
PROTOCOLO 

O Ministério da Educação e a Confederação Nacional das Associaçóes 

de Pais, neste acto representados pelo respectivo Ministro e 

Presidente, cientes de que: 

a) a intervenção activa das associações de pais e encarregados 

de educação na definição da política eãucativa e no 

acompanhamento da sua aplicação nos estabelecimentos de 

ensino é simultaneamente um direito e um dever fundamental; 

b) a garantia das condições dessa participação passa pela 

atribuição de apoios concretos aos planos de acção propostos 

pelas associações de pais e suas organizações federativas, 

nomeadamente mediante a aplicação do mecanismo previsto no 

artigo 16Q do Decreto-Lei no 372190, de 27 de Novembro, que 

consubstancia G especial apoio do Estado, através do 

Ministério da Educação. 

celebram o presente protocolo de colaboração, nos termos das 

claúsulas seguintes: 



Claúsula Primeira 

A Confederação Nacional das ~ssociações de Pais, adiante, abrevia- 

damente designada por CONFAP, comprometeu-se a realizar, anualmen- 

te, um programa integrando as seguintes actividades: 

a) Difundir informação e organizar acções de sensibilizaçáo e de 

formação dos pais e encarregados de educação, com a finalida- 

de de assegurar a sua participação na formação integral das 

crianças e dos jovens; 

b) Realizar acções de esclarecimento e formação de pais, encar- 

regados de educação e jovens no âmbito das questões 

educativas; 

c) Apoiar a formação de quadros da CONFAP e das federações e 

associações nela integrados, com vista ao acompanhamento e 

participação na vida das escolas; 

d) Promover a articulação com a Associação Europeia de Pais no 

sentido da definição de uma política conjunta dos pais na 

educação das crianças e dos jovens que corrija assimetrias 

regionais; 

e) Desenvolver uma política conjunta que promova a educaçáo para 

a saúde e contribua para que todas as crianças e jovens 

gozem da mesma dignidade e igualdade de oportunidades e 

direitos; 

f) Colaborar no desenvolvimento de políticas activas de combate 

à exclusão e discriminação; 



g) Melhorar o equipamento e recursos humanos da Sede Nacional e 

Sedes Regionais, mediante a utilização de novas tecnologias 

que permitam responder aos desafios que, face à nova Lei de 

Associações de Pais e ao Estatuto de Parceiro Social, se lhe 

apresentam. 

Claúsula Segunda 

. Para a prossecução das actividades referidas na cláusula ante- 

rior o Ministério da Educação atribuirá à CONFAP, a tltulo de 

subsidio, o montante anual de 21 000 000$00 a atribuir em quatro 

prestações 

Claúsula Terceira 

- 
1. Com excepção do apoio estabelecido no presente protocolo, não 

serão prestados pelo Ministério da Educação quaisquer outros apoi- 

os financeiros à CONFAP, para as suas associações regionais ou 

para outras actividades. 

2. A CONFAP compromete-se a não solicitar a qualquer serviço do 

Ministério da Educação qualquer outro apoio financeiro. 



Claúsula Quarta 

1. A CONFAP apresentará até 30  de Junho de cada ano um plano das 

actividades a executar no ano lectivo seguinte. 
--- 

2. Até 31 de Março de cada ano apresentará também um relatório 

detalhado das actividades e contas relativos ao ano lectivo 

anterior. 

Claúsula Quinta 

0s casos não expressamente previstos no presente protocolo serão 

objecto de protocolo adicional. 

Claúsula Sexta 

O presente protocolo vigorará pelo período de um ano a partir da 

data da sua assinatura, sendo automaticamente renovado por igual 

perlodo, salvo denúncia notificada à outra parte até 60 dias antes 

do respectivo termo. 



Claúsula Sétima 

Da análise resultante do Relatório de actividades do ano lectivo 

e 
anterior poderá resultar a revisão do montante do subsídio previs- 

to na clafisula segunda. 

Lisboa, ' de - 19-6 -. 


