
Nota de Imprensa 

SOS Movimento Educação avalia acordo estabelecido entre ME e 

AEEP 

Face ao acordo estabelecido na passada quarta-feira, dia 8 de Fevereiro, entre o Ministério da 

Educação (ME) e a Associação de Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo 

(AEEP) sobre a rede e o financiamento dos contratos de associação, o Movimento SOS 

Educação faz o seguinte balanço:  

Pontos do acordo entre 
ME e AEEP de 8 de Fev. 

Proposta 
inicial do 
Ministério 

Conclusão 
Razões para que o SOS Movimento 

Educação continue a lutar 

Ajustamento do nº de turma 
a serem reduzidas: 50% em 
2011/2012 e os outros 50% 
em 2013/2014 

100% já em 
Setembro de 
2011 

O Ministério 
recuou.  

Este processo serve para que estas escolas 
morram devagar e sejam tratadas de forma 
diferenciada da estatal quando prestam um 
serviço público muitas vezes de melhor 
qualidade.  

Financiamento de 
90.000/turma até final do 
ano lectivo e de 
80.000/turma a partir de 
Setembro  

A mesma 
O Ministério 
não recuou 

Porque nada mudou! O estrangulamento 
financeiro é eminente e as escolas não 
conseguirão sobreviver. 

Adicional de 5% de 
acréscimo de financiamento 
para as escolas que não 
consigam cumprir as suas 
obrigações até Agosto de 
2011 

5% de 
acréscimo de 
financiamento 
no ano lectivo 
2011/2012 

O Ministério 
recuou.  

Não queremos esmolas. Queremos o que por 
lei temos direito…nem mais, nem menos, 
i.e., o equivalente ao ensino estatal para o 
mesmo grau de ensino.  

Omisso quanto ao 
apuramento do custo da 
escola estatal.  

O Ministério 
sempre fugiu a 
esta justa 
iniciativa  

A AEEP não 
foi ágil na 
negociação 
deste tema 

O Decreto-Lei é claro quanto à equidade 
entre custos e o governo nunca explicou 
como apura os valores que anuncia. 
 
O SOS pretende equidade com o ensino 
público estatal e exige transparência, verdade 
e justiça por parte do ME. 

Contrato com as escolas, 
avaliado de 5 em 5 anos 

Avaliação ano 
a ano 

O Ministério 
recuou.  

 
Os contratos devem estar sujeitos a critérios 
de avaliação de qualidade e não a um prazo 
certo; enquanto as escolas não forem 
avaliadas pela sua qualidade o debate será 
ideológico. 

Em resultado deste balanço:  

1 Não concordamos em absoluto com este acordo, pois assenta num estudo de rede que 

foi feito após publicação do Decreto-Lei e que se mostrou não ser credível, denotando 

total parcialidade dado a estreita ligação política entre o Governo e o seu autor. O 

estudo tem incoerências e erros técnicos muito graves.  



2 Consideramos profundamente injusto que se tomem como referência de financiamento 

dados que não condizem com os reais custos do ensino estatal. A este propósito 

lamentamos profundamente que o Conselho Nacional de Educação se tenha 

indisponibilizado para a realização de um estudo técnico que permitisse aferir o custo 

médio por aluno nas escolas estatais. Lamentável! 

3 Houve um claro recuo do Governo, mas que não satisfazem os interesses das escolas 

de modo a continuarem a oferecer um ensino público de qualidade;  

4 O SOS Movimento de Educação dá o apoio às escolas que manifestaram já 

publicamente o seu desacordo face ao acordo entre ME e AEEP; 

Enquanto SOS Movimento Educação manteremos a acções de protesto a nível nacional: 

- Promoveremos, no dia 19 de Fevereiro de 2011, em Aveiro, um grande encontro 

nacional de Famílias.  

O SOS Movimento de Educação reconhece o esforço feito pelos partidos com assento 

parlamentar e destaca a importância da reapreciação parlamentar, no próximo dia 18 de 

Fevereiro, do Decreto-Lei que levantou toda esta instabilidade nas escolas. 

O SOS Movimento de Educação, maior movimento da sociedade civil espontâneo a que 

Portugal assistiu nos últimos anos, congratula-se, por fim, com a grande dignidade e 

dinamismo com que a sociedade civil, de norte a sul do país, luta de forma tão empenhada na 

defesa do ensino dos seus filhos.  

A nossa união e a nossa força estão a fazer recuar o Governo. A Educação faz-se com os Pais 

e não contra os Pais. 
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