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Ex.mo Senhor
Dr. Abel Baptista
PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA

Um conjunto significativo de fundações titulares de escolas profissionais e de
estabelecimentos de ensino especial ou artístico, associadas ou não da ANESPO, têm
vindo a ser vitimas de redução ilegítima de pagamentos relativos a contratos
programa para prestação de serviços de educação e formação.
Esta situação está a gerar estrangulamentos significativos às diferentes organizações,
podendo mesmo nalguns casos conduzir à sua inviabilização e encerramento.
Sublinhe-se que este problema existe exclusivamente quando o financiamento é
assegurado através do MEC/DGEstE, uma vez que a questão não se coloca quando o
financiamento para os mesmos fins, às mesmas entidades ou a outras fundações,
decorre através de outros organismos públicos, com ou sem apoios comunitários.
A ANESPO tem vindo a persistir na necessidade de encontrar uma solução que permita
superar o atual impasse e, na sequência de uma reunião que promoveu no passado
dia 13 de maio de 2015 com as fundações suas associadas e outras não associadas
também alvo de redução de financiamentos, enviou aos pertinentes Membros do
Governo, nomeadamente Presidência do Conselho e Ministros da Educação e Ciência
e das Finanças a exposição que se anexa, tendo em vista solucionar de vez este
problema que se arrasta há quase um ano.
Face à gravidade da situação e às implicações potenciais para largas centenas de
jovens e as suas famílias que poderão ver a breve prazo as suas escolas encerradas ou
os seus cursos suspensos, solicitamos a V. Exa. a marcação com caráter de urgência de
uma audiência com a Comissão a que preside para relato detalhado da situação e
identificação das potencialidades de intervenção da Casa da Democracia na resolução
deste problema.
Certo da melhor atenção, apresento-lhe os meus melhores cumprimentos.
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