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Informação para os pais dos alunos da primária, "Collège" e Secundário. 

 
Evolução das propinas para o ano letivo 2022-2023 
 
 
 
Exmo. Srs., Caros Pais, 
 
 
Após o anúncio das novas propinas de 2022-23, alguns pais manifestaram alguma incompreensão, 
particularmente sobre o pagamento de uma propina de reinscrição, bem como, alguma 
insatisfação. As associações de pais também nos contactaram e discutimos com elas estas 
questões na passada sexta-feira, dia 14 de Janeiro. 
 
A direção da escola está plenamente consciente dos esforços exigidos às famílias, sobretudo neste 
período difícil, e lembramos que já foi realizada uma reunião sobre este assunto, no âmbito de um 
grupo de trabalho constituído desde novembro de 2020, sobre a evolução das tarifas de propinas 
para o período 2021-2025. 
 
Esta discussão foi uma oportunidade para apresentar a situação financeira da escola desde 2016, 
data a partir da qual, a escola apresenta um défice anual e em que as propinas dos últimos anos 
apenas colmatou parcialmente. Além destas questões estruturais, há a necessidade de um 
financiamento adicional em relação ao projeto de construção da nova escola. 
 
Sobre este último ponto, a l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), através do 
seu Diretor, anunciou no início de 2021 um plano de apoio à nossa escola no valor de 3,4 milhões 
de euros de subsídios extraordinários ou isenção de encargos e 1,5 milhões de euros de 
adiantamentos adicionais de tesouraria, que se acrescenta ao apoio concedido pela Agence 
France Trésor de 1,8 milhões de euros. 
 
Este apoio extraordinário da AEFE deve, no entanto, ser acompanhado de um reajuste das 
propinas para fazer face à realidade do funcionamento de um estabelecimento francês no 
estrangeiro. Recorde-se, a este respeito, que o liceu Charles Lepierre propõe o valor de propinas 
de entre os mais baixos da Europa, o mais baixo dos estabelecimentos sob gestão direta a par com 
a escola de Valência, mas também inferior à maioria dos estabelecimentos subsidiados, inclusive 
os dos países com um nível de vida inferior ao de Portugal. 
 
A apresentação em janeiro de 2021, pelo Diretor da AEFE, teve como objectivo anunciar o plano 
de apoios referido anteriormente, mas também apresentar uma trajectória de 5 anos para a 
evolução das propinas, capaz de restabelecer a estabilidade financeira da escola, integrar os 
custos imobiliários de que a escola estava isenta desde 1952 e a construção de edifícios históricos. 
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Recorde-se ainda que a AEFE apoia os estabelecimentos através da colocação de funcionários 
destacados e da atribuição de bolsas a famílias francesas, mas não se destina a financiar projetos 
imobiliários. O valor da sua contribuição anual para a escola, nomeadamente através da 
remuneração dos funcionários destacados – e, independentemente, do apoio adicional para obras 
escolares - é equivalente a cerca de 2.000 euros por aluno, valor que as famílias não têm de 
financiar seja qual for a sua nacionalidade. 
 
A trajectória dos valores de propinas, alterada pelos representantes do grupo de trabalho, e 
comunicada em janeiro de 2021 pela Madame Negrel, diretora da escola, previa um aumento do 
valor de primeira inscrição para 2.500€ e aumentos das propinas de 6% em 2021, 5% em 2022, 
4,5% em 2023 e 4% em 2024 e 2025. Esta trajectória, que foi comunicada a título informativo e 
para apreciação, será ajustada anualmente, após apresentação ao grupo de trabalho. 
 
É neste contexto que se reuniu em dezembro passado, o grupo de trabalho sobre a evolução dos 
valores de propinas de 2022, onde a direção da escola apresentou as dificuldades ligadas às 
desistências dos alunos no âmbito das renovações de matrículas. Estas famílias que não respeitam 
o seu compromisso de reinscrição geram, inevitavelmente, uma perda de receita para o 
estabelecimento, mas sobretudo bloqueiam o acesso ao liceu a novas famílias. Este motivo levou-
nos a propor o pagamento de uma propina de reinscrição equivalente aos aumentos já anunciados 
para este período (ou seja, 250€) em vez de efectuar o aumento ao longo do ano letivo 2022-2023. 
No entanto, entendemos as dificuldades que a implementação desta propina, a ser paga daqui a 3 
a 4 meses, poderia causar a certas famílias. Após consultarmos as associações de pais, decidimos 
adiar a implementação deste adiantamento até 2023. Por outro lado, apresentaremos no próximo 
Conseil d’établissement um aumento das propinas até 5%, de acordo com a trajectória anunciada. 
Mantemos também a redução das propinas de primeira inscrição para irmãos, no valor de 1.800€, 
de forma a favorecer as famílias já presentes no liceu. 
 
Sabemos que esta trajectória pode ser complexa para algumas famílias e é o motivo pelo qual 
continuamos atentos às dificuldades financeiras e continuaremos a apoiar as famílias, como 
sempre fizemos até agora, através de acordos de planos de pagamento ou através da caísse de 
solidarité 
 
Agradecemos a vossa confiança, 
 

A Direcção do liceu 
 


