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Comunicado de Imprensa 

 

Colégios jesuítas com contrato de associação em risco 

 

A recente publicação do despacho normativo 1H/2016 de 14 de Abril, que regula o 

regime de matrículas e a frequência das escolas, veio agravar a já difícil situação em 

que se encontram muitos colégios privados em Portugal. Os dois estabelecimentos 

de ensino confiados à Companhia de Jesus, e que têm contrato de associação com 

o Estado, - o Colégio da Imaculada Conceição (CAIC, em Cernache, e o Instituto 

Nun’Álvares (INA) em S. Tirso - não fogem a esta realidade e acolhem com grande 

preocupação esta decisão política.  

 

Ao determinar que os colégios com contrato de associação possam apenas receber 

alunos da sua área geográfica, o Ministério da Educação está a por em causa o 

serviço universal, gratuito e de qualidade prestado por estas duas escolas ao 

longo dos anos. Anulando a liberdade de escolha das famílias da escola que 

querem para os seus filhos, contribui para que, na prática, a opção por 

determinados projetos educativos fique exclusivamente ao alcance de famílias 

com maiores posses económicas. As restantes ficam privadas de opção, por não 

terem meios ou por não viverem junto à escola que desejariam para os seus filhos. 

 

Esta opção, se por um lado, colide com o Estatuto do Ensino Particular e 

Cooperativo, que reconhece os contratos de associação como parte integrante 

da rede de oferta pública de ensino, por outro, não resulta de qualquer 

avaliação objetiva da qualidade dos projetos educativos e práticas de ensino, 

mas, unicamente, de motivações ideológicas de fação. Para optar entre duas 

escolas, não interessa que uma seja melhor e a outra pior. Optar-se-á sempre pela 

que é pública, em detrimento da que tem contrato de associação, mesmo quando 

esta serve exatamente a mesma população, de forma gratuita para as famílias e 
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sem qualquer tipo de seleção dos alunos. Também o facto de ser objetivamente 

menos onerosa para o erário público do que a escola pública parece não ter 

particular relevância.  

 

Numa sociedade plural e onde se procura promover a igualdade de oportunidades, 

choca a estreiteza de horizontes e a redução da diversidade a um modelo único, o 

estatal. E não choca menos a forma incompreensível como se continuam a 

alimentar desigualdades económicas e sociais.   

 

Desde 2011 que as escolas com contrato de associação têm vindo a sofrer cortes 

fortíssimos por parte do financiamento do Estado. Por menor remuneração, tem sido 

pedido a todos os educadores ainda maior dedicação, criatividade e trabalho. 

Mesmo com toda a generosidade, compreensivelmente, a situação tem gerado 

acrescido cansaço e alimentado a insegurança, em nada aliviados pela sempre 

crescente e inútil burocracia e a imprevisibilidade das políticas educativas. 

 

Consciente da gravidade da situação, o governo da Província Portuguesa da 

Companhia de Jesus continuará a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para 

garantir a viabilidade destes dois colégios, para o bem integral dos alunos e da 

liberdade de escolha das famílias. 

 

Lisboa, 2 de Maio de 2016 

Companhia de Jesus, Província Portuguesa 

 

Contatos de imprensa: 

Porta voz da Companhia de Jesus para este assunto:  

P. José Manuel Lopes, Diretor Geral do Colégio das Caldinhas 

Colégio das Caldinhas, Areias, S. Tirso 

Telef. Geral: 252830900 

jmmlopessj@jesuits.net 
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Diretora Pedagógica do Instituto Nun’Alvres (INA): 

Arqª. Mª Francisca Dias 

Colégio das Caldinhas, Areias, S. Tirso 

Telef. Geral: 252830900 

mariadias@institutonunalvres.pt 

 

Diretor Pedagógico do Colégio da Imaculada Conceição (CAIC): 

Dr. António José Franco 

Colégio da Imaculada Conceição – Cernache 

Telef. geral: 239946137 

antonio.franco@caic.pt 
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