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APE 
Assembleia Geral Ordinária 

Ano Letivo 2017/2018 
Ata nº 3/2018 

 
Aos trinta dias do mês de junho do ano dois mil e dezoito, pelas 11 horas e 31 minutos, 
reuniu-se a Association des Parents d’élèves da Escola les Alizés, em Assembleia Geral 
Ordinária, na Cantina da respetiva Escola, conforme convocatória enviada. Estiveram 
presentes os membros do “Bureau” (Jandira Sanches e Kátia Neves), a Sra. Magali Prouteau 
(Diretora) e a Sra. Ando Ranaivosoa e a Sra. Graziella CANIHAC, da Embaixada da França. 
Da agenda da reunião constavam os seguintes pontos: 1. Apresentação das Atividades 
realizadas e apresentação e aprovação das contas refentes ao ano 2017; 2. Apresentação do 
Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2018; 3. Apresentação do Projeto de Extensão da 
Escola e 4. Apresentação do projeto de homologação para a classe de 6ième. 
Iniciou-se a reunião logo de seguida ao término da Assembleia Geral Extraordinário, não era 
necessário verificar o quórum porque foi a segunda AGO após a primeira convocatória para a 
reunião do dia 30 de maio.   A AGO contou com a presença de trinta membros e com sete 
procurações. 
A Sra. Katya Neves endereçou a Assembleia para explicar que tomou a decisão, em 
concertação com o Conselho Fiscal, de não apresentar as Contas de 2017 porque as contas 
enviadas antes da AGO marcada para 30 de junho que não teve lugar apresentava um 
resultado positivo porque as receitas de janeiro de 2018 foram contabilizadas no ano 2017. 
Após detetar este facto, solicitou as correções necessárias a contabilidade. O Relatório e os 
Mapas que encontravam prontos, mas salientou que preferiria que a apresentação das contas 
fosse reportada para uma AG após o início do ano letivo 2018/2019, porque será necessária 
rever a conta Clientes. A Assembleia concordou com a decisão.  
De seguida, a Sra. Jandira Sanches apresentou o orçamento do ano 2018. A elaboração da 
proposta é baseada na análise da execução do orçamento vigente, nas informações e sugestões 
obtidas junto à Direção da Escola sobre as necessidades específicas. As linhas orientadoras 
observadas na elaboração do orçamento foram as seguintes: 

§ Afetar, prioritariamente, os recursos orçamentais às despesas obrigatórias.  
§ Consignar as verbas necessárias à implementação de projetos educativos propostos 

pelo corpo docente e pela Direção 
§ Possibilitar a formação dos funcionários e professores 
§ Prosseguir a manutenção, requalificação e recuperação da escola, incluindo o edifício, 

jardim, área desportiva e outras estruturas consideradas como relevantes, de modo a 
valorizar a Escola; 

§ Afetar verbas destinadas à aquisição e manutenção de equipamentos e materiais 
essenciais ao funcionamento das atividades escolares, assegurando as melhores 
condições de trabalho possíveis dentro da realidade orçamentária da escola; 

§ Procurar fontes de financiamento para os projetos de construção da nova escola e de 
desenvolvimento educativo e atividades de enriquecimento curricular, recorrendo, 
designadamente, à realização de eventos na escola e à comparticipação de entidades 
públicas e privadas. 

O Orçamneto 2018 foi apresentado a Assembleia através de cenários visto que a decisão da 
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AGE implicaria diretamente no orçamento. A Sra. Jandira Sanches frisou que as colunas 
referentes ao projeto de orçamento que levou em consideração um Diretor de Estabelecimento 
tal como definido pelo Grupo de Trabalho apresentado na AGE, seria excluída da 
apresentação porque a proposta do GT não foi validada e a revisão dos Estatutos foram 
reportadas para uma outra AGE a ser marcada. 
As despesas totais estão estimadas em 55.197.212 escudos cabo-verdianos. A estimativa das 
receitas foi feita considerando os seguintes parâmetros: as receitas efetivas até 31 de 
Dezembro de 2017; as series históricas dos dois últimos anos; a projeção das receitas com 
base em 233 alunos e o aumento das tarifas com base nos diferentes cenários: 
- Um projeto de orçamento sem modificações ao estado atual, relativamente a direção da 
escola, onde as mensalidades não aumentariam as receitas se elevariam a 47.344.958 escudos, 
a escola teria um défice de 7.852.254 escudos. 
-Um projeto de orçamento sem modificações ao estado atual, relativamente a direção da 
escola, onde as mensalidades aumentariam de 5% as receitas se situariam a 51.377.770 
escudos a escola teria um défice de 3.819.442 escudos. 
- Um projeto de orçamento sem modificações ao estado atual, relativamente a direção da 
escola, onde as mensalidades aumentariam de 10% as receitas se situariam a 52.200.582 
escudos a escola teria um défice de 2.996.630 escudos. 
 O Bureau frisa que o aumento das tarifas é necessário para poder reduzir o défice que a 
escola vem tendo. E propõe que ela seja gradual e de um valor residual mas que a partir de 
2019 será necessário um aumento mais significativo. O Bureau sugere também que a escola 
encontre um parceiro que poderá cobrir os custos de funcionamento, especificamente os 
salários do pessoal. A Senhora Carla Folgoa propôs que o Bureau se aproximasse das Missões 
Diplomáticas existentes na cidade da Praia e que assumem como empregadores as tarifas dos 
seus funcionários, e tentasse negociar o aumento das tarifas para o empregador.  
Foi apresentado também a simulação das tarifas com os aumentos de 5%, 10% e 15% (sendo 
que esta seria considerado caso os Estatutos apresentados pelo Grupo de Trabalho fosse 
aprovado). A assembleia sugeriu que fosse aprovado o aumento da proposta mais elevada no 
sentido de colmatar o défice estimado no orçamento apresentado. Assim ficou aprovado o 
Orçamento com um aumento de 15% com um Diretor de Escola a ser contratado ainda este 
ano pelo Bureau, com 22 votos a favor, 3 votos contra e 12 abstenções.  
O Bureau e a Direcçao da Escola (Sras Magali Proteau e Ando Ranaivosoa) deixaram claro que não 
seria possível contratar um Director de escola nesta época do ano. 
Não havendo mais assuntos a tratar, a Sra. Jandira Sanches encerrou a sessão às 13 horas. Da 
mesma se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos membros do Bureau e anexa-se a 
lista de presença dos convocados………………………………………………………………. 
Jandira Sanches, Tesoureira......................................................................................................... 
Kátya Neves, Tesoureira Adjunta................................................................................................. 
	


