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 PROPOSTA N.º 8292 / 2022  

 

Data 
11 de julho de 

2022  
Processo 2022/650.10.100/12  

 

Proposta de Acordo de Colaboração para Atribuição do Vale + Educação – ano letivo 

2022-2023  

 

Considerando: 

A Educação é uma das atribuições da Câmara Municipal nos termos da alínea d) do n.º 2 do 
art.º 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e é fundamental para assegurar um futuro 
melhor para a comunidade são-brasense e para os seus jovens; 

 

A necessidade de promover o combate à pobreza e à exclusão social das famílias e das crianças 
em particular, através de medidas de política pública que promovam a igualdade no acesso aos 
direitos e a promoção da igualdade de oportunidades, foi o fundamento para a criação da 
medida Vale + Educação, no ano letivo de 2015/2016, que ao longo dos últimos anos tem 
contribuído para a melhoria das condições de vida das famílias e a motivação dos alunos e da 
comunidade educativa como um todo; 

 

Por outro lado, a medida contribui para a dinamização económica do concelho e para a 
diferenciação da oferta educativa do concelho estimulando a fixação de nova população; 

 

Nos dois últimos anos letivos, por força de, em março de 2020, a Organização Mundial de 
Saúde ter declarado a situação de pandemia pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 que provoca a 
doença COVID-19, o Município de São Brás de Alportel criou o Fundo de Emergência COVID-19, 
que tinha como objetivo, entre outros, mitigar os efeitos negativos que a pandemia criou às 
famílias e à economia local; 

 

Entretanto, em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia lançou uma invasão militar em larga escala 
contra a Ucrânia, que se mantém até ao momento, e que está a provocar consequências 
económicas e sociais globais, embora com maior incidência nos países europeus. No caso 
português, por exemplo, a taxa de inflação atingiu em junho passado os 8,7%, o valor mais 
elevado desde dezembro de 1992;  

 

Assim, se, nos dois últimos anos letivos, o Município procedeu ao aumento excecional em 25% 
o valor do apoio por relação ao ano letivo de 2019-2020, fixando o valor do Vale + Educação 
em € 25,00 por aluno, do 1.º ciclo ao ensino secundário, por força da crise económica e social 
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provocada pela pandemia, não se vê motivo para que no ano letivo 2022-2023 não se 
mantenha esse montante, em face das consequências da “Guerra da Ucrânia”; 

 

Em sede do orçamento autárquico para o ano de 2022, está previsto o valor de € 35.000,00 
para a atribuição do Vale + Educação; 

 

Para efeito de atribuição do Vale + Educação propõe-se, à semelhança do ano letivo anterior, a 
celebração de um Acordo de Colaboração entre o Município, o Agrupamento de Escolas José 
Belchior Viegas e a Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de 
Escolas José Belchior Viegas, com o objetivo de formalizar a parceria e regular as formas de 
colaboração entre as partes para atribuição do Vale + Educação no ano letivo de 2022-2023, 
constituindo assim uma medida complementar à medida nacional de gratuitidade dos manuais 
escolares iniciada em 2016, que contempla a distribuição gratuita dos manuais escolares a 
todos os alunos que frequentam a escolaridade obrigatória na rede pública do Ministério da 
Educação; 

 

Assim, tenho a honra de propor à Câmara Municipal de São Brás de Alportel que delibere 
aprovar a proposta de Minuta de Acordo de Colaboração para atribuição do Vale + Educação 
no ano letivo 2022-2023, em anexo, ao abrigo do disposto no n.º 7 do artigo 112.º e do artigo 
241.º da Constituição da República Portuguesa, alínea d) do n.º 2 do art.º 23.º e alínea u) do 
n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

São Brás de Alportel, 11 de julho de 2022. 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 
Vítor Manuel Martins Guerreiro 

 

 
Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autógrafa. 

Cópias do documento são validadas com selo branco em uso na instituição. 
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