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ATA DO CONSELHO DE ESTABELECIMENTO 

DE 24 DE SETEMBRO DE 2020 
 

 
 
 
Na quinta-feira, dia 24 de setembro de 2020, realizou-se, através de videoconferência, a reunião 
do primeiro Conselho de Estabelecimento do ano letivo 2020-2021. 
 
 
O Diretor verificou que fora atingido o quórum (14/18) e que poderia, por isso, dar início à sessão. 
Antes, lembrou que o Conselheiro de Cooperação e de Ação Cultural, o senhor TISON, lamentou 
não estar presente, mas expressou os seus agradecimentos ao LFIP pela organização deste novo 
ano letivo em condições muito particulares. 
 
Diretor agradeceu a todos os membros que estavam presentes no primeiro Conselho de 
Estabelecimento e lembrou os assuntos que faziam parte da ordem de trabalhos: 
 
 

1) Balanço início do ano letivo 2020 - 2021 
2) Balanço financeiro 2019 
3) Questões diversas 

 
 
 
 
VOTAÇÃO: a ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade 
 

A FAVOR : 14  CONTRA : 0                      ABSTENÇÕES : 0    

 
 
A Diretora Administrativa e Financeira (DAF), Régine GRUNER, foi escolhida para redigir a ata da 
reunião.  
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I / PONTO DA SITUAÇÃO INÍCIO ANO LETIVO 2020 - 2021 
 

 
a) Os resultados dos exames realizados no ano letivo 2019 - 2020:  
 

 Em preâmbulo, o Diretor lembrou os excelentes resultados obtidos pelos alunos que efe-
tuaram exames em junho de 2020, que se realizaram em condições particulares (anulação 
dos exames de “baccalauréat”), felicitou os alunos e agradeceu aos professores pelo tra-
balho realizado. 
 

 Por outro lado, explicou que as condições particulares de atribuição dos diplomas não 
afetaram de forma alguma o balanço global: 

 Os resultados do «baccalauréat» foram semelhantes aos dos dois anos 
anteriores (100% de sucesso), a única diferença foi o facto de haver um 
maior número de menções na área de ciências (que se deve ao facto de os 
alunos terem realizado um trabalho particularmente de qualidade ao longo 
de todo o percurso escolar). 

 Os resultados do DNB também foram idênticos (100% de sucesso), no 
entanto o número de menções diminuiu ligeiramente. 

 
 
 

Resultados do «bacalauréat» realizado em junho de 2020:  
 

  Menção 

“Très bien” 

Menção 

“Bien” 

Menção “A. 

Bien” 

TB/B/AB 

Áreas Nº de 

alunos 

Admitidos % Nº de 

alunos 

% Nº de 

alunos 

% Nº de 

alunos 

% Nº de 

alunos 

% 

S 29  29 100 15 51,7 11 38 3 10,3 29 100 

ES 26  26 100 9 34,6 5 19,2 5 19,2 19 73 

Total 55  55 100 24 43,2 16 29,1 8 14,5 48 87,3 

 
 

Resultados do «Diplôme National du Brevet» realizado em junho de 2020: 

DNB  Menções 

Nº de alunos “Très bien” “Bien” “A. Bien” TB/B/AB 

presentes admitidos % Nº de 

alunos 

% Nº de 

alunos 

% Nº de 

alunos 

% Nº de 

alunos 

% 

106 106 100 65 61,3 26 24,5 12 11,3 103 97,1 
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A. Um primeiro balanço sobre a orientação dos alunos que concluíram o 
secundário:  

 

 O Diretor explicou que os resultados de acesso ao Ensino Superior em Portugal ainda 
não eram conhecidos. Só foram apresentados os resultados de acesso ao Ensino Superior 
em França ou em outros países: 

 
ÁREA ECONOMIA: 

Destino Nº de alunos Cursos 

FRAÇA 12 2 BTS, DUT 

6 Escolas de Comércio 

4 licenciaturas (2 economia e gestão, 1 LASS e 1 informática 

OUTROS 
PAÍSES 

6 3 Países Baixos: economia e gestão 
1 Inglaterra: economia 

2 Suíça: economia e gestão 

PORTUGAL 8 à espera dos resultados 

 
ÁREA CIÊNCIAS : 

Destino Nº de alunos Cursos 

FRAÇA 11 3 alunos em  PASS 

1 aluno em prépa PCSI 

3  (UTC) Escolas de Engenharia 

1 licenciatura STAPS 

1 licenciatura cinema 

1 Escola Superior de Artes 

1 Escola de Enfermagem 

OUTROS PAÍSES 3 1 Espanha (Línguas) 

2 Inglaterra (percurso científico) 

PORTUGAL 15 à espera dos resultados 

 
Estes resultados de acesso ao Ensino Superior permitem-nos, desde já, tirar várias elações: 

- Relativamente aos países escolhidos pelos alunos para estudar, a tendência mantém-se 

(42% em França, 42% em Portugal, 16% em outros países). O facto de teremos um número 

significativo a optar pelo ensino em França deve-se ao facto de haver muitos alunos 

franceses neste grupo.  

- A maioria dos alunos entrou no curso que pretendia; ninguém passou à 2ª fase. 

- A mobilidade internacional continua forte, testemunhando que os alunos dos liceus 

franceses são atraídos pelo Ensino Superior Internacional. 

-  As escolhas dos nossos alunos revelam que os cursos «clássicos» continuam a dominar 

(escolas de comércio, estudos de medicina, engenharia), sem excluir perfis mais originais. 

- Uma aluna obteve uma bolsa «Excellence Major», financiada, durante cinco anos, pelo 

estado francês, para estudar em França na UTC de Compiègne (Unidade Tecnológica de 

Campiègne), uma reputada universidade de engenharia. 
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Estes resultados, ainda parciais, permitem sublinhar a qualidade do trabalho realizado pelos 
diretores de turma, pela professora Sandrine Remelgado e pelo diretor adjunto, Paulo Fernandes. 
Para darmos continuidade ao trabalho que temos vindo a realizar, o serviço de orientação foi 
reforçado, com a contratação, a tempo inteiro, de uma Conselheira de Orientação e Psicóloga, 
Julie PEDRO GERARD. 

  
 

B. Número de alunos em setembro de 2020: 

 
 Em seguida, foi apresentado o nº de alunos para o início do ano letivo: 

 

  níveis nº de 
alunos 

nº de turmas nº de alunos 

Estrutura Pré-escolar 219 9 665 

Primária 446 19 

Collège 357 15 615 

Lycée 258 10 

Total   1280 53 24 

 
O nº de alunos no LFIP continua a aumentar: escolariza 1280 alunos (no ano anterior eram 1252). 
Este ligeiro aumento (2,8%) deve-se, em parte, às diferenças, de um ano para o outro, entre os 
grupos. Todavia, esta situação confirma, no contexto atual, a atratividade do LFIP, que continua a 
crescer, e demonstra que a crise sanitária não teve impacto no nº de alunos. O crescimento é 
moderado, pois começamos a não ter vagas para acolher mais alunos, em alguns níveis em 
particular.  

 
 

C. Apoiar o crescimento do nosso estabelecimento 
 
O Diretor explicou que, de acordo com o projeto de estabelecimento, o LFIP prossegue a sua 
política de apoio ao crescimento da estrutura: 
 

O início do ano letivo 2020-2021 fica marcado por: 
- a abertura de vagas para professores: um professor da primária, um professor de físico-

química, um professor de economia; 
- a realização de obras, principalmente no edifício E: ampliação de uma sala do 2º ano, 

deslocação da BCD para a antiga sala de professores, para dar lugar a uma nova sala de 
aulas; realização das aulas de línguas (português e inglês) numa única sala; 
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- aquisição de novos equipamentos: renovação do material informático na primária, 
instalação de videoprojectores nas turmas dos 5 anos; 

- A contratação, a tempo inteiro, de uma nova Conselheira de Orientação e Psicóloga, 
para dar apoio/acompanhamento aos alunos. 

 

 
D. As condições sanitárias no início do ano letivo: 

 

 O Diretor explicou que a prioridade, durante a preparação do início do ano letivo, foi garantir 
que as aulas recomeçavam normalmente, respeitando as condições que protegessem a 
saúde dos alunos e dos funcionários. 
 

 Aproveitou para agradecer a todos os funcionários que prepararam e asseguraram o 
recomeço das aulas, pelo seu empenho e dedicação. Sublinhou, ainda, o grande sentido 
de responsabilidade de todos. 
 
Sem entrar em detalhes relativamente à elaboração dos diferentes protocolos (protocolo 
geral, protocolo do serviço de manutenção, transporte, cantina, ….) e as respetivas 
disposições, o Diretor salientou que foram redigidos com o intuito de conciliar os 
imperativos sanitários e as restrições da nossa escola (algumas restrições advêm da nossa 
organização escolar ou da organização dos espaços). 
 

 O Diretor explicou, ainda, que foram efetuados alguns ajustes, no início do ano letivo, para 
respeitar os conselhos e/ou recomendações, nomeadamente da DGS, da Comissão 
Higiene e Segurança, bem como da Associação de Pais, para garantir a máxima segurança 
a todos dentro do LFIP: 

 
o Ajustes nos horários do collège/lycée, para que os alunos tenham o maior número 

possível de aulas na mesma sala; 
o Remoção de mesas e cadeiras não essenciais em todas as salas, para facilitar o 

distanciamento social; 
o Reforço das marcações no solo, para controlar melhor as 

deslocações/entradas/saídas; 
o Cantina escolar: instalação de separadores nas mesas (o almoço é o único 

momento em que os alunos estão sem máscara); 
o Reorganização da área de receção: entrada dos alunos da primária e do 

collège/lycée sob o coberto; instalação de uma tenda na entrada dos alunos do pré-
escolar, para proteger da chuva. 

 
 

 A descoberta, na semana passada, de dois casos de alunos positivos no LFIP (mas com 
surto de contaminação exterior), sem contaminação de outros alunos ou funcionários, 
colocou em evidência: 
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o A capacidade de resposta dos professores, que merecem ser elogiados, pois no 
dia seguinte (logo após termos conhecido a decisão da DGS de isolar as cinco 
turmas e alguns alunos) estavam a ensinar à distância. 

o A eficácia das medidas adotadas internamente, uma vez que não foi detetado 
qualquer contágio, quer em professores, quer em alunos. 

o A necessidade de antecipar novas situações delicadas: esta situação permitiu 
afinar algumas respostas pedagógicas em situação de confinamento parcial ou 
total. 
 

 

 Porque, para além das condições sanitárias, a reflexão centra-se na manutenção da 
continuidade pedagógica, foi elaborado um plano: 
 

o Em caso de confinamento geral (de uma turma, de um nível, da escola): 
 

 No Ensino pré-escolar, MS e GS: será entregue às famílias uma caderneta 
semanal com atividades e, durante o dia, haverá quatro aulas por 
videoconferência (início da manhã e da tarde e final da manhã e da tarde). 

 Na primária, será generalizado o uso da plataforma Pronote e haverá quatro 
videoconferências (início da manhã e da tarde e final da manhã e da tarde). 

 No collège/lycée, o Pronote continuará a ser a ferramenta privilegiada; 
haverá, no entanto, momentos de trabalho por videoconferência, segundo o 
ritmo proposto pelos professores de cada disciplina. 

 
o Em caso de um ensino «híbrido»: 

 
 Na primária: acompanhamento dos alunos «isolados», por uma professora 

substituta e durante as horas disponíveis no serviço dos professores 
(durante as aulas de apoio, aulas de línguas), através de videoconferência; 

 No collège/lycée: implementação de um sistema de videoconferência em 
várias salas de aula, para assegurar a transmissão das aulas (com tablets, 
como por exemplo em matemática) em simultâneo, em sala de aula e à 
distância. 

 
E. Os compromissos pedagógicos: 

 
O Diretor considerou que a situação sanitária não deve prejudicar os desafios pedagógicos, isto 
é: 
 

 Ter em conta os efeitos do confinamento na aprendizagem dos alunos; o apoio aos 
alunos que apresentem algumas fragilidades é uma prioridade que merecerá a nossa maior 
atenção: 

 Continuar a acompanhar os alunos que apresentem alguma necessidade educativa 
em particular; 
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 Continuar a refletir sobre as práticas educativas, nomeadamente no que diz respeito 
às atividades linguísticas; 
 

 Continuar a implementar a reforma do ”baccalauréat” (que já teve início no ano passado). 
 
 
O Diretor concluiu a sua intervenção, manifestando a esperança de que o ano letivo decorra da 
melhor forma possível e apelou ao empenho e solidariedade de todos, para conseguirmos, em 
conjunto, ultrapassar este período delicado. 
 
 
 
 

II / BALANÇO FINANCEIRO 
 
 

O Diretor cedeu a palavra à diretora administrativa e financeira (DAF), Régine GRUNER, para que 
procedesse à apresentação do balanço financeiro relativo a 2019, que ainda não tinha sido transmitido 
aos membros do Conselho de Estabelecimento. 

 
 
O Diretor aproveitou, ainda, para agradecer à DAF pelo trabalho realizado, mais difícil durante este 
período delicado que estamos a atravessar. 
 
A Diretora Administrativa e Financeira agradeceu ao pessoal de serviço que foi mobilizado para 
que os dispositivos associados aos vários protocolos sanitários fossem implementados. 
 
A partir da apresentação de quadros e gráficos, a DAF descreveu a gestão das receitas e a 
distribuição por atividade: 
 

Receitas: 8 500 070,66€ 
 

Capítulos Descrição Previsão Realização + ou - valia 
Taxa de 

realização 

70 Prestações 6 315 172,68 € 6 621 457,21 €  + 306 284,53 €   105% 

74 Subvenções Estado 
  503 000 €   529 382,50 € + 26 382,50 €   105% 

746 Doações e legados 
    10 000 €      3 620,00 €         - 6 380,00 €     36% 

75 Receitas de gestão   328 000 €      15 273,11 €      - 312 726,89 €    4% 

76 Produtos financeiros       35 000 €      26 649,02 €      - 8 350,98 €      76% 

77 Outras operações 
        40 000 €    29 478,83 €       - 10 521,17 €      73% 
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L2 Cantina escolar 
  652 000 €   724 506,05 €      + 72 506,05 €    111% 

N3 Atividades extraescolares 
   100 000 €   286 466,56 €    + 186 466,56 €    286% 

N6 Viagens e saídas 

pedagógicas    150 000 €   166 651,70 €     + 16 651,70 €    111% 

R1 Transporte escolar     96 000 €    96 585,68 €          + 585,68 €    100% 

 Total 
   8 229 172,68 € 8 500 070,66 €   270 897,98 €   103% 

 
 

 
 
De seguida, apresentou a gestão das despesas de funcionamento: 
 

Encargos realizados 8 160 277,94 € 

 

  

Descrição 
Previsão Realização Diferença 

Taxa de 

realização 

   

Material pedagógico 
342 500 € 

   338 260,89 

€ 
    - 4 239,11 € 

    

99% 

   

Viabilização  
 111 000 € 

   105 223,97 

€  
    - 5 776,03 €                

     

95% 

 
Manutenção 138 000 €    116 898,07 €    - 21 101,93 € 

     

85% 

   

Encargos com pessoal 
       4 092 853,37 €               4 109 642,29 €   + 16 788,92 € 

    

100% 
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Bolsas e ajudas 

(exonerações) 

 941 679 € 
1 019 517,79 

€   
 + 77 838,79 €  

    

108% 

   

Outros encargos (cantina, 

AES, prestadores de 

serviços, honorários…) 

        2 603 140,31 €              2  470 734,93 € - 132 405,38 € 
     

95% 

Total          8 229 172,68 €              8 160 277,94 €    - 68 894,74 €                   99% 

 
A DAF explicou, com maior detalhe, as despesas relacionadas com material pedagógico, que 

estão de acordo com as previsões: 

- 19.5% compra de manuais escolares. 

-   5.4% compra de obras de leitura e assinaturas para o CDI, a BCD e a 

“marmothèque”.  

- 50.4% de material didático e reprografia. 

- 24.7% de aluguer e transporte para as instalações desportivas e saídas 

pedagógicas.  

 

Seguiu-se uma apresentação sobre a evolução da massa salarial: 

 

 
 
A DAF analisou as despesas relacionadas com a massa salarial relativas a 2019 no contexto de 
mudanças ocorridas em anos anteriores: 
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A DAF insistiu que é necessário controlar as despesas relacionadas com a massa salarial e as 
despesas de funcionamento, de modo a preservar a capacidade de financiamento dos 
investimentos do liceu. 
 
Também explicou a distribuição dos encargos por rubrica de despesa; esta distribuição é 
sensivelmente idêntica à dos anos anteriores. 
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Em seguida, apresentou as transações de capital, que são significativas devido às obras de 
ampliação realizadas e ao crescimento do LFIP: 
 
Transações de capital: € 1.629.897,69 
 
- Capital de empréstimos: € 315.172,88 
- Obras, restauros: € 1.048.407,27 
- Equipamento: € 266.317,54 

 
 
 

Um balanço global mostra: 
 

- Um resultado positivo após pagamento de impostos (despesas de funcionamento) 

 

- Uma capacidade de autofinanciamento (CAF) de 853 430,30 € 

- Resultado do exercício anual: 339 792,72 € 

- Amortizações: 543 116,41 € 

- Quota parte de subvenções de investimento: - 29 478,83 € 



 

 

 

Lycée Français International de Porto 
27 rua Gil Eanes | 4150-348 Porto | Portugal | Tél.: +351 226 153 030 | Fax: +351 226 153 039 

www.lfip.pt 

  

- Recursos de operações de capital: 1 718 469,34 € 

- A CAF: 853 430,30 € 

- Empréstimo (ampliação do edifício do secundário) : 1 000 000,00 €  

- Desvalorização de capital: - 134 960,96 € 

  

- Despesas de capital: 1 629 897,69 € 

- Aquisição de ativo imobilizado: 1 300 622,54 € 

- Pagamento de empréstimos: 315 172,88 €  

 

Tendo em conta que em 2019 as despesas foram inferiores às receitas, o fundo de maneio 

aumenta 88 571, 65€. 

Em 31/12/2019, o montante do fundo de maneio é estimado em 1 230 700,22€, ou seja, 54 

dias de funcionamento. 

 
 
A DAF concluiu a sua intervenção, afirmando que o LFIP apresenta uma gestão sólida e 
controlada. 
 
 
 
 

III – QUESTÕES DIVERSAS: 
 
 
Não tendo sido apresentadas questões diversas e não havendo mais assuntos a tratar, a reunião 
foi dada por concluída às 19h25. 

 
 
  O Diretor,                                                                A secretária da reunião, 
  Patrick LEMIERE        Régine GRUNER 
 


