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Organização da escola
A nível da gestão administrativa e financeira
 Solicitar uma auditoria independente às contas da CPEA;
 Promover uma gestão transparente e justa, garantindo equidade nas decisões;
 Incentivar a vinda de professores com a criação de melhores condições quer
logísticas quer salariais;
 Garantir uma gestão partilhada com os sócios de ambas as escolas;
 Colaborar com os sócios e direções pedagógicas no sentido de uma melhor
dinamização de ambas as escolas;
 Promover um diálogo leal e transparente com os sócios de ambas as escolas;
 Encorajar a participação dos sócios nas Assembleias de Sócios para um debate
efetivo dos problemas e resolução dos mesmos;
 Revitalizar o espaço de refeições dos alunos e professores em ambas as escolas;
 Rentabilizar os espaços escolares com vista à manutenção e aquisição de material
didático e desportivo;
 Proceder à manutenção preventiva dos espaços escolares (recintos exteriores,
portas, casas de banho, bebedouros, análise periódica das águas, desinfestação,
entre outros);
 Assegurar um melhor funcionamento dos Serviços Gerais no âmbito da limpeza,
segurança e vigilância nos espaços escolares;
 Valorização permanente de todos os funcionários da escola;
 Alargar o seguro de saúde a todos os funcionários da escola;

 Controlar e monitorizar o acesso ao recinto escolar, garantindo uma maior
segurança na escola.

A nível pedagógico e em estrita colaboração com ambas as
direções pedagógicas
 Incentivar uma maior e melhor participação dos pais/encarregados de educação
na vida da escola;
 Manter o diálogo com os pais/encarregados de educação, criando uma equipa de
apoio para atender às suas preocupações e avaliar as suas sugestões;
 Dignificar e respeitar o corpo docente, ouvindo‐os e colaborando na resolução de
problemas;
 Assegurar um corpo docente estável;
 Promover a qualidade pedagógica e científica dos professores com a realização de
ações de formação;
 Realizar ações de formação periódicas para os funcionários não docentes a fim de
melhorar a sua qualidade no trabalho;
 Dinamizar a escola com o apoio efetivo da Associação de Estudantes e da
Associação de Pais;
 Promover a integração de atividades físicas e culturais em diálogo com os
pais/encarregados de educação, Associação de Estudantes, Associação de Pais e
professores;
 Dinamizar o Jornal Escolar;
 Criar a Rádio Escola (em circuito interno) em parceria com os pais/encarregados
de educação, Associação de Estudantes, Associação de Pais e professores;
 Promover o intercâmbio pedagógico‐didático, cultural e desportivo entre as
Escolas Portuguesas de Luanda e do Lubango.

Escola e Instituições
 Reforçar o diálogo institucional com as autoridades governamentais angolanas
para a regularização legal da situação dos professores expatriados de acordo com
a lei angolana;
 Reforçar as relações institucionais com a Embaixada de Portugal e outras
Instituições portuguesas;
 Promover intercâmbios com Escolas e Instituições angolanas a nível cultural,
desportivo, entre outros;
 Criar o Gabinete de Qualidade, Saúde, Segurança e Ambiente – GQSSA – em estrita
colaboração com os organismos do Estado tais como: Ministério do Interior,
Ministério da Defesa, Ministério da Saúde e Ministério do Ambiente.
 Realizar simulacros de situações de emergência.

