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1.

MAPA DO PROGRAMA ELEITORAL 2017/2021
PROGRAMA

Prioridade
1 a 10

QUADRO LEGAL

Responsável

ADM CPEA

Registo comercial da CPEA em Portugal, a adequação dos
estatutos ao novo Código Cooperativo, registo na CASESCooperativa António Sérgio para a Economia Social, registo
na DGAEP-Direção Geral da Administração do Emprego
Público
2.

QUADRO LEGAL

QUADRO LEGAL

CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO

CONSTRUÇÃO DE PISCINA
A DGAE apoiou a construção de uma piscina de 25mX20m e
respetivo tanque de aprendizagem.

MAPA DE TAREFAS
Legenda nível de cumprimento: baixo @; medio @@; alto@@@ concluído @@@@

Os estatutos foram atualizados, ao novo Código

@@@@

ADM CPEA

Foram cumpridos os requisitos necessários e
concluído o processo de solicitação. Aguarda-se
pela decisão da DSEEPE.

@@@

ADM CPEA

Realizados contatos formais com o Ministério de
Educação de Angola para resolução de situações
pendentes. Deverá ser encontrada uma modalidade
que permita a formalização do contrato de gestão
entre a CPEA e o Ministério de educação de Portugal.

@@

ADM CPEA

Foram elaborados os termos de referencia e realizada
uma consulta à três empresas do mercado. Foi
selecionada e adjudica a proposta da empresa
SOAPRO.
A execução do projeto foi suspensa devido a
necessidade de utilização das reservas para cobrir o
défice das receitas das propinas durante o ano
2017/2018.

@

ADM CPEA

Foram elaborados os termos de referencia e realizada
consulta à três empresas do mercado. Foi
selecionada e adjudica a proposta da empresa
SOAPRO.
A execução do projeto foi suspensa devido a
necessidade de utilização das reservas para cobrir o
défice das receitas das propinas durante o ano
2017/2018.

@

O atual refeitório funciona no snack-bar de apoio ao
auditório e não se lhe reconhece capacidade para atender à
demanda de alunos, funcionários e corpo docente.

5.

Estado

Processo Concluído

Regularização da gestão com o Ministério de Educação da
Escola junto das autoridades angolanas, assinatura de
contrato de gestão com o Ministério da Educação
Português.
4.

Ponto da Situação

Cooperativo, registo na CASES-Cooperativa
António Sérgio para a Economia Social efetuado,
registo na DGAEP-Direção Geral da
Administração do Emprego Público efetuado.

Solicitação à DSEEPE do reconhecimento do ensino e de
certificação das aprendizagens para a Escola Portuguesa do
Lubango.
3.

Avaliação Maio 2018
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6.

MAPA DO PROGRAMA ELEITORAL 2017/2021
PROGRAMA

Prioridade
1 a 10

Responsável

MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ACESSO ÀS INSTALAÇÕES

O controlo de acessos à instalação escolar. Isolar o espaço
escolar com sistema de abertura com cartão de acesso.
Instalar cancelas automáticas.

ADM CPEA

Avaliação Maio 2018
Ponto da Situação

Estado

Foi adquirido um sistema de controlo de acessos @@
constituído por uma cancela, uma camara, seis
torniquetes, software de gestão, cartões de
identificação e restante material de instalação.
Em fase experimental foram instalados quatro
dos seis torniquetes, a camara, a cancela e o
software de gestão.
Os testes de aceitação deverão ser realizados
até ao fim do mês de junho altura em que
também deverão estar disponíveis para
aprovação os procedimentos para distribuição e
utilização dos cartões.
O sistema deverá estar pronto a operar na fase
experimental no início do ano letivo 2018/2019.
Estão identificadas as principais dificuldades
devendo as mesmas serem ultrapassadas com
medidas técnicas e de procedimentos que terão
impacto nos hábitos de todos os intervenientes
no processo.

7.

CÂMARAS DE VIDEO VIGILÂNCIA

Aumentar o número de câmaras a colocar
estrategicamente, para que possamos monitorizar a
totalidade do espaço escolar.

MAPA DE TAREFAS
Legenda nível de cumprimento: baixo @; medio @@; alto@@@ concluído @@@@

Foram definidos os requisitos e aberto um @@
concurso para apresentação de propostas.
Não foi adjudicada nenhuma das propostas a
apresentadas por motivos técnicos e falta de
verba no orçamento.
Para mitigar o problema optou-se pela aquisição
de um sistema domestico com 16 camaras e dois
monitores.
Encontram-se instaladas 14 camaras para cobrir
os locais mais sensíveis as duas restantes
aguardam pontos de energia e deverão estar
instaladas até ao fim de Julho de 2018.
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MAPA DO PROGRAMA ELEITORAL 2017/2021
PROGRAMA

Prioridade
1 a 10

Responsável

Avaliação Maio 2018
Ponto da Situação

Estado

8.

PARQUE DE ESTACIONAMENTO

ADM CPEA

9.

Aumento da capacidade do parque de estacionamento
interno
CONSTRUÇÃO DE ALPENDRE
As novas salas do 1º ciclo, construídas no tardoz do edifício
administrativo, necessitam da construção de um alpendre.

Incluído nos requisitos do projeto para piscina e @
o restaurante

ADM CPEA

Foram consultadas empresas para execução da @
obra todavia a mesma ainda não foi executada.

10.

MODERNIZAÇÃO DAS TIC’s

ADM CPEA

Foram atualizadas as licenças da aplicação SAP @@@
para contabilidade e adquiridas novas licenças
para aplicação de processamento de salários,
PHC, em Luanda, Lubango e Portugal. Foram
também
desenvolvidas
as
integrações
necessárias entre os programas PHC (RH) e
SAP (Contabilidade).
Foram instalados e atualizados novos servidores
físicos e virtuais, atualizadas as licenças de
todos os softwares de gestão da infraestrutura
dos servidores Windows, virtualização VMware e
antivírus.
Foi configurado o processo de backup dos
servidores, sistemas e bases de dados, com
dispersão geográfica dentro do edifício e fora
com a utilização cassetes (tapes).
Está em curso a configuração do backup na
nuvem do Google Suite, Foram instaladas
firewall’s em Luanda e Lubango e estabelecida
uma VPN (rede privativa) segura para acesso de
ambas escolas as aplicações de gestão
administrativa SAP e PHC. Falta definir a politica
de restrições para firewall.
Com instalação da VPN não houve necessidade
de ampliação da largura de banda da Internet.
Foi concluída e encontra-se em funcionamento a
integração do SAP Contabilidade com a rede
Multicaixa da EMIS para permitir os pagamentos

Atualização das aplicações de administração e gestão, SAP;
servidores; backups de segurança; proteção física e lógica do
hardware e software; largura de banda da Internet e
condições de acesso; interligar em rede privativa as escolas
de Luanda e do Lubango, Melhoria da página web da escola;

MAPA DE TAREFAS
Legenda nível de cumprimento: baixo @; medio @@; alto@@@ concluído @@@@
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11.

MAPA DO PROGRAMA ELEITORAL 2017/2021
PROGRAMA

Prioridade
1 a 10

MODERNIZAÇÃO DAS TIC’s

Responsável

ADM CPEA

Estabelecer parceria com uma empresa líder mundial da
indústria informática para modernizar e adotar novas
ferramentas de software de trabalho colaborativo; Despertar
e incentivar os alunos para, assimilação de conhecimentos de
informática que fortaleçam a sua preparação tecnológica
para vida académica e profissional.

12.

MODERNIZAÇÃO TIC’

Modernizar o software dos computadores em uso na sala de
informática e, nos casos em que a máquina já não suporte as
novas versões do Windows ou Office, será efetuado
investimento em novas unidades;

Avaliação Maio 2018
Ponto da Situação

Estado

diretos e reconciliação automática da conta
corrente dos sócios.
Foram
regularizadas
e
encontram-se
devidamente legais e pagas as licenças de todo
software em utilização na escola
Ainda não foi prestada a devida atenção para
dinamização da pagina web da escola deverão
para tal ser avaliadas as questões técnicas e de
procedimento para se estabelecer um plano de
ações.
Optou-se por aderir as ofertas da Google para @
instituições académicas iniciando com a
utilização do email da google. Esta em curso a
configuração para sincronização do processo de
criação de utilizadores num ponto único.
Ainda não foi formalizada uma parceria.

ADM CPEA

Estão em curso ações viradas para aumento das
competências dos utilizadores (ver área
pedagógica)
Foi feita a atualização do software nos PC’s em @
condições de suporta-la. Foi atualizado o
inventário de PC’s e identificados os que devem
ser substituídos.
Não feita a atualização do Windows Office.
O orçamento para o ano lectivo 2018/2019
deverá prever uma verba para aquisição de
novos PC’s e alterar a modalidade de utilização
de PC’s partilhados para utilização de PC’s
individuais. Sem esta alteração não será possível
evoluir com sustentabilidade no incremento do
uso da informática na EPL.

MAPA DE TAREFAS
Legenda nível de cumprimento: baixo @; medio @@; alto@@@ concluído @@@@
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ID

PROGRAMA

13.

MANUTENÇÕES
Campo de relva sintética, substituição das areias e respetiva
manutenção à relva sintética.

Prioridade
1 a 10

Responsável

ADM CPEA

Os salários e subsídios estão ser reajustados, em @@@@
função dos indicadores económicos angolanos
dos bancos comerciais.
As contas anuais dos exercícios económicos da
CPEA têm sido auditadas regularmente pelo
ROC e submetidas a apreciação e aprovação das
assembleias gerais de sócios dentro dos prazos
legais. Da mesma forma se se procede com os
orçamentos.

ADM CPEA

Terminou a dupla tributação nos salários do
corpo docente. Os professores com descontos
em Portugal não pagam o IRS apenas em
Angola.

Reparação das portas e fechaduras das salas de aula; 

Instalação de estores nas salas de aula, de modo a diminuir
o reflexo da luz exterior e a permitir a utilização.

Submeter à Assembleia de Cooperadores o orçamento
antes do final do ano e o relatório e contas do exercício
antes de 31 de março de cada ano fiscal e ordenar
auditorias externas.
15.

GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Colocar termo à dupla tributação que se verifica nos salários
do corpo docente, processo de isenção da retenção do IRS
aos professores com descontos em Portugal.

MAPA DE TAREFAS
Legenda nível de cumprimento: baixo @; medio @@; alto@@@ concluído @@@@

Estado

Foi realizada a manutenção corretiva da relva
sintética, substituição das areias e respetiva
manutenção.
Foi feita a manutenção das coberturas dos
“jangos”, já não chove dentro.
Foram instalados os estores nas salas de aula.
Foram reparadas portas e fechaduras das salas
de aula (está ação faz parte das tarefas
correntes anuais)
Balneários de Educação Física, maior
privacidade das cabines de duche e instalação
de água quente tarefa incluída no projeto de
piscinas e, portanto pendente;

Manutenção das coberturas dos “jangos”, danificados pelo
tempo e pela exposição aos elementos naturais;

GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Os salários e subsídios serão ajustados trimestralmente, em
função dos indicadores económicos angolanos dos bancos
comerciais.

Ponto da Situação

ADM CPEA

Balneários de Educação Física, maior privacidade das
cabines de duche e instalação de água quente;

14.

Avaliação Maio 2018

@@@

@@@@
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MAPA DO PROGRAMA ELEITORAL 2017/2021
PROGRAMA

Prioridade
1 a 10

Responsável

Avaliação Maio 2018
Ponto da Situação

Estado

16.

GESTÃO PEDAGÓGICA
Controlo da admissão de alunos, de forma a manter o
número de alunos em dimensão compatível com as
capacidades das instalações;

ADM CPEA

2015/16 – início: 2.205; fim: 2.086
@@
2016/17 – início: 2.019; fim: 1.991
2017/18 – início: 2030; atual: 2.007
Do início de 2015 à data atual, houve uma
redução de 198 alunos, não só devido ao retorno
de portugueses ao país de origem mas também
por decisão da escola de reduzir o número de
alunos por turma, sobretudo no 1º ciclo em que
se verificava e ainda se verifica, em alguns
casos, turmas de maior dimensão. As normas
aplicáveis à constituição das turmas estão
contempladas no Despacho normativo n.º
6/2018, de 12 de abril, estabelecendo, no préescolar um mínimo de 20 e máximo de 25 alunos
por turma; no ensino básico, um máximo de 26
alunos por turma e no ensino secundário um
máximo de 30. O esforço da escola deverá
concentrar-se no ensino básico, em que há
turmas com mais de 26 alunos.

17.

GESTÃO PEDAGÓGICA
Melhoria da comunicação com os encarregados de
educação através da página web e outros meios eletrónicos,
mais rápidos e eficazes (registo eletrónico dos sumários e
faltas dos alunos);

ADM CPEA

A melhoria da comunicação com os @@
encarregados de educação continua a exigir
maior investimento no que diz respeito à
dinamização e conteúdos da página web.
Está em curso uma experiência-piloto de
informatização dos sumários e faltas dos alunos,
pretendendo-se generalizar no próximo ano
letivo. Para tal, é indispensável que todas as
salas disponham de computador e sistema de
internet permanente. Como é sabido, a falta de
segurança/vigilância levou à retirada dos
computadores das salas de aula, verificando-se
alguma
degradação
dos
equipamentos,
resultante do transporte, instalação e recolha
diária para armazenamento.

MAPA DE TAREFAS
Legenda nível de cumprimento: baixo @; medio @@; alto@@@ concluído @@@@
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18.

19.

MAPA DO PROGRAMA ELEITORAL 2017/2021
PROGRAMA

Prioridade
1 a 10

GESTÃO PEDAGÓGICA
Implementação, no Centro de Recursos, de uma sala de
estudo com acompanhamento de professores;

Responsável

DP
CPEA

GESTÃO PEDAGÓGICA
Promoção do desporto escolar;

DP
CPEA
DESPORTO
ESCOLAR

20.

GESTÃO PEDAGÓGICA
Diversificação da oferta de atividades extracurriculares,
convite de especialistas diversos para apresentação de
palestras, seminários e wokshops de interesse para a
formação dos alunos e/ou professores; Participação dos
alunos em eventos de âmbito internacional;
projeto de incentivo ao empreendedorismo e outros;

MAPA DE TAREFAS
Legenda nível de cumprimento: baixo @; medio @@; alto@@@ concluído @@@@

DP
CPEA

Avaliação Maio 2018
Ponto da Situação

Estado

A sala está disponível no Centro de Recursos, é @
utilizada para estudo pelos alunos, no entanto,
não dispomos de professores com horário
disponível para acompanhamento dos alunos.
Foram implementadas, no presente ano letivo, 3 @@@
modalidades: futsal feminino e masculino,
voleibol feminino e masculino e basquetebol
masculino. As atividades são acompanhadas por
4 docentes. Segundo o relatório do 1.º período
do responsável pelo desporto escolar, realizouse um torneio de basquetebol, um torneio de
futsal, um torneio de voleibol, bem como jogos
diversos com equipas de outras escolas. No 2.º
período, desenvolveram-se várias atividades
competitivas, com o envolvimento de cerca de
110 alunos, havendo a destacar a participação
da equipa feminina de voleibol no campeonato
nacional organizado pela Federação Angolana
de Voleibol, no qual se classificou como a quarta
melhor equipa júnior feminina de Angola.
Do Plano Anual de Atividades, constam algumas @@
visitas de especialistas para apresentações e
palestras, bem como a participação dos alunos
em concursos e atividades de âmbito
internacional, na área da Língua Portuguesa.
Contudo, é preciso investir mais na diversificação
de
atividades
extracurriculares
e
no
desenvolvimento de projetos.
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ID

PROGRAMA

21.

GESTÃO PEDAGÓGICA
Corpo Docente, definição de um Plano de Formação a médio
e longo prazo, capacitação e atualização técnica e pedagógica
dos docentes (integrando, se necessário, formação básica em
word, Excel, Power Point e técnicas de comunicação);

Prioridade
1 a 10

Responsável

DP
CPEA
EDUFOR

22.

GESTÃO PEDAGÓGICA
Implementação de um sistema de avaliação do desempenho
docente, há muito recomendado pela tutela (DSEEPE), tendo
em vista a melhoria do desempenho docente e a promoção
da qualidade do ensino;

MAPA DE TAREFAS
Legenda nível de cumprimento: baixo @; medio @@; alto@@@ concluído @@@@

DP
CPEA
EDUFOR

Avaliação Maio 2018
Ponto da Situação

Estado

Foram identificadas as áreas prioritárias em @@
termos de necessidades de formação, tendo sido
definidas
as
seguintes:
avaliação
do
desempenho docente e tecnologias da
informação e da comunicação.
Dada a escassez de formadores credenciados
internos e os custos de deslocação de
formadores externos, estabelecemos um
protocolo de parceria, como escola associada,
com o Centro de Formação Edufor, em Portugal,
com o apoio do qual, foi estabelecido um plano
de ações de formação de curta duração, em
TICs, a realizar-se no mês de julho.
Está em preparação um plano de formação em
avaliação do desempenho docente, a ter lugar no
início de 2018/2019. Os cursos são acreditados
pelas entidades competentes e realizados, para
redução de custos, sobretudo na modalidade
online.
A avaliação de desempenho docente é @
obrigatória em todas as escolas portuguesas,
sendo que a sua implementação na EPL vem
sendo preocupantemente adiada, por diversos
obstáculos decorrentes da inaplicabilidade da
legislação em vigor nas escolas públicas em
Portugal. Têm sido feitas várias tentativas para
ultrapassar este problema através da adaptação
da legislação à especificidade da escola.
Contudo, colocam-se não só problemas técnicos
como jurídicos, a que se soma a falta de
formação do corpo docente em avaliação de
desempenho docente. O plano de formação em
preparação com a Edufor, prevê, ao longo da @@
formação, a definição de um modelo ajustado à
realidade da escola. Definido o modelo a
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23.

24.

MAPA DO PROGRAMA ELEITORAL 2017/2021
PROGRAMA

Prioridade
1 a 10

GESTÃO PEDAGÓGICA
Rentabilização dos espaços e dos meios humanos existentes,
providenciar a diversificação de fontes de receita
complementares, para melhor remuneração do corpo
docente.

Responsável

CPEA
DP

GESTÃO PEDAGÓGICA
Acreditação e abertura do Centro de Formação da EPL à
comunidade, tendo em vista a difusão da cultura e da língua
portuguesa;

DP
CPEA

MAPA DE TAREFAS
Legenda nível de cumprimento: baixo @; medio @@; alto@@@ concluído @@@@

Avaliação Maio 2018
Ponto da Situação

Estado

implementar e concluída a capacitação do corpo
docente em 2018/2019, estaremos em condições
de implementar um sistema de avaliação,
previsivelmente, a partir do ano letivo de
2019/2020.
Embora não estando sob o controlo da Direção @@
Pedagógica, os espaços suscetíveis de aluguer
estão a ser explorados nessa perspetiva,
podendo referir-se os campos desportivos, o
refeitório e a livraria escolar. Poderão vir a ser
explorados outros espaços e equipamentos,
dependendo da concretização dos investimentos
previstos no Programa Eleitoral. O Centro de
Formação,
podendo
contribuir
para
a
diversificação das fontes de receitas, está
contemplado no ID 24 (seguinte).
A acreditação e abertura do Centro de Formação
da EPL ainda é um projeto em embrião. Nos 2 @@
últimos anos, foram levados a cabo, a título
experimental,
dois
programas
de
aperfeiçoamento
em
Língua
Portuguesa
(Técnicas de Expressão do Português), dirigidos
a profissionais de várias áreas, com 40 horas por
ação, lecionadas aos sábados, nas instalações
da escola. No primeiro ano, o Programa teve a
adesão de 17 formandos, número que diminuiu
este ano para 10. Dado o interesse que o público
revela através de telefonemas e emails, o
número reduzido de inscrições, deve-se,
pensamos, à crise económica que o país
atravessa. Embora o objetivo não seja
prioritariamente o lucro, mas sim a difusão da
língua e da cultura portuguesas, teremos de
avaliar anualmente a sustentabilidade da
continuidade do Programa. A questão do Centro
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25.

26.

MAPA DO PROGRAMA ELEITORAL 2017/2021
PROGRAMA

Prioridade
1 a 10

GESTÃO PEDAGÓGICA
Promoção do intercâmbio e estabelecimento de parcerias
com outras escolas locais, nacionais e estrangeiras.

Responsável

DP

GESTÃO PEDAGÓGICA
Aproximação do currículo à realidade e cultura angolanas,
incluindo na oferta de escola, uma disciplina de História e
Geografia de Angola.

DP

MAPA DE TAREFAS
Legenda nível de cumprimento: baixo @; medio @@; alto@@@ concluído @@@@

Avaliação Maio 2018
Ponto da Situação

Estado

de Formação foi abordada na reunião do IV
Conselho de Patronos, tendo os presentes
reconhecido a necessidade de investimento
neste projeto, em termos materiais e humanos.
O programa Anual de Atividades prevê várias
atividades envolvendo a participação de outras @@
escolas, que têm vindo a realizar-se,
nomeadamente, através do desporto escolar e
de outras iniciativas como a Feira das Profissões,
a parceria com a Escola Secundária de
Mangualde no âmbito do EsRAD (Ensino
Secundário a Distância) e outras.
O programa da disciplina de HGA está em
preparação, a cargo do Departamento de @@
Ciências Sociais e Humanas, de modo a dar
cumprimento ao disposto no número 2. do artigo
8º (Escolas de Estados Estrangeiros) do Decreto
Presidencial nº 207/11, de 2 de agosto:
“2. As instituições de Estados estrangeiros que
pretendem funcionar na República de Angola
obrigam-se a incluir no respetivo currículo as
disciplinas de Língua Portuguesa, História e
Geografia de Angola, cujos planos e programas
curriculares são aprovados pelo Ministério da
Educação.”
Pensamos estar em condições de levar o
programa a aprovação no próximo Conselho
Pedagógico e, posteriormente, aos órgãos
competentes tanto do Ministério da Educação de
Portugal como de Angola, a fim de ser
implementado no próximo ano letivo, nos 5.º e 6.º
anos.
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