
Ex.mo Senhor  

Deputado Firmino Marques 

Dig.º Presidente da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto  

  

Conforme solicitado no v/ ofício n.º 222 /8a-CECJD/2020, enviamos algumas 

considerações sobre a situação da nossa escola de ensino artístico especializado - 

Conservatório de Música de Águeda, tendo por base o resultado do concurso do 

Contrato de Patrocínio 2020-2026, e os dados resultantes da continuidade do Contrato 

de Patrocínio 2018-2024: 

Após análise do Aviso de Abertura de concurso relativo ao Contrato de Patrocínio 2020-

2026, constatou-se desde logo, que o número de vagas destinadas à CIM de Aveiro onde 

a nossa escola se encontra inserida, nomeadamente no que refere aos Cursos Básico e 

Secundário, seria manifestamente insuficiente, dado o conhecimento existente da 

realidade das outras escolas implantadas na mesma CIM. Do mesmo modo, a forma de 

cálculo do número de vagas que era dada a conhecer, baseada em estimativas, 

vislumbravam possíveis limitações que poderiam estar a ser colocadas à generalidade 

das escolas, dificultando não só o seu crescimento, mas condicionando também a médio 

prazo a manutenção de pelo menos o mesmo número de alunos financiados 

comparativamente a anos anteriores (como o nosso caso), derivado da progressiva 

redução que se verifica a partir do terceiro ano do Contrato de Patrocínio 2018-2024. 

Associado a esse facto, o resultado do concurso do Contrato de Patrocínio 2020-2026 

não contribuiu para equilibrar a redução mencionada anteriormente, tendo pelo 

contrário, impacto na ampliação da discrepância, devido ao condicionamento do 

número de novos alunos em início de ciclo. 

Conforme a informação que constava no Aviso de Abertura do concurso do Contrato de 

Patrocínio 2020-2026, era referido que este mesmo concurso tinha como destinatários-

alvo os alunos em início de ciclo e a continuidade do número de alunos não financiados 

em 2019/2020, garantindo o seu financiamento até à conclusão dos respetivos ciclos de 

ensino. Tendo em conta isso, o que se pode verificar da análise do quadro em anexo, é 

que essa premissa não se encontra refletida no resultado do concurso, pois no caso da 

nossa escola, evidencia-se a existência de 40 alunos do Curso Básico em regime 

articulado, para os quais não foi obtido financiamento, 17 dos quais em início de ciclo, 

sendo os restantes 23 de continuidade. 

Este problema será agravado ainda mais no ano letivo 2021/2022, prevendo-se que 

sejam financiados 22 alunos em início de ciclo (5º ano/1º grau), 22 alunos que em 

princípio transitarão para o 6º ano/2º grau, e 72 alunos divididos pelos 7º ano/3º grau, 

8º ano/4º grau e 9º ano/5º grau, totalizando 116 alunos. Refira-se que no presente ano 

letivo são financiados 143 alunos do Curso Básico em regime articulado, número já por 

si manifestamente insuficiente.  

Se nos centrarmos no financiamento previsto entre 2018 e 2022, de uma verba de 

446.050,00 recebida em cada um dos primeiros dois anos do Contrato de Patrocínio 

2018-2024, respeitante a todos os graus e níveis de ensino comparticipados, vimos 



reduzido o montante para 414.630,00 no presente ano letivo, e veremos ao que tudo 

indica, nova redução para 340.680,00 no ano letivo 2021/2022 que se sucederá, 

considerando já nestes dois últimos anos, as verbas de ambos Contratos de Patrocínio 

em vigor (2018-2024 e 2020-2026).  

A continuidade da nossa escola está assim em causa, dada a asfixia a que estamos 

sujeitos, e se nada for feito em contrário, teremos que equacionar a tomada de medidas 

profundas, para garantir a viabilidade da mesma. O quadro seguinte revela essa mesma 

evolução: 

  2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 

CP 
2018/2024 

446.050,00 446.050,00 353.680,00 218.780,00 83.050,00 36.400,00 - - 

CP 
2020/2026 

- - 60.950,00 121.900,00 121.900,00 118.500,00 114.750,00 57.200,00 

TOTAL 446.050,00 446.050,00 414.630,00 340.680,00 204.950,00 154.900,00 114.750,00 57.200,00 

  

No que refere aos alunos que concluíram o Curso Básico com aproveitamento e que se 

candidataram ao Curso Secundário em regime supletivo, pretendendo dar continuidade 

aos seus estudos, não foi conseguido financiamento para 5 deles. Note-se que estes 

alunos foram financiados durante todo o seu percurso no Curso Básico, e que agora vêm 

condicionado o prosseguimento dos seus estudos. A opção pelo ensino supletivo 

justifica-se em grande parte pelo interesse em desenvolverem e aprofundarem os seus 

estudos musicais, mantendo aberta a possibilidade de ingresso no ensino superior nesta 

área, mas da mesma forma, poderem garantir outras opções noutras áreas, de modo a 

não condicionarem e reduzirem o leque de escolhas aquando da candidatura ao ensino 

superior, como aconteceria caso ingressassem no Curso Secundário de Música em 

regime articulado. Queremos ainda salientar, que estes alunos que se candidataram ao 

Curso Secundário, constituem um importante pilar de suporte da escola nos projetos 

desenvolvidos nas classes de conjunto, nomeadamente nos coros e orquestras, cujas 

atividades, na sua maioria, são partilhadas com a comunidade que nos rodeia. 

À semelhança do que tem sido comum nos processos de candidatura dos Contratos de 

Patrocínio em vigor e anteriores, lamentamos o momento tardio da publicação do Aviso 

de Abertura de Concurso do Contrato de Patrocínio 2020-2026, e os constrangimentos 

que dele decorreram, numa altura em que as inscrições já se encontravam finalizadas 

no nosso Conservatório, as provas de acesso realizadas e os alunos seriados de acordo 

com as vagas estipuladas, tendo os encarregados de educação já definida a escola do 

ensino regular que os seus educandos iriam frequentar, de acordo com as escolas 

protocoladas do regime articulado. 

Antecipadamente gratos pela atenção que possa ser dispensada a este assunto. 

Com os nossos melhores cumprimentos, 

A Direção do CMA 
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