Cooperação bilateral com Angola
A cooperação bilateral entre Portugal e Angola, com intervenção do Ministério da Educação e
Ciência, sob supervisão do Camões ICL, tem sido desenvolvida, nos últimos anos, no quadro
de Programas Indicativos de Cooperação (PIC) e agora, desde 2015, no quadro dos
Programas Estratégicos de Cooperação (PEC), através de vários projetos e programas em
várias áreas nos domínios da educação e da ciência destacando-se o setor da educação.
Programa SABER MAIS
Atualmente, e no que se refere ao setor do ensino não-superior, destaca-se o Programa de
Apoio ao Reforço do Ensino Secundário em Angola, “SABER MAIS”, projeto coordenado pelo
Camões ICL.
O Programa de Apoio ao Reforço do Ensino Secundário em Angola, “SABER MAIS”,
integrado no anterior programa Indicativo de Cooperação (PIC) foi aprovado pela Comissão
Interministerial de Acompanhamento do Fundo de Apoio da Língua Portuguesa.
Este programa destinava-se a promover a qualidade pedagógica do ensino, através do
reforço da formação de professores angolanos por formadores portugueses, colocados em
instituições de ensino médio nas províncias do Namibe, Benguela e Cabinda.
O 1º ciclo do Programa terminou em 2012, tendo 2013 sido um ano de transição para o novo
ciclo.
Uma vez que Angola continuava interessada na manutenção e extensão do Programa SABER
MAIS a outras províncias, bem como a outras áreas, incluindo a capacitação institucional do
sistema educativo angolano, o Camões ICL entendeu ser de toda a pertinência e importância o
estabelecimento de uma parceria estratégica com o Ministério da Educação e Ciência para a
implementação do II ciclo do Programa, que tem estado desde 2014 a apoiar o Camões ICL
nesse sentido.
Escolas Portuguesas em Angola
Existem em Angola várias escolas do ensino básico e secundário a ministrarem currículos e
programas portugueses, de entre as quais se destaca a Escola Portuguesa de Luanda –
Centro de Ensino e Língua Portuguesa (EPL-CELP), escola da rede pública, que se constitui
igualmente como um instrumento de atuação da Cooperação Portuguesa.
Existem ainda outras escolas de iniciativa privada que ministram currículos e programas
portugueses, a saber:
‒ Escola Portuguesa do Lubango
‒ Colégio Português de Luanda
‒ Colégio São Francisco de Assis, em Luanda
+ Info:


Página do Camões ICL relativo à cooperação bilateral com Angola [link:
http://www.instituto-camoes.pt/angola/root/cooperacao/cooperacao-bilateral/angola]



Página do Camões ICL relativo ao Programa Saber Mais [link: http://www.institutocamoes.pt/angola/root/cooperacao/cooperacao-bilateral/angola#programa-de-apoioao-reforço-do-ensino-secundário-–-saber-mais ]



Página da Escola Portuguesa de Luanda [Link: http://www.epluanda.pt/ ]



Página da DGAE relativas Escolas
http://www.dgae.mec.pt/web/14650/angola ]
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