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Informação de Imprensa - 320/04/2020 

Estado Federado e Municípios aliviam os Pais -  
Contribuições para guarda diária de crianças e 
escola aberta o dia inteiro implementadas para 
maio  

O Governo Estadual informa:  

A pandemia do Corona-vírus representa para muitas famílias um 

grande desafio e, em especial para Pais de crianças pequenas ou em 

idade escolar, sobrecargas especiais. Para apoiar estes Pais na 

situação atual o Estado Federado (o Land) e os Municípios prescindem, 

como em abril, também no mês de maio de novo, a nível estadual, da 

cobrança de contributos dos Pais para a guarda diurna de crianças e 

ofertas de guarda das crianças, o dia inteiro ou parcialmente, em 

escolas. Os Pais não têm assim, independentemente de recorrerem à 

oferta de guarda das crianças, de ter de pagar para o mês de maio 

estes contributos.  

 

O Primeiro Ministro-substituto, Ministro para Crianças e Família Joachim 

Stamp, declarou: - Alargámos a guarda de emergência e a partir do dia 

de hoje também para as crianças de pais ativos que educam os filhos 

sozinhos. No entanto a oferta de guarda diurna das crianças e a escola 

aberta o dia inteiro não se encontra à disposição da maior parte das 

famílias. Por isso decidimos aliviar as famílias mais um mês dos seus 

contributos para guarda das crianças. Ao mesmo tempo trabalhamos 

em conceitos,  de como abrir de novo com muitos passos pequenos as 

ofertas de formação para as nossas crianças. 

 

A Ministra das Municipalidades Ina Scharrenbach declarou: - 

Conjuntamente com os municípios chegámos de novo a um acordo 

justo no sentido das necessidades das famílias de Nordrhein-Westfalen. 

O Governo Federado acedeu nestes tempos difíceis a mais um 

financiamento dos estabelecimentos de guarda e de formação e 

estamos dispostos, a suportar metade dos contributos dos Pais 
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perdidos dos municípios. Isto é um sinal forte da responsabilidade 

comum e da colaboração em Nordrhein-Westfalen. 

 

A Ministra da Escola e da Formação Yvonne Gebauer sublinhou: - A 

decisão significa, que também os Pais serão aliviados dos contributos 

para a OGS (Offene Ganztagsschule - escola aberta o dia inteiro), da 

guarda da parte da tarde, assim como de outras formas de 

acompanhamento no mês de maio. 
 

 
Se tiver perguntas dirija-se por favor aos Departamentos de Imprensa dos 
ministérios: 
 
Ministério para Crianças, Família, Refugiados e Integração (Ministerium für 
Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration), telefone 0211 837-2417. 
 
Ministério para Escola e Formação, telefone 0211 5867-3505. 
 
Ministério para País de origem, Família, Construção e Equiparação (Ministerium 
für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung), telefone 0211 8618-4246. 
 
Este texto para a imprensa também se encontra à disposição na Internet no 
endereço do Governo Federado www.land.nrw 
 

Indicação sobre proteção de dados Datenschutzhinweis betr. Soziale 

Medien 
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