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O PROGRAMA NACIONAL DE CANTINAS ESCOLARES DO ICASE NA PROMOÇÃO DA 

IGUALDADE DE OPORTUNIDADE NO ACESSO À EDUCAÇÃO. 

 
Dulce Helena Vieira Tavares 

 
RESUMO 

 

PALAVRAS – CHAVE: desenvolvimento, pobreza, exclusão social, alimentação, 
educação, PNCE. 
 

Para a obtenção do grau de Mestre em Sociologia, especialização em Políticas Públicas 
e Desigualdades Sociais na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade 
Nova de Lisboa, realizou-se um estágio no Instituto Cabo-verdiano de Acção Social 
Escolar (ICASE) no período de 22-02-2010 a 31-08-2010 em regime de tempo integral. 
 
A aluna foi aceite para estagiar como investigadora no ICASE, passando por todos os 
departamentos de programas e projecto, mas com maior duração no Departamento 
de Programa Nacional de Cantinas Escolares, a fim de elaborar um projecto visando 
tirar o maior partido social, económico, educativo e cultural dos programas 
socioeducativos da instituição. Uma vez discutidas e analisadas as motivações do 
ICASE, foi proposta pela aluna a realização de um estudo das potencialidades e 
dificuldades do PNCE, para a criação de estratégia que viabilize a sustentabilidade do 
programa com a assunção total do Governo. 
 
O estudo compreendeu a caracterização da instituição e o levantamento de todos os 
serviços prestados, e põe em evidência a aposta na educação e formação através dos 
programas socioeducativos que surgem como medidas preventivas no combate, por 
um lado, do abandono escolar e por outro, à pobreza e à desigualdade social, 
mormente a alimentação escolar, que se justifica, pela retenção das crianças em 
situação de pobreza na escola, garantindo a frequência e o possível sucesso escolar 
aos menos privilegiados.   
 
Analisados os resultados e avaliados os pontos fortes e fracos do programa, o estudo 
conclui com uma proposta para a implementação de um programa nacional de 
cantinas escolares moderno e eficaz, que não seja somente um instrumento de 
redução do abandono escolar, mas também, um instrumento que garanta a formação 
integral de todas as crianças cabo-verdianas, colaborando assim, para a construção de 
uma sociedade saudável, capaz de contribuir de forma decisiva num processo de 
desenvolvimento harmonioso e sustentável de Cabo Verde.    
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ICASE´S NATIONAL PROGRAM OF SCHOOL CANTEEN PROMOTING THE EQUALITY 

AND OPPORTUNITY IN ACCESS TO EDUCATION. 

 

Dulce Helena Tavares Vieira 

 

ABSTRACT: 

 

KEY WORDS: development, poverty, social exclusion, food, education, PNCE. 

 
To obtain a Master's degree in Sociology, specializing in Public Policy and Social 
Inequality in the Faculty of Social Sciences and Humanities, in New University of 
Lisbon, an internship was done in Cape Verdean Institute for Social Education (ICASE) 
from 02.22.2010 to 31.08.2010 on a full time bases. 
 
The student was accepted for an internship as a researcher at ICASE, working in 
departments of Programs and Project, spending more time working in the Department 
of National Program of School Canteens in order to prepare a draft to make the most 
of the social, economic, educational and cultural programs of the institution. Once 
discussed and analyzed the motivations of ICASE, was proposed by the student to 
conduct a study on the strengths and weaknesses of PNCE developing a strategy that 
makes possible the sustainability of the program with the full support of the 
government. 
 
The study was conducted on the characterization of the institution and the assessment 
of all the work done, with an emphasis on  the commitment to education and training 
through the socio-educational programs recommended as preventive measures to 
combat on one hand, school drop-out, and on the other to combat poverty and social 
inequality, especially focusing on school feeding, which is justified by maintaining the 
children in poverty situation in school, ensuring possible attendance and academic 
success for the less privileged. 
 
Analyzed the results and evaluated the strengths and weaknesses of the program, the 
study proposed an implementation of a national modern and effective program of 
school canteens, that is not only a tool for reducing the school dropout, but also an 
instrument that ensures a comprehensive training of all Cape Verdean children, thus 
contributing to building a healthy society, able to contribute decisively in the process 
of harmonious and sustainable development in Cape Verde.  
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Introdução 
 

O presente relatório tem como objectivo o complemento e a integração da formação 

adquirida ao longo da componente lectiva do Mestrado em Sociologia - Políticas 

Públicas e Desigualdades Sociais. Tem a sua base no estágio que decorreu no Instituto 

Cabo-verdiano de Acção Social Escolar (ICASE) uma instituição pública que trabalha 

com programas e projectos sociais para o desenvolvimento da actividade no âmbito 

política socioeducativa, cujo intuito principal é a prestação de serviços de apoio a 

integração social da população estudantil pertencente as famílias 

socioeconomicamente desfavorecidos. 

  

Objectivos  

A presente investigação pretende dissertar sobre algumas questões relativas à política 

nacional de educação, designadamente, perceber a estratégia de implementação dos 

programas sócio-educativos do ICASE no combate à pobreza e exclusão social em Cabo 

Verde, na promoção da integração da população estudantil pertencente a famílias 

socioeconomicamente desfavorecidos, através do Programa Nacional de Cantinas 

Escolares.  

 

Tendo em consideração o objectivo geral, procurou-se alcançar de uma forma 

específica os seguintes objectivos: 

 Análise do contexto da alimentação escolar e do sistema educativo nacional; 

 Apresentação e caracterização do ICASE, apontar o domínio estratégico de 

intervenção e as acções dos programas sócio-educativos na integração social do 

público-alvo em questão. 

 Perceber o funcionamento, gestão e financiamento do PNCE.  

 Análise do papel do PNCE na promoção da igualdade de oportunidade de acesso à 

educação. 

 Identificar e definir estratégias que visam reforçar a capacidade de intervenção 

institucional para garantir a boa condução, durabilidade e sustentabilidade do PNCE 

em Cabo Verde, e propor soluções alternativas para o seu desenvolvimento.  
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Justificação da escolha do estudo de caso  

A Educação é um dos instrumentos de desenvolvimento que um país utiliza para 

transformar a situação social e económica de sua sociedade. Nenhum país até hoje 

conseguiu alcançar índices de desenvolvimento humano sem que houvesse grandes 

investimentos neste sector, sobretudo a aposta no desenvolvimento de políticas em 

prol da pequena infância, e Cabo Verde não poderá agir de modo diferente. Neste 

sentido, torna-se necessário que haja uma convergência de esforços entre diversos 

sectores do Governo e da comunidade no geral, para que o país possa desfrutar de 

uma Educação de qualidade. 

 
Um país que necessita de desenvolver o seu capital humano, com vista a formar 

cidadãos saudáveis e aptos ao trabalho deve envidar todos os esforços para garantir a 

oferta de um ensino qualificado, num ambiente favorável à educação, o que significa 

dizer, entre outras necessidades, a manutenção de alunos sadios. 

 
Assim, para que se consiga obter um processo educacional favorável, é preciso que se 

implante um programa nacional de cantinas escolares moderno e eficaz, que não seja 

somente um instrumento de redução do abandono escolar, mas sobretudo, de 

formação de hábitos alimentares saudáveis, que garantam a saúde e a integridade 

mental do aluno. A elaboração deste trabalho visa o enriquecimento documental, 

académico e pessoal.  

  

Estrutura metodológica 

Tendo em consideração o objectivo fundamental deste trabalho, procurou-se 

estruturar os conteúdos de uma forma coerente, a fim de permitir a necessária 

interligação entre os diversos capítulos que compõe a presente relatório. Assim, 

encontra-se estruturado em três partes, cada um dividido por capítulos e estes por 

diversos subcapítulos respectivamente. 

 
A primeira parte deste trabalho contempla o enquadramento teórico do tema em 

estudo, e desenvolve-se em dois capítulos. 
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O primeiro capítulo faz uma abordagem sobre os conceitos básicos (desenvolvimento, 

pobreza e exclusão social), trancando uma relação entre estes permitindo traçar a 

evolução destes conceitos e das análises teóricas em tornos destas problemáticas para 

compreender a resolução dos mesmos através do conceito de integração social no 

contexto cabo-verdiano.     

 
O segundo capítulo desenvolve aspectos ligados à situação socioeconómica do país 

para contextualizar a estratégia de ampliação e de melhoria de qualidade da 

alimentação escolar, analisando as várias dimensões como: Pobreza, alimentação e 

educação em Cabo Verde; A vulnerabilidade e a insegurança alimentar; Estratégias de 

redução da pobreza e o sistema educativo em cabo verde. Nesta parte, a metodologia 

adoptada baseou – se em pesquisas bibliográficas de carácter geral, com incidência 

nos relatórios internos sobre o programa e nos dados estatísticos ultimamente 

elaborados (salienta – se a escassez de dados sobre o país em estudo e quando 

existentes não se encontram na maior parte das vezes actualizado). A pesquisa 

sistemática e intensiva de sites com selecção de informação.  

 

A segunda parte integra dois capítulos. O primeiro que faz a apresentação e a 

caracterização de ICASE, descrevendo a sua natureza e evolução, objectivo, actividade 

que desenvolve, estrutura organizacional e funções de cada de departamento e 

gabinete, e o segundo que descreve todos os programas socioeducativos da 

instituição, e aprofundando sobre o PNCE, dando a conhecer o funcionamento e 

gestão do programa, o financiamento e sustentabilidade, a evolução do engajamento 

do governo, as suas potencialidade e limites. 

 

De uma forma geral procurou-se, por um lado, apresentar o ICASE no seu todo, e por 

outro lado, através do PNCE, ter a percepção de por parte dos parceiros e responsável 

e outros intervenientes do programa a longo prazo (custos - benefícios e 

sustentabilidade) e curto prazo, na medida em que muitas são as políticas sócio-

educativos no sentido de melhorar as condições de vida da população estudantil. 

Como exemplo temos a promoção e criação de novos de hortos escolar. Também 

tenta-se demonstrar e sensibilizar para a necessidade de mudar os hábitos e as 



4 
 

práticas através da educação alimentar apesar da escassez dos recursos económicos e 

hídricos (principalmente água potável).  

O baixo nível de desenvolvimento económico de Cabo Verde impele as pessoas para 

uma luta diária pela sobrevivência sem terem a consciência do risco que os seus actos 

representam para uma má alimentação, mesmo para as suas próprias vidas.  

 

A terceira parte, integra a estratégia para promover o programa nacional de cantinas 

escolares. Por um lado, explorar o método Análise SWOT1, onde na análise interna 

serão definidos os pontos fortes da organização que podem ser manejados para buscar 

oportunidades ou para neutralizar ameaças futuras e os pontos fracos que fragilizam a 

unidade e que podem vir a ser objecto de acções estratégicas. A análise externa 

focaliza a nível macro e indirecto (contexto sócio – político - económico e cultural do 

país e do mundo que afecta todas as organizações e é de difícil mensuração). Por outro 

lado, baseando-se numa análise integrada do programa, recorreu-se às técnicas de 

auscultação dos actores, da visão dos diferentes actores e interveniente do processo 

de gestão da educação, das recomendações dos diversos relatórios internos, e 

também, das indicações directórios dos entrevistados2. 

 

Finalmente no que se refere ao estudo exploratório deste trabalho que necessitou de 

um esforço de aprofundamento sistemático, de natureza profundamente qualitativa, 

com deslocação ao terreno alvo. Recorrer-se à seguinte abordagem metodológica: 

 Recolha e análise de conteúdo documental e verbal que tornou possível a consulta 

de bibliografia relacionada com as temáticas teóricas abordadas.  

                                                
1 A SWOT Analysis foi criada por dois professores da Harvard Business School: Kenneth Andrews e 

Roland Christensen e aplicada por inúmeros académicos. Para Weihrich (1982 apud LEITÃO e 
DEODATO), a matriz SWOT é um modelo conceitual para efectuar análises sistemáticas que facilitem 
o cruzamento entre os factores externos (oportunidades e ameaças) e internos (forças e fraquezas). 
Ela pode ser aplicada a uma nação, região, território, indústria ou empresa. 

 
2 Os entrevistados: Presidente do ICASE; Administrador do PNCE e Coordenador Nacional Logístico, 

Responsável do Horto Escolar e Nutricionista do Programa; Coordenadores dos outros programas 
sócio-educativos do ICASE, Gestores e / ou Professores, Responsáveis das Concelhos visitados, 
algumas cozinheiras e alunos; Responsável do PAM em Cabo Verde e outros.  
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 Recolha de dados estatísticos e de relatórios internos3 sobre a temática abordada, e 

análise do conteúdo de diversa fundamentação técnica sobre o funcionamento e 

financiamento do PNCE, tendo em conta a situação social, cultural, ambiental e 

económica. 

 Deslocação ao terreno para realização de entrevistas (semi-estruturada e aberta)4 

com responsáveis, técnicos, políticos e pessoas das diversas instituições ligadas ao 

tema em discussão. Observação directa e contacto com a EBI e EPI (alguns 

concelhos da ilha de Santiago, nomeadamente da Praia, São Miguel, São Lourenço 

dos Órgãos, Santa Cruz, Tarrafal, etc.) para realização de conversas informais e 

intensiva na tentativa de conhecer os hábitos locais, a situação económica, quanto à 

utilização e a gestão de géneros a nível local e a preparação da refeição quente. 

Análise no terreno para ver se algumas das medidas são de facto implementadas e 

o seu resultado, bem como a verificação de algumas infra-estruturas construídas 

(horto escolar, casas de banhos, cozinhas, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Recolha de documentos de suporte que caracterizam o estado de alimentação escolar  em Cabo 

Verde até 2010, com base em diversos estudos e documentos que retratam o funcionamento da 
cantina escolar ao longo destas três décadas. 

 
4 Guião de entrevista em Apêndice B, pág. II. 
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Parte I - Definições Conceptuais e Enquadramento do Estudo 

 
Capítulo 1 - A Questão do Conceito de Desenvolvimento nos PEI5   

 
O mundo globalizado de hoje classifica tudo e todos em função do nível ou estágio de 

desenvolvimento, conceito que surgiu para diferenciar e exigir melhorias e progressos. 

 
Caracterizado por uma certa ambiguidade, o conceito de desenvolvimento é utilizado 

em diversos contextos - desenvolvimento económico, desenvolvimento humano, 

desenvolvimento sustentável, etc. e muitas vezes até com alcance político-ideológico, 

emergindo-se assim, como um processo dinâmico de melhoria, que implica uma 

mudança, uma evolução, crescimento e avanço.  

 
Embora haja concepções anteriores não menos importantes como o de Schumpeter 

(1911) o “Desenvolvimento”, como hoje é entendido, surgiu a partir de 1950. 

 
Segundo alguns autores (Murteira, 1983; Lopes, 1982) ‘Desenvolvimento’ significa 

“igualdade de oportunidades e de acesso aos bens e serviços tidos como necessários; 

pressupõe harmonia e justiça na distribuição; tem em vista estados qualitativos de 

liberdade, dignidade, identidade e justiça social”.  

 
Para o presente trabalho interessa o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) como 

medida comparativa para classificar os países pelo seu grau de “desenvolvimento 

humano” separando os países desenvolvidos (elevado DH), em desenvolvimento 

(médio DH) e subdesenvolvidos (baixo DH). E tendo em conta o contexto estudado - o 

caso cabo-verdiano - é importante salientar que se trata de uma sociedade crioula 

caracterizada pela insularidade, uma particularidade que influencia todas as 

dimensões, desde o económico ao social. 

 
Os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS6) apresentam as seguintes 

características: são de pequena dimensão, apresentam reduzida população, mercado, 

                                                
5 Pequenos Estados Insulares. 
 
6 Small Island Developing States. 
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território, recursos naturais, baixo nível de actividade económica, além do elevado 

custo de transportes e comunicações que factos que aliadas a baixa produtividade os 

dificultam integrar na economia mundial. 

 

1.1. A pobreza e a exclusão social 

 
Pobreza e exclusão social são conceitos interligados, o que muitas vezes contribui para 

se confundir o termo ‘exclusão social’ como sinónimo de ‘pobreza’, como ocorreu na 

década de 80 em que se acentuava mais os aspectos económicos deixando de fora 

outros. A pobreza é uma das dimensões, talvez a mais visível, da exclusão social. 

 
Nas sociedades modernas ocidentais, pobreza e exclusão reforçam-se mutuamente já 

que a exclusão do mercado do trabalho gera pobreza e consequente impedimento no 

acesso a bens e serviços que são socialmente relevantes. Logo os excluídos, de acordo 

com Rosanvallon (1995:204) “não constituem uma ordem, uma classe ou um corpo. 

Eles indicam, antes uma falta, uma falha do tecido social”. Consequentemente, a 

exclusão social evoca uma ruptura entre o indivíduo e a sociedade. Opinião esta 

também abordada por Castel (2006:63) que reforça a não homogeneidade dos 

excluídos.  

 
A problemática da pobreza é recente, embora anteriormente alguns teóricos tenham 

mostrado preocupações sobre tal temática como Adam Smith (1723-1790), Robert 

Owen (1771-1858), Marx (1818-1883) ou Charles Booth (1840-1883), entre outros. 

Smith, no século XVIII, já apontava a liberdade económica como o suficiente para 

assegurar o bem-estar de todas as classes sociais, embora a Revolução Industrial viesse 

a demonstrar o contrário. Claramente, o conceito de pobreza, que é ao lado do termo 

de desenvolvimento, multidimensional e multifacetado na medida em que engloba 

inúmeras componentes, e deste modo tem vindo a evoluir não sendo analisado apenas 

sob o ponto de vista monetário. 
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Tendo em conta a teoria das necessidades de Maslow (1908-1970)7 poder-se-á afirmar 

que para determinar e definir o nível de desenvolvimento de uma sociedade ou de um 

povo há que se observar se estes conseguem ou não satisfazer as necessidades e 

aspirações que vão surgindo. Claramente, o conceito de pobreza está associado a essa 

não satisfação das necessidades básicas do ser humano, o não ter acesso a bens e 

serviços como a alimentação, vestuário e alojamento, mas também de segurança, de 

justiça, de cidadania e de oportunidades. 

 
Apesar de não haver consenso quanto à sua definição a pobreza é um flagelo que 

afecta todas as sociedades. Dai, a sua erradicação constituir um dever e uma 

obrigação. Por ser entendido em vários sentidos - carência material, social e 

energética, falta de recursos económicos - o limite da pobreza traduz-se na existência 

da fome, esta uma situação de privação absoluta, uma temática abordada por Amartya 

Sen (2003:11).  

 
Sen (1908-1970) que se dedicou à problemática da fome, como uma situação de 

privação absoluta, faz críticas às várias abordagens em função do conceito de pobreza: 

- Biológica: definição de um limiar de pobreza a partir de condições consideradas 

necessárias à sobrevivência e eficiência do trabalho;  

- Desigualdade: o limiar da pobreza é definido por referências aos padrões da 

comunidade em questão;   

- Privação relativa: a pobreza é encarada como privação de um determinado conjunto 

de coisas, face ao contexto social em que determinado ser humano vive. 

 
Pelo exposto, resta tecer alguma referência às críticas de Sen.  

Enquanto que na ‘Abordagem Biológica’, o autor faz referência à existência de 

variações significativas de sociedade para sociedade ou de pessoa para pessoa, que 

garante a sobrevivência do trabalho, na pela ‘Desigualdade’ faz a diferenciação entre a 

pobreza e a desigualdade, que embora relacionados não se esgotam, todavia, um no 

outro. Já na abordagem pela ‘Privação Relativa’, o autor destaca a presença da 

                                                
7 Piramide de Maslow – O psicólogo Abraham Maslow desenvolveu dentro de sua Teoria da 

Motivação, uma hierarquia das necessidades que os homens buscam satisfazer. 
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privação absoluta na percepção da pobreza, apesar de substituir a pobreza em termos 

de privação absoluta. 

 
De acordo com A. Giddens (2004:313) existem dois tipos de pobreza: a relativa e a 

absoluta. Para os marxistas, o termo utilizado era de pauperização para designar o 

“empobrecimento contínuo e progressivo que afecta especialmente a classe operária (e 

também os pequenos artesãos e os camponeses) e que resulta das contradições 

internas da evolução do capitalismo”.8 

 
Por pobreza absoluta entende-se a diminuição efectiva da parte absoluta do 

rendimento nacional destinado aos assalariados. Assim, um indivíduo é considerado 

pobre, a partir do momento em que estiver abaixo deste padrão universal. Já a 

pobreza relativa caracteriza-se por ser de difícil definição. Verifica-se, quando um 

indivíduo se encontra num nível de vida inferior ao padrão médio estabelecido para 

determinada sociedade, o que é indicativo da situação de exclusão social.  

 
Pela definição do conceito de pobreza, torna-se claro que este é termo mutável que 

tem vindo a evoluir-se. A década de 1990 acarretou consigo inúmeras mudanças 

tornando o Mundo cada vez mais complexo enfatizando as desigualdades entre países 

e intrapaíses que acentuaram o problema de pobreza. A revolução tecnológica e a 

globalização características desta década relegaram para o segundo plano as questões 

sociais suscitando situações de pobreza e de exclusão. 

 
A utilização do conceito de exclusão é relativamente recente. Surge como a agudização 

da própria desigualdade resultando numa dialéctica de oposição entre aqueles que 

efectivamente mobilizam os seus recursos no sentido de uma participação social plena 

e aqueles que, por falta desses recursos se encontrem incapacitados de o fazer.  

 
A exclusão é um fenómeno social ou conjunto de fenómenos sociais interligados que 

contribuem para a produção do excluído. Vários são os fenómenos sociais que 

coexistem com a exclusão: o desemprego, a discriminação, a pobreza, a marginalidade, 

entre outros. Várias são as concepções acerca de exclusão. Do ponto de vista 

                                                
8 BIROU, A. (1988) Dicionário de Ciências Sociais, Círculo de Leitores, p. 227 
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sociológico ela surge como um produto de um défice de coesão social global, não se 

reduzindo a fenómenos individuais nem a simples agregação de situações (Lamarque, 

1995). Contemporaneamente, os sociólogos Durkheim e Simmel Tonnies, privilegiaram 

os mecanismos de exclusão social, analisada pela “acentuada privação de recursos 

materiais e sociais, arrastando para fora ou para a periferia da sociedade todos 

aqueles que não participam dos valores e das representações sociais dominantes.”9  

 
Pereirinha, (1992:170) apresenta como principal diferença entre pobreza e exclusão 

social. “pobreza, analisado enquanto situação de escassez de recursos de que um 

indivíduo, ou família, dispõem para satisfazer necessidades consideradas mínimas, 

acentua o aspecto distributivo do fenómeno (a forma como os recursos se encontram 

distribuídos entre os indivíduos e/ou famílias na sociedade). Já o conceito de exclusão 

social acentua os aspectos relacionais do fenómeno, quando encaramos este conceito 

enquanto situação inadequada integração social.” 

 
Num mundo globalizado de hoje, os conceitos de pobreza e exclusão social estão cada 

vez mais presentes. Contudo surge a necessidade de superar estes diferentes estados 

de desigualdades sociais através de diferentes mecanismos de integração. (Soulet, 

2006:80).  

 
As ciências sociais têm vindo a procurar meios eficazes para a inclusão do homem na 

sociedade. Entre os inúmeros trabalhos destacam-se os de Durkheim (1993)10, com o 

conceito de anomia ou os trabalhos da Escola de Chicago com a sua “desorganização 

social”, as tipologias propostas de Merton (1957), entre outros. 

 
Usado em várias acepções, o termo ‘integração’ surge, na maioria das vezes como 

sinónimo de coesão, unidade, equilíbrio, ajustamento e harmonia. De acordo com 

Almeida (1993:123) a integração surge como “pluralidade vasta, aberta e mutável de 

estilos de vida, todos partilhando a cidadania (…) todos eles conservando, 

                                                
9 FERNANDES, A.T. (1995) “Etnicização e racização no processo de exclusão social” in O Estado 

Democrático e a Cidadania, Porto, ED. Afrontamento, 1998,  pág. 16. 
 
10 Dicionário de Sociologia, in http://pt.scribd.com/doc/5023019/DICIONARIO-DE-SOCIOLOGIA , acesso 

a 3 de Dezembro de 2010. 
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aprofundando e exprimindo capacidades de escolha.”, o que evidencia, não o uso das 

competências virtuais ligadas à vida social, mas o seu uso efectivo. 

 
Porque a vida na sociedade é regida por normas, todos os que por elas não conseguem 

reger-se devem ser auxiliados a lutar contra essa incapacidade, visando a sua 

integração. Segundo Lockhood a integração pode ser vista, em dois, três níveis 

diferentes: integração do sistema, integração dos indivíduos ou ainda integração 

destes dois níveis entre si. 

 
Como adianta Dubet (2006:34), citando Lockhood e olhando para a integração numa 

perspectiva social, “numa sociedade integrada cada um possui um lugar reconhecido 

como útil para o funcionamento do ‘sistema’; é esta utilidade que assegura a 

integração do sistema e a dos indivíduos que têm lugar e uma ‘função’”. Pelo que se 

depreende deste autor, esta integração deverá ser assegurada por instituições de 

socialização11, permitindo aos indivíduos a entrada na sociedade e a sua retirada da 

cultura individual - os indivíduos são vistos como uma colectividade.  

 
De acordo com Soulet (2006:82-83) que fala de integração relativa, apesar das grandes 

transformações ocorridas nas sociedades contemporâneas é de capital importância 

olhar para o processo de individualização e compreender como é que se processam as 

relações entre os indivíduos e as colectividades. Consequentemente a integração 

relativa ajusta-se às características individuais com o intuito de atribuir aos sujeitos um 

certo grau de autonomia. 

 
 No que se refere à ‘integração social’ deve-se ter em conta que ela não surge como 

sinónimo de homogeneidade nas sociedades. A diferenciação deve existir, por ser uma 

qualidade fundamental nas relações sociais. E a integração social é um processo 

contínuo que surge para coordenar e orientar estas diferenças. 

 
Como já foi verificado pelas diversas teorias o modo de efectivação e manutenção da 

integração social obedece a alguns factores a ter em conta: unanimidade de um corpo 

                                                
11 As instituições de socialização são por exemplo a igreja, a escola, os exércitos, a democracia 

representativa e o Estado-providência. 
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de valores; cooperação voluntária e associação em funções e participação múltipla dos 

indivíduos em distintos grupos. 

 
 
1.2. A relação dos conceitos e a importância da educação/formação como forma de 

integração social 

 
Os conceitos de desenvolvimento, pobreza e exclusão social são de facto 

multidimensionais e aparecem interligados. O desenvolvimento é um elemento fulcral 

para a compreensão da importância do crescimento económico e da produção de bens 

e serviços para o bem-estar das comunidades. 

 
As várias dimensões integrantes nos múltiplos conceitos de desenvolvimento - 

participativo, humano, ambiental e social - é determinante para a melhoria das 

condições de vida dos países, em particular dos Pequenos Estados Insulares em 

Desenvolvimento, como é o caso de Cabo Verde, país objecto de estudo do presente 

relatório. 

 
Pequeno Estado Insular em Desenvolvimento, Cabo Verde deve adoptar estratégias 

bem definidas de desenvolvimento, que visem ultrapassar as suas fragilidades, 

principalmente as naturais, que condicionam todas as outras. E para colmatar a falta 

de infra-estruturas e a exiguidade do seu mercado, deve fortalecer programas de 

formação de recursos humanos compatíveis com a exigência da nova realidade 

económica e tecnológica, pois como frisou Monteiro (2004:134) “a qualificação dos 

recursos humanos cabo-verdianos deve ser eleita como um dos factores críticos de 

sucesso, pois da sua excelência, irá, também, resultar o nível em que se dará a inserção 

na economia mundial.”12 

 
Tendo em conta que Cabo Verde entrou na era da economia do conhecimento deve 

igualmente procurar, através da educação, obter uma vantagem competitiva 

investindo cada vez mais no capital humano. Com uma taxa de alfabetização de cerca 

                                                
12 MONTEIRO, J.L.L. (2004) “Os RH como vantagem competitiva de Cabo Verde” in Estratégia – Revista 

de Estudos Internacionais, 20 – 1º Semestre, p.134. 
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de 80%, é já considerado um dos países africanos com uma elevada taxa neste 

domínio. 

 
A educação é considerada um processo que visa o desenvolvimento harmónico do ser 

humano nos seus aspectos intelectual, moral e físico e a sua inserção na sociedade 

através de um processo de aquisição de conhecimentos e aptidões, é sem dúvida um 

fenómeno importante para Cabo Verde, na medida em que possibilita a evolução do 

país. 

 
Claramente que o fenómeno da pobreza e da exclusão social em Cabo Verde incide de 

forma mais vincada no meio rural onde existem indivíduos menos instruídos ou sem 

instrução.  

 
Segundo os dados do Inquérito às Receitas e Despesas Familiares (2001-2002), cerca 

de 163.000 pobres, o correspondente a cerca de 70% do total, vivem no meio rural e 

quase metade estão na ilha de Santiago. O aprofundamento da caracterização da 

pobreza e exclusão social e a sua relação com o desenvolvimento que tem sido 

promovido, é fundamental na medida em que permite criar estratégias para a sua 

erradicação. Combater estes fenómenos em Cabo Verde passa por dois pilares: o 

crescimento da economia e o desenvolvimento de programas e actividades focalizadas 

para grupos mais desfavorecidos, possibilitando-os o acesso a bens fulcrais para o 

Homem. 

 
Combater a desigualdade social é um papel preponderante e Cabo Verde tem vindo a 

procurar responder visando uma plena integração dos cidadãos na sociedade, o que 

tem feito através da criação de instituições vocacionadas para o efeito, sobretudo na 

área da educação.  
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Capítulo 2 - Contextualização da Alimentação Escolar em Cabo Verde 

 
O conhecimento da problemática alimentar e educacional a nível nacional passa pela 

consideração de diferentes aspectos que levam em conta o desenvolvimento cultural e 

os níveis de vida da população cabo-verdiana. Apesar do objectivo deste documento 

não ser o de aprofundar a questão relacionada a esta problemática, torna-se 

necessário analisar de forma aprofundada a situação socioeconómica actual do país 

para contextualizar uma estratégia de ampliação e de melhoria de qualidade da 

alimentação escolar em Cabo Verde. 

 

2.1. Pobreza, alimentação e educação 

 
A alimentação e a nutrição em Cabo Verde, caracteriza-se, por um lado, pelo consumo 

deficiente de alimentos por certos grupos de população, reflectindo nos índices de 

desnutrição e de carências nutricionais, que atinge principalmente crianças, e por 

outro pelo consumo excessivo, que contribui para o aparecimento da obesidade, o que 

coloca a insegurança alimentar como um dos aspectos primordiais de definição da 

situação de pobreza em Cabo Verde. 

 
Segundo os dados do Inquérito de Seguimento da Vulnerabilidade Alimentar das 

Famílias (ISVAF, 2005), a insegurança alimentar atinge 20% das famílias rurais de Cabo 

Verde (aproximadamente 8.050 famílias), sendo 7% na forma severa e 13% na forma 

moderada. Em situação de risco de insegurança alimentar encontram-se 11% das 

famílias rurais do país, ou seja, mais de 4.500 famílias.  

 
Conforme, o estudo “relatório de progresso realizado para atingir a OMD” (2007) a 

insegurança alimentar em Cabo Verde é estruturante e resulta de limitações agro-

climáticas, agravadas pela seca e desertificação, em parte movida por acção humana. A 

dependência alimentar do país é elevada, isto porque mesmo em ano de boa 

produção, a base produtiva apenas conseguir garantir 20% das necessidades. 
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Em Cabo Verde, a pobreza constituiu um fenómeno em toda a sua história. As fomes e 

as mortandades, dela decorrente, marcam a consciência colectiva nacional. Há muito 

que se rompeu o equilíbrio entre a população, em forte aumento e os parcos recursos 

disponíveis, que o crescimento da economia desde a independência, embora notável, 

não tem conseguido repor devido a diversas vulnerabilidades que assola o País. A taxa 

de desemprego permanece elevada, sendo que, em termos médios nacionais, cerca de 

17,8%13 da população activa cabo-verdiana se encontra no desemprego.  

 
Os indicadores macroeconómicos e sociais colocam Cabo Verde numa situação de 

bastante conforto quando comparado com os países da sub-região oeste africana ou 

mesmo com países de outros continentes com as mesmas características, o que 

contribui para a sua graduação, pela Organização das Nações Unidas, ao grupo de 

Países de Desenvolvimento Médio. 

 
De ressaltar, contudo, que o crescimento económico do país na última década foi 

acompanhado pelo acentuar da desigualdade na repartição do rendimento, tendo o 

índice de Gini diminuído de 0.57 em 2001-2002 para 0,47 (QUIBB, 2007). As ilhas de S. 

Vicente, Santo Antão, S. Nicolau e Santiago são as que apresentam maior concentração 

de riqueza, sendo superior à média nacional (0,57), no caso da primeira ilha (0,60). 

 
Segundo o estudo sobre o perfil da pobreza elaborado a partir da análise dos dados do 

Inquérito às Receitas e Despesas Familiares de 2001-2002, e o QUIBB 2007, verifica-se 

que o número de pobres diminuiu de 163.200 ao tempo do IDRF 2001/02 quando 

representava 36,7% da população residente, para 130.900 ao tempo do QUIBB 2007, 

ou seja 26,6% da população. De acordo com o Relatório do Milénio para o 

Desenvolvimento um total de 32.300 pessoas foram retiradas da pobreza num 

intervalo de cinco anos. Esta diminuição foi mais acentuada no meio urbano do que no 

meio rural. As desigualdades entre os pobres também diminuíram nesse período. 

 
A incidência da pobreza continua mais acentuada entre os agregados familiares 

numerosos com sete (7) ou mais elementos e entre as famílias chefiadas por mulheres 

uma vez que a percentagem da população pobre segundo o sexo do chefe do agregado 
                                                

13 Dados do Inquérito ao Emprego, 2008.www.IEFP.CV 



16 
 

é 43%, e com predominância quando o chefe do agregado é uma mulher (33%) contra 

21% para quando é o Homem. A idade da chefia é também importante porquanto 

cerca de 60% dos agregados familiares pobres são chefiados por adultos com idade 

igual ou superior a 50 anos. O grau de instrução do chefe é um factor importante na 

caracterização da pobreza. 

 
A distribuição da população pobre14 é mais acentuada nos concelhos da ilha de 

Santiago, Santo Antão, S. Vicente e Fogo. A percentagem de pobres nas ilhas tanto do 

Sal como da Boavista é, no cômputo nacional, inferior a 1%. Do universo dos pobres, 

11% vivem na Praia e 47% nas restantes divisões territoriais e administrativas da ilha 

de Santiago; 16% residem na ilha de S. Antão; e 12% no Fogo. O município de Santa 

Catarina, na ilha de Santiago, é o que mais contribui para a pobreza a nível nacional. 

 

Gráfico 1: Percentagem dos pobres segundo os concelhos em 2007 

 
Fonte: INE/ QUIBB 2007 

 
Um outro aspecto a salientar é a clivagem no meio urbana/meio rural. Praticamente 

metade (da população rural 46,1%) pode ser considerada pobre. Esta parte do país 

abarca cerca de 70% da pobreza nacional, o quer dizer que a pobreza em Cabo Verde é 

predominantemente rural. No entanto, assiste-se, apesar dos esforços do 

desenvolvimento local, a transferência da pobreza para o meio urbano por intermédio 

da migração em direcção às duas principais cidades: Praia e Mindelo.   

 

                                                
14 INE/ QUIBB 2007: Percentagem dos pobres segundo os concelhos. 
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O género é uma outra dimensão considerada na análise da pobreza. Assume especial 

pertinência quando se conhece o enorme peso das famílias chefiadas por mulheres 

(41,7% do total das famílias). Igualmente, a análise da pobreza mostra que a pobreza é 

grande entre os desempregados com cerca de 39,2% das famílias chefiadas por 

desempregados são pobres.  

 
A educação é também um elemento que influencia e determina a pobreza. Em geral, 

registam-se os maiores níveis de incidência, profundidade e gravidade da pobreza no 

seio dos agregados familiares cujos chefes não possuem qualificação. De Acordo com 

(QUIBB, 2007) os níveis de pobreza variam grandemente e em sentido inverso com o 

grau de instrução. Cerca de 41% das famílias chefiadas por analfabetos é considerada 

pobre. Esta percentagem desce para metade quando consideramos as famílias cujos 

chefes possuem a instrução primária e reduz-se para sete vezes menos para as pessoas 

com níveis de instrução superior ao primário.  

 
Os padrões de consumo em Cabo Verde são convergentes com o perfil da pobreza. O 

indicador mais relevante é o grande peso acordado pelas famílias pobres à 

alimentação (71%) de tal forma que poucos recursos sobram para outras necessidades 

mesmo quando essenciais.  

 
Para colmatar esta situação, denota-se um forte empenho do governo em promover 

políticas sociais, traduzidas em melhoria crescente dos indicadores sociais, tendo 

melhorado o acesso aos serviços sociais de base, designadamente: a educação, a 

saúde, acesso a água e a protecção social. 

 

2.2. Vulnerabilidade e a insegurança alimentar em Cabo Verde 

 
Cabo Verde apresenta características geo-climáticas particulares que contribuam para 

multiplicar os riscos para as populações, sobretudo as mais desprotegidas. A seca e os 

efeitos da degradação ambiental atingem tanto as zonas rurais como urbanas e peri-

urbanas, resultante da acção combinada das mudanças climáticas, da gestão deficiente 

dos escassos recursos naturais e de um processo de desenvolvimento pouco 
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equilibrado em que os aspectos ambientais e sociais não são suficientemente 

ponderados. 

A seca e a escassez dos recursos naturais são os maiores responsáveis pela insegurança 

alimentar. O país produz, em média, menos de 20% das necessidades de consumo em 

cereais, sendo o déficit estrutural alimentar coberto pelas importações e pela ajuda. 

 
As dificuldades estruturais da economia cabo-verdiana, aliadas à fraca capacidade de 

produção (fragilidade do sector agrícola, insipiência da indústria) e à exiguidade do 

mercado, colocam o país numa situação de vulnerabilidade económica, com 

repercussões na qualidade de vida da população, sobretudo das camadas mais 

desfavorecidas. Com efeito, a pequena dimensão e a insularidade com uma forte 

descontinuidade territorial constituem algumas das características estruturais que 

limitam as possibilidades de desenvolvimento, tornando extremamente onerosos os 

custos dos factores de desenvolvimento. A incapacidade em gerar empregos, a forte 

dependência do exterior e o desequilíbrio do comércio externo são as principais 

características da estrutura económica, com reflexos no nível de vida de muitas 

famílias cabo-verdianas. 

 
A realidade económica de Cabo Verde mostra que o país continua grandemente 

dependente de recursos externos, particularmente da ajuda pública ao 

desenvolvimento para o financiamento dos investimentos públicos, nomeadamente os 

que mais directamente podem contribuir para reduzir a pobreza, como o são, de entre 

outros, a educação, a saúde e as infra-estruturas sociais. Por outro lado, o país está 

longe de ver criadas as condições internas fortes para poder minimizar os efeitos de 

choques externos. 

 
Apesar desta realidade, importa salientar, que avanços notáveis ocorreram na 

economia cabo-verdiana, após a independência nacional. O PIB /per capita passou de 

8.630 escudos em 1975, para cerca de 282.000 ECV em 200815. Contudo, se por um 

lado houve redução da pobreza absoluta, aumentaram-se, no entanto, as 

desigualdades sociais, pois a seca e os sucessivos maus anos agrícolas empurram para 

                                                
15Segundo as estimativas do FMI, Fonte: www.wikipedia.org/lista_de_pa%C3%ADses_por_PIB_nominal_per_capita. 
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o desemprego boa parte da população rural, sobretudo jovens que, na falta de 

alternativa para a satisfazer as necessidades básicas de subsistência, vêem-se 

obrigados a imigrar para os principais centros urbanos. 

 
Na tentativa de alcançar melhores resultados agrícolas, o Governo de Cabo Verde, 

juntamente com o Banco Mundial, realizou um estudo em 2006, que resultou na 

formulação de um Plano Estratégico da Agricultura, um instrumento que desenvolve 

orientações estratégicas para implementação de uma agricultura sustentável, baseada 

na valorização dos recursos naturais específicos das zonas agrícolas (água, solo, 

biótipos) e sobre o capital socioeconómico local, optimizando as capacidades 

produtivas (agrícolas e não agrícolas) específicas de cada localidade, com vista à 

melhoria das condições de vida sustentáveis das populações rurais e urbanas. 

 
Segundo esse Plano, as prioridades devem centrar-se na melhoria das explorações 

familiares através de sistemas de produção agro-silvo-pecuários adaptados às 

condições específicas das zonas agrícolas exclusivas, resistentes aos choques 

intensivos, diversificados e orientados para os produtos de elevado valor agregado, 

focando-se sobre os segmentos de interesse competitivo, permitindo a melhoria das 

condições de existência sustentável das explorações. 

 
Um outro aspecto que torna o país vulnerável, é a existência de poucas fontes naturais 

de água potável, o que provoca dificuldades para abastecer o país com esse recurso 

natural, tão necessário e indispensável para a manutenção da vida da população e do 

desenvolvimento de sua agricultura. Como solução tem-se recorrido ao processo de 

dessalinização da água do mar e á construção de barragens (Barragem do Poilão no 

Concelho de Santa Cruz financiada pela cooperação China). 

 
Inaugurada em 2006, encontra-se em fase de experimentação armazena água de 

chuva que é aproveitada para a prática da agricultura permanente, garantindo assim, a 

introdução de espécies agrícolas mais rentáveis e, ainda, a penetração do solo, 

possibilitando a formação do lençol freático potável e apropriado, garantindo a 

disponibilidade de água para a produção agrícola. 
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2.3. Estratégia de redução da pobreza e desigualdades sociais 

 
Perante a situação da pobreza e da deterioração das condições de vida, sentida em 

quase todo mundo, a política da redução e eliminação da pobreza consequentemente 

das desigualdades sociais tem constituído um dos maiores desafios de Cabo Verde, no 

quadro da estratégia global de desenvolvimento do país. 

 
Neste sentido, o governo no quadro da ECRP definiu como acção estratégica a 

integração e o acesso de grupos vulneráveis da população aos serviços sociais básicos, 

como a educação, a saúde-nutrição, o abastecimento em água potável, o saneamento 

básico, a habitação e bem assim a solidariedade e protecção sociais centradas no 

atendimento aos mais necessitados, enquadrado nos programas municipais de luta 

contra a pobreza.   

 
De acordo com o programa nacional de luta contra a pobreza, as actividades visando o 

combate à pobreza serão desenvolvidas de forma descentralizada, com o 

envolvimento das estruturas municipais, dos serviços desconcentrados, 

nomeadamente os da educação e da saúde, da sociedade civil e dos próprios 

beneficiários, das ONG´s e associações de carácter local. Dever-se-á poder contar com 

recursos de diversa proveniência para a promoção de iniciativas locais. Os 

financiamentos concedidos serão orientados pelo modelo de procura para responder 

às solicitações provenientes directamente das populações alvo. 

 
O Governo através da sua estratégia de crescimento e da redução da pobreza e de 

outros instrumentos de operacionalização da mesma política considera como eixo 

fundamental para o sucesso da redução sustentada e durável da pobreza o 

investimento na educação, em geral, e na educação dos grupos sociais mais 

desfavorecidos, em particular. Neste sentido, o ICASE propõe, em estreita articulação e 

complementaridade com as políticas sectoriais, diminuir as desigualdades de 

oportunidades escolares das crianças mais pobres em relação ao acesso ao ensino e ao 

sucesso escolar e reforçar a capacitação dos grupos pobres pela educação de adultos. 

Para isso, as políticas socioeducativas têm os seguintes eixos de actuação estratégica: 
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a) Contribuir para a redução das taxas de abandono e de repetência - as crianças 

oriundas de famílias pobres são as mais afectadas. As medidas a adoptar visam 

reduzir certos constrangimentos e incluem a facilitação do acesso aos materiais 

didáctico-pedagógicos, a diminuição da distância percorrida entre a residência e a 

escola pelo transporte escolar, a atribuição de bolsas de estudo em virtude da 

precária situação socioeconómica das famílias.  

b) Prosseguir e reforçar o programa nacional de cantinas escolares para as crianças 

pobres e muito pobres - a má nutrição escolar constitui uma realidade não 

negligenciável, atingindo particularmente as crianças oriundas das classes sociais 

mais pobres com incidência no desenvolvimento físico e intelectual da criança e, 

portanto, no aproveitamento escolar. As refeições servidas nas escolas, pelo seu 

equilíbrio protéico-calórico e pela sua regularidade, constitui uma das principais 

fontes alimentares, quando não há principal refeição das crianças pobres, por isso, 

contribuem grandemente para o aumento da frequência escolar. 

 
Neste sentido, a plena assumpção do governo em dar continuidade ao programa de 

alimentação escolar insere-se perfeitamente nos objectivos da ECRP. Aliás, um dos 

seus eixos estratégicos é precisamente “Melhorar o Sistema de Protecção Social, 

reforçar sua eficácia e garantir sua sustentabilidade”.  

 
 
2.4. Contexto educativo em Cabo Verde 

 
Nos termos da lei fundamental (LBSE), o sistema educativo encontra-se assim 

organizado: a educação pré-escolar, a educação escolar que abrange o ensino de base 

integrado (EBI), o ensino secundário e superior, e a educação extra-escolar.  

 
Em matéria de educação, Cabo Verde destaca-se entre os países da sub-região que 

maior taxa de escolaridade alcançou. No ano lectivo 2008/09, a taxa bruta de 

escolarização (TBE)16 a nível do ensino primário (ensino básico) rondou os 105%, com 

                                                
16 A Taxa Bruta de Escolarização (TBE) é a relação entre o efectivo total das crianças inscritas em  um 

dado nível de ensino, qualquer que seja a idade, e a população da faixa etária oficialmente em  idade 
escolar desse mesmo nível. A Taxa Líquida de Escolarização (TLE) toma em consideração apenas os 
inscritos do grupo etário correspondente à idade oficial de escolarização a esse nível.     
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uma paridade quase total entre os sexos, colocando o país próximo de alcançar os 

OMD a nível do acesso e paridade de género. 

 
Constata-se, portanto, que a universalização de acesso ao ensino de base está em vias 

de ser plenamente realizada, abrangendo crianças com a idade compreendida entre os 

6 e os 11 anos. Há uma vontade política, já traduzida na prática, de passar a idade de 

escolaridade de 6 para 8 anos.   

 
O analfabetismo é um fenómeno que está em vias de ser eliminado na sociedade cabo-

verdiana. De acordo com o gráfico 2, denota-se que existem poucas diferenças 

regionais em termos de acesso à educação. Em praticamente todos os Concelhos a 

taxa de população alfabetizada representa mais de 70% da população. 

 

Gráfico 2: População alfabetizadas por concelho 
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Fonte: QUIBB 2006 e 2007, publicados pelo INE 

 
Os esforços do governo de Cabo Verde a favor do sistema educativo aferem-se pelo 

seu engajamento financeiro. As despesas totais em matéria de educação 

representavam 7,9% do PIB (5% em média para a África sub-sahriana) e 21,9% do 

orçamento do Estado em 2009. Os investimentos no sector atingiram, em 2009, perto 

de 15,5% do total dos investimentos públicos. Cerca de 90% do seu financiamento 

foram assegurados pela ajuda estrangeira. As despesas do sector conheceram, entre 
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1998 e 2002, um ritmo de crescimento de (8,5%) superior ao das despesas públicas 

totais (7,8%) e ao do PIB (5,6%). 

 
As despesas de funcionamento do sistema educativo constituem uma parte 

importante das despesas orçamentais totais de funcionamento (21 a 23%). Elas são 

financiadas pelo rendimento interno do Estado. Cerca de 90% das despesas de 

funcionamento são despesas fixas relativas aos funcionários (remuneração dos 

professores essencialmente). 
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Parte II - Apresentação e Caracterização do Instituto Cabo-verdiano de Acção Social 

Escolar  

 
Capítulo 1 - Descrição/Caracterização - Instituto Cabo-verdiano de Acção Social 

Escolar  

 
O Instituto Cabo-verdiano de Acção Social Escolar ICASE foi criado pelo Decreto nº 

139/83 a 31 de Dezembro, como um instituto público de cariz social, dotado de uma 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial, tem como principal finalidade a 

materialização da política nacional de educação em matéria socioeducativo, através da 

prestação de serviços de acção social escolar, na promoção de igualdade de 

oportunidade de acesso, sucesso e equidade à educação. Com cobertura nacional, está 

representado em cada concelho por delegados responsáveis pela área da Educação em 

cada concelho. 

 
Sob a tutela do Ministério da Educação e Desporto (MED), e em colaboração com 

várias ONG´s, instituições públicas e privadas, Câmaras Municipais, sociedade civil e 

Governo, o ICASE procura dar respostas às inúmeras solicitações, colmatando as 

dificuldades dos estudantes em geral, proporcionando-lhes condições que permitem 

continuar os estudos e retirar o máximo proveito, num ambiente saudável na base de 

interacção escola-família-comunidade. 

 
Por conseguinte, esta política de incentivo traduz-se na prestação de serviços social e 

auxílios económicos, que favorecem de preferência o efectivo cumprimento da 

escolaridade mínima obrigatória e gratuita (Ensino Básico Integrado - EBI)17 bem como 

apoiar os estudantes que pertencem as famílias em situação de carência 

socioeconómica, abrangendo os alunos do nível secundário (liceal e Técnico) do ensino 

público, podendo aplicar-se, igualmente a outros níveis de modalidades de ensino 

(Ensino Superior), que manifestam interesse e capacidade intelectual, e desejam 

prosseguir os seus estudos.  

                                                
17A escolaridade mínima obrigatória em Cabo Verde é de seis anos, ou seja, até sexta classe. No 

entanto a nova lei de base em que está na fase de discussão prevê o alargamento desta escolaridade 
para oito anos. 
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O ICASE vem promovendo o sucesso escolar, através do desenvolvimento de diversos 

programas e projectos socioeducativos: Cantinas Escolar (PNCE), Saúde Escolar (PSE) e 

Acção Social Escolar (DASE).  

 
Reconhecendo o serviço de apoio social como promotor da criação das condições que 

facultam os alunos o bem-estar na escola, proporcionando-lhes melhores condições de 

trabalho, o Decreto-Lei nº 20/96 de 17 de Junho de 1996, alargou as atribuições e 

competências do instituto, cuja acção passou a seguir seguintes modalidades: 

a) Auxilio Económico: Pagamento total ou parcial da propina, bolsa e /ou subsídio de 

estudo e apoio pontual na liquidação de dívidas referentes a propina escolar. 

b) Serviço de Apoio Social: Transportes escolares, fornecimento Kits escolares e/ou 

Materiais Escolares, residência estudantil, assistência alimentar, nutricional e 

sanitária, Saúde escolar, Prevenção e segurança escolar, e prevenção e segurança 

escolar. 

 
O seu esforço configura-se não somente como postulado da justiça social, mas 

também como um condicionante para a realização de outros objectivos do esforço 

nacional de desenvolvimento.  

 
O ICASE teve então um impulso de crescimento de actividades tais, que perante as 

exigências da sociedade moderna e tendo em vista a prossecução do interesse público, 

no quadro de uma organização administrativa racionalmente ordenada, consolidado e 

de referência, capaz de garantir a sustentabilidade dos seus programas e o 

alargamento do seu campo de acção, procedeu-se a uma alteração aos seus estatutos, 

pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 23 de Novembro, tendo sido criado a Fundação Cabo-

verdiana de Acção Social e Escolar, abreviadamente FICASE, que absorveu a totalidade 

das atribuições, competências e património do Instituto Cabo-verdiano de Acção Social 

Escolar, do Fundo Autónomo de Edição de Manuais Escolares e do Fundo de Apoio ao 

Ensino e à Formação. São extintos o Instituto de Acção Cabo-verdiano de Acção Social 

Escolar (ICASE18), o Fundo de Apoio ao Ensino e à Formação (FAEF) e o Fundo 

Autónomo de Edição de Manuais Escolares (FAEM), criados pelos Decreto n.º 139/83, 

                                                
18O meu Relatório de Estágio irá descrever o ICASE porque a sua realização decorreu no período antes 

da instituição adquirir do estatuto fundação. 
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de 31 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 4/96, de 19 de Fevereiro e Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 65/2000, de 2 de Outubro, respectivamente. 

 
1.1. Estrutura Organizacional do ICASE 

 
O instituto é constituído por 35 funcionários que trabalham na sede. Gerido com base 

no modelo hierárquico, representado pelo presidente e este é apoiado por algumas 

divisões: 4 departamentos e 2 gabinetes que trabalham directa ou indirectamente 

ligados aos projectos e programas: 

1. Presidente; 

2. Gabinete do Presidente (GP) e Gabinete de Informação, Comunicação e Mobilização 

de Recursos (GIC-MR); 

3. Departamentos: (a) DAF – Departamento Administrativo e Financeiro; (b) 

Programas/Projectos - DASE- Divisão de Acção Social escolar, PSE – Projecto Saúde 

Escolar e PNCE – Programa Nacional de Cantinas Escolares. 

 

1.2. Organigrama 

 
Figura 1: De acordo com organigrama do ICASE, temos a seguinte organização 

 

Fonte: Elaboração da autora 15 de Junho. 
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1.3. Discrições das funções dos departamentos e gabinetes  

 
Presidente19 é um órgão executivo singular da ICASE que compete coordenar e dirigir 

os serviços afectos a instituição, imprimindo-lhe unidade, continuidade, eficiência e 

eficácia. Representar a instituição, em juízo e fora dele assegurar as relações com o 

governo e instituições que trabalham e / ou contribuem directa e indirectamente para 

o Desenvolvimento - Educação Nacional. 

 
Os Gabinetes: 

a) Gabinete do Presidente é dirigido pela Secretária do Presidente, que tem de entre 

outras funções a de executar as tarefas correlacionadas conforme necessidade do 

serviço e orientação do mesmo, tendo como principais atribuições: Planear, 

organizar, controlar e executar serviços inerentes ao gabinete, assim como assistir e 

assessorar directamente o presidente.  

 
b) Gabinete de Informação, Comunicação e Mobilização de Recursos (GIC-MR) - 

alberga 2 sectores: o de informação e comunicação e o de apadrinhamento. Este 

gabinete é responsável pela gestão de informação de todos os sectores da 

instituição, bem como pela mediação de comunicação com os meios de 

comunicação social e com os parceiros públicos e privados. Compete-lhe também a 

selecção e arquivos de noticiários que saia nas médias, pela escrita de memorandos 

e actas das reuniões realizadas dentro e fora da instituição, bem como a 

organização/preparação de eventos a nível nacional. A segunda vertente do GIC-MR 

está direccionada para a área das relações públicas com as outras instituições e 

para questões protocolares, trabalhando-se para a projecção da imagem da 

instituição a nível nacional e internacional.  

 
Departamento Administrativo e Financeiro - É dirigido por uma técnica superior com 

formação em economia e gestão, com o propósito de assegurar o apoio administrativo 

e financeiro de todos os órgãos e serviços do ICASE. Compete, ao DAF nomeadamente: 

Coordenação das actividades financeiras do instituto; Acompanhamento da execução 

                                                
19Boletim Oficial da Republica de Cabo Verde, I Serie – nº 18, 17 de Junho de 2010 (Decreto - 

Regulamentar nº 20/1996, Secção I – Artigo 12º). 
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das previsões; Elaboração de planos financeiros plurianuais, orçamentos anuais e 

planos provisionais de tesouraria e controlar a respectiva execução; Gerência de bens 

patrimoniais do instituto cuidando dos seguros contra os riscos, ajuizando a 

oportunidade de alienação de bens patrimoniais, autorizando os abates e as 

consequentes regularizações contabilística.  

 
O Departamento de programas e projecto está divido em três e, por sua vez se 

subdivide em sete programas e um projecto. Funcionam de forma autónomo, mas 

interligados, nas seguintes modalidades: 

a) DASE, com os seguintes programas: material didáctico, bolsa e / ou subsídio de 

estudo do ensino superior, propinas do ensino secundário, transporte escolar; 

residências estudantis e apadrinhamento; 

b) Projecto Saúde escolares; 

c) Programa Nacional de Cantinas Escolares. 

 
 
Capítulo 2 - Os Programas e Projecto Socioeducativos do ICASE 

 
2.1. Divisão de Acção Social Escolar (DASE)20 

 
É um Departamento que abraça e desenvolve a maior parte dos programas sócio-

educativos financiados pelo Governo de Cabo Verde, através do orçamento do Estado 

que é atribuído ao Ministério da Educação e Desporto, e este por sua vez, procede à 

distribuição para todas as instituições que lhe está afecto. No caso do ICASE, este faz a 

distribuição por quotas preestabelecidos que varia anualmente, consoante a 

disponibilidade orçamental, tendo em conta as necessidades educativas e disparidade 

regional21.  

 
 

                                                
20Uma divisão que existia dentro do Ministério da Educação e Desporto, mas devido ao seu 

desenvolvimento e ampliação no âmbito da intervenção socioeducativa, para proporcionar melhores 
condições no funcionamento, e sobretudo com a criação de novos programas, foi criado o ICASE. 

 
21Os indicadores da disparidade regional e necessidades educativas são baseados nos dados fornecidos 

pelo INE anualmente. 
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Este departamento trabalha com quatro colaboradores: 

i. Uma Coordenadora que é também responsável pelos Programas de Material 

Didáctico, Bolsa e / ou Subsídio de Estudo do Ensino Superior e Transporte Escolar;  

ii. Três Técnicos: um responsável pelas Residências Estudantis, um responsável 

Propinas do Ensino Secundário e um Operador de Base de Dados.  

 
A mobilidade de pessoas22, por vezes, causou alguns enclaves no decorrer da execução 

dos programas, mas (quase) sempre foi ultrapassado. No decorrer do estágio, pode-se 

constatar que o propósito do mesmo esteve sempre presente nas suas acções. A 

igualdade de oportunidades foi o objectivo almejado ao longo da nossa missão, 

através de todo o sistema educativo, para que o bem-estar do estudante seja 

alcançado, mesmo estando este dependente de uma ampla gama de factores de 

excedem o conjunto de serviços incluídos na acção social escolar. Contudo, através das 

disponibilidades orçamentais do Estado e de vários parceiros, tem-se conseguido 

contribuir para que, cada vez mais, um número maior de alunos23 aceda a estes 

programas de apoio escolar aumentando, desta forma a oportunidade de acesso e 

sucesso escolar. 

 

Os Programas Socioeducativos de DASE24: 

 
i. Programa de Apoio ao Pagamento de Propina (PAPP): É um apoio financeiro 

destinado a alunos cujas famílias possuem rendimento mensal inferior ou igual a 

25.000$00 ECV. Esta concessão de apoios realiza-se pelo pagamento integral ou 

parcial das propinas escolares pelo ICASE, com intuito de diminuir o abandono 

                                                
22Em 2008 foram substituídos todos os colaboradores deste programa, com excepção da responsável 

pela residência. 
 
23Todos os dados referentes ao número de beneficiários do programa de DASE, foram retirados do 

Relatório Interno Anual dos Programas Socioeducativos do ICASE, 2009/2010. 
 
24Todos os programas funcionam baseando no regulamento, mas respeitando a especificidade e 

necessidades de cada um (o regulamento dos programas e boletim de candidatura encontram-se no 
site: www.ficase.gov.cv ). A Coordenadora de DASE, a partir de finais de Setembro de 2009, através 
do comunicado da quota destinada para cada estabelecimento do ensino secundário, Profissional e 
superior, abrindo assim o processo de candidatura dos alunos para a obtenção do pagamento de 
propinas do referido ano lectivo.  
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escolar e minimizar os encargos das famílias mais carenciadas com a educação dos 

filhos. Beneficiou no ano lectivo 2009/2010 um total de 7.380. 

 
ii. Subsídio de Estudo do Ensino Superior e Técnico-profissional (SESS-TP): Trata-se de 

um apoio com o intuito de assegurar o prosseguimento dos estudos aos alunos 

oriundo de famílias social e economicamente desfavorecidos, que terminaram o 

ensino secundário e/ou não tendo completado o mesmo, queiram fazer o curso 

técnico - profissional ou superior no país. Normalmente no início do ano lectivo a 

coordenadora de DASE comunica a quota atribuída a todas escolas, universidade, 

institutos superiores e técnicos que tem o protocolo com ICASE25.  

 
No ano lectivo 2009/2010 beneficiou um total de 861 beneficiários26, mas só 20% 

recebem a bolsa na totalidade, sendo 90% destes pertencerem a Universidade de 

Cabo Verde27. A bolsa é atribuída segundo o protocolo, que varia entre os 30% aos 

50% da propina do aluno pago por ICASE, a escola também contribuirá com a 

redução entre os 15% aos 20%, e o aluno pagará o resto. 

 
É de salientar que devido as necessidades do público-alvo, todos os anos ICASE, 

depois de uma análise ponderada de cada pedido de apoio e, respeitando o 

regulamento do programa e protocolo estabelecido entre as partes, dá apoios 

pontuais para liquidação de dívidas e subsídio para continuação dos estudos aos 

alunos, que embora não estando inserido no programa, tenham tidos 

aproveitamento positivos e que precisam do apoio para terminar os estudados.28  

 
iii. Transporte Escolar (PTE): Destinados aos alunos do Ensino Secundário e Técnico-

Profissional, que percorrem diariamente longas distâncias a pé para frequentar as 

                                                
25Tem protocolo com todas as Universidade e institutos superior nacional, com excepção da  

Universidade Intercontinental de Cabo Verde – ÚNICA. 
 
26Dos 861 beneficiários de Bolsa de Estudos no ano lectivo 2009/2010, 16 bolsas são para alunos dos 

cursos Profissionais. 
 
27Segundo a Coordenadora do Departamento de DASE, na reunião trimestral do ICASE, realizado no 

dia 19 de Junho de 2010. 
 
28Na maioria dos casos são alunos que estão no último ano do curso, precisam liquidar a divida para 

defender do trabalho de fim de curso ou tomar o certificado para inserir no mercado de trabalho.  
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aulas, no trajecto casa-escola-casa. Tem como objectivo garantir o acesso e a 

permanência dos alunos de localidades distantes do estabelecimento de ensino, e 

ao mesmo tempo estimular a frequência bem como a assiduidade às aulas, 

contribuindo assim para a redução da evasão escolar. O programa tem vindo a ter 

um grande impacto no âmbito da educação em Cabo Verde, proporcionando aos 

alunos do ensino secundário meios para a sua deslocação diária, por meio de 

assistência financeira, ou em caráter suplementar, através de contratos com 

entidades prestadores destes serviços. Prevendo claramente todas as 

precauções/cuidados a serem tomadas para garantir a segurança e o bem-estar dos 

alunos beneficiários. Beneficiou no ano lectivo 2009-2010 cerca de 3.657 de alunos. 

 
iv. O Programa de Material Didáctico ou Kits Escolares (MD): É um apoio pontual aos 

alunos mais carenciados do Ensino Básico Integrado e do Ensino Secundário com 

materiais didácticos, como livros e consumíveis (cadernos, lápis, canetas e outros). 

Surge sobretudo no intuito de aumento da frequência escolar e a motivação para 

aprender, assegurar a pertinência nas escolas, melhoramento dos resultados 

académicos e a qualidade das aprendizagens.  

 
Segundo a coordenadora é gratificante falar deste programa visto que 2010 foi o 

ano “Recorde”29, uma vez que passou de 11.000 (onze mil) beneficiários em 

2008/09 para 30.000 (trinta mil) beneficiários, visto que contou só com 50% de 

participação do orçamento do estado, e a outra parte com o financiamento através 

do contacto individualizado com as empresas30 proporcionados pelo envolvimento 

toda a equipa do ICASE31, que também engajou no desenvolvimento por si mesma 

                                                
29A campanha de distribuição de Kits Escolares teve o seu início com bastante antecedência em 

relação aos anos transactos, evitando assim o constrangimento de haver alunos nas salas de aula 
sem material à disposição. 

 
30Obtiveram patrocínios de muitas empresas, tais como a ENACOL, Cabo Verde Telecom, Caixa 

Económica de Cabo Verde, Garantia, Banco Comercial Atlântico, Tintas SITA, ENAPOR, FCS e a ICCA 
etc. A Compal para além do valor em dinheiro que disponibilizou, ofereceu também 800 cadernos e 
alguns materiais como bolsas, estojos entre outros materiais portadores do seu logótipo, o que 
proporcionou um aumento gratificante da verba para a execução deste contrato programa. 

 
31 Sempre é constituído por um ou mais colaboradores do ICASE, mais a equipa da local (Gestores da 

escola, associações e entidade locais e/ou governamentais que pertencem e ou colaboram com a 
escola onde se realiza a distribuição de materiais didácticos). 
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todo o processo de planeamento, aquisição, composição e distribuição dos Kits 

Escolares a nível nacional.  

 
v. Programa de Residências Estudantis (PRE): Tem como intuito garantir alojamento 

adequado aos alunos, provenientes de famílias socioeconomicamente 

desfavorecidos, proporcionando-lhes melhores condições de estudos, de forma 

moral, cívica e cultural, assegurando a igualdade de oportunidade aqueles que 

necessitam de deslocar das suas localidades para continuarem os seus estudos. O 

ano lectivo 2009/10, foi atribuído alojamentos aos cerca de 424 alunos distribuídos 

pelas três ilhas, no qual 291 são bolseiros do ICASE. 

 
vi. Programa de apadrinhamento: pertence a DASE. Trabalha com uma técnica 

superior de comunicação32, mas devido à necessidade da mobilização de recursos 

para o seu funcionamento está inserido no GIC-MR. Surge da necessidade de 

garantir a sustentabilidade dos programas socioeducativos de DASE, com carácter 

complementar e de abrangência nacional, e procura integrar todas as escolas numa 

busca contínua de padrinhos para melhor servir quem mais necessita.  

 

A candidatura e selecção, é feita mediante pedido dirigido ao presidente de ICASE, 

que o encaminha para o Gabinete de Apadrinhamento. As escolas também podem 

seleccionar uma lista de alunos, consoante os requisitos previamente estabelecido 

(nível de socioeconómico, nota, comportamento) e submeter ao programa de 

apadrinhamento.  

 
É um sistema extremamente flexível e representa uma nova forma de assistência e 

de solidariedade que vem suscitando um interesse e participação cada vez maior, 

                                                
32É responsável pela angariação de Padrinhos para as crianças desfavorecidas que frequentam o 

ensino secundário, nomeadamente, órfãos, deficientes, vítimas de SIDA e outras doenças crónicas, 
filhos de pais toxicodependentes e alcoólatras, sobretudo alunos que vivem em zonas rurais 
distantes das escolas, que pertencem a famílias socioeconomicamente desfavorecidos (são 
prioritários no programa).  



33 
 

quaisquer pessoas e ou entidade (instituições e / ou empresas nacionais ou 

internacionais) pode-se candidatar33.  

 
Cada padrinho apoia, conforme as suas possibilidades, podendo assumir, por inteiro 

ou parte, as despesas do aluno. O pagamento pode ser efectuado por cheque, a 

pronto pagamento, ou transferência bancária34. O padrinho pode também 

contribuir com materiais escolares, alimentação, vestuário entre outros.  

 
Não existe um tempo estipulado para apadrinhamento, este será de acordo com as 

suas possibilidades: um mês, ano ou até ao fim do ensino do ensino secundário e ou 

superior. No ano lectivo 2009/10 foram beneficiados 483 beneficiários com várias 

modalidades de apoios como Transporte, Propina, Material Escolar e Cesta Básica35. 

 
 
2.2. Projecto de Saúde Escolar (PSE) 

 
O Departamento é constituído por uma coordenadora pedagógica e dois técnicos 

assistentes da Cooperação Luxemburguesa. O projecto conta ainda com uma equipa 

de oitos promotores de saúde36 heterogénea que se ocupa do acompanhamento no 

terreno das actividades de saúde escolar. Esta equipa cobre a 100% das escolas do 

Ensino Básico Integrado do país, através de visitas de acompanhamento e apoio na 

realização de actividades práticas no domínio de saúde escolar.  

 
É um projecto financiado pela Cooperação Luxemburguesa desde Abril de 2001, que 

visa contribuir para a melhoria do Saúde Escolares estado sanitário escolar do ensino 

básico de Cabo Verde, através da Informação, Educação / Formação e Comunicação 

                                                
33Através do preenchimento da ficha de inscrição disponível no gabinete de apadrinhamento, no site 

www.icase.cv, ou através do telefone 2622320. 
 
34Transferências do estrangeiro: NIB Nº CV64 000300001135501510176, Cheques Traçados a Favor do 

Instituto Cabo-verdiano de Acção Social Escolar (ICASE) e envia pelo correio para ICASE, ASA. C.P.21A 
Praia Cabo Verde. 

 
35Relatório Interno do Programa de Apadrinhamento - Ano lectivo 2009/10. 
 
36Destacados pelo Ministério da Saúde no acompanhamento da implementação do programa. 
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(IEC), encontra-se estruturado em duas vertentes específicas, com abrangência 

nacional: 

i. À promoção e consciencialização para práticas adequadas e comportamentos 

favoráveis à saúde, através do desenvolvimento de actividades de informação/ 

formação, educação para a saúde, no seio dos alunos. 

ii. A melhoria das condições sanitárias e higiene nas escolas do Ensino Básico 

Integrado.    

 

2.3. Programa Nacional as Cantinas Escolares (PNCE) 

 
2.3.1. Funcionamento e gestão do programa nacional de cantinas escolares  
 
É o programa que dá suporte à educação através da distribuição diária de uma refeição 

quente a todos os alunos do ensino básico integrado (EBI) e aos jardins-de-infância 

públicos durante o período médio de 165 dias (lectivo), abrangendo cerca de 130 mil 

alunos, com objectivo de contribuir para a melhoria do estado nutricional das crianças, 

em especial dos que provêm de famílias carenciadas, como também, irá de uma certa 

forma aliviar os encargos das famílias e elevando, deste modo, o nível de frequências 

às escolas e favorecer o cumprimento de escolaridade obrigatório e o aumento da 

aprendizagem e do sucesso escolar. 

 
Pelo seu impacto positivo no Sistema Educativo, o PNCE tem sido considerado um 

sucesso. Basta mencionar os resultados traduzidos em elevadas taxas de escolarização, 

de transição e de aproveitamento.  

 
 

2.3.2. Cantinas escolares em Cabo Verde 

 
O Programa de cantinas escolares teve início nos finais da década de 70, a partir da 

assinatura com o Programa Mundial de Alimentação (PAM) de um protocolo de 

cooperação com a designação ‘Programa Nacional de Alimentação Escolar’. Este 

protocolo só veio a ser, no entanto, materializado em 1979, na Ilha de São Nicolau, 
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através do projecto-piloto de alimentação escolar com duração de 2 anos, cobrindo 

por 38 escolas e beneficiando, um total de 3.063 alunos. 

 
De 1981 a 1984, o PAM decidiu alargar a sua intervenção às outras Ilhas (Santo Antão, 

Boa Vista, São Vicente e Sal) cobrindo 179 escolas. A partir de 1984, esta cooperação 

conheceu um novo desenvolvimento alargando a todas as escolas do ensino básico, e 

mais tarde. A partir de 2000, já com designação de Programa de Assistência às 

Cantinas (PAC), passou a abranger o pré-escolar, com enfoque nas crianças oriundas 

das zonas consideradas vulneráveis e ou situadas em zonas rurais. 

 
Em 1996, o governo de Cabo Verde e o PAM iniciaram a primeira tentativa de retirada 

parcial do apoio desse parceiro ao Programa, criando um projecto complementar em 

que, de acordo com o modelo acordado, o governo ficava incumbido de financiar cerca 

de 30% das escolas, e abrangendo principalmente as escolas situadas em zonas 

urbanas. No entanto, a inexperiência do programa na altura, devido a uma fraca 

capacidade de mobilização de recurso por parte do governo e associado a uma forte 

procura do sistema de ensino, fez com que esta primeira tentativa de assumpção do 

programa funcionasse com muitas interrupções, com consequências nefastas para o 

Sistema Educativo. Perante este facto, tendo em consideração as limitações 

evidenciadas, a partir de 2002 o governo solicitou ao PAM a retoma do financiamento 

ao programa. 

 
A partir de 2006, com base em indicadores socioeconómicos internacionalmente 

reconhecidos e que colocam Cabo Verde no patamar de Países de Rendimento Médio, 

o PAM decidiu reduzir, gradualmente, o seu apoio ao Programa, cujo processo de 

desengajamento teve inicio, de forma gradual, a partir de Janeiro de 2007 e concluído 

em Julho de 2010, com a designação de Programa Nacional de Cantinas Escolares 

(PNCE). Foram então transferidos para o Governo de Cabo Verde todas as funções 

inerentes ao Programa, tendo o ICASE assumido todas as fases do Programa até agora 

assumidas pelo PAM. Neste rol de responsabilidades incluem-se a planificação, o 

funcionamento, as compras, o armazenamento, a distribuição, a implementação, o 

seguimento, a avaliação e o controlo de todo o processo incorporado no programa em 

Cabo Verde.  
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Tendo em conta que o PNCE é considerado como uma prioridade nacional, o governo 

confirmou o seu compromisso à sustentabilidade do Programa. Entretanto as Nações 

Unidas também demonstraram todo o seu apoio em ajudar o governo a estabelecer 

novas parcerias com os potenciais doadores e elaborar um Programa Nacional de 

Alimentação Escolar. Um roteiro de desengajamento progressivo foi proposto pela 

missão de avaliação e validado pelo Comité de Pilotagem, criado com objectivo de 

fazer o seguimento do processo. 

 
Por decisão do Governo cabo-verdiano, por forma a evitar a interrupção da oferta da 

alimentação escolar, que traria impactos negativos à manutenção dos alunos nas 

escolas e, consequentemente, colocar em risco os indicadores de educação já 

atingidos e os objectivos do milénio, foram mobilizados recursos financeiros e 

materiais, de acordo com as condições do país e considerando a forma faseada do 

processo de desengajamento do PAM, com início previsto para o ano lectivo 

2006/2007, conforme quadro a seguir: 

 
Tabela 1. Indicadores de engajamento do Governo no quadro do PNCE 

 

 

Fonte: ICASE – PNCE (2009/2010) 

 
Neste sentido, com vista a uma transição sem sobressaltos do programa de 

alimentação escolar, o governo solicitou aos seus parceiros, designadamenete ao PAM 

pela sua experiência neste processo37 o apoio de modo a criar  as condições que 

permitam, por um lado, dotar o programa de competências técnicas, designadamente 

em  gestão e logística, assim como todo o processo de monitorização e controlo de 

                                                
37De acordo com os relatórios de missões do PAM - Cabo Verde, durante esta fase de transição foram 

elaborados 4 missões visando a capacitação dos responsáveis do PNCE, nos seguintes domínios: (1) 
(2) (3) (4). 

Anos EBI EPE 

2006/2007 15% 12% 

2007/2008 20% 22% 

2008/2009 25% 29% 

2009/2010 33% 43% 
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todo o processo inerente ao PNCE.  Por outro lado, vem mobilizando um conjunto de 

parceiros internos e externos de modo a garantir um programa de alimentação 

escolar, assumindo toda a responsabilidade que acarreta um programa desta 

dimensão. 

 
 

2.3.3. Papel de cantinas escolares   

 
Embora a questão do abandono escolar pareça ser algo de natureza marginal em Cabo 

Verde - 2% em 2008/09 -, o fenómeno continua a constituir uma preocupação. De 

acordo com o relatório da missão do PAM o risco de absentismo e de abandono 

escolar existe, mas ele é travado em boa parte graças à existência de cantinas 

escolares.  

 
A taxa de frequência diária, em Cabo Verde situa-se à volta dos 90%. Os casos de 

abandono são raros. Quando acontece decorre na maioria das vezes em função dos 

problemas familiares e à pobreza, como o de crianças deixarem a escola para irem 

trabalhar.  

 
Porém, existem sinais claros que a situação poderia mudar caso não existisse uma 

cantina na escola, sobretudo nas regiões e escolas onde a pobreza é aguda. Neste 

sentido, a existência de cantinas justifica-se sobretudo para combater a fome entre os 

alunos, nas regiões mais afectadas pela pobreza. Isto porque segundo os docentes, um 

grande número de crianças, cerca de 22%, chegam diariamente à escola sem terem 

tomado uma refeição, ou uma sem grande valor nutritivo. 

 
No que concerne ao ensino pré-escolar, a taxa de (acolhimento) passou de 49% em 

1997 para 64% em 2008/09, segundo os dados do GEP/MED. Todavia, nota-se 

desigualdades sociais e geográficas no acesso a este nível de ensino, pois é limitado 

sobretudo para as crianças oriundas de classe pobre38. Com a extensão da ajuda do 

PAM, a partir do ano 2000, aos jardins-de-infância, houve um considerável aumento de 

                                                
38Ministério das Finanças, Planeamento e Desenvolvimento Regional: Plano Nacional de 

Desenvolvimento 2002-2005  
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efectivos nos estabelecimentos como também aumentou o número de crianças a 

frequentarem jardins, principalmente nos concelhos rurais.   

 
Gráfico 3: Evolução dos efectivos do pré-escolar 2000-2008 

 

Fonte: Adaptado de dados do GEP/MEES (actual MED). 

 
Além disso, os responsáveis dos jardins insistem na necessidade de uma cantina nos 

jardins-de-infância pois argumentam constituir um importante factor de motivação na 

decisão dos pais para enviarem os seus filhos a frequentarem este nível de ensino. 

Entre 1990 e 2009 o número de crianças do pré-escolar teve um aumento na ordem 

dos 300%.   

 

2.3.4. Gestão do programa nacional de cantinas escolares 

 
A gestão do programa nacional de cantinas escolares, é assegurada desde 1983, pelo 

ICASE, que gere todos os programas de apoio social, incluindo PNCE.  

 
O PNCE faz a gestão das cantinas, bem como de outros recursos financeiros e matérias 

alocadas ao projecto pelo governo e outros parceiros que apoiam o país na sua política 

de expansão da educação básica para todos. Para garantir a eficácia do programa de 

cantina escolar, a gestão do mesmo foi estruturada em duas regiões, a saber:  

(1) A de sotavento, abrangendo as ilhas da Brava, Fogo, Santiago, Maio. Ultimamente 

por questões de facilidades de transporte acabou por incluir a ilha do Sal na Região 

de Sotavento;  
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(2) A de Barlavento incluindo as ilhas de São Nicolau, São Vicente, Santo Antão e Boa 

Vista. 

 
O PNCE conta com um total de 857 funcionários, desde o pessoal de apoio à 

administração do programa a nível central e local que trabalham na distribuição e 

preparação das alimentos nas escolas, assim distribuídos:  

 1 Administrador Nacional e 1 coordenador Logístico Nacional 

 2 Directores Regionais – Região Barlavento e Região Sotavento 

 2 Técnicos Superiores de ICASE 

 17 Responsáveis Concelhios e 2 Responsáveis Concelhios Adjunto 

 3 Secretários Contabilísticos e 1 Secretária do Programa 

 1 Técnico de Informática e 1 Auxiliar de Informática, 16 Condutores e 12 Guardas 

 14 Armazenistas, 13 Ajudantes de Armazém e 771 Cozinheiras 

 
A gestão do PNCE é assegurada por um administrador que, de entre outras tarefas, faz 

a gestão do programa e serve de elo de ligação entre o ICASE e o PAM. Tendo em 

consideração a divisão geográfica do país em regiões, o administrador é coadjuvado 

por um coordenador Nacional de Logística. E este é apoiado na gestão do programa 

por dois directores regionais e dois logísticos. 

 
A gestão local39 do programa é assegurada por um responsável concelhio, indicado 

pelo Delegado do Ministério da Educação, que tem a função de zelar pela 

operacionalidade do programa, de modo a garantir o funcionamento da cantina 

escolar, de acordo com o calendário lectivo, bem como gerir o pessoal que labora a 

nível dos armazéns - armazenista, ajudante de armazenista, condutores, guardas, e nas 

escolas - as cozinheiras40, que confeccionam alimentos para os alunos do pré-escolar e 

do ensino básico. O programa conta actualmente com cerca de 771 cozinheiras.  

                                                
39A lei que regulamenta o sistema de ensino dispõe que os órgãos do poder local deverão cooperar 

com o Governo Central na mobilização e disponibilização de recursos financeiros, assim como as 
famílias e as comunidades deverão contribuir para o esforço nacional em relação à educação básica, 
segundo princípios, formas e critérios a ser estabelecia em lei (Capítulo VI, art. 70º, itens 2 e 3 da Lei 
nº 113/V/99, publicada no B.O. da República de Cabo Verde, de 18.10.1999). 

 
40As cozinheiras das EBI estão inseridas na folha de pagamento do PNCE, enquanto as das EPE são 

remuneradas pelas Câmaras Municipais dos Concelhos. 
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Segundo informações disponibilizadas pelo ICASE, as famílias contribuem com o valor 

simbólico de 520 ECV/ano/aluno que se destina essencialmente para a aquisição de 

alimentos - cebola, alho, peixe, verduras e legumes e água, e ainda a compra de 

materiais de limpeza para utilização na cozinha e banheiros. 

 
A nível das escolas, o programa é assegurado pelo gestor, ou um professor(a) por ele 

designado que tem como incumbência apoiar na gestão e na operacionalização da 

cantina, por forma a permitir que a alimentação chegue a todos os alunos do ensino 

básico.  

 
Tendo em consideração o desafio assumido pelo governo, em dar continuidade ao 

programa de alimentação escolar, até então da responsabilidade do PAM, o governo, 

através da resolução nº 26 /200741 criou um grupo de apoio multissectorial, designado 

Comissão Nacional de Cantina Escolar com o objectivo de estabelecer as grandes linhas 

de actuação do programa e supervisionar todo o processo de desengajamento do PAM 

até a transição completa e a criação e implementação, efectiva, do programa nacional 

de cantinas escolares.   

 
Com o propósito de garantir uma maior participação social a nível da gestão local do 

projecto, foram criadas Comissões Concelhias de Cantinas Escolares (CCCE), um órgão 

local de acompanhamento e de supervisão da gestão do programa nacional de 

alimentação escolar, dinamizador de um conjunto de acções destinadas a sensibilizar 

os pais e os parceiros no engajamento do processo de implementação de um 

programa de alimentação escolar perene e sustentável. 

 
O fortalecimento da gestão do programa a nível central e descentralizado visa garantir, 

por um lado, a gestão transparente dos recursos destinados à alimentação escolar e 

por outro lado, ser um parceiro do governo na mobilização dos recursos necessários 

para garantir o funcionamento pleno do PNCE em Cabo Verde. 

 

                                                
41BO, 6 de Agosto de 2007,  
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2.3.5. Cobertura actual do programa nacional de cantinas escolares 

O programa de cantina é universal. Abrange 100% dos efectivos matriculados com a 

idade compreendida entre 1 e os 6 anos no pré-escolar e beneficiou perto de 100% de 

crianças matriculadas representando em termos absolutos cerca de 15.742 crianças42.  

 
No ano lectivo 2009/10 o programa de assistência às cantinas escolares cobriu um 

total de 732 estabelecimentos de ensino, repartidos em 424 escolas do ensino básico e 

338 jardins-de-infância. Para garantir o funcionamento da cantina nas escolas o 

programa emprega cerca de 771 cozinheiras, o correspondente a um rácio de 113 

alunos por cozinheiras.  

 
Tabela 2: Estimativa do número de beneficiários do PNCE, segundo níveis de ensino: 

 
Fonte: GEP dados 2009/10 e estimativas elaboradas no quadro do Programa 

 
Assim, com base nos pressupostos acima descritos estima-se que o programa venha a 

beneficiar nos próximos 10 anos, um total de cerca de 860 mil crianças, uma média 

anual de 86 mil crianças, sendo 67 mil no ensino básico e 19 mil no pré-escolar.  

 
A estimativa foi elaborada com base nas tendências de crescimento do número de 

alunos no ensino básico, e da política actual de expansão da cantina no pré-escolar. 

Estimou-se uma taxa de crescimento médio anual, da população escolar, em 0,2 %/ano 

para o ensino básico e 3,1% para a educação pré-escolar. Contudo, importa salientar 

que a diminuição do número de beneficiários a nível do ensino básico reflecte a 

tendência do número de crianças matriculadas na educação básica.  

                                                
42Fonte: ICASE - PNCE (2009/10) 
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Os estudos prospectivos do ministério, apontam como consequência deste decréscimo 

a diminuição da população em idade de entrar no primeiro ano do ensino básico. Para 

o pré-escolar estima-se que o programa venha a beneficiar cerca de 75% das crianças 

matriculadas nas escolas neste nível de ensino e que frequentam as estruturas 

públicas ou filantrópicas.   

 

 
2.3.6. Análise da ementa oferecida 
 
O Cabaz alimentar do programa de assistência é composto por 9 itens: arroz, óleo, 

carne, sal, feijão, farinha de milho, açúcar, macarrão e leite que permite confeccionar 

pratos como, cuscuz ou papa de milho, canja, arroz, sopão, macarrão e feijoada que 

são servidos às crianças no intervalo das aulas matutinas e vespertinas. 

 
A ementa é da responsabilidade do PNCE, em concertação com o PAM e é elaborada 

mediante proposta de um nutricionista, e visa suprir, no mínimo, 15% das 

necessidades nutricionais diárias das crianças do pré-escolar e das escolas do Ensino 

Básico Integrado.  

 
Da análise da composição nutricional da actual ementa em vigor na escola, para avaliar 

o aporte do percentual calórico e de alguns nutrientes constata que em termos 

energéticos e proteicos a refeição servida atende as necessidades recomendadas, em 

mais de 30% em termos do consumo calórico total. Por um lado, este consumo é 

benéfico para as crianças oriundas de famílias vulneráveis e cuja alimentação servida 

na escola constitui a principal fonte de energia. Porém, para crianças provenientes de 

famílias de maior rendimento isso pode levar a um consumo excessivo, podendo gerar 

um outro problema, como a obesidade.  
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Gráfico 3: Média de ingestão 

 
            Fonte: informações da ementa em vigor no PNCE/2010. 

 
Da ementa actual em vigor, ressalta que a refeição oferecida atende parcialmente as 

necessidades nutricionais do público atendido, em torno de 20 a 25% das necessidades 

diárias em (cálcio, ferro e vitamina C), tendo em vista que alguns géneros, 

nomeadamente farinha de milho, sal, óleo, contêm o enriquecimento de 

micronutrientes que previnem doenças carenciais. 

 
Do ponto de vista da variedade dos alimentos, pode verificar-se que é a ementa pouco 

variada e atractiva, isto devido a monotonia alimentar. É que a alimentação, tanto no 

pré-lanche como no lanche, tem por base os cereais, o que contribui muitas vezes para 

não estimular o consumo da parte das crianças, por comerem quase a mesma coisa 

todos os dias. Do ponto de vista da nutrição, para os alunos, os cardápios acabam 

ficando muito restritos, ou seja, pobres em nutrientes.  

 
Referindo-se ao estudo: “Análise da pesquisa sobre a alimentação escolar” (200743) 

promovido pelo PAM,  relativamente à qualidade e à aceitabilidade das refeições 

servidas diariamente às crianças no ensino básico, os resultados demonstram que 90% 

das crianças têm uma apreciação positiva, contra 10% que opina o contrário alegando  

as seguintes razões: (1)Falta de Higiene; (2) deterioração dos alimentos; (3)Refeições 

mal preparadas, sem gosto, muitas vezes sem condimentos, sal, etc. ; (4) Pouca 

                                                
43Dados do Inquérito promovido pelo PAM em 2007, com a finalidade medir o impacto de programas 

de alimentação de escolar, mediante indicadores, considerados, fundamentais para compreender o 
funcionamento do programa de alimentação de escolar. 
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diversificação do menu, acham que devia estar incluída no cabaz leite, fruta, carne e 

peixe.  

 
E apontam como sugestão as seguintes estratégias: 

- Diversificar o Cabaz, introduzindo leite, camoca, fruta, carne, peixe, legumes, vegetais 

e spaguetti; 

- Melhorar a Higiene nas cozinhas, bem como a forma de prepararem as refeições;  

- Melhorar a disponibilidade de água nas escolas; 

- Dotar as escolas de espaços (refeitórios) para receberem as refeições; 

- Prover as escolas de equipamentos que garantam a conservação dos alimentos. 

 
Além disso, denota-se a necessidade do PNCE em conjunto com a escola implementar 

medidas que promovam a boa prática alimentar e a educação nutricional no seio das 

crianças. Prática esta que visa por um lado, melhorar o estado nutricional, através de 

mudanças de comportamentos alimentares desde a pequena infância e por outro, 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida e da saúde das crianças. 

 
Custo da actual ementa 

De acordo com os cálculos a ementa per capita por aluno/dia custa cerca de 25$00 

(vinte e cinco escudos), calculado com base nos preços praticados a nível local relativo 

aos produtos que compõem a ementa.  

 
Importa salientar que este custo não representa o custo final da refeição uma vez que, 

não inclui os associados à logística, designadamente, transporte, preparação etc. 

Permite, no, entanto, ter um custo dos alimentos necessários para o funcionamento da 

Cantina. 

  

2.3.7. Logística do programa  
 
A logística constitui uma das áreas de capital importância para um programa desta 

natureza e pode-se mesmo afirmar que o sucesso para o bom funcionamento da 

cantina depende da dinâmica empreendida pelos seus responsáveis nos diversos níveis 

de actuação, desde dos serviços centrais até chegar à escola. 
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Quadro 1: Papéis dos intervenientes no processo logístico 

Papéis dos intervenientes  

 

- Encarregar-se do processo de recebimento dos géneros que chegam 

ao país até a sua descarga no armazém. 

- Planear as aquisições de género de acordo com as necessidades 

verificadas. 

- Planear todo o processo de distribuição de géneros aos concelhos.  

- Gerir os recursos alocados para a logística do programa. 

- Fazer seguimento do programa, por meio de relatórios mensais de 

stock. 

 

- Zelar pela operacionalização do programa, de modo a garantir o 

funcionamento sem interrupções da cantina escolar, durante os dias 

lectivos de acordo com o calendário lectivo. 

- Gerir os recursos humanos afectos ao Programa no concelho. 

- Planificar as distribuições mensais às escolas. 

- Gerir os recursos financeiros e acompanhar atentamente o programa.  

 

- Zelar pelo bom funcionamento da cantina na escola. 

- Gerir os recursos que são colocados nas escolas. 

- Organizar os instrumentos de gestão. 

- Monitorizar diariamente a preparação dos alimentos na escola. 

Nível de Actuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Fonte: Elaborada pela autora, 23 de Junho de 2011. 

 

Com efeito, uma boa organização logística e uma gestão de stock funcional, 

representam as condições prévias cujo perfeito funcionamento permitirá assegurar a 

realização dos objectivos do projecto de maneira eficiente e eficaz. 

 

 

 

Logístico (PNCE) 

 

Responsáveis 

concelhios 

Escolas  
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Diagnóstico da cadeia logística do programa em Cabo Verde 
 
Operações do Porto 
 

Tendo em consideração a estrutura arquipelágica do país, as importações do programa 

são recebidas nos portos da Praia e do Mindelo, os dois com as melhores condições e 

serviços necessários para a importação eficaz dos géneros alimentícios. O porto da 

Praia por abranger a região de maior peso demográfico recebe o grosso das 

importações, representando cerca de 70% e do Mindelo os restantes 30%. Além disso 

são também os dois pontos de armazenamento central a nível do país para o 

programa. Para as restantes ilhas os géneros são distribuídos, através dos navios de 

agências nacionais, de acordo com os seus programas de deslocação inter-ilhas.  

 
A gestão logística do programa a nível de ENAPOR, o processo de embarque de cargas 

durante a distribuição de géneros inter-ilhas é assegurada pela equipa do ICASE que só 

paga o custo das máquinas pelo serviço de descarga do navio.   

 
Para garantir este serviço, o ICASE dispõe, desde 2007, de contratos com Despachante 

oficial que se ocupa de todo o processo junto das alfândegas no processo de descarga 

das cargas recebidas, tanto para o porto da Praia como para o porto do Mindelo, bem 

como da garantia de segurança do mesmo até o armazém central, através de 

conferentes designados pela alfândega.  

 
Relativamente aos géneros adquiridos pelo PAM a peritagem e vigilância do produto 

que chega no país são confiados à Companhia de Seguros Garantia, que tem por 

incumbência fazer o acompanhamento de todo o processo de descarga e transporte 

dos alimentos do porto até a sua armazenagem. No final este deve remeter um 

relatório ao ICASE relatando o ponto de situação.  

 
 
Aquisições de géneros  
 

A partir de 2007, as aquisições de géneros para o programa de assistência às cantinas 

são realizadas pelo PAM, através de importações do exterior, e pelo governo 
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complementando assim, a parte do compromisso assumido no quadro do roteiro de 

desengajamento do PAM do programa nacional de cantina escolar em Cabo Verde.  

 
As compras dos géneros alimentícios pelo Governo, são feitas mediante concurso 

público, através do ICASE, obedecendo um conjunto de regras prévias já estabelecidas 

pelas normas de aquisições públicas44, existentes no país.  

 
Importa, entretanto, salientar que o processo não tem sido fácil uma vez que pouco 

tem sido a aderência de fornecedores internos nos concursos lançados pelo programa, 

além disso, a capacidade de resposta das empresas tem demonstrado alguma 

incapacidade de cumprir com os prazos de entrega dos produtos o que tem provocado 

alguns constrangimentos a nível do funcionamento da cantina. 

 
O programa tem vindo a receber apoios de vários países e organizações na modalidade 

de donativos sob a forma de leite e frango enlatado. Os Governos da Suíça e da Itália 

juntaram-se, nestes últimos dois anos, ao conjunto dos doadores. Segundo os (PAM, 

2009) vários parceiros, entre os quais a Espanha, o Luxemburgo e o Brasil, já 

demonstraram a sua disponibilidade em apoiar o PNCE, por verem nele um meio 

importante no desenvolvimento do capital humano cabo-verdiano e uma forma de 

ajudar o governo a atingir os OMD. 

 

Armazenagem central  

Com a extinção da Empresa Pública de Abastecimentos - EMPA, o programa 

beneficiou, através de cedência por parte do governo, de dois espaços para 

armazenagem, com capacidades de 600 TM na Praia e 200 TM no Mindelo, 

respectivamente. Ainda assim o espaço reservado ao armazenamento dos géneros do 

Programa insuficiente face às necessidades de produtos a adquirir para cobrir as 

necessidades nas duas regiões logísticas.  

                                                
44Estratégia do Programa de Compras Públicas Electrónicas (PCPE) Trata-se de um documento que 

analisa o contexto das compras públicas em Cabo Verde e sistematiza as principais linhas de 
orientação estratégica para a sua modernização, estabelecendo adicionalmente as orientações para 
a concepção do Programa de Compras Públicas  
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Os géneros ao chegar nos portos da Praia e do Mindelo, são descarregados nos 

armazéns centrais que posteriormente, de acordo com uma programação trimestral 

das necessidades a nível dos concelhos serão distribuídos.  

 
Para garantir a transparência na gestão dos armazéns centrais, o ICASE utiliza a mesma 

estrutura do PAM na sua cadeia logística, incluindo LTI (Requisição de transporte, 

autorização de carga) e Waybills (Guia de transporte) para as suas entregas. 

Actualmente os movimentos dos géneros são registados em folhas de cálculo do EXCEL 

pelo ICASE e no COMPAS pelo PAM pelo que se sugere que venha ser incorporado um 

módulo no SACE que gere todo o processo de gestão tanto a nível global, como 

também a gestão dos armazéns a nível dos concelhos. 

 

Transporte, armazenamento e distribuição de géneros  

Actualmente toda a movimentação de género inter-ilhas é feita através das empresas 

marítimas nacionais45. Tendo em conta a característica insular do país, este processo 

contribui além de contribuir para onerar os custos do programa, causa alguns 

constrangimentos ao projecto no tocante ao pleno funcionamento do programa 

devido a pouca frota existente. 

 
Por razões logísticas, os géneros para a Ilha da Boavista e do Sal são fornecidos a partir 

de Praia, o que aumenta as responsabilidades da equipa de gestão da Região de 

Sotavento uma vez que passou a administrar as necessidades, a planificação e 

distribuição de géneros a um total de 12 armazéns concelhios, que representa um total 

de 16 concelhos, enquanto a logística da região de Barlavento apenas gere a logística 

de 6 concelhos. 

 

 

 

                                                
45Segundo os documentos analisados o programa tem recorrido a varias agencias marítimas nacionais, 

designadamente, ANAV, DJALO MACEDO; POLAR, MARLISO, BENTO FORADOR, como 
transportadores marítimos inter-ilhas. 
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Figura 2: Mapa da divisão do território em regiões logística do PNCE 

 

 
Fonte: ICASE – PNCE (2009/2010) 

 

 
Armazenagem a nível dos Concelhos  
 

A nível dos Concelhos, as actividades de recepção e gestão dos alimentos bem como a 

planificação e execução das distribuições às cantinas são geralmente asseguradas de 

maneira eficaz e atempada pela equipa do PNCE e as despesas ligadas às actividades 

de gestão dos armazéns e de transporte às cantinas, actualmente vem sendo 

suportadas pela contrapartida nacional, através do fundo do tesouro.  

 
A armazenagem a nível dos concelhos dá-se na maioria dos casos em espaços próprios. 

Porém, em certos casos, em que o programa não dispõe de espaço próprio para o 

armazenamento dos géneros, recorre-se a outras vias, designadamente na ilha do Sal, 

onde os géneros são armazenados num armazém alugado, enquanto que noutros 

casos, o espaço é insuficiente (Paúl) ou então o armazenamento não é garantido (São 

Domingos e São Miguel). Além disso, de acordo com o estado do armazém, denota-se 

a necessidade de intervenções e de reabilitação/reparações ou melhorias (tecto, 

grades para janelas, segurança), além disso depara-se com a necessidade de dotar os 

armazéns de material de suporte logístico e de segurança, equipamentos de 

fumigação, extintores, paletes, etc.  

 
Nesse sentido, torna-se necessária uma forte responsabilidade por parte dos 

responsáveis concelhios para o bom funcionamento das operações do PNCE. As 

questões ainda a serem revistas, prendem-se fundamentalmente com: (1) A selecção 
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do pessoal qualificado para integrar o programa; (2) garantir uma afectação de longo 

prazo e (3) promover formação dos armazenistas, tanto a nível de gestão como 

também a nível de tratamento fitossanitário dos géneros bem como outros 

tratamentos, como a desratização e pulverização. 

 

Transporte dos géneros de armazém concelhio para as cantinas  
 

O aprovisionamento das cantinas é planeado e efectuado mensalmente pelo pessoal 

do PAC, baseando-se nos relatórios de utilização de géneros e o balanço mensal dos 

Stocks recebidos das escolas. Os géneros são geralmente transportados através de 

viaturas, sejam alugadas ou cedidas pelos parceiros locais. 

 
Para o transporte dos géneros para as escolas isoladas onde as viaturas não 

conseguem chegar, devido a sua orografia, sobretudo nas zonas mais intrincadas, o 

ICASE tem recorrido a prestação de serviço, alugando animais (burros) ou botes que 

acabam por completar o processo de distribuição. Para isso vem disponibilizando um 

fundo que apoia neste sentido. 

 
A deslocação do género se dá mediante um documento designado de “Waibilis46” 

instrumento que descreve os géneros a receber e que deverá constituir um elemento 

que comprova a recepção de género na escola. Entretanto, as constatações têm 

apontado para algum desleixo, por parte dos agentes do programa no concelho, tendo 

muitas vezes ignorado a validação cabal do documento, conforme as orientações 

logísticas previstas.   

                                                
46Este documento, segundo as orientações logísticas, é preenchido em quadruplicado, ficando uma 

cópia na escola, uma segunda nos serviços de gestão a nível do próprio concelho e as restantes 
enviadas para os serviços centrais (ICASE/PAM) para análise. Trata-se um dos documentos 
importantes para as visitas de seguimento do programa, tanto pela equipa local, como pela equipa 
central. 
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Gestão, armazenamento e distribuição de géneros ao nível das cantinas 

A nível das escolas e jardins o programa de acordo com as normas de gestão dispõe de 

uma responsável de cantina47, um órgão interno da escola, designado pelo gestor, que 

à priori deve zelar pelo cumprimento do bom funcionamento da cantina.  

 
Para garantir a transparência no processo de gestão das escolas e dos jardins, o ICASE, 

introduziu um conjunto de instrumentos de gestão a saber: (1) Relatório mensal; (2) 

diário de saída de género; (3) ficha de contribuições de pais. Os mencionados 

instrumentos devem ser preenchidos correctamente de modo a garantir a 

transparência dos recursos que são canalizados pelo programa à escola, géneros e 

outros recursos (material e financeiro) recebidos através de contribuições dos pais 

encarregados de educação. Porém, as constatações verificadas durante as visitas 

revelam a fraca utilização desses instrumentos de gestão nas escolas, bem como a 

fraca capacidade organizativa dos mesmos a nível de gestão do programa, muitas 

vezes com consequências directa no beneficiário final, as crianças. 

 
Perante este facto, torna-se necessário o programa criar um conjunto de normas e 

regulamentos que responsabilize os actores designados pelo MED, através das 

Delegações para gerirem o programa tanto a nível concelhio como a nível da 

escola/jardim.   

 
Além disso, tendo em consideração os novos tempos que se avizinham para o 

programa, a responsabilidade de cada um dos actores do programa constitui um meio 

capaz de garantir eficiência e eficácia do programa, neste sentido solicita-se às escolas 

e aos agentes locais do programa uma nova atitude perante a gestão de um programa 

que é complexo, mais que caso seja implementado conforme o regulamento e as 

normas estabelecidas poderá garantir maior sustentabilidade e garantir a todas as 

                                                
47Segundo as orientações do programa (ICASE/PNCE), nas escolas primárias e pré-escolares, um 

professor(a) e um monitor(a) respectivamente, é designado(a) para responsabilizar-se pela gestão 
do programa, zelando pela recepção, armazenamento, gestão e distribuição dos géneros a nível das 
cantinas, bem como pela elaboração e envio dos relatórios mensais.  
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crianças de Cabo Verde a atenção merecida em termos de alimentação no ambiente 

educativo. 

 
Aqui entra o papel dos órgãos de gestão do programa a nível local, que deverá ter no 

futuro próximo uma nova dinâmica de actuação, no processo de seguimento e 

avaliação do programa, bem como na busca de novos parceiros e mecanismos de 

redução de custo a nível de implementação do programa.  

 
Um outro aspecto importante para garantir o bom funcionamento do programa, passa 

pela contratação de um corpo técnico, incluindo no mínimo um(a) técnico(a) de 

planeamento e um(a) técnico(a) no domínio da nutrição, que tenha como principal 

papel apoiar a implementação das acções do programa a nível do concelho.  

 

Fornecimento de gás  

O fornecimento de gás às escolas para funcionamento das cantinas é feito pela 

Empresa Nacional de Abastecimento de Combustível, ENACOL, através de um contrato 

de prestação de serviço. No entanto, na prática a situação constatada demonstra 

alguma ineficiência por parte desta empresa, pois, nos últimos tempos, tem ocorrido 

várias interrupções o funcionamento das cantinas a nível da escola, sobretudo nas 

zonas rurais devido ao deficiente abastecimento de gás, por parte dos revendedores 

que se negam determinantemente abastecer as escolas através de requisição, uma vez 

que reclamam a perda de alguns direitos quando prestam este serviço a esta 

instituição.  

 
A distribuição deste serviço atinge um consumo de cerca de 730 garrafas de gás (12kl) 

por mês o que equivale monetariamente a um custo de 1,75 milhões de CVE atingindo 

um valor de cerca de 16 milhões de escudos (CVE) pelo consumo deste combustível 

para a preparação das alimentações nas escolas. 
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Sistema de Monitoramento e Acompanhamento Informatizado 

Dois sistemas estão sendo utilizados para o acompanhamento da distribuição dos 

alimentos, desde a chegada nos portos até a sua utilização pelas escolas. O primeiro 

sistema é de uso exclusivo do PAM, conhecido como COMPAS, que controla a entrada 

e saída de alimentos para os armazéns dos Concelhos e o sistema SACE, disponível 

para o ICASE, cuja construção foi financiada pelo PAM, que, por sua vez, controla os 

estoques dos armazéns dos Concelhos e das escolas. 

 

2.3.8. Hortos existentes em Cabo Verde: Potencialidades e Limitações 
 

Pequenas hortas ou espaços verdes nas Escolas Básicas são uma prática antiga que 

tem muito a ver com a tradição agrícola cabo-verdiana.  A sua existência nas escolas 

além de estimular a prática de uma alimentação adequada e saudável, representa, no 

processo educativo, um eixo gerador da Educação Alimentar e Ambiental, integrando 

múltiplos aspectos que contribuem para uma formação integral dos alunos, 

beneficiando ainda que indirectamente, a própria família.   

 
A existência de dificuldades e limitações na implementação e gestão dos Hortos 

Escolares é uma realidade, com reflexos directos nas poucas iniciativas levadas a cabo 

a nível nacional, principalmente a nível das escolas. De acordo com os dados 

disponíveis, respeitante ao ano lectivo 2008/09 segundo os dados do PNCE denota-se 

que do total de 427 escolas apenas 37% dispõem de hortos escolares. Os concelhos da 

Brava, São Vicente, Praia, São Nicolau, Ribeira Grande, Tarrafal de Santiago e Porto 

Novo, afiguram-se como os concelhos com maior percentagem de escolas que tiveram 

a iniciativa de disporem de um horto escolar a nível das suas escolas.    

 
Dentre as dificuldades para a criação dos hortos, destaca-se a crucial questão da 

disponibilidade de espaço para a criação do horto escolar. Cerca de 42% das escolas a 

nível nacional convivem com esse problema. Um outro constrangimento é o acesso à 

água que continua sendo um dos problemas que tem afectado, a iniciativa das escolas 

na implementação de Projecto Horto Escolar.  
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No entanto, para debelar estes constrangimentos surgiu nos últimos anos a ideia dos 

concelhos disporem de uma parcela de terreno a nível concelhio visando garantir uma 

maior produção de alimentos provenientes dos hortos, designadamente, hortaliças e 

frutas. Esta ideia parece que surtiu efeitos positivos tendo, hoje, vários concelhos 

aderido a esta nova modalidade, registando-se experiências bastante positivas nos 

concelhos: da Brava, São Nicolau, Tarrafal de Santiago, e ultimamente, pelo impacto 

positivo verificado, expandido a outros concelhos como: a Praia, Santa Cruz e Boa 

Vista.  

 
Não obstante, a sua implementação e gestão por não ser feita de forma integrada, 

num ambiente envolvente de toda a comunidade escolar, o mesmo desestrutura-se 

facilmente quase sempre, quando há mudança dos responsáveis locais que 

normalmente é o único mentor do projecto.   

 
O problema da falta de água nas Escolas é também um factor determinante, aliado à 

necessidade de formação do corpo docente, em assuntos básicos da produção 

agrícola. Com vista a debelar estes constrangimentos o ICASE tem vindo a procurar 

parcerias junto a diferentes organizações e ONGs, nomeadamente a FAO, 

Bornefonden, Câmaras Municipais, Cruz Vermelha, Cáritas CV, entre outras, visando a 

criação de condições e implementação de Hortos Escolares, de forma mais organizada 

e com recurso a tecnologias modernas e adequadas, nomeadamente a rega gota-a-

gota e a produção hidropónica.    

 
O apoio da Direcção dos Serviços de Segurança Alimentar, no mapeamento dos Hortos 

Escolares existentes a nível nacional, além de ter permitido um real conhecimento e 

identificação dos já existentes, suscitou também a criação de um instrumento de apoio 

ao programa, através de uma carta digitalizada desses hortos, o que facultou aos 

diferentes órgãos de gestão, elementos de suporte para a tomada de decisão, em 

relação ao assunto. 
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2.3.9. Financiamento do programa  

O programa nacional de cantinas escolares durante três décadas, vem em parceria 

com o PAM apoiando o país no processo de desenvolvimento do ensino, contribuindo: 

(i) no combate à fome imediata nas crianças do pré-escolar e do ensino básico; (ii) para 

elevar a taxa de frequência e consequentemente a melhoria do rendimento escolar; 

(iii) para a promoção da escolarização das meninas. Durante este período, o programa 

financiado e gerido pelo Programa Alimentar Mundial (PAM), atingiu valores acima dos 

76 milhões de dólares e destinou-se, principalmente, para financiar operações do 

projecto.  

 
Após o comunicado do desengajamento do PAM, o governo de Cabo Verde assumiu a 

vontade de dar-lhe continuidade pelo pois reconhece o seu contributo para as 

melhorias do desempenho escolar dos cuidados infantis e de educação, especialmente 

para as crianças mais vulneráveis.  

 
Neste sentido, o Governo e o PAM acordaram um roteiro48 que prepara toda transição, 

que vem sendo implementado desde 2006 e termina em 2010, de modo a preparar o 

ICASE para dar continuidade ao programa de alimentação escolar e evitar que haja 

sobressaltos no funcionamento. Assim, desde 2006 o governo vem, gradualmente, 

assumindo essa responsabilidade e a partir de Setembro de 2010, assumiu o custo 

total da gestão, financiamento e implementação do Programa Nacional de Cantinas 

Escolares.  

 
Já em 2009 a dotação do Governo, representou cerca de 63% do orçamento total para 

as cantinas escolares, dos quais 28% se destinou à compra de géneros, e que deverá 

atingir os 64% do total do (33% do dos alimentos), quando incluído os custos 

associados à aquisição de alimentos para os meses de Janeiro - Julho de 2010. 

 
 

 

                                                
48Um documento (CVI 10409.0) que delineia tudo o processo de desengajamento, acordado entre o 

governo de Cabo Verde e o PAM. 
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Tabela 3: Orçamento global do Programa, segundo a contribuição dos financiadores do 

PNCE em 2009. 

Partes Custo do 

Programa 

Destinado à Aquisição 

 de Género 

% 

Assumido pelo Governo 147.612.356,00 46.037.680,00 31% 

Assumido pelo PAM49 87.183.600,00 66.721.760,00 77% 

Custo Total do Programa 234.795.956,00 112.759.440,00   48% 

Fonte: ICASE/PNCE e PTA 2009, NU. 

 
Além deste custo, existe um conjunto de custos indirectos que são financiados pelo 
governo, designadamente com o pessoal destacados a trabalhar pelo programa e que 
não são contabilizados pelo programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
49PTA, Plano de Trabalho Anual 2009,  
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Parte 3 - Proposta para a implementação de PNCE moderno e eficaz 
 

1. Análise SWOT do PNCE  
 
Para analisar o percurso do PNCE e criar estratégias para o seu desenvolvimento, 

recorreu-se a exploração do método de SWOT. Analisou-se os factores, agrupando-os 

por um lado, em factores internos que giram em torno de fraquezas a eliminar, ou a 

reduzir e de forças a potencializar. Por outro lado, os factores externos em torno das 

oportunidades a serem aproveitadas (sinergias) e as principais ameaças do programa a 

ter em conta.  

 
Quadro 2: Análise SWOT  

Factores Internos 

Pontos Fortes  Vontade política de dar continuidade ao Programa Nacional de Cantinas escolares. 

 Existência de alguma experiência de gestão do programa, a nível centra e local.  

 Definição do programa de alimentação escolar como uma prioridade para o 
Governo. 

 Existência de um orçamento de funcionamento do programa. 

Pontos Fracos  Falta de legislação sobre a alimentação escolar.  

 Inexistência de normas que regulamentam a gestão do programa, tanto a nível 
central como a nível local. 

 Inexistência de um fundo nacional de cantinas escolares. 

 Falta de recursos financeiros para ampliar a cobertura do programa e para garantir 
a sustentabilidade dos programas de Alimentação escolar já existentes. 

 Falta de pessoal com formação adequada para garantir uma implementação e 
gestão eficaz do programa. 

 Poucas alianças estratégicas para a implementação da alimentação escolar. 

 Insuficiente coordenação entre os actores envolvidos no serviço de Alimentação 
escolar a nível nacional.  

 Grande mobilidade do pessoal afecto ao projecto.  

 Grande número de escolas que não dispõe de espaços adequados para 
Armazenamento, preparação e distribuição de alimentos com qualidade requerida. 

 Falta de articulação, em certos concelhos entre a gestão central do programa e a 
gestão local da educação. 

 Desmotivação dos quadros do programa, nomeadamente o pessoal que trabalha a 
nível dos concelhos, com principal enfoque para as cozinheiras dado ao baixo 
salário que auferem no programa.  

 Deficiente abastecimento de Gás às escolas e problemas de acesso das escolas à 
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água da rede pública. 

 Incapacidade de fazer o seguimento da gestão dos fundos arrecadados pelas 
escolas para o financiamento do programa. 

 Pouca participação dos Pais e Encarregados de educação (PEE) no processo de 
financiamento da taxa que está estipulada a ser paga para apoiar o programa. 

 Débil funcionamento dos órgãos de gestão criados com intuito de apoiar o 
programa e problemas de logística. 

 Problemas na melhoria da qualidade de implementação de uma alimentação 
escolar a nível das escolas. 

 

Oportunidades   Existência de planos e programas nacionais e sectoriais para promover o 
desenvolvimento e a produção local dos pequenos produtores. 

 Abertura à participação da população. 

 Desenvolvimento de projectos relacionados com a luta contra a pobreza e a 
insegurança alimentar, bem como o apoio à produção agrícola. 

 Forte adesão dos parceiros50 para a questão de financiamento da cantina escolar. 

 A iniciativa do PAM em continuar a apoiar Cabo Verde. 

 Retoma económica internacional, e de Cabo Verde em particular. 

Ameaças  Pouca participação de empresários nacionais nos concursos lançados pelo ICASE 
para aquisição de géneros. 

 Incapacidade dos fornecedores nacionais em colocarem produtos no mercado em 
tempo oportuno.  

 Redução de alocação de recursos no quadro das ajudas directa ao orçamento. 

 Efeitos da crise no processo de crescimento da economia mundial. 

 Pouca adesão ao apelo do governo para o financiamento ao programa nacional de 
alimentação escolar. 

 Aumento da pobreza e do desemprego.  

Fonte: Elaboração da autora 15 de Julho de 2011. 

 

Numa apreciação mais aprimorada sobre o programa, denota-se que não obstante as 

conquistas substanciais, persistem fragilidades que requerem a adopção de estratégias 

de natureza qualitativa e que se prendem com: (i) Modernização da gestão do 

programa; (ii) criação de um fundo que garante o funcionamento do programa, de 

modo a dar continuidade à política de alimentação escolar em Cabo Verde; (iii) 

                                                
50 A cooperação da Espanha, do Luxemburgo e do Brasil em Cabo Verde, têm manifestado a sua 

disponibilidade em apoiar o programa de cantinas, porque vêem-no como um meio importante para 
desenvolver o capital humano cabo-verdiano e para ajudar o governo a atingir os ODM (Estratégias 
para o Programa Nacional de Cantinas Escolares em Cabo Verde, Janeiro de 2009). 



59 
 

melhoria do sistema de gestão da avaliação do programa; (iv) gestão e avaliação da 

implementação do programa de alimentação nas escolas; (v) apoio e seguimento. 

 
Por outro lado, numa análise mais atenta da eficácia do programa na melhoria do 

acesso e do rendimento escolar dos alunos na escola, constata-se uma correlação 

positiva entre o rendimento educacional alçando por Cabo Verde e o fornecimento de 

uma refeição aos alunos do ensino básico, este facto é notável quando se analisa os 

indicadores alcançados por Cabo Verde a nível do acesso, escolarizando hoje, mais de 

95% das suas crianças no ensino básico e a nível do rendimento escolar permitindo 

que cerca de mais de 80% dos seus alunos concluam o ensino básico em 6 e 7 anos. 

 
 

2. Aspectos centrais da estratégia para o desenvolvimento do PNCE 
 

Na perspectiva de garantir a formação integral de “Todos los escolares de los niveles de 

educación inicial y primária reciben, de manera continua, alimentación 

complementaria de buena calidad, acorde con sus costumbres culturales, asisten 

regularmente a la escuela, tienen un buen rendimiento, y conocen y practican Buenos 

hábitos alimentarios”51 as crianças cabo-verdianas, colaboram para a construção de 

uma sociedade saudável, capaz de contribuir de forma decisiva num processo de 

desenvolvimento harmonioso e sustentável de Cabo Verde. 

 
Tendo em vista o aproveitamento máximo dos recursos e a utilização e melhorar a 

qualidade da alimentação escolar no país e atingir, gradualmente, uma maior 

cobertura, como um mecanismo de apoio que contribua para: (i) Aumentar a 

frequência escolar e retenção; (ii) evitar interrupções e melhorar a concentração; (iii) 

desempenho e estado nutricional de meninos e meninas do pré-escolar e do ensino 

básico através da ingestão de alimentos complementares e adequados às necessidades 

da idade escolar.  

 

                                                
51José Antonio Castillo e Emilie Sidaner, Relatório Anual do Programa Socioeducativo do ICASE - PAC, 

2008/09. 
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De acordo com a análise das possíveis funções do PNCE, e respeitando a visão dos 

diferentes actores sobre o desenvolvimento sustentável de um programa sustentável 

para os próximos anos, pode identificar alguns pontos a seguir apresentados que 

exprimem a visão dos actores, nos diferentes suportes analisados: 

1. Reformulação dos métodos de gestão do programa de alimentação escolar; 

2. Criação de leis e normas que regulamentam a alimentação escolar em Cabo Verde; 

3. Modernização do processo de gestão logística do Programa, aquisição, 

armazenamento e distribuição de géneros; 

4. A melhoria da qualidade dos alimentos distribuídos aos beneficiários do programa 

nacional de alimentação escolar; 

5. A Introdução de novos modelos de cantina escolar, com vista a promover a 

descentralização, gradual do processo de gestão do programa;  

6. O desenvolvimento do horto escolar e concelhio como meio de apoio ao programa 

de alimentação escolar; 

7. A (re) definição do modelo de financiamento do Programa. 

 
Nesta perspectiva as opções estratégicas, no que concerne à implementação do PNCE, 

assentam sobre os seguintes princípios directores: 

a) O Desenvolvimento integrado e saudável da criança, que implica a coordenação 

das acções ao nível institucional e político, traduzido em programas transversais, 

que fomentem sinergias entre os diversos programas, nomeadamente: (1) 

Programa de Luta contra a Pobreza, (2) Programa Nacional de Saúde Escolar; (3) 

Programa Nacional de Segurança Alimentar, criando um clima de cooperação que 

permita encorajar e apoiar a participação de todos os actores no processo 

educativo - a família, a comunidade e a criança como centro de todo o processo. 

 
b) A qualidade e a transparência de prestação do serviço de alimentação escolar, a 

qualidade como conceito multidimensional, englobam os seguintes princípios: (1) 

Equidade no acesso; (2) a transparência e o rigor na gestão dos recursos colocados 

a disposição do PNCE. Para se alcançar a qualidade requerida, terá que se investir 

na qualificação dos recursos humanos, bem como na criação de leis e normativos 

que regulam o processo de alimentação escolar em Cabo Verde, bem assim, as 
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condições que assegure em todos os níveis de implementação a transparência na 

gestão dos recursos que são colocados a favor das crianças.  

 

Além disso, o programa deverá apostar fortemente na formação contínua dos 

servidores do PNCE, investir na reabilitação/modernização da rede física, dos 

equipamentos, e por último incutir nos gestores do PNCE, a necessidade de 

aprimoramento do sistema de seguimento e a avaliação do programa.  

 
c) A participação social e a promoção de parcerias para o financiamento do 

programa: constituem um dos eixos fundamentais da política de Criação do PNCE. 

Assim, sociedade civil como uma parceira do Estado, deverá assumir, cada vez mais, 

a função de supervisão, e de apoio na implementação de um programa de cantina 

escolar. Essa parceria depende em larga escala da implementação de uma 

estratégia descentralizadora, conferindo aos serviços sociais fundamentais da 

sociedade, autonomia crescente, possibilitando uma parceria mais efectiva entre a 

sociedade e o Estado.  

 
d)  Descentralização como um instrumento para a melhoria da gestão e do 

seguimento do Programa: (1) A nível central, criar um serviço que ocupa do 

Planeamento, cooperação e Mobilização de Recursos; Criar um serviço de 

contabilidade; a área nutricional de mais quadros de modo a poderem fazer o 

acompanhamento das actividades de alimentação nas escolas. (2) A nível Local, 

dotar os serviços descentralizados de quadros na área de planeamento, nutrição e 

alimentação; Passar o programa a contar com um coordenador e um gestor cujo 

papel será zelar pela eficácia e a gestão do programa.  

 
Esses objectivos estratégicos contribuem para melhorar a qualidade da Alimentação 

escolar no país e atingir, gradualmente, uma maior cobertura, primando pela 

transparência na gestão do programa e que promova a saúde nutricional e produção 

local de alimentos para enriquecer a dieta alimentar, com eles estão relacionados 

serão os seguintes: 

1. Modernização e adequação do sistema de gestão do programa de alimentação 

escolar; 
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2. Criar mecanismos e normas que regulam a alimentação escolar nacional; 

3. Promover a criação de um fundo próprio e autónomo para o funcionamento do 

PNCE; 

4. Melhorar a gestão administrativa e financeira para garantir a extensão e melhoria 

da qualidade da alimentação escolar; 

5. Aprimorar o sistema de informação e comunicação atempada e consistente sobre  

alimentação em Cabo verde, de modo a permitir seguimento dos indicadores de 

desempenho do Programa; 

6. Estimular a participação dos pais nos órgãos de gestão do programa nos concelhos 

e nas escolas. 

7. Introduzir novos modelos de cantina escolar, bem como promover a 

descentralização, gradual do processo de gestão do programa. 

8. Transformação do programa de alimentação escolar como factor indutor da 

promoção da saúde e da prática da boa alimentação. 

9. Introduzir a temática saúde nutricional no curriculum escolar, e promover 

importância da alimentação saudável, junto os professores, cozinheiras e alunos; 

10. Promover junto das escolas, autarquias e outros parceiros a criação de hortos 

concelhio; 

11. Incluir no calendário escolar a comemoração do dia Mundial de Alimentação com 

a participação de toda a comunidade escolar, com actividades que incentivam e 

promovam a prática de alimentação saudável, pode ser uma das estratégias de 

trabalho. 

 
A nível da Oferta de refeições saudáveis 
 

Essa acção é viabilizada por meio de elaboração de ementas nutricionalmente 

equilibradas, do controlo de qualidade da alimentação fornecida e da supervisão 

técnica da execução do PNCE. A elaboração da ementa deve ter por base as normas 

que regulamentam o PNCE, as preferências alimentares, que deve ser composta, por 

géneros como cereais, gorduras, hortaliças e verduras, uma leguminosa, uma proteína, 

atendendo sempre a recomendação mínima de 15% das necessidades nutricionais 

diárias do aluno. 
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O controlo de qualidade dos géneros alimentícios e das refeições deve ocorrer durante 

todo o processo de execução do PNCE, desde a selecção de fornecedores de produtos 

alimentícios até a distribuição das refeições nas escolas. Os principais mecanismos de 

controlo são: 

 
1. Investimento na infra-estrutura necessária à produção e distribuição das 

refeições: (i) A revisão da especificação dos equipamentos e utensílios nas cozinhas 

e refeitórios das escolas, considerando, entre outros, os aspectos de ergonomia no 

processo de trabalho; (ii) a revisão da especificação de uniforme e estímulo ao uso 

dos Equipamentos de Protecção Individual (EPI), visando à prevenção de acidentes 

de trabalho e à melhoria das condições higiênico-sanitárias da alimentação 

fornecida; (iii) a revisão da especificação de material de limpeza, visando à 

prevenção de doenças dermatológicas em manipuladores de alimentos; (iv) a 

definição de normas técnicas para construção e reformas em unidades de 

alimentação e nutrição das escolas. 

 
2. Capacitação do manipulador de alimentos: Os focos de actuação devem ser a 

formação continuada desses profissionais. As actividades de formação continuada 

devem ser feitas por meio da realização de acções educativas como: cursos, 

palestras e da elaboração de diferentes materiais relacionados, como o Manual de 

Manipulação de alimentos. 
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Considerações Finais 

 
Em forma de conclusão do presente trabalho, de forma geral o estágio foi positivo, 

adquiri muitas competências que possam vir a ser úteis na vida profissional, pois foi 

possível articular os conhecimentos teóricos adquiridos na formação académica com 

actividade desenvolvida pelo ICASE, podendo-se ao mesma capacitar para não só 

desenvolver análises teóricas das políticas socioeducativas, mas também criar, 

desenvolver e participar em acções objectivas de combate a redução da pobreza e 

desigualdade social.  

 
A elaboração deste estudo permitiu concluir que, ICASE é uma instituição que honra-

nos a todos pela sua excelente actuação em prol da inclusão da educação nacional, 

através dos projectos socioeducativos, na qual PNCE tem um papel fundamental na 

promoção da igualdade de oportunidade de acesso à educação, tendo como 

beneficiários alunos do EBI e Pré-escolar, através do fornecimento da distribuição 

diária de refeições quentes, com intuito de eliminar a fome nos alunos pertencentes a 

famílias socioeconomicamente desfavorecidos e contribuir para a melhoria do estado 

nutricional das crianças. Conseguindo, por um lado, não só diminuir encargos das suas 

famílias, mas também elevar o nível das frequências às escolas, evitar interrupções, 

retenção e abandono, melhorar a concentração e aumentar a capacidade de 

aprendizagem. Por outro lado, o favorecimento do comprimento da escolaridade 

obrigatório e garantir a saúde e integralidade mental dos alunos, promovendo assim 

uma educação de qualidade e equitativa.  

 
Este programa surgiu desde da independência de Cabo Verde financiado pelo PAM, 

mas com a graduação de Cabo Verde para os pais de desenvolvimento médio, o 

Governo começou o seu engajamento de forma gradual, até que em 2010, com a 

vontade política, assumiu a totalidade da gestão do programa. Exigindo maior 

responsabilidade, na medida em que terá que manter a sustentabilidade do programa 

e os indicadores e qualidade da educação nacional. 

 
Neste sentido alterou-se o estatuto do ICASE para FICASE, com intuito o aumentar a 

autonomia da intuição em termos de actuação, mas também de mobilização de 
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recursos através de doações e parceiras. Tudo isso terá que passar para uma estratégia 

de gestão inovadora que prende com a modernização do todo o programa, tendo em 

atenção o modelo de gestão vigente referente a avaliação, aos recursos disponíveis, a 

implementação e seguimentos, transparência da prestação do serviço, e sobretudo a 

participação social e a promoção de parcerias. É de salientar a importância de criação 

de uma política convergência de esforços dos diversos sectores do Governo e da 

comunidade em geral. 
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APÊNDICE A: PARECER DE ESTÁGIO  
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APÊNDICE B: GUIÃO DE ENTREVISTA 

  

Estas questões visam essencialmente falar do ICASE, mas especificamente do PNCE, 

dos problemas a tentativa de os solucionar tendo por base os pilares fundamentais do 

Desenvolvimento da Educação Nacional (promover a igualdade de oportunidade de 

acesso e equidade à educação). Salienta – se que a ordem das perguntas não é fixa e a 

resposta pode ser tão longo e aberto como queira. 

 

1. ICASE é uma instituição pública, autónomo e de carácter social, que implementa as 

políticas sócio-educativas, que são e já foram pilares de formação de muitas 

crianças e jovens, contribuindo assim para a melhoria das condições de vida de 

muitas famílias e a redução da pobreza e desigualdade social no país. Fala-nos: 

a) De como surgiu e dos objectivos; 

b)  Quais os programas existentes; 

c)  Os desafios actuais da instituição. 

 

2. No comprimento dos objectivos do ICASE, está previsto o alargamento do PNCE 

para o apoio a escolaridade obrigatória de 8º ano. Até essa data considera-se 

possível atingir todos ou senão a maior parte dos objectivos. Qual a contribuição 

do programa neste sentido? 

 

3. Quais são os desafios em termos sócio-educativos para PNCE, tendo em atenção a 

publico alvo e a limitação dos recursos económicos? 

a) Reforço e criação do Horto escolar, seus elevados custos e o processo de 

financiamento. 

b) A questão da disponibilidade de terreno/espaço para a criação do horto escolar 

versus os novos investimentos na Agricultura, poderá contribuir para o 

desenvolvimento deste programa, tendo em conta as novas formas de recolha 

de recolha da água das chuvas (diques, barragens, banqueta). 

c) O sistema de gestão do programa no que tange o financiamentos e 

sustentabilidade, com a retirada do PAM. 
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d) A proposta da política de criação de uma quota mensal no valor simbólico de 

50$00 mensais por aluno, já inclui a preocupação com as famílias carenciadas e 

numerosas.  

e) Trata-se de um programa com grande rotatividade, e constantes solicitações no 

que toca a formação e remuneração dos quadros afectos ao programa, 

nomeadamente o pessoal que trabalha a nível dos concelhios. Existe alguma 

política que dê resposta a esta questão. 

3.   Tratando – se de um programa com enormes potencialidades. O que considera as 

grandes forças para o seu desenvolvimento e as oportunidades para tal? 

 

4.   Pode – se considerar a crise internacional e as saída do PAM um factor que afecta 

indirectamente este Programa. O que se tem feito para minimizar seus efeitos 

(ponto fraco e ameaças)? 

 

5. Muitos consideram o erradicação da pobreza e exclusão social uma utopia, 

principalmente nos países mais pobres. De que forma o programa pode contribuir 

para a diminuição da pobreza e favorecer a educação? 

 

 

Muito Obrigada pela sua colaboração, 

Dulce Tavares. 
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APÊNDICE C: PLANO DE ACTIVIDADES DE ESTÁGIO 

DIA DE 
SEMANA 

DATA HORA ACTIVIDADES DE ESTÁGIO, REALIZADO NO ICASE DO DIA 22-02-2010 ATÉ 10-09-2010 

Segunda-feira  22-02-2010 8h00 às 16h00 Reunião com todos os colaboradores da sede do ICASE, para a presentação da estagiária, dos 

colaboradores e respectivas funções e, conhecer o espaço físico da instituição, o horário de serviço, o 

regulamento interno e outros. Assinatura do Protocolo de Acordo ente a Aluna e o ICASE. 

Terça-feira 23-02-2010 8h00 às 16h00 Elaboração, apresentação, rectificação e aprovação da proposta do plano de actividade para o estágio. 

Quarta-feira  24-02-2010 8h00 às 16h00 Leitura de documentos sobre o ICASE: estudos, legislação, regulamentos, planos de acção e de actividade, 

relatórios anuais e consultorias. 

Quinta-feira 25-02-2010 8h00 às 16h00 Continuação da leitura de documentos sobre o ICASE: estudos, legislação, regulamentos, planos de acção 

e de actividade, relatórios anuais e consultorias.  

Sexta-feira 26-02-2010 8h00 às 16h00 Continuação e conclusão da leitura dos documentos acima referidos. Entrega do Projecto de Estágio ao 

Supervisor de Estágio (uma versão digitalizado e uma impresso) e Orientador de Estágio (versão 

digitalizado). O envio do protocolo de Acordo (impresso com a assinatura da aluna e do Presidente do 

ICASE) para Faculdade de Ciências Sociais e Humanos para ser assinado pelo Reitor da Faculdade. 

PROGRAMA NACIONAL DE CANTINAS ESCOLARES - PNCE 

Segunda-feira 01-03-2012 8h00 às 16h00 Participação no encontro no MED com alguns os parceiros do ICASE (NU, MED, FAO, Cruz Vermelha 

de Cabo Verde, Cabo Verde Telecom, Cooperação Luxemburguesa, Portuguesa e Chinesa, etc.) para a 

primeira apresentação de proposta de viabilidade do PNCE com retirada do PAM. 

Terça-feira 02-03-2012 8h00 às 16h00 Leitura de documentos sobre o PNCE: regulamento, plano de actividade e de acção de 2008/09 e 

2009/10, consultorias e relatórios anuais. 
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Quarta-feira  03-03-2012 8h00 às 16h00 Continuação da leitura de documentos sobre o PNCE: regulamento, plano de actividade e de acção de 

2008/09 e 2009/10, consultorias e relatórios anuais. 

Quinta-feira 04-03-2012 8h00 às 16h00 Conclusão da leitura dos documentos acima referidos. 

Sexta-feira 05-03-2012 8h00 às 16h00 Apoio nos últimos preparativos do encontro do dia 08-03-2010. Socialização interna da actividade e 

confirmação dos colaboradores do ICASE na participação da actividade e distribuição de 

responsabilidades dos mesmos na actividade. 

  

Segunda-feira 08-03-2010 8h00 às 16h00 Participação no encontro com: Delegados do MED, Responsáveis das Cantinas, Associações Legalizados 

e Comissões Concelhias das Cantinas Escolares para Elaboração de Regulamento do Programa e criação 

de mecanismos de incentivos dos técnicos afectos ao programa, como por exemplo: Prémios para Melhor 

Responsável Concelhio, Melhor Responsável da Cantina, e de Cozinheiras de Cabo Verde. 

Terça-feira 09-03-2010 8h00 às 16h00 Continuação do encontro.  

Quarta-feira  10-03-2010 8h00 às 16h00 Aprovação do regulamento e proposta dos prémios anteriormente referidos, e encerramento do encontro 

pelo Ministro da Educação e Desporto de Cabo Verde - Octávio Tavares, pelas 16h00. 

Quinta-feira 11-03-2010 8h00 às 16h00 Identificação e elaboração da lista dos principais parceiros do PNCE, e potenciais parceiros para 

angariação de fundos para financiamento das actividades que irão decorrer durante o ano lectivo 2009/10. 

Sexta-feira 12-03-2010 8h00 às 16h00 Finalização e entrega de lista supracitada. Entrevista com Administrador de PNCE. 

  

Segunda-feira  15-03-2010 8h00 às 16h00 Criação da base de dados dos parceiros do ICASE, com base nos dados internos fornecidos pela 

Instituição, como por exemplo, os protocolos e contratos. 
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Terça-feira 16-03-2010 8h00 às 16h00 Continuação da elaboração da base de dados. 

Quarta-feira  17-03-2010 8h00 às 16h00 Continuação da elaboração da base de dados. Entrevista Responsável Concelhio da Praia. 

Quinta-feira 18-03-2010 8h00 às 16h00 Continuação da elaboração da base de dados. Entrevista com o Presidente do ICASE. 

Sexta-feira 19-03-2010 8h00 às 16h00 Finalização e Entrega de base de dados dos parceiros da instituição (Contem os seguintes dados: nome da 

instituição, sua natureza, localização, nome do presidente, tipo de protocolo, data e inicio e término do 

protocolo, tipo de apoio, grupo alvo, contactos - email, telefone e fax, discrição do protocolo, etc.).  

  

Segunda-feira  22-03-2010 8h00 às 16h00 Inicio de Visita a Armazéns Centrais e Concelhios. Visitas a amansem da Praia e inventário físico. 

Entrevista com o responsável do armazém da Praia. 

Terça-feira 23-03-2010 8h00 às 16h00 Visita a armazém de São Domingos e São Lourenço dos Órgãos, e inventário físico. Entrevista com 

Responsável Concelhio de São Lourenço dos Órgãos. 

Quarta-feira 24-03-2010 8h00 às 16h00 Visita a armazém do São Salvador do Mundo e Santa Catarina de Santiago, e inventário físico. 

Quinta-feira 25-03-2010 8h00 às 16h00 Visita a armazém de Tarrafal e inventário físico. Entrevista com Responsável Concelhio de Tarrafal e 

Responsável de Armazém. 

Sexta-feira 26-03-2010 8h00 às 16h00 Visita a armazém de São Miguel e Santa Cruz, e Inventário Físico. Finalização de visita e do inventário na 

ilha de Santiago. Entrevista com Responsáveis Concelhios dos dois concelhos. 

  

Segunda-feira 29-03-2010 8h00 às 16h00 Entrega do Relatório Final de Inventário Físico dos Armazém visitados. 

Terça-feira 30-03-2010 8h00 às 16h00 Apoio aos serviço administrativos do programa, como por exemplo, solicitação de pagamento das 

despesas efectuadas, atendimento de telefone, fazer cópias, envio de fax, encaminhamento de pedidos e 
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organização de documentos. 

Quarta-feira 31-03-2010 8h00 às 16h00 Reunião Geral Interno: para fazer balanço das actividades realizadas, socialização das actividades a 

decorrer e por realizar, apresentação de constrangimentos identificados e respectivas propostas de 

melhoria. Acompanhamento das actividades do estágio.  

Quinta-feira 01-04-2010 8h00 às 16h00 Participação na elaboração da proposta final de Encontro Nacional com Delegados do MED, 

Responsáveis Concelhios e Responsáveis de Jardins da Praia, que se realizou na ilha de Santiago - 

Biblioteca Nacional, com intuito de melhor o serviço prestado pelo programa. 

FERIADO NACIONAL 02-04-2010 (Sexta-feira Santa, Paixão de Cristo) 

Segunda-feira 05-04-2010 8h00 às 16h00 Envios de cartas para as empresas que participaram no concurso de Produção e difusão do Spot de 

Sensibilização para uma maior participação dos pais encarregados de educação no funcionamento das 

cantinas escolares. Entrevista com o Ministro da Educação e Desporto de Cabo Verde no MED. 

Terça-feira 06-04-2010 8h00 às 16h00 Apoio no despacho dos documentos e verificação de Géneros Alimentícios para as ilhas do Sal e São 

Nicolau. 

Quarta-feira 07-04-2010 8h00 às 16h00 Concessão de autorização e envio dos Género Alimentícios para as ilhas supracitadas. 

Quinta-feira 08-04-2010 8h00 às 16h00 Actualização da Lista de Fornecedores do Programa. 

Sexta-feira 09-04-2010 8h00 às 16h00 Envio (por e-mail) e entrega (no serviço) da solicitação de Credencial para os Coordenadores a nível de 

cada região junto da ENAPOR e as Alfândegas e, apoio na revisão os contratos dos despachantes Oficiais.  

  

Segunda-feira 12-04-2010 8h00 às 16h00 Envio (por e-mail) e entrega (na delegação do MED da praia) da Revisão do Manual da Logística a todos 
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os Responsáveis Concelhios e Delegados da Educação e Desporto. 

Terça-feira 13-04-2010 8h00 às 16h00 Recepção e confirmação do despacho alfandegários de Género Alimentícios doados pelo a Cooperação 

Chinesa. 

Quarta-feira 14-04-2010 8h00 às 16h00 Apoio no levantamento dos géneros anteriormente referidos. Levantamento de Credencial para os 

Coordenadores a nível de cada região junto da ENAPOR e as Alfândegas. 

Quinta-feira 15-04-2010 8h00 às 16h00 Visita ao Horto Escolar de Ribeira Grande Santiago, com a Responsável de Horto Escolar e Concelhio e a 

Equipa de FAO afecto ao PNCE. 

Sexta-feira 16-04-2010 8h00 às 16h00 Apoio na elaboração das listagens das necessidades a nível logísticos e outros (actualização dos custos de 

manuseamento, movimentação, manutenção dos géneros, supervisionar a gestão dos stock, controlo de 

qualidade nos armazéns, segurança e manutenção, limpeza permanente dos armazéns centrais e a 

formação técnica do pessoal) e os respectivos orçamentos. 

  

Segunda-feira  19-04-2010 8h00 às 16h00 Visita ao EBI de Achada Grande Trás e Frente, conjuntamente com a Equipa ICASE/PNCE e de Saúde 

Escolar. 

Terça-feira 20-04-2010 8h00 às 16h00 Apoio aos serviços administrativos da instituição, como p.e. recepção de alguns pedidos de protocolos de 

apoios aos jardins nacionais com refeições quentes e kits escolares. 

Quarta-feira 21-04-2010 8h00 às 16h00 Participação Cerimónia de Assinatura do Protocolo entre MED, ICASE/PNCE e MADRR (actual 

MAHOT). Entrevista com gestor do EBI de Calabaceira e, conversa informal com uma cozinheira e 

alguns alunos da escola. 

Quinta-feira 22-04-2010 8h00 às 16h00 Seguimento do desenvolvimento da actividade de estágio, revisão das entrevistas. 
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Sexta-feira 23-04-2010 8h00 às 16h00 Reunião Interna com os colaboradores do programa. Entrevista com o Coordenador Nacional da 

Logística do PNCE. 

  

Segunda-feira 26-04-2010 8h00 às 16h00 Encontro Nacional com Delegados de MED e responsáveis Concelhios, responsáveis de jardins, com 

intuito de melhor o serviço prestado pelo programa. Abertura da actividade pela Delegada de Educação e 

Desporto da Praia. Foi abordado questões como participação de pais encarregados de educação dos 

beneficiários; o financiamento e a sustentabilidade do programa; criação de projectos para promoção de 

Horto Escolar e Concelhios.  

Terça-feira 27-04-2010 8h00 às 16h00 2º dia de actividade foi analisado questões como o reforço do acompanhamento na utilização dos fundos  

proveniente da contribuição dos pais e parceiros; Formação SACE, nalguns concelhos onde existem 

equipas novas e a Instalação do Sistema de Segurança em Todos os Armazéns, etc. 

Quarta-feira 28-04-2010 8h00 às 16h00 Continuação e enceramento da actividade supracitada, pelas 17h00, pela Representante das Nações 

Unidades em Cabo Verde - Sra. Petra Lantz. 

Quinta-feira 29-04-2010 8h00 às 16h00 Elaboração de lista dos parceiros de Horto Escolares e Concelhios. Entrevista com Entrevista com gestor 

do EBI de Tira Chapéu, e conversa informar com uma cozinheira e alguns alunos da escola. 

Sexta-feira 30-04-2010 8h00 às 16h00 Participação na elaboração Proposta de Encontro com Parceiros de Hortos Escolares com apoio da 

Coordenadora de Horto Escolar e Concelhio. Entrevista com a mesma. 

  

Segunda-feira 03-05-2010 8h00 às 16h00 Apoio no envio de géneros para ilha de Maio e concelhos de Santa Cruz, Santa Catarina e Tarrafal de 

Santiago. 
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Terça-feira 04-05-2010 8h00 às 16h00 Assinatura de Protocolos com alguns jardins apoios pelo programa, por exemplo, Jardim de Bela Vista - 

Barack Obama e de Terra Branca – Abela.  

Quarta-feira 05-05-2010 8h00 às 16h00 Participação conjuntamente com a equipa de ICASE/PNCE na Visita de Segmento Missão Nações 

Unidas às EBI de Vila Nova e Safende, para ver as condições sanitárias da escola, o estado de conservação 

dos géneros, a confeição dos géneros e respectivos condições higiénicas de manuseamento. 

Quinta-feira 06-05-2010 8h00 às 16h00 Apoio aos serviços administrativos da instituição. Entrevista com o Nutricionista do Programa. 

Sexta-feira 07-05-2010 8h00 às 16h00 Continuação da Visita de Segmento Missão Nações Unidas - EBI de Calabaceira.   

  

Segunda-feira 10-05-2010 8h00 às 16h00 Continuação da Visita de Segmento Missão Nações Unidas as EBI´s Eugénio Tavares e Nova Presidência. 

Terça-feira 11-05-2010 8h00 às 16h00 Continuação da Visita de Segmento Missão Nações Unidas a EBI de Tira Chapéu. 

Quarta-feira 12-05-2010 8h00 às 16h00 Socialização do serviço de secretaria, para a substituição da Secretária do Presidente, durante 7 dias úteis.  

Quinta-feira 13-05-2010 8h00 às 16h00 Marcação de Audiência, actualização da agenda do presidente, despacho e encaminhamento de pedidos, 

beneficiários e chamada telefónica, e outros. Entrevista com o Coordenadora Logística de Sotavento. 

Sexta-feira 14-05-2010 8h00 às 16h00 Marcação de Audiência, recepção e encaminhamento de pedidos de apoio e correspondência para o 

presidente. 

  

Segunda-feira 17-05-2010 8h00 às 16h00 Elaboração de Proposta de Protocolo entre ICASE e Cabo Verde Telecom. Encaminhamento de 

beneficiários e marcação de entrevista no âmbito do concurso de recrutamento externo de dois 

colaboradores para o Projecto de Saúde Escolar afecto a Cooperação Luxemburguesa. 
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Terça-feira 18-05-2010 8h00 às 16h00 Finalização da planificação da reunião do Presidente com Consultor de Saúde e Cantinas Escolares da 

Cooperação Luxemburguesa em Cabo Verde e sua equipa. Encaminhamento dos processos despachados 

/ homologados pelo presidente, para os parceiros e de outros serviços; marcação da entrevista de 

recrutamento supracitado. 

FERIADO MUNICIPAL 19-05-2010 (Quarta-feira - Munícipe da Praia) 

Quinta-feira 20-05-2010 8h00 às 16h00 Marcação de audiência, recepção e encaminhamento dos candidatos do concurso anteriormente referido. 

Sexta-feira 21-05-2010 8h00 às 16h00 Recepção e "instalação" dos convidados para a reunião de arranque do Projecto Saúde Escolar - 

Cooperação Luxemburguesa CV/075. 

  

Segunda-feira 24-05-2010 8h00 às 16h00 Apresentação dos novos colaboradores do ICASE afectos ao Programa de Saúde Escolar. Apresentação 

do plano de estágio para o DASE que arranca no dia 31-05-2010. Entrevista com o gestor da escola. 

Terça-feira 25-05-2010 8h00 às 16h00 Visita ao Horto Escolar de Tarrafal e São Miguel. Entrevista com o Delegado de Educação e Desporto de 

Tarrafal. 

Quarta-feira 26-05-2010 8h00 às 16h00 Actividade com a Representante da Empresa Sumol+ Compal e a Equipa do Projecto Saúde Escolar e do 

PNCE no EBI de Vila nova, para a promoção de hábitos saudáveis de alimentação nas escolas. 

Quinta-feira 27-05-2010 8h00 às 16h00 Apoio ao serviço administrativo. Reunião com a Representante da Empresa Sumol+ Compal na FICASE, 

assinatura de Protocolo e apresentação de estratégias para o reforço de parcerias entre as partes. 

Sexta-feira 28-05-2010 8h00 às 16h00 Solicitação de pagamento dos funcionários afectos ao PNCE - Cozinheiras; entrega de contratos as novas 

cozinheiras e responsáveis de armazéns. Balanço do meu estágio no PNCE e apresentação de plano 

actividade realizado no programa durante três meses (01-03-2010 até 28-05-2010) 
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DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - DASE 

Segunda-feira  31-05-2012 8h00 às 16h00 Visita com a Equipa de DASE e o Presidente do ICASE, a Escola Secundária de Amílcar Cabral, para 

socializar os beneficiários das alterações de regulamento afecto aos programa de DASE, com intuito de 

melhor o serviço, aumentar o acesso e promover maior número de entrada de beneficiário, como também 

intensificar o controlo e segmento dos apoios em conjunto com a escola e os pais encarregados de 

educação. 

FERIADO NACIONAL 01-06-2010 (Terça-feira, Dia Internacional da Criança) 

Quarta-feira  02-06-2012 8h00 às 16h00 Leitura dos documentos sobre DASE: regulamento, plano de actividade de 2009/10, e de acção de 2008 a 

2010, relatórios e consultorias, dados estatístico da pobreza nacional (discriminados por lhas e conselhos), 

acesso e frequência das crianças, jovens e adultos à educação, 

Quinta-feira 03-06-2012 8h00 às 16h00 Continuação da leitura dos documentos anteriormente referidos 

Sexta-feira 04-06-2012 8h00 às 16h00 Continuação e finalização da leitura.  

  

Segunda-feira 07-06-2010 8h00 às 16h00 Apoio no segmento do programa; recepção de facturas para pagamento e respectivos justificativos das 

facturas liquidadas; recepção e encaminhamento de beneficiários que tem audiência a Directora de DASE. 

Terça-feira 08-06-2010 8h00 às 16h00 Organização e entrega a Directora de DASE, as reclamações e sugestões efectuadas durante o mês Maio 

para análise. Entrevista com a Directora de DASE. 

Quarta-feira  09-06-2010 8h00 às 16h00 Participação na elaboração de plano de deslocação da equipa de DASE, para a Escola Secundárias das 

ilhas de Santiago. 
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Quinta-feira 10-06-2010 8h00 às 16h00 Palestra "Relação escola - família" com alunos, professores, pais encarregados de educação e familiares da 

escola Secundária de Armando Napoleão Fernandes e, alunos e responsáveis da Residência de Assomada. 

Sexta-feira 11-06-2010 8h00 às 16h00 Encontro com Subdirectores de Assuntos Sociais e Comunitários - SASC do Concelho de Santa Catarina 

de Santiago (Escolas Secundárias de: Amílcar Cabral, Armando Napoleão Fernandes, Técnica de 

Assomada e Carlos Alberto Gonçalves) para concertação de novas directivas dos programas sócio-

educativos do ICASE, e levantamento de necessidades e dificuldades dos beneficiários do programa. 

  

Segunda-feira 14-06-2010 8h00 às 16h00 Inicio de visita as Escolas Secundárias da Praia, com alunos pais encarregados de educação e familiares, 

para socialização dos programas, levantamentos de necessidades dos beneficiários, conhecer os 

beneficiários e os responsáveis pela atribuição do apoio, sensibilizar dos envolvidos no processo para a 

participação intensiva. 1ª dia de Visita a Escola Secundário Abílio Duarte e Centro Educativo de Mira 

Flores. 

Terça-feira 15-06-2010 8h00 às 16h00 2ª dia de visita - Escola Secundária Amor de Deus e Cesaltina Ramos. Entrevista com SASC de Escola 

Secundária de Cesaltina Ramos. 

Quarta-feira  16-06-2010 8h00 às 16h00 3ª dia de visita - Escola Secundária Pedro Gomes e Achada Grande. Entrevista com SASC de Escola 

Secundária de Achada Grande. 

Quinta-feira 17-06-2010 8h00 às 16h00 4ª dia de visita - Escola Secundária Manuel Lopes e Constantino Semedo.  

Sexta-feira 18-06-2010 8h00 às 16h00 5ª dia de visita - Escola Secundária Domingos Ramos e Cónego Jacinto. Entrevista com Director de 

Cónego Jacinto. 
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Segunda-feira  21-06-2010 8h00 às 16h00 6º e ultimo dia de visita - Escola Secundária Regina Silva, com actividades, palestras sobre a educação, o 

papel de ICASE e o engajamento da sociedade civil na luta contra pobreza e exclusão educativo. 

Enceramento as 16h30, pelo Presidente do ICASE. 

Terça-feira 22-06-2010 8h00 às 16h00 Elaboração do relatório de deslocação às escolas e actividades realizas de 14 a 21 de Junho de 2010. 

Quarta-feira  23-06-2010 8h00 às 16h00 Apresentação do relatório, contributos e concertação e entrega do relatório supracitado. Entrevista com 

SASC de Escola Secundária Manuel Lopes. 

Quinta-feira 24-06-2010 8h00 às 16h00 Apoio aos serviços administrativos, como p.e. envio de fax, cópias, atendimento de beneficiários e 

marcação de audiência com a directora de DASE, recepção de justificativos de pagamento. Entrevista com 

a Responsável de Residência Estudantil de ICASE. 

Sexta-feira 25-06-2010 8h00 às 16h00 Apoio na criação de equipa de trabalho / atribuição de responsabilidade para a campanha de lançamento 

de Kits escolares a nível Nacional, e Criação de Unidade Orgânica e Aquisição. Participação no encontro 

com gestores e associações comunitárias, para estipulação de Prazos de entrega de lista dos beneficiários e 

quotas por escolas.  

  

Segunda-feira  28-06-2010 8h00 às 16h00 Continuação da actividade supracitada. Actualização do Programa Kits Escolares para o próximo ano 

lectivo 2010/11, análise de orçamento disponibilizado, identificação de empresas para mobilizações de 

recursos para financiamento da actividade. 

Terça-feira 29-06-2010 8h00 às 16h00 Apresentação da proposta de nomes de empresas para solicitar parcerias no âmbito do programa, 

contributos e finalização da lista. Elaboração da carta para enviar aos potências financiadores/ mobilização 

de recursos financeiros  
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Quarta-feira 30-06-2010 8h00 às 16h00 Homologação da carta e lista pelo Presidente de ICASE, envio dos pedidos e proposta para recolhas de 

subsídios. Apresentação da lista da equipa interna do ICASE na distribuição de Kits Escolares e da 

comissão para abertura / análise das cartas propostas de concurso. 

Quinta-feira 01-07-2010 8h00 às 16h00 Recepção das propostas de aquisição de materiais didácticos, e respectivo encaminhamento para directora 

de DASE e sua equipa de trabalho, com conhecimento do Presidente de ICASE. Reunião na Residência 

Estudantil da praia com os beneficiários para balanço do ano lectivo.  

Sexta-feira 02-07-2010 8h00 às 16h00 Apoio na revisão de análise da revisão do orçamento e finalização. Elaboração de plano de distribuição 

(ajuda de custos, data de lançamento e respectivas distribuição, local de distribuição e beneficiários para 

acto simbólico de cerimónia de entrega). Recepção de lista dos EBI´s para identificação dos beneficiários 

do programa. 

FERIADO 05-07-2010 (Segunda-feira, Dia da Independência de Cabo Verde) 

Quarta-feira 06-07-2010 8h00 às 16h00 Apoio a equipa de DASE, no lançamento e organização da base de dados dos beneficiários contemplados 

com kits escolares. 

Quinta-feira 07-07-2010 8h00 às 16h00 Continuação e encerramento da lista de beneficiários. Entrevista com a Directora da Residência Estudantil 

da Praia. 

FERIADO NACIONAL 08-07-2010 (Sexta-feira, Campanha "Limpar Cabo Verde" para dar combate à Dengue, com intuito de melhorar as 

condições sanitárias e eliminar os principais focos de mosquitos, através da sensibilização e engajamento da população e entidades. Decorreu nas 

instalações do ICASE, arredores e armazéns da praia). 

Segunda-feira 12-07-2010 8h00 às 16h00 Identificação e visita do espaço físico do armazém para composição de kits. Recolha de factura para 

compra de materiais de campanha. 
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Terça-feira 13-07-2010 8h00 às 16h00 Análise da comparticipação das empresas patrocinadoras da campanha. Entrevista com o Administrador 

da Universidade Jean Piajet de Cabo Verde e SASC, na universidade.  

Quarta-feira 14-07-2010 8h00 às 16h00 Comunicação dos despacho de concepção de apoios aos alunos que solicitaram poios pontuais para 

liquidação de dividas de propinas, e respectivas escolas a factura de liquidação de divida dos mesmos 

alunos. 

Quinta-feira 15-07-2010 8h00 às 16h00 Reunião de acompanhamento do processo da campanha, com todos os colaboradores do ICASE. 

Contacto telefónico com as empresas para informar da proposta de elaboração de spots publicitários da 

respectiva campanha. Entrevista na Universidade de Cabo Verde, com a SASC na referida escola. 

Sexta-feira 16-07-2010 8h00 às 16h00 Entrega das seguintes proposta para melhoria do serviço de DASE: Plano de Actividade para o próximo 

ano lectivo 2010/11; Modelo de nota explicativo e requisição de fundo para pagamento de material 

escolar, uniforme, transporte escolar e outras despesas escolares. Entrega do relatório de plano de 

actividade realizado do dia 31 de Maio até 16 de Julho de 2010.  

PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR 

Segunda-feira 19-07-2010 8h00 às 16h00 Leitura dos documentos sobre Programa de Saúde Escolar: plano de actividade de 2009/10, e de acção de 

2009/10 e relatórios. 

Terça-feira 20-07-2010 8h00 às 16h00 Leitura dos documentos sobre Programa de Saúde Escolar: plano de actividade de 2009/10, e de acção de 

2009/10 e relatórios. 
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Quarta-feira 21-07-2010 8h00 às 16h00 Participação na reunião de concertação do Projecto de Promoção e Divulgação dos Direitos da Criança 

nas Comunidades promovido pelo ICCA, com o objectivo de levar ao conhecimento das Comunidades os 

serviços prestados pelas diferentes Instituições para que a própria Comunidade saiba onde e como 

encontrar respostas à sua problemática, no âmbito da promoção e defesa dos direitos da 

Criança/Adolescente, tendo como parceiros: CEJ, DS, DGRNI / PRN, DGEFA, FCS, CCCD, FIF, 

AZM, CNDHC, ICASE, A PONTE, ICIEG, VERDEFAM, ALDEIAS SOS, BORNEFONDEM, 

ACRIDES, CASA DO DIREITO, CASA DO CIDADÃO.  

Quinta-feira 22-07-2010 8h00 às 16h00 Preparação de documentos para dar a conhecer os programas de FICASE: panfletos e desdobrável, livros 

de saúde escolar e explicar o modo adequado do uso da água, fazer higiene oral e corporal (para distribuir), 

vídeos educativos, como p.e. "Zé tchocu", angariar padrinhos e informar dos critérios de secção dos 

beneficiários e de candidatura e acesso ao programa. e apresentação da proposta o presidente o ICASE e 

ao Consultor de Saúde e Cantinas Escolas da Cooperação Luxemburguesa em Cabo Verde - CSCECCV. 

Sexta-feira 23-07-2010 8h00 às 16h00 Homologação do documento, autorização de deslocação, requisição de ajuda de custo, materiais e veículos 

para deslocação para o trabalho de terreno. 

  

Segunda-feira  26-07-2010 8h00 às 16h00 1º Deslocação a comunidade de Calabaceira - complexo EBI de Calabaceira.  

Terça-feira 27-07-2010 8h00 às 16h00 2º Deslocação a comunidade de Safende - Associação Zé Moniz. 

Quarta-feira 28-07-2010 8h00 às 16h00 3º Deslocação a comunidade de Salineiro. 

Quinta-feira 29-07-2010 8h00 às 16h00 4º Deslocação a comunidade de ASA - Cobon - Praça Comunitário. 

Sexta-feira 30-07-2010 8h00 às 16h00 5º Deslocação a comunidade de São Martinho Pequeno - Complexo do EBI local. 
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Segunda-feira 02-08-2010 8h00 às 16h00 6º Deslocação a comunidade de Achada Grande Trás - Centro Comunitário. Entrevista com a 

Coordenadora do Programa de Saúde Escolar. 

Terça-feira 03-08-2010 8h00 às 16h00 7º Deslocação a comunidade de Castelão - Centro Comunitário. 

Quarta-feira 04-08-2010 8h00 às 16h00 8º Deslocação a comunidade de Porto Mosquito - Centro Comunitário. Enceramento da actividade pela 

Presidente do ICCA. 

Quinta-feira 05-08-2010 8h00 às 16h00 Elaboração do relatório de deslocação realizado do dia 26 de Julho a 4 de Agosto de 2010, 

Sexta-feira 06-08-2010 8h00 às 16h00 Entrega e finalização do estágio no Programa de Saúde Escolar.  

PROGRAMA DE APADRINHAMENTO - AP 

Segunda-feira 09-08-2010 8h00 às 16h00 Reunião com a Coordenadora do Programa de Apadrinhamento e com a estagiaria do Programa Estágio 

de Administração Pública, para socialização do funcionamento do programa: natureza, enquadramento 

histórico e da sua acção, os objectivos, estratégia de mobilização de recursos financeiros e angariação de 

padrinhos. 

Terça-feira 10-08-2010 8h00 às 16h00 Leitura dos documentos sobre Programa de Apadrinhamento: plano de actividade e de acção 2009/10, 

base de dados do programa, e relatórios. 

Quarta-feira 11-08-2010 8h00 às 16h00 Contacto por telefone dos Ex-beneficiários do ensino superior e técnico profissional que assinaram a 

declaração de compromisso (em anexo), que já terminaram os estudos e estão a trabalhar, para apadrinhar 

um aluno do ensino secundário, como o valor mínimo mensal de 1500$00 (Mil e quinhentos escudos), e 

marcar audiência com a coordenadora do programa para sensibilização do compromisso assumido. 

Actualização da base de dados do programa. 
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Quinta-feira 12-08-2010 8h00 às 16h00 Audiência com 15 Ex-beneficiários: socializamos os critérios de selecção dos aluno e o regulamento, 

informar das penalizações da não assunção do compromisso assumido, da importância do 

apadrinhamento para esses alunos, famílias, comunidade local e escolar, e o seu contributo para a 

educação, etc. e finalização da base de dado anteriormente referido. 

Sexta-feira 13-08-2010 8h00 às 16h00 Solicitação às escolares, o aproveitamento escolar e do justificativo de pagamento das despesas escolares, 

nomeadamente o pagamento de propina, material escolar, uniforme e transporte escolar (para alunos das 

zonas rurais ou distantes da escola), dos alunos beneficiários. 

  

Segunda-feira 16-08-2010 8h00 às 16h00 Confirmação da recepção de algumas notas e justificativos enviados pelas Escolas Secundárias (Abílio 

Duarte, Constantino Semedo, Manuel Lopes, Cova Figueira). Solicitações de informações sócio-escolar 

dos alunos que não obtiveram aprovação. Envio da lista de alunos por apadrinhar, para selecção de acordo 

com sua disponibilidade financeira do padrinho - Manuel Lisboa Silva. 

Terça-feira 17-08-2010 8h00 às 16h00  Audiência com 13 Ex-beneficiários: socializamos os critérios de selecção dos aluno e o regulamento, 

informar das penalizações da não assunção do compromisso assumido, da importância do 

apadrinhamento para esses alunos, famílias, comunidade local e escolar, e o seu contributo para a 

educação, etc. Marcação de audiências e finalização da base de dados. 

Quarta-feira 18-08-2010 8h00 às 16h00 Envio de alguns relatórios de fundos dos padrinhos, anexado a nota de cobertura (via e-mail), com todas 

as informações referentes as despesas com alunos beneficiários do programa, no ano lectivo 2009/10. 

Reuniões com alguns pais encarregados de educação dos alunos beneficiários do programa que não 

obtiveram aproveitamento escolar positivo. Visita de segmento a casa um beneficiário, para fazer 
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levantamento de necessidade, perceber e conhecer as condições em que vive e os seus familiares. 

Quinta-feira 19-08-2010 8h00 às 16h00 Participação na proposta de revisão do Programa de Apadrinhamento "Um dia com a ICASE", para 

ampliar o campo de acção do programa e flexibilizar a disponibilidade dos padrinhos e futuros padrinhos. 

Podendo assim, incluir não só empresas, mas também grupos de pessoas ou pessoas singulares. Entrega da 

proposta de actualização de base de dados de apadrinhamento - ficheiro do padrinho, fichas de 

atendimento e individual de padrinho, boletim de candidatura, guia de entrega ao aluno e /ou encarregado 

de educação. 

Sexta-feira 20-08-2010 8h00 às 16h00  Apoio no envio de convites para empresas, entidade, escolas, ONG’s, instituições pública e privadas para 

a abertura e acto simbólico da campanha de distribuição de Kits Escolares do ano lectivo 2010/1, que se 

realizou no conselho de Tarrafal no dia 11 de Setembro de 2010.  

  

Segunda-feira 23-08-2010 8h00 às 16h00 Integração numa equipa com dois Técnico do Projecto Saúde Escolar da cooperação Luxemburguesa, 

para organização de um Concurso Público enquadrado no Projecto CVE/075 “Saúde Escolar e Cantinas 

Escolares”, financiado pela Cooperação Luxemburguesa, para financiar micro - projectos de carácter 

social, que promovam a adopção de hábitos de higiene e comportamentos saudáveis. Com início no dia 17 

de Janeiro de 2011 e, decorre até o dia 15 de Fevereiro do mesmo ano e, divulgado nos seguintes meios de 

comunicação. 1º dia Fez-se atribuição responsabilidades, expectativas da instituição/cooperação e data de 

entrega da estrutura do concurso (31-08-2010), e a socialização dos documentos, natureza dos projecto e 

respectivo regulamento.  

Terça-feira 24-08-2010 8h00 às 16h00 Levantamento de nomes e contactos associações, ONG’s, escolas e instituição que tem protocolos com 
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ICASE. 

Quarta-feira 25-08-2010 8h00 às 16h00 Socialização e organização das informações sobre as instituições anteriormente referidas, e distribuição de 

tarefas. 

Quinta-feira 26-08-2010 8h00 às 16h00 Criação do Modelos de Concurso Público para Financiamento de Micro-Projecto.  

Sexta-feira 27-08-2010 8h00 às 16h00 Elaboração: Modelo de Pedido de Transferência, Nota de imprensa e de Relatório Final. 

  

Segunda-feira 30-08-2010 8h00 às 16h00 Elaboração: Convite para entidades de ilha de Santiago e para o evento de assinatura do contrato, e criação 

do endereço electrónico da equipa de micro - projecto. Entrega dos documentos ao Presidente do ICASE 

e Consultor de Saúde e Alimentação Escolar da Cooperação Luxemburguesa em Cabo Verde, para sua 

validação. 

Terça-feira 31-08-2010 8h00 às 16h00 Rectificação do Modelo de Pedido de Transferência e de Relatório Final, entrega para a 2º  validação dos 

documentos. Homologação e finalização do documento. Envio (por e-mail) do comunicado interno para 

dar conhecimento do concurso de micro - projecto, com conhecimento do Presidente. Fim do Estágio de 

Mestrado, e um lanche com todos os colaboradores, para comemorar o término do estágio e assinatura do 

contrato de trabalho com instituição. 

      Nota: Todas as tarefas que desempenhei e as proposta que apresentei a instituição, foi com apoio dos técnicos e/ou responsáveis do programa. 
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Apêndice D: Propostas para melhoria de alguns programas  

Proposta 1: Plano de actividade de DASE - ano lectivo 2010/11 
 

PROGRAMA MATERIAL DIDÁCTICO 

Objectivo 
Geral 

Objectivos 
específicos Actividades  

Cronograma de Execução 
Parceiros Resultados 

Esperados 

Igualdade 
de Acesso 

e de 
Sucesso 
Escolar 

Fornecer  
todos os 

materiais 
solicitados  

Criação de equipa de trabalho/atribuição de 
responsabilidade  

DGPOG, BGEBS, 
ONG'S, Empresas 
Patrocinadoras; 
Lux Development 

Aumento de 
alunos a serem 
beneficiários 

com Kits 
Escolares 

Identificação do UGA (Unidade Orgânica e 
Aquisição); 

Actualização do Projecto Kits Escolares; 

Análise do orçamento disponibilizado  
Lançamento do concurso para aquisição dos 
materiais  

Criação comissão p abertura/análise d cartas 
propostas; 

Assinatura dos contratos  

Mobilização de recursos financeiros  

Permitir a 
entrada e 

permanência 
dos alunos mais 

carentes do 
sistema 

educativo 

Identificação de beneficiários; 

Eficácia na 
identificação de 

beneficiários 

Encontros c Gestores e Associações 
Comunitárias; 

Estipulação de prazos de entrega das listas, 
Reuniões periódicas acompanhamento do 
processo; 
Escolha do concelho para o lançamento da 
campanha; 
Elaboração do plano de distribuição a nível 
nacional  
Identificação e contratação d 1 empresa para 
logística; 

Elaboração de quotas para os concelhos; 

Inventário físico do armazém 

Calcular e requisitar as ajudas de custo  

Melhorar 

Recolha d facturas p/ a compra d materiais d 
campanha  

Envolvimento 
total dos 

Delegados do 
MED, Gestores 
e Professores 1º 
ciclo do Ensino 

Secundário 

Análise das contrapartidas d empresas 
patrocinadoras; 

Recepção de kits no armazém  
Acompanhamento e controlo do serviço d 
composição  

Organização dos sectores para a distribuição; 

Últimos acertos para o lançamento da campanha:  

Distribuição de kits escolares a nível nacional; 
Fecho da primeira remessa e preparação da 
segunda  
Pagamentos dos gastos efectuados e fecho de 
contas; 

Balanço Geral 

PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR E PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO DO ENSINO SECUNDÁRIO 

Objectivo 
Geral 

Objectivos 
específicos Actividades  

Cronograma de Execução 
Parceiros Resultados 

Esperados 

Igualdade 
de Acesso 

e de 
Sucesso 
Escolar 

Estimular a 
frequência e 

assiduidade às 
aulas 

Definição de quotas 

DGEBS; CRP-SN; 
DGPOG; 

Lux Development; 
ONG´s, Escolas 

Secundarias 

Aproveitamento 
escolar de 
todos os 

beneficiários 

Comunicados das quotas às escolas secundárias 

Abertura das candidaturas 

Decorrência do concurso 

Envio dos resultados  

Aprovação das listas 
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Recolha de Facturas do 1º trimestre 
Actualização da base de dados dos dois 
programas 

Minimizar os 
encargos das 
famílias mais 

desfavorecidas 

Pagamento das primeiras tranchas de propinas 

Aumentos do 
Orçamentos e 
consequente 
aumento de 
beneficiários 

Pagamento das primeiras mensalidades de PTE 

Estabelecimentos de Contratos com Condutores 

Seguimento do funcionamento dos programas 

Recepção de justificativos 

Recolha de Facturas do 2º trimestre 

Pagamento das segundas tranchas de propinas 

Pagamento das segundas mensalidades de PTE 

Recepção de justificativos 

Seguimento do funcionamento dos programas 

Melhorar as 
condições de 

aprendizagem e 
estimular os 

alunos para o 
estudo 

Recolha de Facturas do 3º trimestre 

Melhorias em 
todos os níveis 

de 
funcionamento 
dos programas 

Encontro com os beneficiários 
Encontro com Subdirectores para Assuntos S. 
Comunitários  
Palestra com os pais e professores "Relação 
Escola / Família" 
Pagamento das terceiras tranchas de propinas 

Pagamento das terceiras mensalidades de PTE 

Recepção de justificativos 

Balanço do funcionamento do ano lectivo 

Analise Orçamental 

Proposta de actividades para 2012 

PROGRAMA RESIDÊNCIAS ESTUDANTIS 

Objectivo 
Geral 

Objectivos 
específicos Actividades  

Cronograma de Execução 
Parceiros Resultados 

Esperados 

Igualdade 
de Acesso 

e de 
Sucesso 
Escolar 

Garantir espaço 
propicio para 

estudo  

Aprovação e promulgação pelo MED do 
regulamento das RE para o acesso dos alunos 
do Ensino Superior nas Residências 
Estudantis. 

DGEBS;  
DGPOG; Lux 
Development; 

ONG´s, Escolas 
Secundarias 

Técnicos 
capacitados 

Criação de quadros da Residência, com 
funcionário contratados pela residência 

Interacção entre 
residentes 

Visitas periódicas de seguimento. Análise dos 
relatórios de funcionamento. Identificação 
dos problemas 

Aproveitamento 
escolar de 
todos os 

beneficiários 

Estabelecer contacto directo com o 
Nutricionista 

Desenho e desenvolvimento de pequenos 
projectos de aquisição de materiais para as 
Residências 

Actualização do Duodécimo de forma a 
poder cobrir as despesas correntes das 
residências Capacitação de 

funcionários das 
residências 

Melhores 
equipamentos e 

mais 
estratégias para 
garantir o auto 

sustento 

Acções de formação/reciclagem aos 
monitores para trabalhar com os jovens, 
sobretudo nas áreas de psicologia 
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PROGRAMA BOLSA / SUBSÍDIO DE ESTUDO DO ENSINO SUPERIOR MÉDIO TÉCNICO PROFISSIONAL 

Objectivo 
Geral 

Objectivos 
específicos Actividades  

Cronograma de Execução 
Parceiros Resultados 

Esperados 

Igualdade 
de Acesso 

e de 
Sucesso 
Escolar 

Assegurar o 
prosseguimento 

de estudo 

Definição de quotas 

DGEBS;  
DGPOG; Lux 
Development; 

ONG´s, Escolas 
Secundarias, 

Universidades 

Maior número 
de padrinhos 

Comunicados das quotas às Universidades 

Renovações de Bolsa 

Abertura das candidaturas 

Decorrência do concurso 

Envio dos resultados  

Análise de possíveis duplicações 

Aprovação das listas 

Estimular 
pequenos 

empreendedores 
por meio da 

formação 
profissional 

Recolha de Facturas do 1º trimestre 

Mais jovens 
caboverdeanos 
com formação 

superior 

Actualização da base de dados do programa 

Pagamento das primeiras tranchas de subsídio 

Seguimento do funcionamento dos programas 

Estabelecimento de protocolos de parcerias 

Recepção de justificativos 

Recolha de Facturas do 2º trimestre 

Pagamento das segundas tranchas de subsídio 

Recepção de justificativos 

Recolha de Facturas do 3º trimestre 

Combater o 
abandono 
escolar no 

ensino superior 

Encontro com os beneficiários 

Bom proveito 
deste subsidio 
aumentando a 

taxa de 
aprovações 

Encontro com Responsáveis serviços académicos 

Pagamento das terceiras tranchas dos subsídios 

Recepção de justificativos 

Actualização das aprovações 

Contacto com possíveis padrinhos 

PROGRAMA de APADRINHAMENTO 

Objectivo 
Geral 

Objectivos 
específicos Actividades  

Cronograma de Execução 
Parceiros Resultados 

Esperados 

Igualdade 
de Acesso 

e de 
Sucesso 
Escolar 

Combater o 
abandono 

escolar  

Identificar os alunos em risco de abandono 
escolar e da situação socioeconómica da família 

DGEBS;  
DGPOG; 

CAVIBEL, 
Sumol+COMPAL; 

TELECOM e 
Outros 

Aumentar o 
nível de 

frequência 
escolar 

Actualização de base de dados referente ao 
programa 
Criação de novo modelo de base de dados para o 
programa 

Análise dos dados estatísticos para identificar os 
conselhos com maior abano escolar por razões 
económicas 

Promoção de encontros com pais e encarregados 
de educação dos alunos apadrinhados 
Maior divulgação do programa junto de 
associações comunitárias e comunidades mais 
distantes 
comunicação intensa e permanente com as 
escolas e subdirectores ASC. 

Assegurar a 
educação das 

Distribuição de materiais escolares que asseguram 
a frequência as aulas 

Maior 
aproveitamento 
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crianças 
oriundas de 

famílias menos 
favorecidas 

Pagamentos de propinas e transportes para 
alunos apadrinhados 

escolar 

Acompanhar regularmente os alunos 
apadrinhados 

Promover campanhas de sensibilização junto das 
famílias e comunidades para incentivar a 
frequência das aulas 

Entrega de relatório aos padrinhos 

Promover a 
educação 

participativa 

Promover actividades para angariação de fundos 
(padrinhos) 

Maior nº de 
padrinhos 

Realizar encontros com padrinhos e comunidade 
educativas 

Concepção de spots que apelam a sociedade civil 
a participar na educação dos alunos com menos 
recursos 

Concepção de desdobráveis e fichas de 
apadrinhamento 

Promover encontros com Subdirectores de ASC 
para maior concertação dos dados dos alunos 
apadrinhados 

Realizar o projecto "um dia com ICASE" 

Angariação interna de padrinhos 
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Proposta 2: GUIA DE ENTREGA AO ALUNO 

 

O Programa de Apadrinhamento, vem proceder a entrega a /ao ------------------------------

----------------------------------------------------------------- de ------------------------- de 

escolaridade, da Escola -----------------------------------------------------------------------------------, 

os seguintes materiais escolares: 

 

_______ Caderno (s) de Linha (s) 

_______ Caderno (s) Liso (s) 

_______ Caderno (s) Quadriculado (s) 

_______ Régua 

_______ Compasso 

_______ Transferidor 

_______ Esquadro 

_______ Borracha  

_______ Apara-lápis 

_______ Caneta (s): 

_______ Lápis Carvão  

_______ Mochila 

_______ Uniforme 

_______ Bata 

_______ Livro (s) 

 

Data: 

  Entreguei                                                                                                         Recebi  

____________________                                                              _______________________ 
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Proposta 3: APADRINHAMENTO --- Boletim de Candidatura 
 

 
1. GENERALIDADES Boletim Nº   

Ano Lectivo 20____/20____ Escola:_______________________________ 
   

        

 

1.2. INFORMAÇÃO ESCOLAR 

Ciclo: _____    Ano: _____  Turma: ____  Nº _____ Repetente? _____   Área: ___________________ 

        Média (Anual/trimestral): _______________ 

Comportamento: Bom___ Raz___  Mau___   Aproveitamento: MBom ___ Bom____ Suficiente ____ Mau____ 

          2.  IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 

Nome: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Naturalidade: ______________________________________  Concelho: __________________________________________________________ 

Data de Nascimento: _____/______/_______             Idade: _________             BI/Outros : ____________________________________________ 

Arquivo de Identificação: ______________________________________________________________________    Data: _____/ _____/_______ 

FILHAÇÃO: Pai: ________________________________________________ Morada: _____________________________________________ 

 
Profissão: ___________________________________________ Telefone/móvel: _______________________________________ 

 
Mãe: _______________________________________________ Morada: _____________________________________________ 

 
Profissão: ___________________________________________ Telefone/móvel: ______________________________________ 

          Encarregado de Educação:  _________________________________________________________     Grau de Parentesco: _________________ 

Morada: _______________________________ Profissão: ___________________________ Telef.: ____________________________________ 

          3. AGREGADO FAMILIAR 

Nome 
Grau de 

Parentesco 
Idade 

Situação Sócio 
Profissional 

Vencimento mensal 
Ano de 

escolaridade 

 
          

 
          

          4. DISTÂNCIA A PERCORRER 

Local de Residência: __________________________________________________, dista à __________________________________ Km da escola 

Necessidade de transporte?   Não ______    Sim ______  - Custo: diário _________$00  ----- mensal _________$00 

          5. ESCALÃO DE PROPINA 

Ciclo / 
Escalão 

Rendimentos Inscriçã
o 

1ª 
Prestação 

2ª     
Prestação 

3ª 
Prestação 

Total Anual 
a pagar Pai Mãe Outro Total 

  
                

  
                

  
                

Data Limite de Pagamento           

          Foi beneficiário de algum apoio da ICASE?  Sim_______                Não______                  Quando (ano Lectivo) __________________ 

          Neste momento beneficia de ajuda financeira de alguma outra entidade de serviço social? Não_____ Sim_____ 

Qual? ______________________________________________________ 
    

          OBS: 

          Aluno(a) /Encarregado de Educação 
  

Assinatura da Escola 

   Foto do Aluno 
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Proposta 4: Apadrinhamento - Ficha de Atendimento 
 

Data. _____/_____/______ 
       

          Dados Do(a) Requerente 

          Nome: ___________________________________________________  Residência ____________________________ 

Concelho:_________________________ Ilha:__________________    Contacto: ______________________________ 

 ASSUNTO:_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

          A FAVOR DE:                  

Nome: _________________________________________________   Ano de Escolaridade: __________ 

Turma:__________   Nº:________ Nome de Escola:_____________________________________________________ 

Concelho: ___________________________________________  Ilha: _______________________________________ 

Orfão? Não: ______      Sim: ______ (de: Mãe______   Pai______   Mãe e Pai: ______) 

Apadrinhado? Sim:_______      Não: _______    Que tipo de apoio necessita? Propina:____    Mat. Didácticos____ 

Uniforme:____    Transporte:_____    C. Básica:_____ Outros: _____ (______________________________________) 

Beneficiou de algum tipo de apoio da ICASE?   Não______    Sim_____(Qual:_____________________________) 

Aproveitamento escolar do Ano transacto:                    Aprovou_______                                    Reprovou:_________ 

          INFORMAÇÕES SOCIO-ECONOMICA 

Encarregado(a) de Educação:  ___________________________________________ Grau de parentesco em relação 

ao aluno: Mãe_____          Pai______        Irmã(ão)_____       Tia(o)______   Outro: ____________________________ 
Trabalha? Não____   Sim____  Onde?_______________________________ Rendimento Mensal: 
____________________ 

Nº de irmãos que estudam no:  EBI:_____    Escola  Secundária. _______      Universidade: _________  

Quantos são beneficiários dos programas da ICASE? ______  Tipo:________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Outras Informações: ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Documentos em Anexo:  Cópia de BI______ Cópia de cédula______  Aproveitamento Escolar:_______________ 

Outros: _________________________________________________________________________________________ 

          O Funcionário 

_____________________________________ 

          Informações Adicionais: 
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Proposta 5: Ficha Individual do(a) aluno (a) Apadrinhado(a) 
 

 

Data. _____/_____/______ 
     

         DADOS DO (A) ALUNO (A) 

          Nome: ___________________________________________________  Data de Nascimento: ______/_____/_______ 

Naturalidade:___________________________  Concelho:_________________________ Ilha:__________________ 

BI/Passaporte nº: _____________ Enderesso:________________________________________________________ 

Contacto:_______________________  Estabel. De Ensino:________________________________________________ 

Enc. De Educação:________________________________________________ Grau de Parentesco:_______________ 

Contacto:_______________________  

 DADOS DO(A) PADRINHO/MADRINHA 

 Tipo de Padrinho:      Particular ______   Empresa_______   Nacionalidade:_______________________________ 

Nome:____________________________________________ Residência:____________________________________ 

País ___________________  Local de Trabalho: ________________________________________________________ 

Contacto:  Pessoal:  Telef: ______________ Móvel:______________ Email:_________________________________ 

 
Trabalho:  Telef: _______________________   Email:___________________________________________ 

          DADOS DE APADRINHAMENTO 

          Tipo de Apoio Propina:____    Mat. Didácticos_____   Uniforme:____    Transporte:_____    C. Básica:_____ 

  
Outros: _____ (______________________________________________________________) 

    Periodicidade: ________________________________________________________________________________ 

Montante total a desembolsar: _____________  Modalidade de Pagamento:_______________________________ 

Modo de Desembolso:  (Valor)    mensal_________  trimestral_________   semestral_________anual_________ 

          TABELA DE EVOLUÇÃO 

          

Ano Lectivo 
Ano de 

Escolaridade 
Aproveitamento Tipo 

Estabelecime
nto de Ensino 

Trans
ita 

N. 
Trans. 

1ª 
Vez 

Renovaç
ão 

Reinserçã
o 

________/____
___               

________/____
___               

________/____
___               

________/____
___               

________/____
___               

        Obs: __________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

         

     
Responsável do Programa 
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      Proposta 6: Nota de Imprensa 

Exmos. (as)  

Servimo-nos desta para vos informar que dentro da estrutura do Projecto CVE/075 

“Saúde Escolar e Cantinas Escolares” financiado pela Cooperação Luxemburguesa, a 

FICASE (Fundação Cabo-verdiana de Acção Social e Escolar) realiza um concurso 

público para financiar micro-projectos de carácter social, que promovam a adopção de 

hábitos de higiene e comportamentos saudáveis. O mesmo teve o seu inicio ontem dia 

17 de Janeiro de 2011 e decorre até o dia 15 de Fevereiro do corrente ano e vai ser 

divulgado nos seguintes meios de comunicação: 

 Rádio e Televisão de Cabo Verde 
 TIVER 
 Jornal A Nação 
 Jornal ASemana 
 Jornal Expresso das Ilhas 
 RTPAfrica e Rádio Educativa a confirmar 

 
Contactos do projecto: microprojectos.ficase@gmail.com 

Telefone directo: 262 23 20 

Assim solicitamos a colaboração de todos na divulgação do mesmo e no caso de algum 

pedido de informação via e-mail ou telefone, agradecíamos que o mesmo fosse 

encaminhado aos técnicos engajados no projecto. 

 

Proposta 7: Pedido de Transferência 

Este pedido de transferência serve para o desbloqueio do montante de financiamento 

de vosso projecto e deve ser entregue 15 dias antes da data de início do mesmo. 

No âmbito do concurso público, para financiamento de micro-projectos, lançado pela 

FICASE, Eu (pessoa quem assinou o contrato) ___________________, da instituição 

(entidade responsável pela implementação do projecto) ______________, envio o 

pedido de transferência do montante solicitado do 

projecto____________________________________ (números e escrito) ECV, no 

banco_______________________,na conta bancária nº ____________________. 

                                                                           
                                                                       Lugar, Data  

                                                                                          Assinatura e Carimbo. 
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   Proposta 8: Modelo de Relatório Final 
 

Índex 

1. Informação Geral 
2. Cronograma das actividades realizadas 
3. Beneficiários 
4. Participação da comunidade 
5. Resultados Globais 
6. Problemas/Dificuldades encontradas 
7. Avaliação do Projecto 
8. Comentários 
9. Despesas efectuadas 
10. Anexos 

 

 

 Preencher o seguinte modelo de relatório final para os micro-projectos; 

 Caso não haja espaço suficiente para preencher os campos, faça ENTER dentro 
do campo para ter mais espaço e se necessário, é possível a introdução de mais 
linhas nas tabelas. 

 O relatório final do projecto deve ser entregue, mais tardar um mês depois do 
término do projecto; 

 

1. Informação Geral 
Título do projecto                                                                    

 Entidade que entregou o projecto 

 

Responsável pela execução do projecto 

 

Contacto da pessoa responsável (Indicar nº de telefone e correio electrónico) 

 

Breve descrição do projecto (redigir um breve resumo 

do projecto e das actividades) 

 

 

 

 

 

 

Data de entrega do relatório final  

 

Data de início do Projecto 

 

Data de término do Projecto 
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2. Cronograma das actividades realizadas 
Actividades realizadas 
 Coluna 1: Cada actividade deverá ter um nº de identificação (exemplo A1, 

A2, A3, A4…); 
 Coluna 2: Fazer uma breve descrição das actividades realizadas; 
 Coluna 3: Precisar a data ou o prazo de execução da actividade; 
 Coluna 4: Indicar e especificar os possíveis comprovativos de realização 

das actividades; 
 Coluna 5: Identificar os comprovativos no anexo. 

 

N
º 

Actividades (breve descrição da actividade) 
Data de 

realização 
Comprovativo* 

Nº 
no 

Anexo 
 
A

1 

  
 
 

  

* São justificativos/comprovativos das actividades (fotos, vídeos, lista de presença, conteúdo da formação, 

gravação do programa em rádio, certificados, etc.); 

 

3. Beneficiários  
Beneficiários directos (estimativa do número de 

beneficiários abrangidos pelas actividades realizadas; p.ex.: 
20 professores formados, 50 alunos participantes na 
palestra, 50 folhetos distribuídos, etc) 

 

Beneficiários indirectos (estimativa dos grupos de 
pessoas abrangidos pelas actividades; p.ex. 20 professores 
formados atingem 400 alunos, 50 folhetos alcançam a 100 
membros de famílias) 

 

 

 

4. Participação da Comunidade (Descrever o envolvimento e a participação da comunidade 
em questão, nas actividades?)  

 
 

 

5. Resultados Globais  
Resultados Esperados (Quais foram os resultados esperados antes da implementação do projecto?)  

 

Resultados Obtidos (Quais são os resultados obtidos depois da implementação do projecto?) 

 
 

 

6. Problemas/Dificuldades encontrados 
(Neste espaço, devem constar informações que resumam os problemas e as soluções 

encontrados.) 
Problema 1 (P1): 
 

Solução encontrada/aplicada 

Problema 2 (P2): 
 

 

 

7. Avaliação do projecto 
Qual foi o impacto do projecto? (Redigir um breve resumo do impacto das actividades. Os 

objectivos traçados foram atingidos? Houve boa participação dos alunos/pais/professores?) 
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O que achou do concurso de financiamento de micro projectos? (É boa iniciativa? Esperava 
outra abordagem? Alguma proposta? etc) 

 

O que acha você da cooperação com a FICASE? (favor de responder com SIM ou NÂO, e em caso de algum comentário 

extra podem citar no ponto 8). 

1. Ficaram satisfeitos com a execução do concurso? 
Resposta: 

2. Recebeu o apoio solicitado? 
Resposta: 

3. O apoio atribuído foi suficiente? 
Resposta: 

4. Recebeu apoio suficiente da FICASE? 
Resposta: 

5. As repostas as vossas perguntas foram claras e rápidas? 
Resposta: 

6. Tiveram problemas/dificuldades na elaboração dos documentos de projecto? 
Resposta: 

7. Tiveram problemas/dificuldades na elaboração do(s) relatório(s)? 
Resposta: 

Se “sim”, indique quais: 

 

8. Comentários (Apontar os constrangimentos, as sugestões e/ou qualquer outra 
informação que queira comunicar à FICASE) 

 

 

9. Despesas efectuadas 
Tabela com os justificativos 
 Coluna 1: Enumerar os justificativos; 
 Coluna 2: Fazer uma breve descrição da despesa; 
 Coluna 3: Fazer a relação com a actividade apresentada no cronograma; 
 Coluna 4: Inserir a quantidade; 
 Coluna 5: Inserir o montante p/unidade; 
 Coluna 6: Inserir o montante total; 
 Coluna 7: Precisar o número do justificativo em anexo. 

Nº 
Descrição das 

despesas 

Relação a 

Actividade 
Quantidade 

Montante 
p/unidade 

Montante 
total ECV 

Nº 
no 

Anexo 

D1 
   

 
 
 

  

 
D2 

 

      

 

ANEXOS (Enumerar os anexos e elaborar um índice). 


