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Lobito-Benguela, Angola 

7 de Julho de 2022  
 

Comunicado de imprensa 

Mais de dois terços dos Angolanos consideram ser frequente ver 

crianças, em idade escolar, fora das escolas, revelam os dados 

do Afrobarometer 

Mais de dois terços dos Angolanos relatam que, na sua comunidade, as crianças em idade 

escolar, muitas vezes, não frequentam a escola, de acordo com dados recentes do 

Afrobarometer. 

Essa perceção está de acordo com os dados do censo (2014), segundo os quais 64% das 

crianças de 5 a 11 anos estavam fora do sistema de ensino.  

Apenas uma minoria de cidadãos expressa satisfação com o desempenho do governo em 

atender às necessidades educacionais do país. 

Principais conclusões 

▪ Sete em cada 10 Angolanos (70%) dizem que, na sua comunidade, as crianças em 

idade escolar “com alguma frequência” (20%) ou “muito frequentemente” (50%) 

não frequentam a escola (Figura 1). 

o Essa visão é bastante consistente entre os principais grupos demográficos. É um 

pouco menos comum entre os cidadãos economicamente mais favorecidos 

(65%) (Figura 2). 

▪ Menos de três em cada 10 Angolanos (28%) aprovam o desempenho do governo 

“razoavelmente bem” ou “muito bem” no atendimento das necessidades 

educacionais do país (Figura 3). 

Afrobarometer 

Afrobarometer é uma rede de pesquisa pan-africana e apartidária, que fornece dados 

confiáveis sobre experiências africanas e avaliações de democracia, governança e 

qualidade de vida. Oito rondas de pesquisas foram concluídas em 39 países desde 1999. As 

pesquisas da Ronda 9 (2021/2022) estão em andamento. O Afrobarometer realiza 

entrevistas face-a-face na língua da escolha do entrevistado, com uma amostra nacional 

representativa. 

A equipa do Afrobarometer em Angola, liderada pela Ovilongwa – Estudos de Opinião 

Pública, entrevistou 1.200 Angolanos adultos, entre 9 de Fevereiro e 8 de Março de 2022. 

Uma amostra deste tamanho produz resultados nacionais com uma margem de erro de               

+/- 3 pontos percentuais e um nível de confiança de 95%.  A pesquisa anterior em Angola foi 

realizada em 2019. 
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Gráficos 

Figura 1: Crianças fora do sistema de ensino | Angola | 2022 

 
Os entrevistados foram questionados: Com que frequência você pensa que as seguintes coisas 

ocorrem na comunidade ou no bairro: Crianças que deveriam estar a estudar ficam fora do sistema 

de ensino? 

Figura 2: Crianças fora do sistema de ensino | por grupo demográfico | Angola              

| 2022 

 
Os entrevistados foram questionados: Com que frequência você pensa que as seguintes coisas 

ocorrem na comunidade ou no bairro: Crianças que deveriam estar a estudar ficam fora do sistema 

de ensino? (% que dizem “pouco frequentemente” ou “muito frequentemente”) 
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Figura 3: Aprovação do desempenho do governo na resolução dos problemas 

educacionais | por grupo demográfico | Angola | 2022 

 
Os entrevistados foram questionados: Até que ponto você acha que o actual governo está a lidar 

bem ou mal com as seguintes matérias, ou você não ouviu o suficiente para ter uma opinião: 

Necessidades educacionais? (% que dizem “razoavelmente bem” ou “muito bem”) 

Para mais informação, favor contactar: 

Ovilongwa – Estudos de Opinião Pública  

Carlos Pacatolo e David Boio 

Telefone: +244 924942499; +244 939733227 

Email: pacatolo@yahoo.com.br; davidboio@gmail.com 

 

Visite-nos online em: 

www.afrobarometer.org 
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