IDENTIFICAÇÃO SUMARIA DO PROJETO
Título do projeto
“Projeto de intervenção - ICRA Regional do Lubango”
Localização detalhada da ação (país, província, cidade, etc.)

A ação terá lugar em Angola, Província da Huíla, cidade do Lubango. O ICRA é uma escola que serve quatro
províncias do Sul (Huíla, Namibe, Kunene e Kuando-Kubango).
Setor de intervenção do projeto

Educação (infraestruturas e equipamento)
Nome do parceiro local
 ICRA Instituto de Ciências Religiosas de Angola – Lubango

Presidente do Conselho Diretivo: Padre Domingos Maurício
Grupo-alvo

O grupo-alvo destinatário do projeto abrange atualmente 208 alunos e 26 professores.
Duração total do projeto (expressa em meses):
Datas de início e de fim do projeto

Início do projeto:

Final do projeto:



Custo total do projeto:
Valor solicitado ao IPAD:

12 meses

Setembro de 2003.
Setembro de 2004.
€ 136.000,00
€ 96.000.00

RESUMO DO PROJETO
Contexto
A população angolana, muito para além de ter de enfrentar as consequências da globalização à semelhança de outros
países africanos, depara-se sobretudo com os efeitos de uma guerra que, durante longos anos, impediu que os
necessários recursos pudessem ser orientados para domínios estratégicos como a Educação.
O Programa Económico e Social do Governo Angolano para 2003/2004 visa não só consolidar o Processo de Paz, mas
também promover a reconciliação nacional e a estabilidade socioeconómica do país. Para atingir esse objetivo, o
Governo Angolano pretende recuperar as infraestruturas económicas e sociais e melhorar domínios como a Educação.
A intervenção deste projeto junto do ICRA regional do Lubango enquadra-se no contexto atual angolano, por visar
contribuir para potenciar a qualidade do ensino numa instituição que ministra cursos de nível médio (da 9ª à 12ª classe),
visando a formação de quadros de nível médio incluindo a formação de professores para o ensino básico, I nível e a
preparação de alunos para cursos superiores, designadamente da área das Ciências Sociais. Pretende-se assim que
esta intervenção traga benefícios no setor da Educação para a zona do Lubango, a província da Huíla, as províncias
adjacentes, e o próprio país.
OBJETIVOS
Objetivos globais
O objetivo global deste projeto é dar um contributo para o desenvolvimento da região do Sul de Angola, investindo no
setor da Educação, designadamente através da reabilitação de infraestruturas e equipamento, de modo a potenciar a
qualidade do ensino nas províncias da Huíla, Namibe, Kunene, Kuando - Kubango e, em última análise, o próprio país.
Objetivos específicos
O objetivo específico é a intervenção junto do ICRA Regional do Lubango, nalgumas áreas consideradas absolutamente
prioritárias:

Intervenção na estrutura do edifício principal e edifício anexo

Equipamento das várias áreas funcionais
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Resultados esperados
Com a concretização deste projeto espera-se:

a melhoria das condições e da capacidade de funcionamento do ICRA;

o aumento do número de alunos e de professores;

a elevação do nível da qualidade do ensino;

uma escola de referência na formação inicial e contínua de professores, que sirva uma grande área do sul do
país;

uma escola de referência na formação pré-universitária de futuros quadros superiores de Angola.
Principais atividades
1 – Intervenção na estrutura do edifício principal e anexos
1.1 - Zona envolvente
Reconstrução do muro que ladeia o edifício principal, frente a duas salas de aula, já desativadas, no topo sul do
mesmo, que apresentam duas fendas significativas nas paredes e por isso se encontram em risco de ruir.
Esta obra tem caráter de urgência.
1.2 - Edifício principal
Intervenção urgente com vista à recuperação das duas salas de aula atrás referidas, o que evitará a degradação
do restante edifício.
1.3 - Lar de estudantes
Arranjo de um canal exterior condutor de águas pluviais, que corre junto à parede traseira da parte anexa da
escola e onde funcionam: a zona dos dormitórios, o refeitório, a cozinha, despensa, Secretaria e Biblioteca.
Melhoramento e rentabilização da área do dormitório através de criação de espaços diversos com divisórias
simples e alargamento da capacidade de alojamento, de 20 para 40 alunos.
2 - Equipamento das várias áreas funcionais
2.1 - Laboratórios
Instalação dos Laboratórios de Física, Química e Biologia nas salas entretanto recuperadas.
2.2 – Biblioteca/Centro de Recursos
Necessidade de enriquecer a biblioteca com a aquisição de livros de caráter técnico, científico e pedagógico para
apoio às áreas curriculares, e aquisição de equipamento informático.
2.3 - Secretaria e Sala de Professores
Aquisição de material didático e de papelaria.
Equipamento administrativo e meios de comunicação: computador, instalação de telefone, fax e internet.
Outro equipamento funcional e urgente - um gerador de energia elétrica.
2.4 – Área do Desporto
Adquirir material e equipamento desportivo, que permitam a prática de Educação Física e Desporto permitindo
melhor formação nesta área, parte importante na formação global dos jovens.
2.5 – Reprografia
Prevê-se a aquisição de equipamentos para apoio a professores e estudantes.
2.6 – Pólo informático
Aquisição de equipamento informático para dinamização de uma vertente curricular complementar que visa
proporcionar a futuros professores ou estudantes do ensino pré-universitário o domínio das novas tecnologias de
informação.
2.7 – Refeitório
Reforço do equipamento de cozinha e refeitório.
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GALERIA DE IMAGENS – ICRA
ANTES

DEPOIS

ENTIDADES FINANCIADORAS
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