
 

 

 

 

 

Lisboa, 5 de Janeiro de 2010 

Exmos.(as) Srs.(as) 

 

A APEAL- Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento 

de escolas do Alto do Lumiar 

e a 

ARAL- Associação de Residentes do Alto do Lumiar 

 

Vêem por este meio demonstrar a sua profunda preocupação relativamente 

ao atraso no pagamento da 1ª tranche referente aos meses de Setembro, 

Outubro, Novembro e Dezembro de 2010 aos CAF’s e AECs das EB1 34 e 

91, e que deveria ter sido efectuado em Novembro. Esta situação reflectiu-

se no atraso do pagamento de 2 meses de salário aos nossos 27 

colaboradores, num total de dívida que neste momento já atinge os 

19.000€ e que é totalmente incomportável para 2 associações como a 

APEAL e ARAL. 

Este atraso está a causar consequências no arranque do 2º período lectivo, 

nomeadamente alguns professores das AEC`s, monitores de CAF e 

auxilares de limpeza que estão à procura de outros trabalhos, e a aceitar 

outras propostas para combater o nosso (vosso) atraso de pagamento, o 

que em muito prejudica a qualidade do trabalho que se estava a fazer com 

as crianças desta comunidade no sentido de uma maior inclusão social.  

Mas o mais grave é o impacto que está a ter nos alunos das nossas escolas 

e nas respectivas famílias. Existe nesta comunidade uma grande 

precentagem que trabalha e necessita das AEC,s e CAF’s para que os seus 

educandos não fiquem na rua e possam trabalhar descansados, sabendo 

que os mesmos estão em segurança. A nossa preocupação, além de todo o 



transtorno que está a causar aos nossos colaboradores (alguns não têm 

dinheiro nem para se deslocarem até ao seu local de trabalho), reside 

também nas potenciais consequências para os encarregados de educação 

nomeadamente o despedimento laboral ou a redução do orçamento familiar 

devido a redução de horas de trabalho.  

É importante salientar que quando se pôs em andamento esta medida 

governamental de AEC`s e CAF`s, dentro de uma ideia de escola a tempo a 

tempo inteiro foi para que todos tivessem de igual modo acesso às 

actividades tornando este ensino inclusivo e não exclusivo só para quem 

poderia pagar os ATLs. Ora a situação em que nos encontramos neste 

momento é totalmente contraditória à génese desta ideia e impede-nos, 

associação de pais e de moradores aqui da comunidade, de dar o nosso 

contributo responsável e cívico para uma Escola da Comunidade com mais 

qualidade.  

A equipa com quem temos vindo a construir o projecto Escola da 

Comunidade e que se envolveu empenhadamente no desenvolvimento de 

projectos de inclusão e solidariedade (Jogos Tradicionais, Rugby, Clube da 

Harmonia, Santos Populares, Campanha Global da Educação, Encontro 

Inter-Geracionais, Educação Ambiental), encontra-se agora desmotivada 

devido a esta falta de pagamento e à incerteza no seu futuro profissional e 

nos compromissos assumidos pela CML,  

Também os pais e encarregados de educação que, solidários com as 

associações têm apoiado o encerramento das AEC’s e CAF’s, estão a ficar 

muito preocupados com a situação de ter os filhos em casa ou na rua e 

impacientes com a falta de resposta e de cumprimento das obrigações da 

CML. 

 

   P’la APEAL       P’la ARAL 

 

__________________     _________________ 

 

 


