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Lisboa, 09 de março de 2021 

 
 
Informações do Conselho de Administração referentes ao próximo ano letivo 
 
Estimados Pais e Encarregados de Educação,  
 
O compromisso da Escola Alemã de Lisboa com uma educação de excelência e a sua natureza de 
associação sem fins lucrativos exigem sustentabilidade financeira e equilíbrio orçamental, de 
forma a ser possível investir nos desafios do futuro e garantir o restabelecimento das reservas 
de contingência durante os próximos anos. Em concreto e a título ilustrativo, refira-se como 
prioridade a digitalização da escola, a qual exige investimentos relevantes na infraestrutura 
informática e nas comunicações da Escola; a execução das obras de modernização previstas – 
para além do apoio contratualizado com a República Federal de Alemanha num valor superior a 
4,7 milhões de euros - acarreta também investimentos em novos equipamentos, instalações e 
laboratórios, reforçando o nosso posicionamento como Escola MINT (escola reconhecida 
internacionalmente como promotora de competências nas áreas da Matemática, Informática, 
Ciências Naturais e Técnica), alcançado ao longo dos últimos anos.  
 
Os custos induzidos pela pandemia desde março de 2020, os descontos diferenciados por níveis 
de escolaridade das propinas, concedidos no último ano escolar, e a manutenção do valor das 
propinas para este ano escolar, exigiram do orçamento da Escola um esforço suplementar, que 
foi financiado pelas poupanças associadas ao encerramento das instalações, por um apoio 
extraordinário conseguido junto da República Federal de Alemanha e ainda pela utilização das 
reservas de contingência da associação, constituídas na última década. 
 
Neste contexto, o Conselho de Administração decidiu atualizar as propinas em 5% no próximo 
ano letivo e prevê uma atualização de 3% nos dois anos seguintes, garantindo assim os recursos 
financeiros necessários à concretização dos objetivos acima indicados.  
 
Em linha com as práticas de muitas escolas internacionais e como já indicado na nossa Circular 
Anual (v. ponto “Propinas, Modalidades e Condições de Pagamento Escola Alemã de Lisboa Ano 
Letivo 2020/21”), será faturado um adiantamento no valor de 250 euros da propina do ano 
escolar 2021/22. Este valor será devido até ao dia 31 de maio 2021 e deduzido na primeira fatura 
escolar em 01.09.2021.  Este procedimento permite, em particular, um melhor planeamento do 
número de alunos, de turmas e de contratações e, consequentemente, uma melhor gestão dos 
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recursos humanos e financeiros da Escola Alemã de Lisboa. A partir do ano escolar 2021/22, o 
valor deste adiantamento será de 500 euros.  
 
Queremos ainda voltar a reafirmar o nosso compromisso para com as famílias da nossa 
comunidade escolar que enfrentam atualmente ou antecipam dificuldades financeiras, 
recordando que existe um regulamento de redução extraordinária de propinas. Qualquer pedido 
e/ou questões relacionadas com este assunto devem ser dirigidos para o email 
pedidosapoio@dslissabon.com; garantem-se celeridade na resposta e confidencialidade nos 
contactos efetuados. 
 
Por fim, gostaríamos de agradecer a Pais, Encarregados de Educação e seus Representantes pela 
excelente colaboração demonstrada na implementação do Plano de Contingência COVID19 e do 
modelo de ensino à distância, colaboração essa que foi essencial para, em conjunto, superarmos 
todos os desafios que se colocaram à Escola neste último ano. 
 
 
 
Com os melhores cumprimentos,  
 
 
 
 
Anita Hänsler      Luís Almeida 
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO   MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO / TESOUREIRO 
vorstand@dslissabon.com      vorstand@dslissabon.com  
 

 

 

 


