pré-

escolar beneficiando nove mil e oitenta e três crianças (9,083). 



 •Alargamento e reforço do programa de alimentação escolar, 

aumento do número de beneficiários para mais de 93,000 crianças 

e adolescentes. 

•Reforço dos programas de transporte escolar que beneficiou 3,500 

alunos em 2016, e 5.560 alunos em 2019/2020. 

•Reforço de kit escolares (manuais, cadernos e Uniformes), 

beneficiando 27,000,00 alunos em 2015/2016, e 30,000,00 alunos 

em 2019/2020. 

•Seis mil e seiscentos (6,600) crianças, filhos de pais carenciados 

com acesso à arte e à cultura através da bolsa cultura   nos vários 

Municípios. 

•Isenção de pagamento de propinas a estudantes com deficiência e 

com necessidade educativas especiais em qualquer nível educativo 

(do Pré-escolar ao universitário e a formação profissional). 

Anualmente, o estado de cabo Verde investe mais de 

500.000.000,00 ECV (Quinhentos milhões de escudos), na 

formação superior dos estudantes através da verba inscrita no 

orçamento da FICASE. 

Nos últimos anos, o programa de Bolsas de estudo tem beneficiado, 

anualmente, através de bolsas não reembolsáveis, mais de 3,000 

(três mil) alunos do ensino superior e da diáspora 

Hoje, graças ao governo do MpD, há mais e melhores 

oportunidades para os jovens, através do aumento das bolsas de 

estudo, isenção de propinas, ofertas   e subsidiação da formação 

profissional. A educação de excelência, a qualificação para a 

empregabilidade e o empreendedorismo dos jovens é uma aposta 

decisiva do governo para reduzir de forma significativa o número 

dos jovens fora da educação, do emprego, ou da formação dos 

atuais 58 mil para 20 mil até 2026. 

Em 2015, 68,129 jovens estavam fora de educação, do emprego, 

ou da formação (correspondente a 32,5% dos jovens em idade de 

trabalhar), em 2019, esse número passou para 57,60 

(correspondente a 27,8%), fruto das políticas de educação, da 

formação e do empreendedorismo e do dinamismo do investimento 



privado, criador de emprego.  Cabo Verde possui hoje um 

ecossistema coerente que integra a qualificação de jovens para o 

emprego através do ensino técnico, da formação profissional e 

estágios profissionais subsidiados e o fomento de 

empreendedorismo através de assistência técnica, de 

financiamento com bonificação de taxa de juro e garantia de 

crédito, e de um regime fiscal favorável a microempresas, pequenas 

empresas, e “start ups” 

 

Sr. Presidente da Assembleia Nacional 

Srs Membros do Governo 

Colegas deputadas e deputados 

 

O Governo irá continuar a trabalhar para a criação de condições 

para a universalização do acesso a todos os níveis escolares e 

acrescentando que o sistema de ensino deve garantir a todos os 

jovens o domínio do português e do inglês e prepará-los para a nova 

matriz curricular que vai incluir a língua cabo-verdiana, a partir do 

ano letivo 2022/2023. 

O governo assume a transformação digital no sistema educativo 

como uma parte importante do desafio da qualidade, recordando o 

trabalho que vem sendo feito para a iniciativa “Internet como bem 

essencial”, visando a sua massificação e gratuitidade nas escolas. 

Governo de Cabo Verde, está a formar os jovens com 

conhecimentos e atitudes que os façam sentir para além de cidadãos 

cabo-verdianos, mas sim cidadãos do mundo, pois as 

oportunidades de desenvolvimento profissional dos jovens assim o 

exijam”, Os professores são as chaves para uma educação de 

excelência, por isso o Governo está apostado em resolver todas as 

pendencias relacionados com professores. 

O governo promoverá políticas públicas para massificar a inserção 

produtiva dos jovens através da educação de qualidade, da 

formação profissional, de estágios profissionais e do 

empreendedorismo jovem associado à formação e à assistência 



técnica numa abordagem alargada de criação de oportunidades para 

atividades   que vão desde as oficinas, técnicas e operacionais, às 

atividades de maior nível de conhecimentos e competências como 

o ecossistema de inovação e empreendedorismo digital. 

O governo promoverá parcerias público privadas para reforçar a 

participação do sector privado na formação profissional, 

designadamente com a gestão partilhada de centros   de formação, 

e adoção de novos modelos de gestão de capacidade dos 

formadores para elevar a qualidade. 

Nesta X Legislatura que agora se inicia, o governo consolidará os 

ganhos já alcançados e aprofundará a realização da sua visão 

holística do desenvolvimento harmonioso e sustentável da mulher 

e do homem cabo-verdiano, assumindo que a educação, a formação 

e a qualificação dos cabo-verdianos, fornece garantias necessária 

para a diversidade das opções individuais dos cidadãos 

independente da sua condição socioeconómica 

Vamos debater a educação em Cabo Verde, com a convicção que 

o trabalho feito pelo Governo suportado pelo MpD de 2016 a esta 

parte, bem como o que propõe fazer até ao término do seu mandato 

em 2026, é motivo de orgulho de todos os Cabo-verdianos residam 

dentro ou fora do País. 

 

JOÃO GOMES 

/LIDER DO GPMPD/ 

 


