Data: 03 de Junho, 2016
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Agenda da reunião:
Votação sobre a fixação das propinas da escola em USD
Discussão sobre os TDRs do consultor financeiro para a escola
Votação sobre a fixação das propinas da escola em USD

Foi convocada uma Assembleia Extraordinaria dos sócios para apresetar aos membros o balanço
financeiro de 2015 e a previsao orcamental para o próximo ano letivo, como concordado na 1ª
Assembleia Geral 2016, face poderem ter elementos suficientes para se aprovar um aumento das
propinas escolares no ano letivo 2016/2017.
Um trabalho de analise das entradas e os gastos realizados em 2015 foi feita por um membro da
Associacao, que trabahou a o longo do mês de Maio, em parte com a Escola, para ter e codificar
as informacoes existentes.
Na reuniao foram apresentadas brevemente as novas slides introduzidas na apresentacao que
mostram como foi calculado
A beneficio dos participantes que não estavam presentes na 1ª Assembleia passou-se a apresentar
novamente o historial da situação económica. Constatou-se que a escola encontra-se numa
situação delicada porque experimentou um aumento da renda da escola em cima de 780% desde
Abril de 2014 (renda 2014: 1010 USD, renda 2016: 4750 USD). A situação agrava-se pelo facto
de que quase o único rendimento da escola (tirando o aluguer do espaço para festa e as aulas de
italiano) são as propinas dos/as alunos/as que estão sendo pagas em Meticais, uma moeda que
desde April 2014 sofreu uma desvalorização de 40%.
Na discussão evoluindo entre os sócios, membros do CDA e a escola foram colocados os
seguintes comentários e questões:
- Seria importante que a Escola, alem de trabalhar com base nos dados relativo as propria
necessidades internas, baseasse o calculo dos aumentos das propina com base naquela que e’ a
situacao das outras escola de nivel comparavel (Escola Francesa, Noxani, Escola Montessori,…).
A uma analise superficial resulta que a escola, que oferece a diferencia das outras, o tempo cheio,
tem precos competitivos no mercado das escolas internacionais.

Na votação para a actualização das propinas para o ano electivo 2016-2017 o orgão decidiu fixar
as proprinas em USD, embora as mesmas possam ser pagas em MZN, consoante a taxa de
câmbio do primeiro dia do trimeste a pagar, segundo a seguinte proposta:

•

Discussão sobre os TDRs do consultor financeiro para a escola

O vice-presidente do CDA, Piergiorgio Calistri, apresentou os TdRs que foram elaborados para
recrutar um consultor financeiro.
Contribuicoes:
- Foi destacado pelos participantes que o perfil do consultor deveria incluir competencias na area
legal.
- Ao mesmo tempo, deveria se mencionar nos TDRs que o candidato tenha a Habilitação
profissional à assinatura oficial da declaração de rendimento anual
Próximos passos
•
A Escola irá comunicar por escrito a decisão da AG em relação as propinas.
•
Serão finalizados os TDR do consultor financeiro e circulados para duas semanas
somente ao grupo dos pais da Escola Italiana e amigos/conhecidos deles; caso não se
encontrasse nenhum candidato valido, irá se publicar a vaga no sito www.emprego.co.mz.

