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Luanda, aos 04 de maio de 2018 

Após a sessão de esclarecimentos aos pais, promovida pela APAEPL no passado dia 28 de abril, no 

final do encontro a mesa resumiu algumas medidas a tomar com urgência e de acordo com as 

inquietações e solicitações dos pais, e de que passamos a dar conta dos desenvolvimentos. 

1. Greve dos professores 

A greve foi desconvocada. A APAEPL teve um papel ativo junto das duas entidades e de observador 

durante as negociações. Ativo, no sentido de esclarecermos os professores que os pais entendem 

que os contratos têm de ser respeitados, e que a não aprovação das propinas está diretamente 

ligada à apresentação de contas por parte da CPEA. Solicitámos-lhes a desconvocação da greve para 

salvaguarda dos alunos, enquanto os sócios e CPEA resolviam osimpasses do orçamento. Do lado da 

CPEA, que já estava a negociar com os professores, fomos convidados a ser observadores, sendo que 

as conclusões já foram comunicadas pela CPEA após desfecho das negociações.  

2. Apresentação de contas  

Após desfecho das negociações com professores, reunimos com a CPEA para expor as preocupações 

dos pais em relação às contas e orçamento da Cooperativa, da qual somos todos sócios. A 

Administração mostrou-se disponível para o fazer, e já na próxima assembleia de apresentação de 

contas, reservando um ponto da agenda só para se abordar esse tema. Assembleia essa que será 

convocada ainda este mês de maio, e como tal devemos estar, em breve, a receber uma 

convocatória nesse sentido.Após a referida assembleia (apresentação de contas 2017), será 

convocada uma outra para aprovação de propinas e orçamento para o ano letivo de 2018/2019. 

3. Reunião com Senhor Embaixador de Portugal 

Reunimos com o Senhor Embaixador no passado dia 2 de maio. Expusemos o que se passou na 

sessão de esclarecimentos e a grande preocupação dos pais em relação à EPL. OSenhor Embaixador 

informou-nos que estava a acompanhar o caso de perto. Consideramos ter sido uma reunião 

profícua pelo que agradecemos ao Senhor Embaixador ter recebido a APAEPL.   

4. APAEPL 

Solicitamos desde já aos pais que enviem por email as questões e dúvidas que tenham sobre as 

contas/orçamento de forma a compilarmos as perguntas mais frequentes, para que a referida 

assembleia produza os resultados pretendidos sem desperdíciode tempo em perguntas redundantes 

e foco em obter respostas para as realmente relevantes. 

A APAEPL está empenhada em trabalhar com os pais que se preocupam realmente com o bem-estar 

dos alunos, que são os nossos filhos e merecem um ensino de qualidade, com a escola e a boa 

convivência dentro dos portões da escola dos órgãos que a gerem. Aceitamos críticas construtivas, 

sugestões e conselhos. 

 

Um por todos e todos pela EPL.   

 

A presidente da APAEPL, 

Isabel Baldaia 


