
Em nome de todos quantos servimos neste Instituto de Odivelas(IO), em especial alunas 
agradecemos o apoio, que em boa verdade, é para todos nós militares, apesar de muitos o 
desconhecerem. 
A recente Assembleia Geral de Pais e Encarregados de Educação do IO contou com a presença 
de 99 pais (note-se que temos cerca de 280 alunas), sendo o seu número muito relevante e 
expressivo. Após inquérito da sua Direção aos seus associados (pais e EE), nenhum concordou 
com  encerramento do IO, e destes só 3 consideraram vantajoso a junção com o Colégio 
Militar (CM). Só 3 responderam afirmativamente que colocariam as filhas a estudar no CM. 
A fundamentação política para a concentração no CM das 2 escolas (IO e CM) assenta na 
afirmação pública de Outubro de 2011 de Sex.ª o MDN na abertura solene do CM: “Quer um 
só Colégio Militar, não para elites mas de elites, sem dogmas de sexos ou de castas…” 

 1.       Mensalidades 

Nos Estabelecimentos Militares de Ensino (IO, CM e Instituto dos Pupilos do Exercito-IPE) 
aplica-se um regime de mensalidades adequado ao rendimento do agregado familiar do 
militar per capita (incluindo igualmente PSP e GNR), que não tem nada a ver com o posto. As 
mensalidades vão de 150€/mês com alimentação incluída (para internas estão incluídas 5 
refeições) até 520€. No caso do IO existe há muito tempo um regime de internato e externato, 
sendo este mais barato do que o internato. As alunas civis sem qualquer abatimento na 
mensalidade pagam 681€ em regime de internato e 450€ em regime de externato (com 3 
refeições: lanche da manhã, almoço e lanche da tarde). Todos os valores são finais, não 
havendo extras. As alunas terminam as aulas às 17.15 e até às 19.00 têm estudos em sala de 
aula sendo enquadradas por professores. Estes estudos não são obrigatórios para as externas. 
Toda a oferta educativa, esgrima, musica, ginástica, vólei, equitação, etc., está incluída na 
mensalidade, dependendo apenas da compatibilização horária das atividades e do número de 
alunas inscritas. 
Tabela de mensalidades em vigor em anexo. Para simulação da mensalidade contactar a 
Secção de Logística de uma das Escolas devendo ter em mão a última declaração do IRS. 
  

2.       Quem nos procura 

Em primeiro lugar todos os que nos conhecem e já cá tiveram familiares. O ranking 
nacional efetuado pelos OCS, coloca-nos, na generalidade dos casos nos lugares cimeiros. Em 
anexo consta a listagem do expresso retirada do site do expresso em 22Out2012. Em 
português fomos a melhor escola na disciplina de português do secundário. No ranking em 
anexo fomos a 22ª. A atratividade do Instituto de Odivelas passa também pela estabilidade 
educativa, por um conjunto de professores muito competentes pedagogicamente, pela 
segurança passiva de instalações e pela oferta educativa que inclui todo um conjunto de 
atividades extracurriculares próprias da escola, onde se inclui puericultura, culinária, inglês e 
francês prático, etc. 
Em segundo lugar aqueles que por razões profissionais, missões FND, embarcados, deslocados 
encontram nesta escola a estabilidade para a educação e formação das suas filhas. Nas 
campanhas militares ultramarinas, o IO atingiu a plenitude da sua capacidade com cerca de 
430 alunas internas. A procura, nesta época, gerou fila de espera. 
As famílias que por razões pessoais se encontram separadas ou deslocalizadas, como acontece 
com o recente cenário de emigração, também nos procuram. As famílias locais, que nos 
conhecem há muitos anos, também nos procuram, razão pela qual cerca de 40% das nossas 
alunas são dos concelhos de Odivelas e de Loures. 



Aspeto fundamental que deve ser permanentemente tido em consideração: a origem destas 
escolas, designadamente o IO foi para apoio às filhas órfãs de militares falecidos em serviço, 
as quais não pagavam nada para estudar nesta escola. Esta ação social nos anos 80 foi 
estendida à PSP e GNR, ambas na época, forças militarizadas. Este estatuto não foi alterado e a 
aplicação da tabela de mensalidades também se aplica aquelas FSeg. 
Igualmente permanece importante o vetor de Instrumento de Politica Externa, tarefa 
explicita, atribuída em missão pelo General CEME. Ao recebermos jovens de PALOP’s estamos 
a fazer a melhor politica externa, a mais barata e a mais rentável a longo prazo. Neste 
momento há muita procura de alunas oriundas de países PALOP, mas com exceção de 2 casos 
(encargos suportados pelo Instituto de Camões) as restantes 15 alunas africanas, estão 
inscritas como alunas civis, suportando os respetivos EE as mensalidades como civis. O custo 
elevado afasta EE de países onde os rendimentos são menores. 
Origem das alunas: ver anexo 

3.       O ensino separado por género 

Hoje há uma tendência para valorizar as escolas que têm um ensino separado por género. Há 
vários documentos que o fundamentam. Em Inglaterra nas 100 melhores escolas públicas do 
seu ranking, 80 são separadas por género. Nas escolas separadas por género a rentabilidade 
escolar aumenta entre 15 a 30%. 
Aqui ficam uns links muito interessantes: 

a.       http://sicnoticias.sapo.pt/programas/edicaodamanha/2013/02/27/educacao-
diferenciada 

b.      https://www.youtube.com/watch?v=5UEc-6hgIPY 

c.       https://www.youtube.com/watch?v=MXjizWuu-BQ 

d.      http://easseportugal.org/pt/apresentacao 

 4.       O IO atual e o seu futuro. Reflexões 

a.       A missão do Instituto de Odivelas não contempla a preparação de alunas para 
as Academias Militares como tarefa explícita, no entanto e perante o novo 
advento de mulheres nas FA, bem como a procura desta atividade extracurricular 
por parte das alunas, encara-se esta instrução, como importante embora não 
essencial para a futura candidatura àquelas academias. 

b.      O IO continua a ser uma das melhores escolas públicas nacionais, para o que 
contribui de forma determinante o seu projeto educativo, no qual o internato e o 
género são marcantes. 

c.       No ano 2012 concretizaram-se investimentos no IO levando a redução de 
encargos. Procedeu-se a uma redução do efetivo de professores, mantendo-se a 
oferta educativa. 

d.      Aumentou a procura do IO, aumentando o número de alunas em regime de 
externato e o nº de alunas oriundas da família militar. A divulgação do IO, os bons 
resultados conseguidos no ranking nacional, a abertura ao exterior e a motivação 
das alunas foram determinante para o sucesso. 
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e.      É possível e realista dentro de 2 anos ter cerca de 350 alunas do 3º ciclo ao 
secundário. Caso seja autorizado o 1º ciclo será atingido o efetivo global de 400 
alunas. 

f.        A função social do IO prevalece e a escola-família continuará a ser uma 
caraterística determinante na sua identidade e no seu projeto educativo. A escola 
diferenciada por género está outra vez a ser encarada como fator potenciador de 
resultados. 

g.       O paradigma social da família está em alteração. A mobilidade da família 
tenderá a ser cada vez mais uma realidade em função da localização do emprego, 
valorizando-se a estabilidade da escola-família que caracteriza o IO. 

h.      O IO é um excelente instrumento de política externa, que por razões diversas, 
não tem sido valorizado. No contexto atual poderão frequentar o IO até 10% do 
seu efetivo. A ligação afetiva das alunas que o frequentarem será inquestionável. 
Países de referência têm mantido este vetor. 

i.         A parceria com a AAAIO pode ser potenciada. Através desta associação será 
possível implementar um infantário no PM-1 Odivelas sem investimentos para o 
IO. Esta eventual decisão permitirá apoiar as aulas de puericultura e eventuais 
opções de formação futura no âmbito técnico-profissional das nossas alunas. 

j.        O 1º ciclo pode a todo o momento ser implementado no IO. As instalações 
existem e o investimento será reduzido. O retorno será na ordem dos 48 mil € 
anuais com turmas a 20 alunas em regime de externato. 

k.       O IO poderá oferecer cursos no âmbito técnico-profissional tirando partido da 
quinta, infantário. 

l.         O lar universitário pode ser reativado, admitindo desde já até 20 alunas e um 
retorno na ordem dos 40 mil € ano. Acrescem mais-valias no acompanhamento 
dos estudos das alunas e a oferta será mais um incentivo para a procura do IO. 
Este lar será reativado no ano letivo 2013-2014. 

m.    A educação do povo é a melhor defesa do país; o desígnio dos países 
pequenos é a conceção da sua defesa alicerçada em alianças e no conceito de 
nação em armas. Esta escola, o Instituto de Odivelas, além da sua função social, 
tem contribuído para a segurança e desenvolvimento do país, pela excelência da 
formação aqui ministrada. 

Obrigado pelo apoio e iniciativa. O IO está sempre aberto a todos os militares que nos queiram 
visitar e conhecer. 
Instituto de Odivelas. Há 113 anos a educar e formar mulheres de sucesso. 
Com estima e camaradagem. 
 
José Serra 
 


