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Decreto-Lei nº 5/2001, de 1 de Fevereiro

ESTABELECE O PERFIL, AS ATRIBUIÇÕES E A FORMA 
DE RECRUTAMENTO DO COORDENADOR PRÉ-ESCOLAR

Decreto-Lei nº 5/2001 
de 1 de Fevereiro

A educação pré-escolar enquadra-se nos objectivos de protecção da infância, 
consubstancia-se num conjunto de acções articuladas com a família, visando por um lado 
o desenvolvimento da criança e por outro a sua preparação para o ingresso no sistema 
escolar.

Com o reconhecimento da articulação da educação pré-escolar com ensino básico, 
torna-se necessário colocar nas Delegações do Ministério da Educação um coordenador 
para a área do pré-escolar, o qual faz parte da equipa pedagógica da Delegação do 
Conselho, garante o acompanhamento do desenvolvimento deste subsistema, das normas 
e regulamentos que esse subsistema deverá obedecer, sem bloquear a iniciativa privada 
e comunitária nem transferir para o Estado a responsabilidade e os encargos de suportar 
a educação pré-escolar, para alem dos limites estabelecidos na Lei de Bases do Sistema 
Educativo.

Assim, com o objectivo de regulamentar o disposto no nº 3 do artigo 15º da Lei nº 
103/III/90, de 29 de Dezembro, impõe-se definir o perfil do coordenador pré-escolar.

No uso da faculdade conferida pela alínea c) do nº 2 do artigo 203º da Constituição, o 
Governo, decreta o seguinte:

Artigo 1º 
(Objecto e âmbito)

O presente Diploma estabelece o perfil, as atribuições e a forma de recrutamento do 
coordenador pré-escolar.

Artigo 2º 
(Perfil do coordenador Pré-escolar)

1. O Coordenador Pedagógico do Pré-escolar deverá possuir formação na área Pré-
escolar devendo ter ainda:

a) Capacidade e disponibilidade para responder a solicitação de cariz pedagógico 
dos orientadores e monitores;

b) Aptidão para diferenciar pela observação directa e pela análise das actividades 
das crianças a origem das dificuldades encontradas pelos orientadores e 
monitores;

c) Iniciativa, dinamismo, capacidade comunicativa e interesse na educação pré-
escolar;

d) Disponibilidade para efectuar visitas aos estabelecimentos de ensino pré-
escolar;

e) Conhecimento da caracterização da educação pré-escolar e da sua 
especificidade local.
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Artigo 3º 
(Recrutamento)

1. Para a função de coordenação pedagógica serão recrutadas pessoas com formação 
na área da educação pré-escolar.

2. No caso de não haver pessoal com formação na referida área poderão ser recrutados 
professores do ensino básico integrado com formação pedagógica, pelo menos três anos de 
experiência na docência e uma formação com a equipa técnica da Direcção Geral do Ensino 
Básico e Secundário.

Artigo 4º 
(Atribuições)

Para além das tarefas da equipa de coordenação, o coordenador pré-escolar tem as 
seguintes tarefas específicas:

a) Dar orientações pedagógicas e metodológicas aos orientadores e monitores 
do pré-escolar;

b) Realizar encontros de planificação, anuais e mensais, com os docentes do pré-
escolar;

c) Promover intercâmbios de experiência entre os docentes do pré-escolar;

d) Visitar jardins-de-infância, observar os planos de actividades a fim de 
identificar as falhas no trabalho com crianças e promover formas de superação 
das mesmas;

e) Cooperar com os serviços centrais do departamento governamental 
responsável pela educação, na implementação de acções de formação, apoio 
e orientações pedagógicas dos orientadores e monitores;

f) Fazer relatório semestral e anual das actividades pedagógicas;

g) Incentivar a produção de materiais didácticos;

h) Emitir parecer sobre a atribuição de Alvarás a jardins-de-infância no 
concelho;

i) Cooperar com a Direcção Geral do Ensino Básico e Secundário e a 
Inspecção Geral na supervisão do cumprimento das orientações emanadas 
superiormente;

j) Dinamizar e coordenar encontros e acções regulares com a equipa 
concelhia;

k) Promover o desenvolvimento de acções por forma a envolver as famílias e a 
comunidade;

l) Promover acções de integração entre a educação pré-escolar e o ensino básico 
integrado.
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Artigo 5º 
(Nomeação do Coordenador)

A nomeação dos Coordenadores do pré-escolar é feita pelo Director Geral do Ensino 
Básico e Secundário, mediante proposta dos Delegados do departamento governamental 
responsável pala área de educação dos concelhos.

Artigo 6º 
(entrada em vigor)

O presente diploma entra imediatamente em vigor.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros.

António Gualberto do Rosário – Filomena Maria Frederico Delgado Silva.

Promulgado em 31 de Janeiro de 2001.

Publique-se.

O Presidente da República, ANTÓNIO MANUEL MASCARENHAS MONTEIRO.

Referendado em 31 de Janeiro de 2001.

O Primeiro Ministro, António Gualberto do Rosário.
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ESTABELECE A CONFIGURAÇÃO DA REDE ESCOLAR 
DO ENSINO BÁSICO E APLICA-SE AOS ESTABELECIMENTOS 

PÚBLICOS DE ENSINO BÁSICO.

Decreto-Lei nº 76/94 
de 27 de Dezembro

    No âmbito da implementação do Ensino Básico de seis anos, o Ministério da 
Educação e do Desporto procedeu à actualização da Carta Escolar do país, de forma a 
permitir o estabelecimento de uma rede adaptada às necessidades da população escolar em 
consonância com a realidade de Cabo verde.

    Assim havendo necessidade de se estabelecer um dispositivo normativo da 
configuração da Rede Escolar no Ensino Básico, de acordo com os princípios definidos na 
Lei de Bases do Sistema Educativo, no uso da faculdade conferida pela alínea a) do nº 2 do 
artigo 216º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1º 
(Objecto e âmbito)

    O presente diploma estabelece a configuração da rede escolar do Ensino Básico e 
aplica-se aos estabelecimentos públicos de Ensino Básico.

Artigo 2º 
(Princípios básicos)

    O reordenamento da rede Escolar obedece aos princípios seguintes:

1.Integração vertical – todas as fases do Ensino Básico funcionam num único 
estabelecimento de ensino, tendo o aluno a possibilidade de nele permanecer até concluir 
o 6º ano de escolaridade.

2.Integração horizontal ou nuclearização – as escolas de pequenas dimensões agregam-
se em torno de escola núcleo, num raio máximo de seis quilómetros.

3.Mobilidade – nas zonas onde a distância entre as escolas for aproximadamente de 
quinhentos metros admite-se o principio de mobilidade de efectivos e reafectação destes a 
essas escolas, sempre que necessário e possível.

4.Distâncias – a distância escola/habitação a percorrer pelos alunos é a seguinte:

a) Distância preferencial – menos de um quilometro;

b)  Distância aceitável – Três quilómetros;

c)  Distância máxima aceitável – Seis quilómetros;

5.Organização da turma – com vista a garantir a qualidade de ensino, a utilização dos 
estabelecimentos de ensino deverá obedecer ao seguinte regime;

a) Turma simples – 35 a 40 alunos por sala;

b)  Turma composta – 28 alunos por sala.
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Artigo 3º 
(denominação)

1. As escolas onde funcionam as três fases do ensino Básico são denominadas “Escolas 
Pólo”.

2. As escolas agregadas em torno da Escola Pólo denominam-se Escolas Satélites.

Artigo 4º

(Configuração de Rede Escolar)

    A configuração de Rede Escolar do Ensino Básico é a constante do quadro I em 
anexo e faz parte integrante do presente Decreto-Lei.

Artigo 5º 
(Revogação)

    Ficam revogadas todas as disposições legais que contrariam o presente 
diploma, nomeadamente as portarias nºs 57/85, de 5 de Outubro e 14 de Setembro, 
respectivamente.

Artigo 6º 
(Inicio de vigência)

O presente diploma produz efeito a partir de 1 de Outubro de 1994.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros.

Carlos Veiga – Manuel Faustino.

Promulgado em 19 de Dezembro de 1994.

Publique-se.

O Presidente da República, ANTONIO MANUEL MASCARENHAS GOMES 
MONTEIRO.

Referendado em 19 de Dezembro de 1994.

O Primeiro-Ministro

Carlos Veiga.
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MUNICIPIO FREGUESIA ESCOLA PÓLO ESCOLA SATÉLITES

BOA VISTA SANTA ISABEL

S. João Baptista

Nº 1 Porfírio Pereira 

Nº 2 Rabil

Nº 3 Povoação Velha

Nº 4 Bufareira

Nº 5 Fundo Figueiras

- - - - - - - - - - - - - - - - 

2.1 Estancia de Baixo

- - - - - - - - - - - - - - -- 

- - - - - - - - - - - - - - -- 

5.1 João Galego
5.2 Cabeça dos Tarafes

BRAVA S. João Baptista

N. Sra. do Monte

Nº 1 Vila Nova Cintra

Nº 2 Furna

Nº 3 Cachaço

Nº 4 N. Sra. do Monte

Nº 5 Fajã d’ Água

1.1 Vila
1.2 Mato Grande
1.3 Cova Rodela
- - - - - - - - - - - - - - -- 
- - - - - - - - - - - - - - -- 
4.1 Mato

4.2 Mato Grande
4.3 Palhal

- - - - - - - - - - - - - - -- --

MAIO N. Sra. Da Luz Nº 1 Vila

Nº 2 Calheta

Nº3 Pedro Vaz

Nº4 Figueiras

1.1 Morro
1.2 João António Silva

2.1 Morrinho
2.2Cascabulho

3.1 Praia Gonçalo
3.2 Pilão Cão/Alcatraz

4.1 Barreiro
4.2 Ribeira D. João
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MUNICIPIO FREGUESIA ESCOLA PÓLO ESCOLA SATÉLITES

MOATEIROS N. Sra. Da Ajuda Nº 1 Igreja 

Nº 2 Fonsaco

Nº 3 Rª Ilhéu

Nº 4 Relva

Nº 5 Feijoal

1.1 Fajãzinha
1.2 Rocha Fora

2.1 Cutelo Alves

3.1 Atalaia 

4.2 Achada Grande

5.1 Pai António

PAUL S. A. Das Pombas Nº 1 Januário Leite

Nº 2 Cabo da Ribeira

Nº 3 Penedo de Janela

1.1 Vila
1.2 Ribeira das Pombas
1.3 Eito
1.4 Figueira
1.5 Santa Isabel

2.1 Passagem

3.1 Fajã
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PORTO NOVO S. João Baptista Nº 1 Vila do P. Novo

Nº 2 Pedra Jorge

Nº3 Lajedos

Nº4 R. da Prata 

Nº 5 R. dos Bodes

1.1 Vila
1.2 Ribeira Fria
2.1 Ribeira Torta
2.2 Mato Estreito
2.3 Lombos das Lanças
2.4 Manuel Lopes
3.1 Tabuga
4.1 Curral das Vacas
4.2 Catano
4.3 Chã de Morto
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

MUNICIPIO FREGUESIA ESCOLA PÓLO ESCOLA SATÉLITES

PORTO NOVO S. João Baptista 

Santo André

Nº 6 Curral Figueiras 

Nº 7 Tarrafal

Nº 8 Monte Trigo

Nº9 Chã Manuelinho

Nº 10 Ribeira Cruz

Nº 11 Chã Queimadas

6.1 Pico da Cruz
6.2 Estância de Pedra

7.1 Covão

- - - - - - - - - - - - -  - - - 

9.1 Dominguinhas
9.2 Pascoal Alves

10.1 Chã de Branquinho
10.2 Chã do Norte
10.3 Jorge Luís
10.4 Martiene

11.1 Alto Mira
11.2 Dominguinhas
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PRAIA N. Sra. Da Graça Nº 1 S. Filipe

Nº 2 Granja S. Filipe

Nª3 Ponta Água

Nº 4 EBC Calabaceira

Nº 5 V. Nova Grande

Nº 6 Lém Cachorro

Nº 7 Castelão

Nº 8 Acha. Grande

Nº 9 Lém Ferreira

Nº 10 S.O.S

- - - - - - - - - -- - - - - - - 

- - - - - - -- ---- - -  - - - - 

3.1 Ponta Água II

4.1 Calabaceira

5.1 V. Nova

7.1 Paiol

8.1 A. Grande Trás
8.2 S. Tomé
- - - - - - - - - - - -  - - - - 

- - - - - - - - - - - -  - - - -



530

Decreto-Lei nº 77/94, de 27 de Dezembro

MUNICIPIO FREGUESIA ESCOLA PÓLO ESCOLA SATÉLITES

PRAIA N. Sra. da Graça

S. N. de Jesus

S. João Baptista

Nº11 Lavadouro

Nº 12 Fazenda

Nº 13 Regina Silva

Nº 14 A. Eugénio Lima

Nº 15 Nov. Esc. OPEP 
Assembleia

Nº 16 N. Esc. Presid.

Nº 17 Eugénio Tavares

Nº 18 Esc. Grande de 
Achada 11

Nº 19 Tira Chapéu 12 A

Nº 20 Terra Branca 12 B

Nº 21 S. M. Grande

Nº 22 Cidade Velha

Nº 23 Salineiro

Nº 24 Chá de Igreja
Nº 25 Santana
Nº 26 Pico Leão
Nº 27 Belém
Nº 28 Trindade

Nº 29 S. Francisco

- - - - - -  - - - - - - - - - -

- - - - - -  - - - - - - - - - - 

13.1 Bairro

- - - - - - - -  - - - - - - - -

- - - - - - - -  - - - - - - - - 

- - - - - - - -  - - - - - - - -

17.1 Brasil 11 A
17.2 A. Camp. 11 B

- - - - - - - - - - -- - - - - -

19.1 Várzea
19.2 T. Branca 12 A

20.1 M. Vermelho

- - - - - - - - - - - - - - - - 

22.1 Calabaceira

- - - - - - - - - - - - - - - - 

24.1 Porto Mosquito

- - - - - - - - - - - -- - - - -
27.1 Mosquito Horta
28.1 S. Mart. Pequeno
28.2 João Varela

29.1 Vale da Custa
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MUNICIPIO FREGUESIA ESCOLA PÓLO ESCOLA SATÉLITES

RIB. GRANDE N. Sra. Rosário

N. Sra. Livramento

Santo Crucifixo

S. Pedro Apóstolo

Nº 1 Vila R. Grande 

Nº 2 Fajã D. Benta

Nº 3 Ponta do Sol

Nº 4 Corda

Nº 5 João Afonso

Nº 6 Ambas Ribeiras

Nº 7 Pia de Cima

Nº 8 Manta Velha

Nº 9 Chã de Igreja

Nº 10 Figueiras
 

1.1 Vila
1.2 Pinhão
1.3 Coculi
1.4 Sinagoga
1.5 Lugar de Guene
1.6 Lombo Branco
1.7 Monte Joana
1.8 Boca Ribeira Duque

2.1 Lombo Beatriz

3.1 Formiguinhas
3.2 Fontainhas

4.1 Lagoa

5.1 Ribeirão
5.2 Figueiral

6.1 Caibros
6.2 Lombo Santa

7.1 Aguada

8.1 Cabeçadas
8.2 Andriene

9.1 Cruzinha
9.2 Ribeira Alta

- - - - - - - - - -  - - - --- 
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MUNICIPIO FREGUESIA ESCOLA PÓLO ESCOLA SATÉLITES

S. CATARINA S. Catarina Nº 1 Actual EBC

Nº 2 Assomada

Nº 3 Boa Entrada

Nº 4 Bombardeiro

Nº 5 Chã de Tanque

Nº 6 Palha Carga

Nº 7 Liberão

Nº 8 Rincão

Nº 9 Maio do Mundo

Nº 10 Ribeirão Manuel

Nº 11 Cruz Grande

Nº 12 João Dias

Nº 13 Saltos Acima

Nº 14 Achada Lém

Nº 15 Volta Monte

Nº 16 Figueira Naus

1.1 Nhagar
1.2 Pedra Barros

2.1 Fonte Lima
2,2 Gil Bispo
2.3 Pau Verde
2.4 Sedeguma
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4.1 Pinha de Engenheiro
4.1 Mato Gege

5.1 Mato Sancho

6.1 Entre Picos Reda

7.1 João Bernardo

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

11.1 Mato Baixo
11.2 Pingo Chuva
11.3 Cabeça Carreira

- - - - - - - - - - -- -- - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

15.1 Chã Grande
15.2 Achada Lazão

16.1 Lugar Velho
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MUNICIPIO FREGUESIA ESCOLA PÓLO ESCOLA SATÉLITES

S. CATARINA S. Catarina Nº 17 Curral Asmo

Nº 18 Ribeira Barca

Nº 19 Covão Grande

Nº 20 Picos Acima

Nº 21 Achada Igreja

Nº 22 Picos

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

18.1 Charco
18.2 Achada Leite

19.1 Ribeirão Isabel
19.2 Boa Entradinha
19.3 Degredo

20.1 Pico Freire
20.2 Leitão Grande
20.3 Rebelo Acima
20.4 Purgueira

21.1 Achada Leitão
21.2 Bur-Bur
21.3 Faveta

SAL N. Sra. das Dores Nº 1 Espargos

Nº 2 Pedra de Lume

Nª 3 Santa Maria

Nº 4 Palmeira

1.1 Ribeira Funda
1.2 Espargo
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -- ---- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - --- - - - - - -
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MUNICIPIO FREGUESIA ESCOLA PÓLO ESCOLA SATÉLITES

S. CRUZ Santiago Nº 1 Vila

Nº 2 Achada Fátima
Nº 3 Santa Cruz

Nº 4 Cancelo
Nº 5 Chã da Silva

Nº 6 Achada Fazenda
Nº 7 Matinho

Nº 8 Renque Purga

Nº 9 Ribeira Seca

Nº 10 Liberão

Nº 11 Saltos Abaixo

Nº 12 Ribeirão Boi

Nº 13 Boca Larga

Nº 14 João Teves

Nº 15 Mercado

Nº 16 O. Pequeno

Nº 17 S. Jorge 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2.1 Salina

4.1 Boaventura

6.1 Achada Ponta

8.1 Monte Negra
8.2 Porto Madeira

9.1 S. Cristóvão

10.1 Gudelha

11.1 Achada Laje

12.1 Rebelo
12.2 Jalalo Ramos
12.3 Serelho

13.1 Fundura

14.1 João Teves
14.2 Montanha
14.3 Montanhinha
14.4 Lavada

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

17.1 Pico de Antónia
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MUNICIPIO FREGUESIA ESCOLA PÓLO ESCOLA SATÉLITES

S. DOMINGOS S. Nicolau 
Tolentino
N. Sra. da Luz

Nº 1 Milho Branco

Nº 2 Portal

Nº 3 Praia Baixo

Nº4 Baia

Nº 5 Rib. Chiqueiro

Nº 6 Fontes

Nº 7 S. Domingos

Nº 8 Vic. Tavares

Nº 9 Rui Vaz

Nº 10 Dacabalaio de Cima

Nº 11 M. Faleiro

1.1 Praia Formosa

2.1 Achada Baleia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6.1 Veneza
6.2 Mato Serrado

7.1 Chaminé
7.1 João Garrido

8.1 Lagoa

9.1 Dacabalaio Baixo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11.1 Mato Afonso

TARRAFAL S. Amaro Abade Nº 1 Vila Tarrafal

Nº 2 Trás-os-montes

Nª 3 Ribeira Prata

Nº 4 Achada Moirão

Nº 5 Achada Longueira

Nº 6 Achada Lagoa

1.1 Ponta Lagoa
1.2 Campo
1.3 Actual EBC
1.4 Colonato
1,5 Chão Bom
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.1 Achada Meio
3.2 Figueira Muita

4.1 Biscainho
4.2 Mato Brasil

5.1 Mato Mendes
5.2 Milho Branco
5.3 Monte Vermelho

- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 
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MUNICIPIO FREGUESIA ESCOLA PÓLO ESCOLA SATÉLITES

S. VICENTE S. N. da Luz Nº 1 Telégrafo

Nº 2 Praça Nova

Nº 3 Seg. Companhia

Nº 4 Cruz J. Évora

Nº 5 Aurélio Gonçalves 

Nº 6 Bela Vista

Nº 7 Humberto Fonseca

Nº 8 C. M. Sossego

Nº 9 Monte Sossego

Nº 10 Chã Cemitério

Nº 11 Ribeirinha

Nº 12 Ribeira Bote

Nº 13 Salesiana

Nº 14 Ribeira Craquinha

Nº 15 Lameirão

Nº 16 Salamansa

Nº 17 S. Pedro

Nº 18 Fonte Inês

Nº 19 Campim

Nº 20 Madeiral

Nº 21 J. Barbosa
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3.1 Chã de Alecrim

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

12.1 Centro Juvenil

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

14.1 Ribeira Julião

15.1 Pedra Rolada

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

19.1 Lazareto
19.2 Ribeira Vinha

20.1 Calhau

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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MUNICIPIO FREGUESIA ESCOLA PÓLO ESCOLA SATÉLITES

S. FILIPE N. Sra. Conceição
S. Lourenço

Nº 1 Pedro Cardoso

Nº 2 Patim

Nº 3 Pau Verde

Nº4 S. Jorge

Nº 5 S. Domingos

Nº 6Curral Grande

Nº 7 Chã das Caldeiras

Nº 8 Roçadas

Nº 9 Cova Figueira

Nº 10 Cabeça do Monte

1.1 S. Filipe

2.1 Forno
2.2 Luzia Nunes
2.3 Miguel Gonçalves
2.4 Salto

3.1 Galinheiro

4.1 Campanas de Baixo
4.2 Campanas de Cima

5.1 Pé de Monte

6.1 Italiano
6.2 Ribeira Filipe

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

8.1 Achada Furna
8.2 Fonte Aleixo

9.1 Fronteira
9.2 Mãe Joana
9.3 Figueira Pavão

10.1 Lagariça
10.2 Inhuco 

S. NICOLAU N. S. Rosário Nº 1 Ribeira Brava

Nº 2 Praia Branca

Nª 3 Juncalinho

1.1 Carvoeiro
1.2 Vila
1.3 Caleijão
1.4 Campinho
1.5 Preguiça
 
2.1 Ribeira Prata
2.2 Fragata

3.1 Carriçal
3.2 Figueira Coche
3.3 Morro Brás
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MUNICIPIO FREGUESIA ESCOLA PÓLO ESCOLA SATÉLITES

S. NICOLAU N. S. Rosário Nº 4 Tarrafal

Nº 5 Hortelã

Nº 6 Fajã Nova

Nº 7 Achada Bolanha

Nº 8 A. Monte

Nº 9 Principal

Nº 10 Gom-Gom

Nº 11 Espinho Branco

Nº 12 Pilão Cão

Nº 13 Cutelo Gomes

Nº 14 S. Miguel

Nº 15 Ponta Verde

Nº 16 Calheta

Nº 17 Ribeireta

Nº 18 Flamengo
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5.1 Cabeçalinho

6.1 Fajã
6.2 Covoada
6.3 Estância de Brás
6.4 Cachaço
6.5 Lompelado
6.6 Queimadas

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

8.1 Achada Portal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11.1 Monte Pousada

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

16.1 Calheta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - -



539

Decreto-Lei nº 77/94, de 27 de Dezembro

DEFINE O REGIME DA DIRECÇÃO ADMINISTRAÇÃO 
E GESTÃO DO PÓLOS EDUCATIVOS DO ENSINO BÁSICO

Decreto-Lei nº 77/94 
de 27 de Dezembro

A Lei de bases do Sistema Educativo define os princípios fundamentais de organização 
e funcionamento do Sistema Educativo, atribuindo aos organismos descentralizados do 
Ministério de Educação e do Desportos com potências para a coordenação e supervisão da 
política educativa, e do funcionamento do sistema.

No âmbito da generalização de Novo Sistema de Ensino, importa definir um regime de 
direcção, administração e de gestão dos estabelecimentos do Ensino Básico em consonância 
com a configuração da Rede Escolar.

No uso da faculdade conferida pela alínea a) do artigo 216º da Constituição, o Governo 
decreta o seguinte:

Artigo 1º 
(Objecto)

O presente Decreto-Lei define o regime da direcção administração e gestão do 
Pólos Educativos do EB, em conformidade com o artigo 17º da Lei de bases do Sistema 
Educativo.

Artigo 2º 
(Âmbito)

O presente Decreto-Lei aplica-se aos estabelecimentos públicos do Ensino básico, 
inseridos nos Pólos Educativos nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei nº 76/94, de 27 de 
Dezembro.

Artigo 3º 
(Órgão)

Os órgãos de direcção, administração e gestão dos Pólos Educativos são:
a) O Conselho do Pólo Educativo;
b) A Direcção;
c) O núcleo Pedagógico.

Artigo 4º 
(Conselho do Pólo)

O Conselho do Pólo é o órgão de coordenação dos diferentes sectores da comunidade 
responsável pela orientação das actividades com vista ao desenvolvimento global e 
equilibrado da educação na zona educativa.

Artigo 5º 
(Composição)

O Conselho do Pólo é constituído por:
a) Três representantes do corpo docente;
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b) Um representante do pessoal não docente;

c) Três representantes dos pais e encarregados de educação.

Artigo 6º 
(Competência)

Compete ao Conselho do Pólo:

a) Assistir à Direcção de Pólo, sempre que necessário;

b) Aprovar o plano anual de actividades;

c) Apreciar a proposta do orçamento anual do Pólo;

d) Definir os princípios que orientam as relações da escola com as comunidades, 
com as instituições e organismos com responsabilidade em matéria educativa 
e com outras escolas nacionais ou estrangeiras;

e) Definir os critérios de participação do Pólo em actividades culturais, 
desportivas e recreativas, bem como em acções de outra natureza, a que possa 
prestar outras colaborações;

f) Actuar, no âmbito das suas atribuições, como órgão de resolução de conflito 
de escola;

g) Dar parecer sobre casos de indisciplina que surjam e estejam dentro das 
atribuições do conselho, quando pedido;

h) Estudar e resolver problemas que o gestor submete ao conselho.

Artigo 7º 
(Mandato)

O mandato dos membros do conselho tem a duração de dois anos, renovável.

Artigo 8º 
(Cessação de Mandato)

O mandato dos membros do conselho pode ser dado por findo:

a) Na sequencia do procedimento disciplinar com fundamento em pena igual ou 
superior a multa;

b) Por mudança de escola ou impedimento justificado;

c) Por falta de comparência injustificada a 5 reuniões seguidas ou 8 interpoladas.

Artigo 9º 
(Funcionamento)

1.O Conselho de Pólo reunir-se-á ordinariamente no princípio e no fim de cada ano 
lectivo e no fim do 1º e 2º período escolar.

2.A reunião ordinária do princípio do ano lectivo far-se-á num dos 5 dias que antecedem 
o primeiro dia de aulas.
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3.Poderá haver reuniões extraordinárias, por iniciativa do gestor ou por solicitação da 
maioria dos membros.

4.O conselho só poderá deliberar quando estiver presente mais de metade dos membros 
que o constituem.

5.São válidas as deliberações aprovadas por maioria de votos. O gestor tem voto de 
qualidade em caso de empate.

6.De todas as sessões do conselho será lavrada acta por um dos membros previamente 
designados.

7.Por deliberação do conselho poderão ser convidados a assistir às reuniões, sem 
direito a voto, outros membros do corpo docente, pais ou entidades ligadas a assuntos em 
discussão.

Artigo 10º 
(Direcção)

A direcção é o órgão da administração e gestão do Pólo Educativo, responsável perante 
os serviços centrais e regionais do Ministério da Educação, tendo em vista nível de qualidade 
de ensino que satisfaçam as aspirações da comunidade escolar.

Artigo 11º 
(Composição)

1.A Direcção é constituída pelo Gestor do Pólo, que poderá ser coadjuvado, no exercício 
das suas funções, por um dos seus adjuntos.

2.O gestor do Pólo, designa o adjunto que o substitui nas suas ausências e impedimentos.

Artigo 12º 
(Competência)

Compete ao gestor do Pólo:

1.Submeter ao Conselho do Pólo:

a) O plano anual de actividades;

b) O projecto do orçamento anual;

c)  O relatório anual de actividades;

d)  A avaliação anual do desempenho do pessoal docente e não docente.

2.Compete ainda ao gestor:

a) Executar e fazer executar as normas e orientações superiores;

b) Garantir os meios humanos, matérias e financeiros que permitam o 
funcionamento satisfatório do pólo a seu cargo;

c) Elaborar e manter actualizado o inventário dos bens moveis e imóveis;

d) Cuidar e fazer cuidar do edifício e recinto, do mobiliário e material escolar;
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e) Controlar a execução de orçamento do pólo;

f) Coordenar e controlar o funcionamento das cantinas escolares;

g) Efectuar visita de supervisão às salas de aulas;

h) Criar condições para efectividade do apoio pedagógico aos professores;

i) Coordenar o núcleo pedagógico do pólo;

j) Informar periodicamente a Delegação do Ministério da Educação e do 
Desporto e o Conselho do Pólo sobre a sua gestão;

k) Dinamizar actividades de carácter cultural, desportivo e recreativo envolvendo 
a escola e a comunidade;

l) Promover a cooperação entre escola e a comunidade;

m) Proceder a avaliação do desempenho do pessoal docente e administrativo;

n) Propor medidas disciplinares que se mostrarem indispensáveis nos termos da 
lei geral;

o) Presidir ao Conselho do Pólo;

p) Tudo o mais que for determinado por lei ou decisão superior.

Artigo 13º 
(Condição de recrutamento)

Poderão ser recrutados para a gestão dos Pólos professores:

a) Diplomados pelo Instituto Pedagógico;

b) Com a segunda fase da formação em exercício;

c) Com o curso de formação de professor do Ensino Básico Complementar;

d) Do Ensino Básico Complementar, sem qualificação profissional, com mais 
de quatro anos de serviço e que tenham exercido esse cargo tenham mais 
de dez anos de serviço com boas qualificações, devendo ter oportunidade 
de formação em função dos objectivos metodológicos do Ensino Básico 
Integrado.

Artigo 14º 
(Forma de recrutamento)

O recrutamento do gestor do Pólo é feito por designação.

Artigo 15º 
(Nomeação)

O gestor é nomeado pelo Ministro da Educação e do Desporto, sob proposta do 
Director-Geral do Ensino, ouvido o Delegado do Ministério no Concelho.
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Artigo 16º 
(Mandato)

A nomeação do gestor do pólo será feita em comissão de serviço, por um período de 
dois anos, renovável.

Artigo 17º 
(Funcionamento dos pólos)

1.Os pólos que integram uma ou várias escolas terão o seu orçamento próprio.

2.Os pólos referidos no número anterior terão um quadro de pessoal administrativo.

3.Nos restantes pólos a gestão orçamental é feita pela Delegação.

4.Nos pólos que integram uma ou várias escolas com menos de doze turmas os 
gestores deverão prestar funções docentes, salvo se a dispersão das escolas satélites for 
considerável.

Artigo 18º 
(Núcleo pedagógico)

Em cada pólo haverá um núcleo pedagógico designado pelo gestor, constituído por:

a) Professores com qualificação profissional;

b) Um coordenador Pedagógico, quando possível. 

Artigo 19º 
(Atribuição)

São atribuições do núcleo pedagógico:

a) Promover o debate, entre os docentes do núcleo, de assunto de natureza 
pedagógico-didáctica;

b) Elaborar proposta de prova de avaliação;

c) Coordenar as reuniões por ano de escolaridade;

d) Promover acções de recuperação para os alunos com maiores dificuldades de 
adaptação escolar;

e) Promover a confecção do material didáctico;

f) Coadjuvar os coordenadores pedagógicos;

g) Promover a divulgação e troca de informações sobre os assuntos de interesse 
para o núcleo.

Artigo 20º 
(Secção administrativa)

Nos pólos referidos no nº 1 do artigo 17º do presente diploma, haverá uma secção 
administrativa responsável pelo serviço de expediente.
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Artigo 21º 
(Atribuição)

A secção administrativa terá as seguintes atribuições:
a) Processar as folhas de vencimento;
b) Registar as receitas e executar o orçamento do pólo;
c) Registar e expedir diplomas, certificados, termos de matrícula;
d) Lavrar os termos de matrículas dos alunos;
e) Executar e manter actualizado o inventário do pólo;
f) Registar e expedir correspondências;
g) Organizar o arquivo geral do pólo;
h) Organizar a estatística do pólo;
i) E tudo o mais que lhe for cometido por lei ou pelo gestor do pólo educativo.

Artigo 22º 
(Pessoal administrativo)

O quadro do pessoal dos pólos referidos no nº 2 do artigo 17º do presente diploma, 
poderá, em função das disponibilidades financeiras do Ministério da Educação e do 
Desporto, ser dotado do seguinte pessoal não docente:

a) Um auxiliar administrativo;
b) Três ajudantes de serviços gerais;
c) Um guarda.

Artigo 23º 
(Professor do Ensino Básico Complementar - EBC)

    Até à conclusão do processo de extinção do EBC, os directores do estabelecimento 
de ensino deste nível mantêm o seu estatuto.

Artigo 24º 
(Vigência)

O presente diploma entra em vigor a partir de 1 de Outubro de 1994.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros.
Carlos Veiga – Manuel Faustino.
Promulgado em 19 de Dezembro de 1994.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTONIO MANUEL MASCARENHAS GOMES 

MONTEIRO.
Referendado em 19 de Dezembro de 1994.
O Primeiro-Ministro
Carlos Veiga.
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REGULA O REGIME DOS ÓRGÃOS DE COORDENAÇÃO 
PEDAGÓGICA NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BÁSICO.

Decreto-Lei nº 78/94 
de 27 de Dezembro

Com a generalização da escolaridade básica de seis anos torna-se necessário dotar as 
Delegações do Ministério da Educação e do Desporto de uma equipa de coordenadores 
com formação adequada para o acompanhamento e coordenação pedagógicas de forma a 
garantir a eficácia e eficiência do sistema.

Neste âmbito, impõe-se definir o modelo dos orgãos de gestão pedagógico-educativa 
para o Ensino Básico.

Assim,
No uso de faculdade conferida pela alínea a) no nº 2 do artigo 216º da Constituição, o 

Governo decreta o seguinte:
Artigo 1º 
(Objecto)

O presente diploma regula o regime dos órgãos de coordenação pedagógica nos 
estabelecimentos de Ensino Básico.

Artigo 2º 
(Órgãos)

São órgãos de coordenação pedagógica:
a) A Equipa de Coordenadores Pedagógicos;
b) Os Nucleos Pedagógicos de cada Pólo.

Artigo 3º 
(Equipa de coordenadores pedagógicos)

Em cada Concelho uma equipa de coordenadores afecta à respectiva Delegação, 
composta por docentes que deverão ter qualificação profissional adequada e, possível, 
formação específica nas diversas áreas do plano de estudos do Ensino Básico.

Artigo 4º 
(Requisitos)

1. Os coordenadores pedagógicos deverão possuir uma formação especializada em 
getão pedagógica e supervisão escolar, devendo ter ainda:

a) A capacidade e a disponibilidade de responder aos pedidos de ajuda pedagógica 
dos professores;

b) A aptidão para identificarem, pela observação directa e pela análise dos trabalhos 
dos alunos, a origem das dificuldades encontradas pelos professores;

c) O domínio das técnicas básicas em matérias da avaliação, nomeadamente 
para a concepção, elaboração, correcção e interpretação estatistica elementar 
de provas diagnósticas e sumativas.

2. deverão ainda orientar acções de formação continua e em serviço destinadas aos 
professores do Ensino Básico colocados no Pólo da sua área de influência.
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Artigo 5º 
(Recrutamento)

Para a função de coordenação pedagógica poderão ser recrutados professores:
a) Diplomados pelo Instituto pedagógico;
b) Diplomados pelo Curso de Formação em Exercício dos professores do Ensino 

Básico, 2ª fase;
c) Com o Curso de Formação de Professores do EBC, se possível, também com 

o Curso da Escola do Magistério Primário;
d) Do EBC, sem curso, com quatro ou mais anos de experiência e boas 

informações;
e) Monitores de Trabalhos Manuais e Educação Física para a coordenação da 

área das Expressões Vísuo-Plástica e Físico-Motora.
Artigo 6º 

(Nomeação)
Os coordenadores pedagógicos são nomeados por um período de 1 ano, renovável, 

pela Direcção Geral do Ensino, sob proposta do Delegado do Ministério da Educação e do 
Desporto no Concelho.

Artigo 7º 
(Atribuições)

A equipa de Coordenadores Pedagógicos terá as seguintes atribuições:
1. Submeter à aprovação do Delegado do Ministério do Concelho:

a) O plano anual da acção pedagógica;
b) O relatório anual de actividades pedagógica;

2. São ainda atribuições da Equipa de Coordenadores Pedagógicos:
a) Cooperar com os serviços centrais do MED e com o Instituto Pedagógico na 

implementação de acções de formação, apio e orientação pedagógica dos professores;
b) Colaborar com os núcleos pedagógicos;
c) Promover acções de formação para os professores, com vista ao aperfeiçoamento 

das suas competências profissionais nos vários domínios de sua actividade;
d) Incentivar os docentes à autoformação e inovação pedagógicas;
e) Participar na elaboração das provas de avaliação;
f) Controlar e acompanhar a evolução do processo ensino-aprendizagem e 

propor medidas para a correcção das deficiências detectadas.
g) Implementar a produção de material didáctico;
h) Incentivar a realização de jornadas pedagógico-didácticas e o intercâmbio de 

experiência com outras unidades pedagógicas nacionais e estrangeiras;
i) Visitar as escolas, inventariar as dificuldades de carater pedagógico-didáctico 

e científico e as deficiências de aprendizagem dos alunos e promover formas 
de superação dessas falhas;
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j) Cooperar com a Inspecção Escolar na supervisão do cumprimeto dos 
programas e orientações emanadas superiormente;

k) Manter relações de cooperação com o Instituto Pedagógico e outros centros 
de formação em áreas afins.

Artigo 8º 
(Sede)

A equipa terá sede na Delegação ou pólos educativos do Concelho.
Artigo 9º 

(Responsável da Equipa)
O Responsável da Equipa de coordenadores será eleito entre os Coordenadores.

Artigo 10º 
(Atribuições)

São atribuições dos Responsáveis das equipas:
a) Coadjuvar o Delegado do MED em matéria de  orientação e supervisão 

pedagógico-didáctica;
b) Planificar e coordenar as actividades das equipas de coordenadores 

pedagógicos;
c) Promover o intercâmbio de experiências com vista à uniformização de 

critérios de actuação;
d) Representar o Delegado em assuntos de natureza pedagógica e curricular.

Artigo 11º 
(Núcleos pedagógicos)

Em cada polo haverá um núcleo pedagógico com as funções e composições definidas 
nos termos dos artigos 16º e 17º do Decreto-Lei nº 77/94, de 27 de Dezembro.

Artigo 12º 
(Início de Vigência)

O presente diploma entra em vigor a partir de 1 de Outubro de 1994.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros.
Carlos Veiga – Manuel Faustino.
Promulgado em 19 de Dezembro de 1994.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTONIO MANUEL MASCARENHAS GOMES 

MONTEIRO.
Referendado em 19 de Dezembro de 1994.
O Primeiro-Ministro
Carlos Veiga.
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REGULA A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PESSOAL DOCENTE EM 
EXERCÍCIO DE FUNÇÕES NOS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS

Decreto-Regulamentar nº10 /2000 
de 4 de Setembro

A revisão do sistema de avaliação do pessoal docente afecto aos estabelecimentos 
públicos de ensino pré-escolar, básico e secundário e da alfabetização e educação de 
adultos é uma necessidade imposta pelas exigências da reforma educativa em curso, que 
tem como um dos parâmetros ou objectivos fundamentais o reforço da qualidade do ensino 
e da aprendizagem.

A realização deste desiderato requer, por seu turno, que o desempenho do pessoal 
docente se oriente para níveis de excelência, que o processo avaliativo deve estimular e 
favorecer.

Ora, o sistema actual de avaliação docente não valoriza adequadamente os factores 
qualitativos do processo de ensino-aprendizagem, obedecendo antes a critérios que se 
acham ultrapassados à luz dos objectivos do sistema educativo e das inovações entretanto 
introduzidas, designadamente em matéria de avaliação do aproveitamento dos alunos. 
Outrossim, o modelo vigente não acautela suficientemente os interesses dos próprios 
docentes, caracterizando-se pela insuficiência das garantias processuais do avaliado. 
Assim, a  adopção dum novo sistema de avaliação constitui uma das reivindicações antigas 
da classe docente.

Correspondendo às expectativas, o Estatuto do Pessoal Docente em vigor consagra 
algumas opções básicas em matéria de avaliação do desempenho, prevendo, no seu artigo 
34º, a regulamentação desta matéria através de diploma próprio, a aprovar pelo Governo.

No quadro da elaboração do presente diploma, procedeu-se à auscultação das 
instituições educativas, das organizações sindicais representativas do corpo docente, e do 
departamento governamental responsável pela Administração Pública, tendo-se logrado 
estabelecer um amplo consenso a respeito das soluções consagradas no articulado.

Nestes termos, ao abrigo do disposto no artigo 34º do Decreto-Legislativo nº 10/97, de 
8 de Maio, na nova redacção dada pelo Decreto-Lei nº 60/98, de 28 de Dezembro;

No uso da faculdade conferida pela alínea b) do artigo 204º da Constituição da 
República, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1º 
(Objecto e âmbito)

1. O presente diploma regula a avaliação de desempenho das categorias de pessoal 
docente em exercício de funções nos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar, 
dos ensinos básico e secundário e da alfabetização e educação de adultos, salvo o disposto 
nos números seguintes.

2. A avaliação de desempenho dos docentes que prestem serviços noutros departamentos 
governamentais, a título de requisição ou destacamento, efectuar-se-á em conformidade 
com as normas vigentes nos mesmos.
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3. A avaliação de desempenho dos professores que, nos estabelecimentos de ensino, 
não exerçam actividades lectivas nem cargos de gestão far-se-á de acordo com as normas 
aplicáveis aos funcionários ou agentes da Administração Pública afectos a idênticas 
tarefas.

Artigo 2º 
(Objectivos da avaliação)

A avaliação de desempenho do pessoal docente tem por objectivos:

a) Melhorar a qualidade da educação e do ensino ministrados;

b) Adequar a organização do sistema educativo às necessidades educativas;

c) Melhorar a prestação pedagógica e a qualidade profissional dos docentes;

d) Valorizar e aperfeiçoar o trabalho dos docentes.

Artigo 3º 
(Obrigatoriedade da avaliação)

1. A avaliação de desempenho é obrigatória para todos os docentes, seja qual for o  
vínculo funcional destes.

2. É obrigatória a avaliação de desempenho para efeitos de promoção e progressão 
na carreira e ainda para a revalidação da nomeação dos docentes contratados. 
3. Na falta de avaliação de desempenho por razões não imputáveis ao interessado, considera-
se, para os efeitos a que se refere o número anterior, que o docente obteve a classificação 
de Bom.

Artigo 4º 
(Incidência)

1. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a avaliação de desempenho do 
pessoal docente incide sobre a actividade lectiva e não lectiva desenvolvida pelos 
professores na educação e no ensino ao longo do ano escolar a que se reporta, tendo em 
conta as suas qualificações profissionais e científicas, e processa-se em conformidade com 
os indicadores constantes da ficha I, anexa ao presente diploma.

2. A avaliação dos docentes investidos nas funções que adiante se indicam far-se-á 
em função do desempenho das suas atribuições específicas, em conformidade com os 
indicadores constantes da ficha II, anexa ao presente diploma:

a) Director ou gestor dos estabelecimentos de ensino;

b) Coordenador dos centros concelhios de alfabetização e educação de adultos;

c) Membros do conselho directivo dos estabelecimentos de ensino secundário;

d) Coordenador pedagógico do ensino básico.
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Artigo 5º 
(Carácter contínuo e sistemático da avaliação)

1. O desempenho do pessoal docente ao longo do ano escolar é objecto de uma avaliação 
contínua e sistemática, a cargo das entidades competentes nos termos do artigo 15º.

2. Os docentes têm o direito de acesso ao registo da respectiva avaliação contínua, 
podendo, de forma fundamentada, solicitar a rectificação dos dados constantes do mesmo.

Artigo 6º 
(Tipos de avaliação)

1. A avaliação de desempenho do pessoal docente é comum ou especial.
2. O processo comum de avaliação realiza-se anualmente, nos meses de Julho a 

Setembro, com relação ao ano escolar findo, e o processo especial pode ter lugar a todo o 
tempo, sem prejuízo do disposto número  3 do artigo 9º.

Artigo 7º 
(Processo comum de avaliação)

1. O processo comum de avaliação é da iniciativa da entidade competente para a 
avaliação, salvo o disposto no artigo 10º.

2. Ao processo comum de avaliação estão sujeitos todos os docentes abrangidos pelo 
presente diploma.

Artigo 8º 
(Processo especial de avaliação)

1. O processo especial de avaliação efectua-se por iniciativa dos docentes interessados 
e visa propiciar a estes:

a) A possibilidade de acelerar a promoção na carreira por força da 
especialização;

b) A correcção de classificação negativa obtida na avaliação de desempenho.
2. Os docentes podem requerer a abertura do processo especial nas seguintes 

situações:
a) Frequência com êxito de cursos de especialização;
b) Classificação negativa na avaliação de desempenho.

3. No caso da alínea b) do número anterior, entre a data da classificação negativa e a do 
pedido de abertura de processo especial deverão decorrer pelo menos seis meses.

4. Ao processo especial de avaliação é aplicável o disposto no presente diploma com 
as necessárias adaptações.

Artigo 9º 
(Relatório de auto-avaliação)

1. A avaliação dos docentes de nomeação definitiva, com pelo menos 5 anos de experiência, 
pode ter lugar por iniciativa dos mesmos, mediante apresentação à entidade competente para 
avaliação, até 10 de Agosto, de um relatório de auto-avaliação individual.
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2. Cabe ao docente estabelecer a estrutura do relatório a que se refere o número anterior, 
tendo em devida conta os indicadores de avaliação que lhe dizem respeito, nos termos do 
disposto no artigo 5º.

3. O relatório de auto-avaliação deve ser elaborado em termos sintéticos e conter uma 
apreciação crítica e objectiva da actividade docente em relação aos diversos domínios 
ou indicadores, podendo fazer-se acompanhar de quadros estatísticos, mapas ou outros 
documentos elucidativos.

4. O docente que pretender exercer a  iniciativa a que se refere o número 1 deverá 
comunicar a sua intenção à entidade avaliadora, com conhecimento do delegado do 
Ministério no concelho,  até 20 de Junho do ano escolar a que se reporta a avaliação.

5. A avaliação dos docentes a que se refere o presente artigo obedece ao disposto nos 
artigos 11º, 14º e seguintes.

Artigo 10º 
(Classificações)

As classificações a atribuir na avaliação de desempenho do pessoal docente são as 
seguintes:

a) Muito Bom, de 17,5 a 20;

b) Bom, de 13,5 a 17,4;

c) Suficiente, de 9,5 a 13,4;

d) Deficiente, de 0 a 9,4.

Artigo 11º 
(Graduação dos indicadores de avaliação)

1. Cada um dos indicadores de avaliação a que se referem os modelos anexos ao 
presente diploma é susceptível de graduação em quatro posições, ponderadas em 5, 10, 15 
e 20.

2. A cada indicador é atribuído um coeficiente de ponderação.

3. A determinação do valor de cada indicador é obtida pela multiplicação do respectivo 
coeficiente de ponderação com a graduação atribuída.

4. A classificação final de cada docente será obtida pela soma dos valores atribuídos 
aos indicadores, a dividir por dez.

Artigo 12º 
(Mérito excepcional)

1. O Conselho de Ministros, mediante proposta do membro do Governo responsável 
pela área da educação, poderá atribuir menções de mérito excepcional aos docentes que 
tiverem desempenho relevante.
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2. A atribuição de mérito excepcional deve especificar os seus efeitos, permitindo, 
alternativamente:

a) Redução do tempo de serviço para efeitos de promoção ou progressão;

b) Promoção na respectiva carreira independentemente de concurso.

Artigo 13º 
(Efeitos das classificações)

1. Para além de outros efeitos previstos na lei, a atribuição de classificação negativa 
determina a suspensão da contagem do tempo de serviço relativo ao período a que a 
avaliação de desempenho se reporta.

2. A atribuição de duas classificações negativas  seguidas implica procedimento 
disciplinar por incompetência profissional.

3. A atribuição de classificação inferior a Bom impede a revalidação para o ano lectivo 
seguinte dos contratos a termo.

4. A atribuição de classificação negativa durante o período probatório determina a 
exoneração do cargo.

Artigo 14º 
(Competência)

1. Sem prejuízo do disposto no presente diploma, são competentes para a avaliação 
dos docentes os directores ou gestores dos respectivos estabelecimentos de ensino que para 
tanto deverão ouvir previamente os conselhos ou núcleos pedagógicos.

2. A avaliação dos docentes em exercício de funções nas estruturas da alfabetização e 
educação de adultos é da competência dos respectivos coordenadores concelhios que para 
o efeito deverão ouvir previamente os orientadores pedagógicos das áreas a que pertencem 
os avaliados.

3. A avaliação dos directores ou gestores dos estabelecimentos de ensino, dos 
coordenadores pedagógicos e dos coordenadores concelhios da alfabetização e educação de 
adultos é da competência dos delegados do Ministério responsável pela área da educação, 
nos respectivos concelhos.

4. Os delegados do Ministério podem avocar a competência referida nos números 1 e 
2 sempre que as entidades responsáveis pela avaliação a não exerçam até 31 de Agosto ou 
sempre que razões ponderosas assim o aconselharem.

Artigo 15º 
(Conhecimento)

1. Os resultados da avaliação de desempenho devem ser dados a conhecer ao docente 
a que dizem respeito em entrevista individual com a entidade competente para a avaliação, 
devendo o avaliado manifestar por escrito a sua concordância ou não com os mesmos.



553

Decreto-Regulamentar nº10 /2000, de 4 de Setembro

2. Caso o docente se recusar a tomar conhecimento dos resultados da sua avaliação 
nos termos do número 1, tal circunstância, devidamente comprovada por duas testemunhas, 
será averbada no respectivo processo de avaliação.

3. São nulas as avaliações de desempenho que se processarem em violação do disposto 
nos números anteriores.

Artigo 16º 
(Reclamação)

1. O docente que não se conformar com a sua avaliação deverá, no prazo de cinco 
dias após o conhecimento oficial da mesma, solicitar a respectiva rectificação à entidade 
avaliadora, fundamentando o pedido.

2. A entidade avaliadora, ouvido o conselho ou núcleo pedagógico ou o orientador 
pedagógico da alfabetização, conforme o caso, proferirá decisão fundamentada, que dará 
a conhecer ao avaliado no prazo de 10 dias contados da data do recebimento do pedido de 
rectificação.

Artigo 17º 
(Homologação)

1. As decisões em matéria de avaliação de desempenho, que não hajam sido objecto 
de recurso, devem ser submetidas à homologação do delegado do ministério no respectivo 
concelho.

2. Em caso de não homologação, o delegado, em despacho fundamentado, devolverá 
o processo à entidade avaliadora para, no prazo de cinco dias, proceder à rectificação da 
avaliação, com a observância do disposto na parte final dos números 1 e 2 do artigo 15º.

3. Caso a entidade avaliadora mantiver a sua posição, o processo subirá novamente ao 
delegado, que poderá homologar ou modificar a classificação atribuída, devendo no último 
caso dar conhecimento da sua decisão ao avaliado, nos termos e para os efeitos do disposto 
no número 1 do artigo 16º, e bem assim à entidade avaliadora.

Artigo 18º 
(Recurso hierárquico necessário)

1. O docente que discordar da decisão a que se refere o número 2 do artigo 15º ou da 
referida no número 3 do artigo anterior poderá, no prazo de cinco dias a contar da data do 
conhecimento da mesma, recorrer para o Director-Geral do Ensino Básico e Secundário ou, 
caso  esteja afecto às estruturas de alfabetização e educação de adultos, ao Director-Geral 
da Alfabetização e Educação de Adultos.

2. Nos cinco dias imediatos ao do recebimento do recurso, as entidades referidas no 
número anterior solicitarão o parecer da Inspecção-Geral do Ensino, a formular no prazo 
de 15 dias.

3. A Inspecção-Geral do Ensino poderá solicitar ao avaliador, ao avaliado e a outras 
entidades os elementos que reputar necessários a uma adequada apreciação do recurso.
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4. Recebido o parecer da Inspecção Geral, a entidade competente proferirá, no prazo 
de cinco dias, a decisão de recurso, que será notificada ao avaliado, através da respectiva 
delegação concelhia, no prazo de dez dias.

5. A decisão a que se refere o número anterior é passível de recurso hierárquico 
necessário para o membro do Governo responsável pela área da educação, a interpor no 
prazo de 30 dias após o recebimento da notificação.

Artigo 19º 
(Recurso contencioso)

Da decisão ministerial em matéria de avaliação caberá recurso contencioso nos termos da lei.

Artigo  20º 
(Trâmites finais)

1. As delegações concelhias remeterão à Inspecção-Geral do Ensino, até 20 de Setembro, 
os processos de avaliação de desempenho dos respectivos concelhos, acompanhados de um 
mapa geral, por ordem alfabética, contendo as classificações atribuídas a cada docente.

2. Uma vez verificada a regularidade dos processos de avaliação, a Inspecção Geral 
do Ensino remetê-los-á ao departamento de recursos humanos, a fim de constarem dos 
processos individuais existentes no arquivo central.

Artigo 21º 
(Certificação da avaliação)

1. A requerimento do docente interessado, o departamento de recursos humanos 
do ministério passará certidão da classificação de desempenho obtida pelo avaliado ou 
facultará cópia do respectivo processo de avaliação.

2. Os encargos resultantes serão suportados pelo requerente.

Artigo 22º 
(Entrada em vigor)

O presente diploma entra em vigor a partir de 1 de Setembro do ano 2000.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros.

Carlos Veiga – António  Fernandes.

Promulgado em 24 de Agosto de 2000.

Publique-se.

O Presidente da República, ANTÓNIO MANUEL MASCARENHAS GOMES 
MONTEIRO.

Referendado em 24 de Agosto de 2000.

O Primeiro Ministro, Carlos Veiga.
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                                                                                                                                      Mod.I

a)_____________________________________________
b)_____________________________________________
c)_____________________________________________

FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PESSOAL DOCENTE 

 NOME_____________________________________________________________

 CARGO_____________REFERÊNCIA_______ESCALÃO___________________

SEGUE 8 FICHA DE AVALIAÇÃO A/4
PERÍODO A QUE SE REFERE A AVALIAÇÃO____________________________
_____________________________________________________________________

a)   Ministério
b)   Concelho
c)   Designação do Estabelecimento de Ensino
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PONTUAÇÃO DOS FACTORES

Qualidade do processo de ensino-aprendizagem__________________________________
Aperfeiçoamento profissional________________________________________________
Inovação pedagógica_______________________________________________________
Responsabilidade__________________________________________________________
Relações humanas no trabalho_______________________________________________
Actividades não lectivas ____________________________________________________

                          Pontuação total____________________
                      Avaliação de desempenho de_______________________

Apreciação geral
(Comentários do avaliador)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

NOME_______________________________________________________________
FUNÇÃO_____________________________________________________________
DATA________________________________________________________________

 O avaliador,
 ___________________

ENTREVISTA COM O AVALIADO __________________________________________
CONCORDÂNCIA COM A AVALIAÇÃO

CONCORDO                                                                             DESCORDO   
 O avaliado ,
 ___________________
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FACTORES OU INDICADORES DE AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES E 
ANIMADORES DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS EM EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 

DOCENTES (FICHA MOD.1)

Factores Coeficiente 1ª graduação 2ª graduação 3ª graduação 4ª graduação

1. Qualidade do processo 
ensino apreaprendizagem:
Avalia a actividade lectiva, 
tendo em conta a pertinência 
dos objectivos e das estratégias; 
a qualidade dos planos de 
aula e animação comunitária 
e dos materiais didácticos; o 
cumprimento dos programas 
curriculares e o domínio de 
conhecimentos científicos-
metodológicos

3,0 Actividade com alguns 
erros, quer de leccionação, 
quer relativos a materiais 
elaborados (palnos de aula, 
fichas de avaliação e materiais 
concretizadores), exigindo 
acompanhamento e correcções 
frequentes

5

Actividades sem erros, mas 
que exigem aperfeiçoamento 
de promenor, tendo em vista 
a qualidade do ensino-
aprendizagem que se 
pretende

10

Actividades bem 
executadas:planos de 
aulas bem elaborados; 
meteriais concretizadores 
bem organizados, sem 
deficiências  que chamem 
a atenção

15

Actividades de excelente 
qualidade, muito bem 
organizadas e executadas.
Trabalho que chama atenção 
pela sua perfeição e rigor de 
execução

20

2. Aperfeiçoamento profissional 
: avalia o interesse demonstrado 
em melhorar os conhecimentos 
profissionais e facilidade de se 
ajustar às novas exigências e 
situações relacionadas com a 
função

1,0 Mostra pouco interesse em 
adquirir novos conhecimentos 
e revela na prática resistência 
à mudança:não consegue 
ultrapassar a rotina

5

Mostra algum interesse 
em aumentar os seus 
conhecimentos e aperfeiçoar 
o seu trabalho, embora 
hesite perante situações 
menos frequentes

10

Revela interesse em 
aumentar os seus 
onhecimentos e em 
aperfeiçoar o seu trabalho. 
Adapta-se bem às novas 
exigências e a situações 
pouco frequentes

15

Revela interesse metódico e 
sistemático em melhorar os  
conhecimentos profissionais 
e a qualidade do  trabalho. A 
sua adaptação à mudança é 
excepcional 

20

3. Inovação pedagógica:
Avalia a contribuição do docente 
na criação e implementação de 
métodos e técnicas educativas 
e na realização de estudos e 
trabalhos de investigação de 
natureza pedagógica

1,0 Nota-se o esforço para 
desenvolver ou criar novos 
métodos estudos e trabalhos de 
investigação.

5

Esforça-se por desenvolver 
ou criar novos métodos 
estudos e trabalhos de 
investigação, embora os 
resultados nem sempre 
sejam adequados ou 
oportunos

10

Esforça-se por desenvolver 
ou criar novos métodos 
estudos e trabalhos de 
investigação, apresentando 
sugestões normalmente  
adequadas ou oportunas

15

Destacado empenhamento em 
desenvolver e criar métodos 
estudos e trabalhos de 
investigação.
As soluções apresentadas 
são  sempre  adequadas e 
oportunas

20

4. Responsabilidade
Avalia o grau de observância 
das norma s disciplinares e de 
assunção das responsabilidades 
inerentes ao cargo

2,0

5. Relações humanas no 
trabalho:
Avalia a facilidade de 
estabelecer e manter boas 
relações com os alunos,pais e 
encarregados de educação e 
toda a comunidade escolar

1,0 Estabelece fracas relações com 
os alunos, pais, encarregados 
de educação e a comunidade 
escolar.Pouco contribui para a 
existência de um bom ambiente 
de trabalho

5

Estabelece relações satisfa-
ctórias com os alunos, pais, 
encarregados de educação 
e a comunidade escolar. 
Contribui algumas vezes 
para a existência de um bom 
ambiente de trabalho

10

Estabelece boas  relações 
com os alunos, pais, 
encarregados de educação 
e a comunidade escolar. 
contribui sempre para 
manter um bom ambiente 
de trabalho

15

Em qualquer situação  sabe 
sempre estabelecer óptimas 
relações com os alunos, pais, 
encarregados de educação 
e a comunidade escolar. A 
sua maneira de ser e de estar 
incentiva sempre um bom 
ambiente de trabalho

20

6. Actividades não lectivas:
Avalia o grau de empenhamento 
do docente na realização 
das tarefas que integram 
a componente não lectiva 
(actividades de complemento 
curricular, ligação com a família 
e a comunidade, reuniões e 
âmbito pedagógico, etc.) nos 
termos do n.º 3 do art.51º do 
Estatuto do pessoal docente

2,0 Descura a realização das tarefas 
que integram a componente não 
lectiva a que está obrigado

5

Dispensa alguma atenção à 
realização das tarefas a que 
está obrigado

10

Boa participação nas 
tarefas que integram a 
componente não lectiva a 
que está obrigado

15

Excelente participação nas 
tarefas da componente não 
lectiva a que está obrigado

20



558

Decreto-Regulamentar nº10 /2000, de 4 de Setembro

HOMOLOGANTE

NOME________________________________________________________________
FUNÇÃO_____________________________________________________________
DATA________________________________________________________________

COMENTÁRIOS

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                                                O HOMOLOGANTE,
                                                                                            ______________________
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Mod.II

 
a)_____________________________________________
b)_____________________________________________
c)_____________________________________________

FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PESSOAL DOCENTE 

NOME__________________________________________________________________

CARGO_________________REFERÊNCIA_______ESCALÃO ___________________

SEGUE 8 FICHA DE AVALIAÇÃO A/4

PERÍODO A QUE SE REFERE A AVALIAÇÃO ________________________________

________________________________________________________________________

d)   Ministério
e)   Concelho
f)   Designação do Estabelecimento de Ensino



560

Decreto-Regulamentar nº10 /2000, de 4 de Setembro

PONTUAÇÃO DOS FACTORES

Qualidade do trabalho______________________________________________________

Aperfeiçoamento profissional ________________________________________________
    
Iniciativa ________________________________________________________________

Responsabilidade__________________________________________________________

Relações humanas no trabalho _______________________________________________

Espírito de equipa _________________________________________________________
     
Capacidade para dirigir ou coordenar__________________________________________
    

Pontuação total____________________
Avaliação de desempenho de_______________________

Apreciação geral
(Comentários do avaliador)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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FACTORES OU INDICADORES DE AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES EM 
EXERCÍCIO DE CARGOS DE GESTÃO (FICHA MOD.II)5∗

Factores Coeficiente 1ª graduação 2ª graduação 3ª graduação 4ª graduação

1. Qualidade de trabalho:
Avalia a qualidade do 
trabalho realizado com 
vista ao desenvolvimento 
global e equiparado da sua 
unidade orgânica

1,5 Dá pouca atenção à 
qualidade de trabalho, 
contribuindo para um 
deficiente funcionamento 
da sua unidade orgânica

5

Dá alguma atenção à 
qualidade de trabalho, 
contribuindo para um 
normal funcionamento da 
sua unidade orgânica

Dá atenção à qualidade de 
trabalho, contribuindo para 
um  bom funcionamento da sua 
unidade orgânica

Dá muita atenção à qualidade do 
trabalho, contribuindo para um  
excelente  funcionamento da sua 
unidade orgânica

2. Aperfeiçoamento 
profissional
Avalia o interesse 
demonstrado em melhorar 
os conhecimentos 
profissionais e facilidade 
de se ajustar às novas 
exigências e situações 
relacionadas com a função

1,0 Mostra pouco interesse 
em adquirir novos 
conhecimentos e revela 
na prática resistência à 
mudança. Não consegue 
ultrapassar a rotina

5

Mostra algum interesse 
em aumentar os seus 
conhecimentos e aperfeiçoar 
o seu trabalho, embora hesite 
perante situações menos 
frequentes

10

Revela interesse em aumentar 
os seus onhecimentos e em 
aperfeiçoar o seu trabalho. 
Adapta-se bem às novas 
exigências e a situações pouco 
frequentes

15

Revela interesse metódico e 
sistemático em melhorar os  
conhecimentos profissionais 
e a qualidade do  trabalho. A 
sua adaptação à mudança é 
excepcional 

20

3.Iniciativa
Avalia a facilidade 
de adoptar  soluções 
para os problemas, 
independentemente da 
intervenção superior

1,0 É incapaz de tomar 
iniciativa, trabalhando 
apenas sob orientação 
pormenorizada

5

Ém certos casos toma 
iniciativa, mas dificilmente 
consegue concluir ou 
encontrar soluções 
adequadas

10

Toma iniciativa, quase sempre de 
forma acertada 

15

Sempre toma iniciativa, e resolve 
os problemas de uma forma rápida 
e acertada

20

4.Criatividade
Avalia o esforço 
demonstrado para criar 
ou desenvolver novas 
metodologias e estratégias 
para superar dificuldades

1,0 Faz alguns esforços para 
criar novas metodologias 
e estratégias, embora os 
resultados  nem sempre 
sejam adequadas

5

Esforça-se por criar 
e desenvolver novas 
metodologias e estratégias, 
normalmente adequadas e 
oportunas 

15

Esforça-se por criar e 
desenvolver novas metodologias  
normalmente adequadas e 
oportunas 

15

É muito criativo. As metodologias  
e estratégias utilizadas são sempre 
adequadas e oportunas 

20

5. Reponsabilidade
Avalia o grau de resposta 
às solicitações superiores 
e observância das normas 
disciplinares e das demais 
responsabilidades inerentes 
ao cargo 

1,5 Dificilmente responde às 
solicitações superiores. 
É normalmente pouco 
cumpridor das normas 
disciplinares

5

Responde algumas vezes 
às solicitações superiores. 
É cumpridor das normas 
disciplinares

10

Responde às solicitações 
superiores. É cumpridor das 
normas disciplinares

15

Responde prontamemte  às 
solicitações superiores. É 
muito cumpridor das normas 
disciplinares

20
6. Espírito de equipa:
Avalia a facilidade de 
promover uma gestão 
participada e incentiva 
atitudes de trabalho em 
equipa

1,0 Promove uma gestão 
pouco participada e 
privilegia o trabalho 
individualizado

5

Por vezes promove uma 
gestão participada e incentiva 
o trabalho em equipa

10

Promove uma gestão participada 
e incentiva o trabalho em equipa

15

Revela grande capacidade em 
promover uma gestão participada 
e privilegia sempre o trabalho em 
equipa

20
7. Capacidade de dirigir e 
coordenar:
Avalia a capacidade para 
planificar, orientar e 
controlar o trabalho tendo 
em conta os recursos 
disponíveis

2,0 Normalemnte a 
programação e a 
corrdenação das acções 
não são adequadas e 
os recursos existentes 
são deficientemente 
aproveitados

5

A programação e a 
corrdenação das acções  são 
feitas de forma satisfactória, 
carecendo no entanto, de 
melhorias 

10

Programa orienta e  corrdena 
as acções  de forma adequada 
com bom aproveitamento dos 
recursos existentes 

15

Programa orienta e  corrdena 
as acções  de modo excelente 
com óptimo aproveitamento dos 
recursos existentes 

20

8. Relações humanas no 
trabalho:
Avalia a facilidade de 
estabelecer e manter boas 
relações com o pessoal 
docente  e adminstrativo, 
os alunos, pais e 
encarregados de educação 
e toda a comunidade r

1,0 Estabelece fracas relações 
com o pessoal docente, 
lunos,pais,encarregados 
de educação e a 
comunidade escolar.
Pouco contribui para a 
existência de um bom 
ambiente de trabalho

5

Estabelece relações 
satisfactórias com 
o pessoal docente, 
alunos,pais,encarregados de 
educação e a comunidade 
escolar. Contribui algumas 
vezes para a existência 
de um bom ambiente de 
trabalho

10

Estabelece boas  relações 
com o pessoal docente os 
alunos,pais,encarregados de 
educação e a comunidade escolar. 
contribui sempre para manter um 
bom ambiente de trabalho

15

Em qualquer situação  sabe sempre 
estabelecer óptimas relações 
com os alunos,pais,encarregados 
de educação e a comunidade 
escolar. A sua maneira de ser e de 
estar incentiva sempre um bom 
ambiente de trabalho

20
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HOMOLOGANTE

NOME _________________________________________________________
FUNÇÃO  ______________________________________________________
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COMENTÁRIOS

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                                                O HOMOLOGANTE,
                                                                                            ______________________
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ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS CONCURSOS 
DE INGRESSO E ACESSO ÀS CATEGORIAS DO PESSOAL 

DOCENTE EM REGIME DE NOMEAÇÃO

Decreto-Regulamentar nº 16/99 
de 2 de Novembro

Convindo ao abrigo do artigo 13º do Estatuto do pessoal docente aprovado pelo 
Decreto-Legislativo nº 10/97, de 8 de Maio, regulamentar os concursos de ingresso e acesso 
às categorias do pessoal docente em regime de nomeação,

Ouvidos os sindicatos dos professores,

No uso da faculdade conferida pela alínea b) do nº 2 do artigo 217º da Constituição, o 
Governo decreta o seguinte:

CAPÍTULO I 
Disposições gerais

Artigo 1º 
Objecto

O presente diploma define os princípios gerais de organização e realização dos 
concursos de ingresso e acesso às categorias do pessoal docente em regime de nomeação.

Artigo 2º 
Conceito de recrutamento e selecção do pessoal

1.  O recrutamento de pessoal docente em regime de nomeação consiste no conjunto 
de operações que tem por objecto satisfazer as necessidades de pessoal docente pertencente 
ao quadro do ministério responsável pela educação, pondo à sua disposição os efectivos 
qualificados necessários à realização das suas atribuições.

2. A selecção de pessoal consiste num conjunto de operações que, enquadradas no 
processo de recrutamento e mediante a utilização de método e técnicas adequados as 
aptidões e capacidades indispensáveis para o exercício das tarefas e responsabilidades de 
determinada função.

Artigo 3º 
Princípios

1.  O recrutamento e selecção de pessoal obedecem aos seguintes princípios:

a) Liberdade de candidatura;

b) Igualdade de condições de oportunidade;

c) Divulgação atempada dos métodos de selecção, do sistema de classificação 
final a utilização e dos programas das provas de conhecimento, quanto haja 
lugar à sua aplicação;
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d) Aplicação de método e critérios objectivos de avaliação;

e) Neutralidade na composição do júri;

f)  Direito de recurso.

2. O concurso é o processo de recrutamento e selecção normal e obrigatório para o 
pessoal docente em regime de nomeação.

3. O Disposto no número anterior não prejudica a utilização dos instrumentos de 
mobilidade previstos na lei.

 Artigo 4º 
Natureza dos prazos

Os prazos referidos no presente diploma são contínuos, não se considerando, porém o 
dia em que ocorra o evento, e sempre que os mesmos terminem num sábado, domingo ou 
feriado, o seu termo transfere-se para o primeiro dia útil seguinte. 

CAPÍTULO II 
Concurso

Artigo 5º 
Tipos de concurso

1.  O concurso pode classificar-se quanto:

a)  À origem dos candidatos, em concurso interno ou externo;

b)  À natureza das vagas, em concurso de ingresso ou de acesso.

2.  O concurso considera-se:

a) Interno, quando, por decisão da entidade competente para promover a abertura 
de concurso de acesso, estes forem circunscritos a certos docentes;

b) Externo, quando seja aberto a todos os indivíduos, esteja ou não vinculado 
aos quadros do pessoal docente;

c) De ingresso ou de acesso, quando vise, respectivamente, o preenchimento de 
lugares das categorias de base ou superiores das respectivas carreiras.

Artigo 6º 
Concurso externo

1. O recrutamento para ingresso do pessoal docente em regime de nomeação efectua-
se sempre através de concurso externo.

2. O ingresso do pessoal referido no número anterior faz-se, em regra, no escalão a da 
referência correspondente ao cargo.
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Artigo 7º 
Concurso interno

1. O recrutamento para os ligares de acesso na carreira do pessoal docente, é feito 
mediante concurso interno aberto apenas ao pessoal docente, salvo o disposto no número 
seguinte.

2. Podem excepcionalmente, em caso devidamente fundamentados, ser recrutados 
mediante concurso externo, para lugares de acesso. 

a) Indivíduos que possuam as qualificações profissionais legalmente exigidas 
para o acesso ao cargo;

b) Indivíduos habilitados com grau de mestre ou doutor e com formação 
pedagógica.

Artigo 8º 
Conclusão dos concursos

1.  Os concursos deveram estar concluídos no prazo de 45 dias a contar da data da 
publicação da lista de candidatos admitidos.

2.  Após o aviso de abertura do concurso, se houver atraso na realização dos concursos 
por razões imputáveis à Administração, os candidatos seleccionados para as vagas Existentes 
no momento da abertura na data em que o concurso devia estar concluído. 

CAPÍTULO III 
Processo de concurso

SECÇÃO I 
Júri

Artigo 9º 
Constituição e composição

1.  O júri do concurso, é constituído por despacho do Secretário-Geral ou, não 
existindo este, do dirigente do Serviço Central responsáveis pela gestão do recursos 
humanos, podendo a sua composição ser alterada, por motivos ponderosos e devidamente 
fundamentados, até, à data do inicio da aplicação dos métodos de selecção.

2. O júri é composto por 3 a 5 individualidades de reconhecida competência, sendo 
uma delas presidente e as restantes vogais.

3.  O presidente do júri será designado de entre pessoal dirigente ou funcionários com 
categoria não inferior a referencia 13 ou, tratando-se de Pessoal Docente, não inferior a 
referencia 8.

4. Nenhum dos membros do júri poderá ter categoria inferior àquela para que, é aberto 
o concurso.



566

Decreto-Regulamentar nº 16/99, de 2 de Novembro

5. O despacho constitutivo do júri designará o vogal efectivo que substituirá o presidente 
nas suas faltas e impedimentos, bem como, para as situações de falta e impedimento, vogais 
suplentes em número idênticos ao dos efectivos.

6. Poderão ser designado como membros do júri individualidades estranhas ao 
quadro de pessoal do departamento governamental promotor do concurso, sejam ou não 
funcionários.

Artigo 10º 
Funcionamento

1. O júri só pode funcionar quando estiverem presentes, todos os membros, devendo 
as respectivas deliberações ser tomadas por maioria.

2. Das reuniões do júri serão lavradas actas contendo os funcionamentos das 
deliberações tomadas.

3. As actas são confidenciais, devendo ser presente, em caso de recurso, à entidade que 
sobre ele tenha de decidir.

4. Os interessados terão acesso, em caso de recurso, à parte das actas em que se definam 
os factores e critérios de apreciação aplicáveis a todos os candidatos e, bem assim, àquela 
em que são directamente apreciados.

5. As certidões das actas deverão ser passados no prazo de dois dias contados da data da 
entrada do requerimento, salvo circunstancias excepcionais devidamente fundamentadas. 

6. O júri será secretariado por um vogal por ele escolhido ou por funcionário a designar 
para o efeito.

Artigo 11º 
Competência

1. O júri é responsável por todas as operações do concurso.

2. A competência prevista no número anterior não prejudica a faculdade de o júri, 
mediante prévia autorização do Secretário-Geral ou, não existindo este, do dirigente do 
Serviço Central responsável pela gestão dos recursos humanos, poder solicitar a organismos 
públicos ou privados especializados na matéria a realização de todos ou partes das operações 
de concurso.

3. O júri poderá solicitar aos serviços a que pertençam os concorrentes os elementos 
considerados necessários, designadamente os seus processos individuais.

4. O júri poderá ainda exigir dos candidatos a apresentação de documentos 
comprovativos de factos por eles referidos que possam relevar para apreciação do seu 
mérito e, bem assim a indicação de elementos complementares dos respectivos currículos 
relacionados com os factores e critérios de apreciação em função dos quais promoverá a 
classificação e ordenação daquelas.



567

Decreto-Regulamentar nº 16/99, de 2 de Novembro

SECÇÃO II 
Abertura e prazo de validade do concurso

Artigo 12º 
Pressuposto e objectivo de concurso

O concurso poderá ser aberto para provimento de todos ou alguns dos lugares vagos 
existentes à data da abertura do concurso, abrangendo ou não os que vierem a vagar no 
decurso do respectivo prazo de validade que correspondam a necessidades concretas do 
respectivo serviço ou organismo.

Artigo 13º 
Restrições à abertura de concursos

1. Sob pena de inexistência jurídica, só pode haver lugar à abertura de concursos:

a) Internos, nos termos do artigo 7º;

b)  Externos, no caso de recrutamento para ingresso na carreira docente e nos 
previstos na lei geral.

2. Não pode ser aberto um novo concurso para o mesmo cargo enquanto não tiverem 
sido nomeados todos os candidatos aprovados em concurso que ainda seja valido.

Artigo 14º 
Competência para abertura de concursos e aprovação do programa

1. A competência para autorização a abertura de concurso respeita ao Secretário-Geral 
do departamento governamental responsável pela educação.

2. Do despacho de autorização de abertura de concurso deve constar obrigatoriamente 
a constituição do júri.

2. Os programas de concurso são aprovados pelo respectivo membro do Governo, 
responsável pela educação.

Artigo 15º 
Publicação de concurso

1. O processo de concurso inicia-se com publicação de aviso de abertura do concurso 
na II Série do Boletim Oficial.

2. A publicação deverá fazer-se, também, através de órgãos da comunicação social de 
expansão nacional.

Artigo 16º 
Conteúdo do aviso de abertura

Dos avisos de abertura de concurso devem constar, obrigatoriamente:

a) A categoria e carreira a que se refere;
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b)  O tipo de concurso, o seu prazo de validade e o número de vagas a prover;

c)  A composição do júri;

d) A descrição sumária das funções correspondentes aos lugares a prover e os 
requisitos gerais ou especiais de admissão;

e)  A forma e o prazo para apresentação das candidaturas, elementos que 
devem constar dos requerimentos de admissão, enumeração dos documentos 
necessários para a apreciação do mérito dos candidatos ou para respectiva 
classificação ou graduação;

f)  A entidade, com o respectivo endereço, à qual deve ser apresentada a 
candidatura;

g)  A especificação dos métodos de selecção a utilizar, com indicação das 
fases eliminatórias, quando existam, e, no caso de prestação de provas de 
conhecimento, identificação do respectivo programa; 

h)  Local de trabalho, remuneração e outras condições de trabalho;

i)  Menção expressa dos diplomas aplicáveis ao concurso.

Artigo 17º 
Apresentação de candidatura

1. Os requerimentos de admissão a concurso, assim como os documentos que os devam 
instruir, podem ser entregues pessoalmente ou através de procurador ou remetidos pelo 
correio, com aviso de recepção expedindo até, ao termo do prazo fixado, via fax ou outra.

2. Os serviços competentes poderão adoptar requerimentos de modelo tipo a utilizar 
obrigatoriamente pelos candidatos em substituição dos requerimentos a que aludem os 
números procedentes.

3. No caso no número anterior, os serviços deverão enviar em tempo útil os requerimentos 
de modelo tipos aos candidatos que, residindo noutra localidade, o solicitem 

 4. Na entrega pessoal do requerimento de admissão é obrigatória a passagem de recibo 
pela entidade que o receba.

Artigo 18º 
Prazo para apresentação de candidaturas

1. O prazo para apresentação de candidatura a concurso é fixado em 15 dias para os 
concursos internos e em 15 a 30 dias para os concursos externos, contando-se o prazo a 
partir do décimo dia após a data da publicação no Boletim Oficial do aviso de abertura de 
concurso.
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2. Os prazos fixados no número anterior poderão ser prorrogados por período nunca 
superior ao inicialmente fixado pala entidade competente para autorizar a abertura 
do respectivo concurso, desde que se verifiquem casos de força maior que impeçam o 
cumprimento dos mesmos, dando-se do facto conhecimento aos candidatos através dos 
meios utilizados na publicação do concurso.

Artigo 19º 
Documentação a apresentar pelos candidatos

1. Os requerimentos de ademissão a concurso deverão ser acompanhados da 
documentação exigida no respectivo aviso de abertura, sob pena de exclusão, salvo se a 
sua apresentação for declarada temporariamente dispensável, caso em que os candidatos 
declararão nos requerimentos, sob compromisso de honra, a situação precisa.

2. Os serviços deverão emitir a documentação exigível para admissão a concurso 
dentro do prazo estabelecido para apresentação das candidaturas, desde que requerida com 
uma antecedência mínima de três dias.

3. O disposto na parte final do nº 1 não impede que o júri exija aos candidatos, em caso 
de dúvida sobre a respectiva situação, a apresentação de documentos comprovativos das 
suas declarações.

4. Os docentes são dispensados da apresentação dos documentos comprovativos dos 
requisitos que constem do respectivo processo individual.

5. Nos requerimentos de admissão a concurso poderão ser especificados quaisquer 
circunstâncias que os candidatos considerem passíveis de influírem na apreciação do seu 
mérito ou de constituírem motivo de preferência legal, as quais todavia, só serão tidas em 
consideração pelo júri se devidamente comprovadas.  

6. As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos termos da lei 
penal.

Artigo 20º 
Prazo de validade

1. O prazo de validade do concurso poderá ser fixado de seis meses a dois anos contado 
da data de publicação da respectiva lista classificativa.

2. O disposto no número anterior não se aplica aos concursos que visem exclusivamente 
o provimento das vagas existentes à data da sua abertura, caso em que o concurso se esgota 
com preenchimento daquelas.

3. A fixação do prazo de validade de concurso incumbe à entidade competente para a 
sua abertura.
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SECÇÃO III 
Admissão a concurso

Artigo 21º 
Requisitos de admissão a concurso

    Só podem ser admitidos a concurso os candidatos que satisfaçam os requisitos gerais 
e específicos referidos no artigo 11º do Estatuto do Pessoal Docente contido do Decreto-
Legislativo nº 10/97, de 8 de Maio.

Artigo 22º 
Requisitos de admissão a concurso para lugares de acesso

    No caso de concurso para lugares de acesso são ainda requisitos gerais.

a) A permanência, nos termos da lei geral ou especial, de um período mínimo de 
tempo na categoria imediatamente inferior, independentemente do serviço a 
que a vaga respeite;

b)  Avaliação de desempenho; 

c)  As habilitações literárias e ou qualificações profissionais prevista na lei 
geral. 

Artigo 23º 
Elaboração e publicação da lista de candidatos

1. Findo o prazo de apresentação das candidaturas, o júri elaborará, no prazo máximo 
de 30 dias, a lista de candidatos admitidos e excluídos do concurso, com indicação sucinta 
dos motivos de exclusão, prazo esse que poderá ser prorrogado por igual período em 
casos devidamente fundamentados, designadamente, o elevado número de candidatos, por 
despacho da entidade competente para a abertura do concurso.

2. Concluida a elaboração da lista o júri promoverá:

a) A sua imediata remessa para publicação na II Série do Boletim Oficial;

b)  O envio aos candidatos, no prazo de três dias contados da data da publicação 
e através de oficio registado, de fotocópia da lista. Com indicação dos motivos 
determinados da exclusão do concurso, quanto for caso disso;

c)  A fixação da lista em local publico dos respectivo serviços ou organismo.

3. Os candidatos excluídos podem recorrer para o dirigente máximo do serviço ou para 
membro do Governo responsável pala educação, quando aquele seja membro do júri, no 
prazo de dez dias a contar da data de publicação da lista, contando-se o mesmo a partir da 
data do registo da comunicação a que se reporta a alínea b) do número anterior, respeitada 
a dilatação de três dias.
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5. A interposição de recurso não suspende as operações do concurso, as quais 
prosseguirão até, à fase de elaboração da lista de classificação final, exclusive, salvo nos 
concursos em que aja lugar a prestação de provas de conhecimento ou outras. 

6. Sempre que aja dado provimento ao concurso, o júri promoverá, no prazo de cinco 
dias contados da data da decisão, o envio para publicação na II Série do Boletim Oficial ou 
a fixação, nos termos do nº 2 da alteração da lista dos candidatos.

SECÇÃO IV 
Selecção do pessoal

Artigo 24º 
Principio geral

    A definição dos métodos de selecção e respectivo conteúdo e, bem assim, quando for 
caso disso, dos programas das provas de conhecimento aplicáveis a cada categoria deverá 
fazer-se em função do complexo de tarefas e responsabilidades inerentes ao respectivo 
conteúdo funcional e ao conjunto de requisitos de natureza física, psicológica, habilitacional 
ou profissional exigível para o seu exercício.

Artigo 25º 
Método de selecção

1. No concurso poderão ser utilizados, isolada ou cumulativamente os seguintes 
métodos de selecção

a) Provas de conhecimento;

b)  Avaliação curricular;

c)  Curso de formação profissional

d)  Entrevista profissional de selecção;

e)  Exame psicológico de selecção.

2. Os métodos de selecção referidos nas alíneas a) e c) do número anterior não são 
acumuláveis.

3. Os métodos de selecção referidos nas alíneas d) e e) do nº 1 só poderão ser utilizados 
conjuntamente com um ou mais dos referidos nas restantes alíneas.

4. Poderão ter carácter eliminatório:

a) Os métodos de selecção referidos nas alíneas a) e b) do nº 1;

b) Os métodos de selecção referidos na alínea e), nos concursos de ingresso, 
sempre que o conteúdo funcional do cargo a prover o justifique.

5. Sempre que utilizados como método de selecção, os cursos de formação têm carácter 
eliminatório.
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6. Os métodos da selecção referidos nas alíneas a), c) e d) do nº 1 poderão comportar 
mais de uma fase, sendo ou não cada uma delas de por si eliminatória, desde que o respectivo 
método o seja.

7. Sem prejuízo dos métodos de selecção mencionados no nº 1, o provimento definitivo 
pode ser, por lei, condicionado à frequência de estágio probatório quando se trata de lugares 
de ingresso ou se verifique mudança de carreira.

8. O estágio probatório a que se refere o número anterior, é regulamentado por portaria 
do membro do Governo responsável pela educação.

Artigo 26º 
Provas de conhecimento

1. As provas de conhecimento têm como objectivo avaliar o nível de conhecimento 
académico e ou profissional dos candidatos exigíveis para o exercício de determinada 
função.

 2. As provas de conhecimento poderão assumir a natureza de teórica ou pratica, de 
conhecimentos gerais, de conhecimentos específicos, escritas e ou orais.

3. As provas de conhecimento deverão diminuir gradualmente o seu peso à medida que 
se evolui na carreira considerada.

4. Aos cargos que correspondam a níveis inferiores à referência 8 deverão ser aplicadas 
em regra, como método de selecção, as provas de conhecimento.

Artigo 27º 
Avaliação curricular

1. A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissionais dos candidatos, 
ponderando, de acordo com as exigência da função, a habilitação académica de base, 
a formação e a qualificação e experiência profissional na área para que o concurso for 
aberto.

2. A avaliação curricular deverá aumentar gradualmente o seu peso à medida que se 
evolui na carreira considerada. 

3. Caberá ao candidato a preparação de todos os elementos que constituem o currículo 
individual.

4. Os currículos devem conter, entre outros, os seguintes elementos:

a) Descrição das actividades desenvolvidas no exercício do cargo em que o 
candidato se encontra provido;

b) Indicação de seminários, estágios ou cursos de aperfeiçoamento em que o 
candidato tenha tomado parte; 
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c)  Projectos, pareceres, informações e outros trabalhos realizados no 
serviço ou fora dele desde que, neste ultimo caso, revelem de algum 
modo, identidade funcional com o cargo em que o candidato se encontra 
provido.

d)  Trabalhos técnico-científico publicados, relacionados com as funções do cargo 
em que o candidato se encontra provido.

5. A média aritmética das notas obtidas na avaliação do desempenho durante os anos 
do exercício do cargo em que o candidato se encontra provido será obrigatoriamente 
ponderada ao âmbito da avaliação curricular.

6. De conformidade com a complexidade, o grau de responsabilidade e as exigências 
dos cargos que integram as diferentes carreiras, os serviços interessados determinarão os 
elementos curriculares, bem como o respectivo sistema de ponderação.

Artigo 28º 
Cursos de formação profissional

1. Os cursos de formação profissional tem por objectivo proporcionar e avaliar a 
preparação profissional dos candidatos para o exercício de determinada função atrevés de 
acções de formação específicas para o lugar a prover.

2. À entrevista profissional, quando utilizada, deverá ser atribuída um peso de 10% no 
sistema de ponderação estabelecido, salvo disposição especial em contrario.

3. A entrevista será levada a cabo por técnicos especializados, devendo o resultado da 
mesma ser enviado ao júri no prazo de 48 horas a contar da sua realização.

Artigo 30º 
Exame psicológico

1. O exame psicológico de selecção visa avaliar as capacidades e características 
de personalidade dos candidatos através da utilização de técnicas psicológicas, visando 
determinar a sua adequação à função.

2. È garantida a privacidade de exame psicológico de selecção, sendo transmitidos aos 
júris dos candidatos os resultados sob forma de uma apreciação global referente à aptidão 
dos candidatos relativamente às funções a exercer.

3. A revelação ou transmissão dos resultados do exame psicológico de selecção a 
outra pessoa que não o próprio candidato ou o júri do concurso implica quebra do dever 
especializado, devendo o resultado da mesma ser enviada, confidencialmente, ao júri no 
prazo de 48 horas a contar da sua realização.
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4. O exame psicológico é dispensado nos concursos de acesso.

Artigo 31º 
Aplicação dos métodos de selecção

1. Sempre que haja lugar a aplicação do método de selecção que impliquem a presença 
dos concorrentes, deve divulgar-se, na lista de candidatos a que alude o artigo 23º, o local, 
data e horário de prestação dos mesmos, ou, não sendo possível, indicar-se os processos de 
divulgação daqueles elementos.

2. Na aplicação dos métodos de selecção por recurso a entidades estranhas ao júri nos 
termos do artigo 30º não, é necessária a presença do elemento do júri.

3. Quando as condições de aplicação dos métodos de selecção, em particular das 
provas de conhecimento, o exijam, designadamente quando ocorram simultaneamente em 
vários locais, o júri poderá providenciar pela designação do pessoal necessário à entrega, 
vigilância e recolha das mesmas.

4. A aplicação do método de selecção devera ter início no prazo máximo de 20 dias 
contado da publicação da lista de candidato a concurso.

5. O prazo referido no número anterior poderá, por motivos ponderosos devidamente 
fundamentados, designadamente quando estejam em causa aspectos organizativos de 
concurso com elevado número de candidato, ser prorrogado por igual período, por despacho 
da entidade competente para a abertura do concurso.

Artigo 32º 
Recurso a entidades estranhas ao júri

O Secretário-Geral  ou, não existindo este, o dirigente do Serviço Central responsável 
pela gestão dos recursos humanos poderão solicitar à Direcção-Geral da Administração 
Pública ou a outros serviços públicos ou privados competentes em matéria de organização 
e pessoal a realização de todos ou algumas das operações de recrutamento e selecção de 
pessoal.

Artigo 33º 
Apoio à preparação dos candidatos

Sempre que a selecção fizer apelo a conhecimento não incluídos no currículo 
escolar correspondente às habilitações exigidas para provimento no cargo, devem os 
serviços ou organismos a que o concurso disser respeito fornecer atempadamente aos 
candidatos a documentação considerada indispensável à sua preparação ou, na sua 
falta, indicar a bibliografia e a legislação base necessária e, bem assim, facilitar aos 
seus funcionários e agentes a frequência de acções de formação organizadas com o 
mesmo objectivo.
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SECÇÃO V 
Classificação dos candidatos

Artigo 34º 
Sistema de classificação

1. A classificação obtida em cada um dos métodos de selecção aplicados devera ser o 
resultado da média aritmética das notas atribuídas por cada membro do júri segundo uma 
escala gradativa de 0 a 20 valores.

2. No exame psicológico serão atribuídas as seguintes menções qualitativas, favorável 
preferencialmente, bastante favorável, favorável, favorável com reservas, não favorável, 
correspondendo-lhes as classificações de 20, 16, 12, 8, e 4 valores, respectivamente.

3. A classificação final, é o resultado da média ponderada das notas parciais atribuídas 
a cada um dos métodos de selecção aplicados, sem prejuízo do disposto na alínea a) do nº 
1 do artigo seguinte.

Artigo 35º 
Classificação final

1. A classificação final do candidato, no quadro do sistema de ponderação estabelecido, 
será determinada de forma seguinte:

a) Nos concursos de acesso aos cargos de nível inferior ou igual a referencia 
7 será o resultado da soma de 70% da classificação obtida nas provas de 
conhecimento com 30% da média aritmética ponderada das notas obtidas na 
avaliação do desempenho durante os anos de exercício do cargo imediatamente 
inferior;

b)  Nos concursos de acesso aos cargos de nível correspondente a referência 
8 será o resultado da soma de 60% da classificação obtida nas provas de 
conhecimento com 40% da classificação da avaliação curricular;

c)  Nos concursos de acesso aos cargos de nível correspondente a referência 
9 será o resultado da soma de 40% da classificação obtida nas provas de 
conhecimento com 60% da classificação da avaliação curricular;

d)  Nos concursos de acesso aos cargos de nível correspondente a referência 
10 será o resultado da soma de 30% da classificação obtida nas provas de 
conhecimento com 70% da classificação da avaliação curricular;

2. Salvo disposição especial em contrário, sempre que se utilize a entrevista como 
método de selecção suplementar, o seu peso será determinado de forma seguinte:

a) Se a entrevista acompanhar um único método de selecção, o seu peso será 
deduzido nesse único método;

b)   Se a entrevista acompanhar as provas de conhecimento e a avaliação curricular 
o seu peso será deduzido desses dois métodos.
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3. A classificação dos candidatos nos concursos de ingresso far-se-á de acordo com o 
sistema de ponderação a ser fixado em portaria do membro do Governo responsável pela 
educação, não podendo, porém, a prova de conhecimento ter um peso inferior a 70%, sem 
prejuízo dos disposto na alínea b) do nº 3 do artigo 25º.

Artigo 36º 
Classificação final dos candidatos ao concurso

1. Finda a aplicação dos métodos de selecção, o júri procederá, no prazo máximo 
de cinco dias, à classificação dos candidatos e elaborará acta da qual consta a lista de 
classificação final e sua fundamentação.

2. O prazo previsto no número anterior poderá ser excepcionalmente prorrogado até, 
quinze dias pela entidade competente para autorizar a abertura do concurso quando o 
número de candidato o justifique.

3. A acta a que se refere o nº 1 será homologada pelo dirigente máximo do serviço no 
prazo de cinco dias.

4. Na classificação final adoptar-se-á a escala de 0 a 20 valores, ficando excluídos 
os candidatos que nas fases ou métodos de selecção eliminatória ou na classificação final 
obtenham classificação inferior a 10 valores, considerando-se como tal, por arredondamento, 
as classificações inferiores a 9,5 valores.

5. Em caso de igualdade de classificação preferem, sucessivamente, os candidatos:

a) Com melhor desempenho;

b) Do departamento governamental responsável pela educação;

c) Mais antigos no cargo;

d) Mais antigos na carreira

e) Mais antigos na função pública.

Artigo 37º 
Publicitação da lista de classificação final

Homologada a acta a que se refere o nº 1 do artigo anterior, na lista de classificação 
final deverá ser publicada, nos termos estabelecidos no nº 2 do artigo 23º, no prazo máximo 
de oito dias.

Artigo 38º 
Recurso

1. Da homologação cabe recurso hierárquico, com efeito suspensivo, a interpor para o 
membro do Governo competente, nos termos estabelecidos no nº 3 do artigo 23º.

2. O membro do Governo competente deve decidir no prazo de quinze dias a contar da 
data da interposição do recurso.
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SECÇÃO VI 
Provimento

Artigo 39º 
Ordem de provimento

1. Os candidatos aprovados serão providos nos lugares vagos segundo a ordenação das 
respectivas listas de classificação final.

2. Serão abatidos a lista de classificação final os candidatos aprovados que:

a) Recusem ser providos no lugar a que tem direito de acordo com a sua 
ordenação;

b)  Não compareçam para tomar posse no prazo legal, por motivos que lhes 
sejam imputáveis;

c)  Apresentem documentos que não façam prova das condições necessárias 
para o provimento ou não façam a sua apresentação nos prazos previstos no 
artigo seguinte.

3. Os despachos de nomeação não poderão ser proferidos antes de decorrido o prazo 
estabelecido para a interposição de recurso da homologação da lista de classificação final 
previsto no nº 1 do artigo 38º.

Artigo 40º 
Documento a apresentar para o provimento

1. Os concorrentes serão notificados, através de ofício sob registo, para o prazo máximo 
de quinze dias procederem à entrega dos documentos necessários para provimento que não 
tenham sido exigidos na admissão a concurso.

2. O prazo estabelecido no número anterior poderá ser prorrogado até, trinta dias, em 
caso excepcionais quando a falta de apresentação dos documentos dentro do prazo inicial 
não seja imputável ao interessado.

3. Considera-se entregue dentro do prazo a documentação de cujo aviso de recepção 
resulte ter sido expedida até, ao termo dos prazos fixados nos números 1 e 2.

CAPÍTULO V 
Disposições finais e transitórias

Artigo 41º 
Restituição e destruição de documentos

1. Os documentos que tenham instruído o requerimento de admissão ao concurso serão 
restituídos aos candidatos ou concorrentes excluídos, aos não aprovados e os que desistam 
do provimento, ou não sejam providos durante o prazo de validade dos mesmos concursos, 
desde que solicitem até, 30 dias após o termo do referido prazo.
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2. Os documentos cuja restituição não for solicitada nos termos do número anterior 
serão destruídos.

3. A documentação apresentada pelos candidatos respeitante a concurso que tenham 
sido objecto de recurso só pode ser destruída ou restituída após a execução da sentença.

Artigo 42º 
Membros de Governo e pessoal dirigente

1. São providos independentemente de concurso, o docente que, a data da realização do concurso, 
estiverem exercendo funções como membro do Governo e tiverem preenchido os requisitos legais.

2. O disposto no número anterior aplica-se ao pessoal dirigente e ao pessoal do quadro 
especial dos níveis IV, V e VI.

Artigo 43º
Grau de doutoramento

Enquanto não forem reunidas as condições para constituição de júri ao nível para 
apreciação de provas de candidatos habilitados com grau de doutoramento, os respectivos 
diplomas devidamente reconhecidos dispensam os titulares das provas de conhecimento.

Artigo 44º
1. A abertura de concurso nos termos previstos no presente diploma, deverá ser 

precedida de uma estimativa de custos, com base, nomeadamente, nas vagas que se pretende 
preencher e nas datas prováveis para a efectivação dos ingressos e acessos, podendo ser 
apresentados cenários alternativos para os encargos previstos.

2. As propostas financeiras nos termos dos números anteriores, deverão ser submetidas 
pelo Ministro proponente a acordo prévio e expresso do Ministro das Finanças, com a 
indicação do respectivo impacto e cobertura orçamental.

Artigo 45º 
Regulamentação

Os demais aspectos do concurso não regulados neste diploma serão objecto de portaria 
do membro do Governo responsável pela área de educação.

Artigo 46º 
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor trinta dias após a sua publicação.
Carlos Veiga – José Ulisses Correia e Silva – José Luís Livramento Monteiro.
Promulgado em 25 de Outubro de 1999.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO MANUEL MASCARENHAS GOMES MONTEIRO.
Referendado em 26 de Outubro de 1999.
O Primeiro Ministro, Carlos Veiga.
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GESTÃO PRIVADA DOS ESTABELECIMENTOS 
PÚBLICOS DO ENSINO SUPERIOR

Lei nº 97/V/99 
de 22 de Março

Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea b) do 
artigo 186º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1º 
(Gestão privada de estabelecimentos públicos de ensino superior)

1. A gestão de estabelecimentos públicos de ensino superior pode ser submetida, por 
Resolução do Governo, a regras de gestão empresarial e a lei pode permitir a realização de 
experiências inovadoras de gestão submetidas a regras por ela fixadas.

2. A gestão de estabelecimentos públicos de ensino superior pode ser entregue a pessoas 
colectivas de direito privado idóneas mediante contrato de gestão.

3. Sem prejuízo de contratos de prestação de serviços com terceiros, os 
estabelecimentos públicos de ensino superior geridos nos termos do número anterior 
integram-se no sistema educativo, estando as entidades gestoras obrigadas a assegurar 
o acesso ao ensino superior nos termos dos demais estabelecimentos da mesma 
natureza.

Artigo 2º 
(Contrato de Gestão)

1. A celebração do contrato de gestão é precedida de concurso público.

2. Quando o interesse público ou a natureza do estabelecimento de ensino  
superior o exija, ou quando sejam necessárias especiais garantias relativas à 
entidade gestora, pode, a título excepcional, a entrega ser feita por ajuste directo, 
mediante Resolução do Governo que aprovará as bases do respectivo contrato de 
gestão.

3. O contrato de gestão deve definir, obrigatoriamente:

a) O estabelecimento de ensino superior objecto do contrato;

b) Os pressupostos de formação e de  pesquisas no quadro de desenvolvimento 
nacional do País que a entidade gestora deve garantir;

c) A forma e prazos de pagamentos à entidade gestora, incluindo eventuais 
subsídios para a prossecução dos fins inerentes ao ensino superior;

d) O prazo de entrega e possibilidade de renovação;
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e)  As obrigações da entidade gestora relativamente à manutenção do 
estabelecimento de ensino superior;

f)  As garantias para o Estado do cumprimento do contrato em matéria científico-
pedagógica e de administração escolar;

g)  As sanções por inexecução do contrato por parte da entidade gestora;

h)  As formas de extinção do contrato, incluindo a rescisão unilateral por imperativo 
de interesse público.

4. O programa do concurso e o caderno de encargos tipo são aprovados por portaria do 
membro do Governo responsável pela área da educação.

Artigo 3º 
(Apoio do Estado)

1. O Estado e demais pessoas colectivas públicas podem apoiar a entidade gestora.

2. O apoio do Estado e demais pessoas colectivas públicas está consignado aos 
seguintes fins:

a)  Renovação de equipamento e remodelação de instalações;

b)  Formação;

c)  Investigação Científica.

3. O Estado compensará, por vias que forem consideradas adequadas, as entidades 
gestoras pela obrigação de assegurar o acesso ao ensino superior nos termos dos demais 
estabelecimentos públicos.

4. Os bens adquiridos pelas entidades gestoras nos termos da alínea a) do número 2 
deste artigo revertem para o Estado findo o contrato, sem prejuízo do direito a compensação 
relativamente à parte não subsidiada.

5. São da responsabilidade da entidade gestora todas as despesas motivadas pela prática 
de actos de administração ordinária indispensáveis ao normal funcionamento e conservação 
do estabelecimento.

6. A entidade gestora fornecerá os esclarecimentos adequados à concretização do apoio 
referido nos números 2 e 3 deste artigo.

Artigo 4º 
(Regime)

1. As entidades gestoras regem-se nas suas relações com terceiros por regras de direito 
privado.
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2. Sem prejuízo da celebração de acordos específicos, a entidade gestora pode facturar, 
nos mesmos termos dos outros estabelecimentos públicos de ensino superior, a entidades 
públicas ou privadas pela prestação de serviços a cargo da entidade gerida.

3. As propinas serão homologadas pelo membro do Governo responsável pela 
educação.

Artigo 5º 
(Contratos de trabalho)

1. A entidade gestora deve dispor da sua própria estrutura de recursos humanos para 
a prossecução das atribuições dos estabelecimentos públicos de ensino superior por si 
geridos, sendo da sua exclusiva responsabilidade os contratos de trabalho celebrados para 
o efeito.

2. A entidade gestora fica obrigada a assegurar que dos contratos de trabalho 
celebrados nos termos do número anterior não conste qualquer equívoco quanto à entidade 
empregadora.

3. No termo da concessão caducarão automaticamente todos os contratos de trabalho 
celebrados pela entidade gestora que ficará inteiramente responsável pela cessação dos seus 
efeitos, não cabendo ao Estado quaisquer responsabilidades neste ponto.

4. Exceptuam-se do número 3 os recursos humanos que no âmbito do número 3 do art. 
3º, estejam destacados no estabelecimento.

Artigo 6º 
(Pessoal com relação jurídica de emprego público)

1. Sem prejuízo da utilização dos instrumentos de mobilidade previstos na lei, o 
pessoal com relação jurídica de emprego na Administração Pública Central, Local ou 
Institucional que confira a qualidade de funcionário ou agente e que exerça funções no 
estabelecimento de ensino superior entregue à gestão de outras entidades mantém o vínculo 
com a Administração Pública, com direitos e deveres inerentes, devendo ser remunerado 
pela entidade gestora.

2. A entidade gestora responsabiliza-se pela direcção do pessoal com relação jurídica 
de emprego público, cabendo-lhe, nomeadamente:

a)  Atribuir a cada trabalhador a classificação de serviço que lhe corresponda;

b)  Elaborar uma política de formação permanente e autorizar as substituições que 
dela advenham;

c)  Submeter à aprovação do membro do Governo responsável pela educação o 
horário de trabalho.
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3. O exercício da acção disciplinar sobre o pessoal com relação jurídica de emprego 
público referido no número 1, fica a cargo do membro do Governo responsável pela 
educação.

Artigo 7º 
(Contratação do corpo docente)

1. A contratação do corpo docente para os estabelecimentos públicos de ensino superior 
geridos nos termos deste diploma, será feita de acordo com o regulamento interno, a aprovar 
pelos órgãos competentes dos referidos estabelecimentos, visando satisfazer as exigências 
da evolução da carreira académica dos docentes.

2. As categorias básicas da carreira docente dos estabelecimentos públicos de ensino 
superior geridos nos termos deste diploma, são, para todos os efeitos, equiparadas às 
categorias correspondentes da carreira do pessoal docente do ensino superior.

Artigo 8º 
(Poderes de fiscalização do Estado)

1. Os poderes de fiscalização do Estado quanto aos estabelecimentos públicos de 
ensino superior geridos nos termos do artigo 1º visam a garantia de qualidade do ensino  aí 
ministrado.

2. Os estabelecimentos de ensino superior referidos no número anterior estão 
sujeitos, no que respeita às suas actividades de ensino, ao poder orientador e de 
inspecção dos serviços competentes do departamento governamental responsável pela 
educação.

3. Deve ser estabelecido um sistema regular de auditoria para avaliar a qualidade do 
ensino, cabendo ao membro do Governo responsável pela área de educação estabelecer, por 
portaria, as normas de qualidade a observar.

Artigo 9º 
(Designação e homologação dos órgãos)

Os órgãos dos Estabelecimentos Públicos de Ensino Superior geridos nos termos deste 
diploma que careçam de designação ou homologação do Governo ou da entidade de tutela 
nos termos do respectivo estatuto, são designados ou homologados pela entidade gestora.

Artigo 10º 
(Atribuição de graus e acesso aos cursos)

1. Os estabelecimentos públicos de ensino superior geridos nos termos deste diploma 
podem livremente atribuir, nas condições dos respectivos Estatutos, regulamentos e demais 



583

Lei nº 97/V/99, de 22 de Março

direito aplicável os graus de bacharel, e licenciado, tendo os seus diplomas e títulos o 
mesmo valor e efeitos que os conferidos pelos demais estabelecimentos públicos de ensino 
superior.

2. O acesso aos cursos organizados pelos estabelecimentos públicos de ensino 
superior geridos nos termos deste diploma será feito de acordo com os critérios definidos 
em regulamento interno, os quais não podem ser de exigência inferior aos dos demais 
estabelecimentos públicos de ensino superior.

3. Os currículo  dos cursos devem ser comunicados ao departamento governamental 
responsável pela educação no prazo de trinta dias após a sua aprovação e serão publicados 
na 2ª série do Boletim Oficial.

Artigo 11º

(Garantia de níveis académicos, científicos e pedagógicos)

Os estabelecimentos públicos de ensino superior geridos nos termos deste diploma, 
conforme os seus estatutos, procurarão atingir os mais elevados níveis académicos, 
científicos e pedagógicos, nunca podendo seguir princípios menos exigentes do que 
os que regem os demais estabelecimentos públicos de ensino superior no tocante, 
nomeadamente, à qualidade do ensino superior ministrado e recrutamento do corpo 
docente.

Artigo 12º

(Entrada em vigor)

Este diploma entra imediatamente em vigor.

Aprovada em 26 de Fevereiro de 1999.

O Presidente da Assembleia Nacional, António do Espírito Santo Fonseca.

Promulgada em 12 de Março de 1999.

Publique-se.

O Presidente da República, ANTÓNIO MANUEL MASCARENHAS GOMES 
MONTEIRO.

Assinada em 15 de Março de 1999.

O Presidente da Assembleia Nacional, António do Espírito Santo Fonseca.
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CONCESSÃO  DE AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA AOS 
ESTABELECIMENTOS DO ENSINO SECUNDÁRIO

Resolução nº 21/97 
de 7 de Abril

Ao abrigo do disposto no artigo 3º, nº2 do Decreto-Legislativo nº 2/95, de 20 de Junho e

No uso da faculdade conferida pelo artigo 189º da Constituição, o Governo aprova a 
seguinte Resolução

Artigo 1º

È concedida autonomia administrativa e financeira aos estabelecimentos público de 
ensino secundário, circunscrita à cobrança e utilização das propinas e emolumentos, bem 
como dos demais rendimentos gerados na exploração do património que lhes está afecto.

Artigo 2º

A presente Resolução entra imediatamente em vigor.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros.

Carlos Veiga.

Publique-se.

O Primeiro-Ministro, Carlos Veiga.



585

Decreto-Lei nº 15/2000, de 13 de Março

        REGULA O REGIME DE ACESSO E INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR

Decreto-Lei nº 15/2000 
de 13 de Março

Na sequência de reformulação da Lei nº 103/III/90, de 29 de Dezembro, também 
conhecida pela Lei de Base do Ensino, levada a cabo pela Lei nº 113/V/99, de 18 de 
Outubro, procede-se, pela primeira vez no País, à aprovação do novo regime de acesso e 
ingresso no ensino superior.

Este novo regime de acesso e ingresso desenvolve-se os critérios taxativamente 
enunciado no artigo 42º da nova versão da citada Lei nº 103/III/90, e desconcentra, em 
ordem à sua progressiva autonomia, para os estabelecimentos de ensino superior o processo 
de avaliação da capacidade para a frequência, bem como, o da selecção e seriação dos 
candidatos ao ingresso em cada curso e estabelecimento de ensino superior.  

Uma das novidades do presente sistema consiste na concentração na Comissão Nacional 
de Acesso ao Ensino Superior da competência para dirigir todo o processo relacionado com 
a avaliação da capacidade para a frequência, a fixação dos critérios de selecção e seriação 
dos candidatos à matrícula e inscrição no ensino superior.

O presente sistema na avaliação das suas capacidades para a frequência do curso do 
ensino superior em que pretenda ingressar, operada através das provas de ingresso, de 
carácter eliminatória.

Em ordem a garantia aos candidatos toda a informação relevante para a candidatura ao 
ensino superior, o sistema prevê a edição, com grande antecedência, de um guia de ensino 
superior bem como edição anual das publicações necessárias à divulgação das informações 
relevantes acerca do acesso ao ensino superior dos estabelecimentos e cursos existentes.

Foram ouvidos os estabelecimentos de ensino superior do País.

Assim,

Nos termos do número 1 do artigo 42º da Lei nº 103/III/90, de 29 de Dezembro, com 
a nova redacção dada pela Lei nº 113/V/99, de 18 de Outubro, e

No uso da faculdade conferida pela alínea c) do nº 2 do artigo 203 da Constituição, o 
Governo decreta o seguinte:

CAPITULO I 
Disposições gerais

Artigo 1º 
(Objecto)

O presente diploma regula o regime de acesso e ingresso no ensino superior.
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Artigo 2º 
(Âmbito e aplicação)

Este regime aplica-se ao acesso ao ensino superior e ao ingresso nos estabelecimentos 
de ensino superior público e privado para a frequência de curso de bacharelato e de 
licenciatura.

Artigo 3º 
(Limitações quantitativas)

O ingresso em cada par estabelecimento/curso de ensino superior está sujeito a 
limitações quantitativas, decorrentes do número de vagas fixado anualmente nos termos do 
presente diploma e dos estatutos das respectivas instituições.

Artigo 4º 
Fixação das vagas para as instituições de ensino superior público

1. As vagas para os cursos de ensino superior público tuteladas exclusivamente pelo 
departamento governamental responsável pela Educação são fixadas anualmente pelos 
órgãos legal e estatutariamente competentes de cada instituição e comunicados à Direcção 
Geral do Ensino Superior e Ciência acompanhadas da respectiva fundamentação, até data 
a estabelecer nos termos do artigo 34º.

2. O Membro do Governo responsável pela área da Educação pode determinar a simples 
divulgação das vagas ou, ouvidas as instituições, aprovar as mesmas com alterações, se 
entender que tal se justifica tendo em vista a respectiva adequação à política educativa.

3. No caso referido na parte final do número anterior, a fixação das vagas é feita por 
despacho do Membro do Governo responsável pela área da Educação.

Artigo 5º 
Fixação das vagas para outras instituições

1. As vagas para os cursos das restantes instituições de ensino superior são fixadas 
anualmente, sob proposta do órgão legal e estatutariamente competente de cada instituição, 
nos seguintes termos:

a) Para os cursos das instituições de ensino superior público sujeitas a dupla 
tutela, por portaria conjunta dos ministros da tutela;

b) Para os cursos das instituições de ensino superior privado, por despacho do 
Membro do Governo responsável pela área da Educação.

2. As instituições de ensino superior comunicam à Direcção-Geral do Ensino Superior 
e Ciência, anualmente, até data a fixar nos termos do artigo 34º, o número de vagas proposto 
para ingresso nos seus cursos no ano lectivo seguinte. 

3. As propostas apresentadas pelas instituições de ensino superior devem ser 
acompanhadas da respectiva fundamentação.
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Artigo 6º 
Preenchimento das vagas

O preenchimento das vagas em cada par estabelecimento/curso de ensino superior é 
feito por concurso.

Artigo 7º 
Condições de candidatura

Só pode candidatar-se, à matrícula e inscrição no ensino superior o estudante que 
satisfaça cumulativamente as seguintes condições:

a) Ser titular de um curso de ensino secundário, ou de habilitação legalmente 
equivalente;

b) Fazer prova da capacidade para a frequência do ensino superior.

Artigo 8º 
Avaliação da capacidade para a frequência do ensino 

superior e selecção e seriação dos candidatos

Compete aos estabelecimentos de ensino superior, nos termos do presente diploma, a 
fixação da forma de realização da avaliação da capacidade para a frequência, bem como 
dos critérios de selecção e seriação dos candidatos.

CAPITULO II 
Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior

Artigo 9º 
Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior

Os estabelecimentos de ensino superior coordenam-se obrigatoriamente para a 
avaliação da capacidade para a frequência, bem como para a fixação dos critérios de 
selecção e seriação dos candidatos à matrícula e inscrição nos seus cursos, no âmbito da 
Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES).

Artigo 10º 
Composição da CNAES

1. A CNAES é constituída por:

a) Um representante do cada um dos estabelecimentos de ensino superior 
público;

b) Um representante do cada um dos estabelecimentos de ensino superior 
privado;

c) Um representante da Direcção Geral do Ensino Superior e ciência;
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d) Um representante da direcção Geral do Ensino Básico e Secundário.

2. A CNAES escolhe de entre os seus membros um presidente e um vice-presidente.

Artigo 11º 
Competência da CNAES

1. A direcção de todo o processo relacionado com a avaliação da capacidade para a 
frequência, bem como com a fixação dos critérios de selecção e seriação dos candidatos à 
matrícula e inscrição no ensino superior, compete à CNAES, nos termos fixados no presente 
diploma.

2. ACNAES aprova a sua organização e o seu regulamento interno.

Artigo 12º 
Fornecimento de informação

A Direcção Geral do Ensino Superior e Ciência. A Direcção do Ensino Secundário, 
o Gabinete de Estudos e Desenvolvimento do Sistema Educativo e as instituições de 
ensino superior facultam à CNAES as informações que esta lhe solicite referentes ao 
processo de realização dos exames nacionais do ensino secundário e ao processo de 
candidatura.

Artigo 13º 
Publicidade das deliberações

As deliberações da CNAES que revistam natureza genérica são objecto de publicação 
na II série do Boletim Oficial.

Artigo 14º 
Encargos

1. Os encargos com funcionamento da CNAES são satisfeitos pelas correspondentes 
verbas inscritas no orçamento do departamento governamental responsável pela 
Educação.

2. Aos membros da comissão é devida uma gratificação mensal, de montante a fixar 
por despacho conjunto dos Ministros das Finanças e da Educação.

3. A percepção da gratificação a que se refere o número anterior é compatível com o 
exercício de funções docentes ou de investigação em regime de dedicação exclusiva.

Artigo 15º 
Apoio logístico

O departamento governamental responsável pela Educação afecta à CNAES os meios 
humanos e materiais necessários ao desempenho das suas funções.



589

Decreto-Lei nº 15/2000, de 13 de Março

CAPITULO III 
Avaliação da Capacidade para a Frequência

SECÇÃO I 
Princípios gerais

Artigo 16º 
Avaliação da capacidade para a frequência

1. A realização da avaliação da capacidade para a frequência é feita através de provas 
de ingresso.

2. Quando as aptidões físicas, funcionais ou vocacionais assumem particular relevância 
para o ingresso num determinado curso, os estabelecimentos de ensino superior podem 
fixar pré-requesitos de acesso a esse curso para além das provas de ingresso.

SECÇÃO II 
Provas de ingresso

Artigo 17º 
Provas de ingresso

As provas de ingresso:

a) Adoptam critérios objectivos de avaliação:

b) Revestem a forma mais adequada aos seus objectivos;

c) São eliminatórias;

d) São de realização anual.

Artigo 18º 
Elenco de provas de ingresso

O elenco de provas de ingresso é fixado pela CNAES, sob proposta das instituições de 
ensino superior.

Artigo 19º 
Concretização das provas de ingresso

A CNAES decide acerca da forma de realização das provas de ingresso, devendo 
elaborar e realizar, sob a sua direcção, provas expressamente destinadas a esse fim.

Artigo 20º 
Provas para ingresso em cada par estabelecimento/curso

1. De entre o elenco a que se refere o artigo 18º, cada estabelecimento de ensino 
superior fixa, através dos seus órgãos legal e estatutariamente competentes, os certificados 
das provas que exige para o ingresso em cada um dos cursos.
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2. Cada estabelecimento de ensino superior pode ainda, através dos seus órgãos legal 
estatutariamente competentes, determinar que os estudantes titulares de determinados 
cursos ministrados no exterior legalmente equivalente ao ensino secundário cabo-verdiano 
possam apresentar, em lugar das provas escolhidas nos termos anteriores, os exames finais 
de determinadas disciplinas desses cursos.

Artigo 21º 
Competência da CNAES em matéria de provas de ingresso

1. Em matéria de provas de ingresso, compete à CNAES, nomeadamente:

a) A fixação do elenco das provas;

b) A fixação do número mínimo e máximo de provas que pode ser exigido por 
cada estabelecimento em relação a cada um dos seus cursos;

c) A fixação do número e máximo de elencos alternativos de provas que pode 
ser exigido por cada estabelecimento em relação a cada um dos seus cursos;

d) A homologação dos elencos de provas escolhidos por cada estabelecimento 
para cada curso;

e) A regulamentação da aplicação do disposto no nº 2 do artigo 20º;

f) A fixação do calendário de todo o processo, em articulação com serviços 
competentes do departamento governamental responsável pela Educação;

g) A divulgação de toda a informação relevante.

2. Em relação às provas a que se refere a alínea a) do artigo 19º, compete à CNAES, 
nomeadamente:

a) A nomeação do júri de cada uma das provas;

b) A fixação das orientações gerais a que os júris se devem subordinar na 
elaboração dos objectivos programa estrutura e critérios de classificação das 
provas;

c) A aprovação dos objectivos, programa, estrutura e critérios de classificação 
de cada prova;

d) A fixação das regras de realização das provas;

e) A fixação dos montantes a satisfazer pelos estudantes pela realização dos 
actos relacionados com a realização das provas;

f) A direcção da realização das provas;

g) A direcção do processo de classificação das provas;

h) A homologação das classificações das provas.
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SECÇÃO III 
Pré-requisitos

Artigo 22º 
Pré-requisitos

1. Os pré-requisitos:

a) São realizados por cada estabelecimento de ensino superior;

b)  São avaliados de forma objectiva e tecnicamente rigorosa;

c)  Podem, consoante a sua natureza, destinar-se a selecção e seriação ou apenas 
à seriação dos candidatos;

d)  São de realização anual.

2. Os pré-requisitos são objectos de regulamento a elaborar por cada estabelecimento 
e sujeito a homologação da CNAES.

3. As instituições que exijam pré-requisitos para cursos similares coordenam-se 
obrigatoriamente para a avaliação dos mesmos.

Artigo 23º 
Coordenação

A coordenação do processo referente aos pré-requisitos compete à CNAES, a quem 
incumbe, nomeadamente:

a) Fixar as regras gerais a que está sujeita a sua criação e regulamentação;

b) Concretizar a coordenação entre as instituições que exijam pré-requisitos 
similares;

c) Homologar os regulamentos de realização dos pré-requisitos;

d) Fixar as normas para a sua certificação;

e) Fixar o respectivo calendário geral de regulamentação, realização e 
certificação, em articulação com os departamentos competentes do 
departamento governamental responsável pela Educação.

CAPITULO IV 
Selecção e seriação

Artigo 24º 
Selecção

A selecção dos candidatos de cada curso em cada estabelecimento é realizada com 
base:

a) Nas provas, de ingresso, onde deve ser obtida uma classificação mínima;
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b) Nos pré-requisitos que revistam natureza eliminatória, caso sejam 
exigidos;

c) Na nota de candidatura a que se refere o artigo 26º, onde deve ser obtida 
uma classificação mínima.

Artigo 25º 
Classificações mínimas

    As classificações mínimas a que se refere as alíneas a) e c) do artigo anterior são 
fixadas anualmente por cada estabelecimento de ensino superior cada um dos seus cursos 
não devendo em cada caso algum ser inferior a dez (10) valores numa escala de 0 a 20.

Artigo 26º 
Seriação

    A seriação dos candidatos a cada curso em cada estabelecimento é realizada com 
base numa nota de candidatura, cuja fórmula é fixada pelo órgão legal e estatutariamente 
competente do estabelecimento de ensino superior, a qual integra exclusivamente:

a) A classificação final do ensino secundário, com um peso não inferior a 
50%;

b) A classificação media das provas de ingresso, com um peso não inferior a 
35%;

c) A classificação do pré-requisitos de seriação. Quando exigido, com um 
peso não superior a 15%.

CAPITULO V 
Candidatura

Artigo 27º 
Candidatura aos cursos ministrados em estabelecimentos 

de ensino superior público

    A candidatura aos cursos ministrados em estabelecimentos de ensino superior público 
no país e no exterior, é feita através de um concurso nacional organizado pela Direcção 
Geral de Ensino Superior e ciência com a colaboração dos serviços desconcentrado do 
Ministério da Educação.

Artigo 28º 
Regulamento do concurso nacional

Compete ao Membro do Governo responsável pela área da Educação, ouvida a 
CNAES, aprovar, por portaria, o regulamento geral do concurso nacional, o  qual contempla, 
nomeadamente:
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a) Os contingentes em que as vagas se repartirão;

b) O número de pares estabelecimento/curso a que cada estudante se pode 
candidatar;

c) As regras de desempate no âmbito do processo de seriação a que se refere 
o artigo 26º;

d) As regras de colocação;

e) As regras processuais necessárias;

f) As regras de matriculas e inscrição.

Artigo 29º 
Candidatura aos cursos ministrados em estabelecimentos 

de ensino superior privado

    A candidatura aos cursos ministrados em estabelecimentos de ensino superior 
privado é feita através de concurso institucionais organizados por cada estabelecimentos 
de ensino.

Artigo 30º 
Regulamento dos concursos institucionais para ingresso nos cursos 

ministrados em estabelecimentos de ensino superior privado

     Compete ao membro do Governo responsável pela área da Educação, ouvida a 
CNAES, aprovar, por portaria, o regulamento geral dos concursos institucionais para 
ingresso nos cursos ministrados em estabelecimentos de ensino superior privado, fixando e 
regulando, nomeadamente, os aspectos a que se refere o artigo 28º.

CAPITULO VI 
Informação

Artigo 31º 
Guia do ensino superior

1. A Direcção Geral do Ensino Superior e Ciência promove a edição anual de um guia 
do ensino superior contendo toda a informação relevante para os candidatos ao ensino 
superior acerca dos estabelecimentos e cursos existentes.

2. As instituições de ensino superior fornecem, à Direcção Geral do Ensino Superior e 
Ciência todos os elementos necessários à elaboração do guia do ensino superior.

Artigo 32º 
Guia para o acesso ao ensino superior

    A CNAES e a Direcção Geral do Ensino Superior e Ciência promovem a edição anual 
das publicações necessárias à divulgação das informações relevantes acerca do acesso ao 
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ensino superior, nomeadamente as normas legais aplicáveis, as provas de ingresso, os pré-
requisitos, as preferências regionais e outras, as classificações mínimas, a fórmula de nota 
de candidatura e vagas para a candidatura a cada par estabelecimento/curso.

Artigo 33º 
Internet

   A Direcção Geral do Ensino Superior e Ciência deve igualmente assegurar a 
divulgação da informação a que se referem os artigos 30º e 31º através da Internet.

CAPITULO VII 
Disposições finais e transitórias

Artigo 34º 
Prazos

    Os prazos em que, em cada ano lectivo, devem ser praticados os actos previstos no 
presente diploma são fixados anualmente por portaria do membro do Governo responsável 
pela área da Educação.

Artigo 35º 
Emigrantes

    Para os candidatos emigrantes e seus familiares, a habilitação a que se refere a alínea 
a) do artigo 7º pode, em termos a regular por portaria do membro do Governo responsável 
pela área da Educação ser substituído por um curso terminal do ensino secundário do 
país estrangeiro de residência ai obtido e que ai constitua habilitação de acesso ao ensino 
superior. 

Artigo 36º 
Melhoria da classificação final do ensino secundário

1. As limitações vigentes quanto, à realização de exames de disciplinas do ensino 
secundário para melhoria de classificação não são aplicáveis quando tais melhorias tiverem 
como objectivos o acesso ao ensino superior.

2. Da aplicação do disposto no número anterior não pode resultar a realização de mais 
de um exame da mesma disciplina na mesma fase de exames de um ano lectivo.

Artigo 37º 
Ausência de comunicação de propostas ou decisões

    Quando, dentro de prazos fixados e comunicados nos termos do presente diploma, 
não se, verifique, por motivo imputável à instituição de ensino superior, a comunicação de 
propostas ou decisões que devessem ter lugar e que sejam indispensáveis à prossecução 
tempestiva das acções referentes ao acesso de ingresso no ensino superior, a sua fixação é 
feita, após comunicação aos órgãos competentes da instituição em causa, por deliberação 
da CNAES.
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Artigo 38º 
Matricula e inscrição

1 Em cada ano lectivo, cada estudante apenas pode estar matriculado e inscrito numa 
instituição e curso de ensino superior.

2.Quando não seja observado o disposto no número anterior, apenas se considera 
valida a primeira matricula.

Artigo 39º 
Condições especiais de candidatura

1. Até 2003, poderão candidatar-se, à matricula e inscrição, mediante a prestação de 
provas de capacidade para a frequência, os indivíduos habilitados, antes de 1999, com o 
ex- 7º ano  do Ensino Liceal ou 2º Ano do Curso Complementar dos Liceus.

2. As provas de capacidade a que se refere o número anterior serão regulamentadas em 
decreto-regulamentar.

Artigo 40º 
(Entrada em vigor)

    O presente Diploma entra imediatamente em vigor.

    Visto e aprovado em Conselho de Ministros.

    Carlos Veiga – José Ulisses Correia e Silva – António Joaquim Fernandes.

    Promulgado em 1º de Março de 2000.

    Publique-se.

O Presidente da República, ANTONIO MANUEL MASCARENHAS GOMES 
MONTEIRO.

    Referendado em 10 de Março de 2000.

O Primeiro-Ministro, Carlos Veiga.
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RECONHECIMENTO DE DIPLOMAS E EQUIVALÊNCIA RESPEITANTES 
AO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E AO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO.

Portaria n.º 36/97 
de  30 de Junho

Ao abrigo do disposto na alínea z) do artigo 15º do Decreto-Lei n.º 14/97 de 24 de 
Março, manda o Governo da República de Cabo Verde, pelo Ministro da Educação, Ciência 
e Cultura, o seguinte:

Artigo 1º

Incumbe à Direcção-geral do Ensino Básico e Secundário conceder o reconhecimento 
de diplomas e equivalência respeitantes ao Ensino pré-escolar e ao Ensino Básico e 
Secundário.

Artigo 2º

1. Os pedidos de reconhecimento devem ser dirigidos ao Director-Geral do Ensino 
Básico e Secundário acompanhados dos seguintes documentos:

a)  Ficha de Inscrição;

b)  Curriculum Escolar;

c)  Selos fiscais 42$50).

2. Os documentos referidos no n.º anterior devem ser devidamente traduzidos e 
autenticados.

Artigo 3º

Os pedidos devem ser entregues na Direcção do Ensino pré-escolar e Básico ou na 
Direcção do Ensino Secundário, consoante digam respeito ao reconhecimento de diplomas ou 
equivalência respeitantes ao Ensino pré-escolar e Básico ou Secundário, respectivamente.

Artigo 4º

O Director da Direcção competente mandará analisar o  pedido  que  será  submetido  
à  decisão  do  Director-Geral acompanhado do respectivo parecer.

Artigo 5º

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Ministro da Educação, Ciência e Cultura na Praia, 17 de Junho de 1997. — 
O Ministro, José Luís Livramento Monteiro.
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QUADRO PRIVATIVO DO PESSOAL DE INSPECÇÃO DA EDUCAÇÃO

Decreto-Lei nº 36/96 
de 23 de Setembro

A dinâmica já imprimida ao processo de reforma educativa, as exigências cada vez 
maiores que são feitas aos estabelecimentos os ensino e aos professores, os objectivos e 
as metas cada vez mais ambiciosos que se fixam para o sistema educativo requerem uma 
dinâmica e eficiência da Inspecção da Educação capazes de dar resposta aos novos desafios 
que lhe são colocados.

A especificidade de funções do pessoal técnico da    inspecção da educação justifica 
que o mesmo se organize em quadro privativo, nos termos da Lei nº 114/IV/94, de 30 de 
Dezembro, com uma carreira suficientemente aliciente e uma estrutura salarial ajustada às 
exigências e ao grau de responsabilidade e de complexidade da função inspectiva.

Nestes termos,

No uso da faculdade conferida pela alínea c) do nº 2 do artigo 216º da Constituição, o 
Governo decreta o seguinte:

Artigo 1º 
(Criação)

É criado o quadro privativo do pessoal de Inspecção da Educação, cujos cargos e 
correspondentes referências e conteúdos funcionais constam do anexo I, que faz parte 
integrante do presente diploma.

Artigo 2º 
(Quadro de pessoal)

1. O quadro de pessoal da Inspecção da Educação é o constante do anexo II, que faz 
parte integrante do presente diploma.

2. As futuras alterações ao quadro de pessoal serão feitas por portaria conjunta dos 
membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, administração pública e 
educação.

Artigo 3º 
(Cargos)

A carreira do pessoal da Inspecção da Educação integra os seguintes cargos:

a)  Inspector-Adjunto;

b)  Inspector-Adjunto principal;

c)  Inspector;

d)  Inspector superior;

e)  Inspecção principal.
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Artigo 4º 
(Provimento)

1. Os cargos da carreira do pessoal da Inspecção da Educação são providos da seguinte 
forma:

a)  Inspector-Adjunto, de entre os professores habilitados com o curso do 
Instituto Pedagógico, com pelo menos cinco anos de experiência e avaliação 
de desempenho mínimo de Bom, ou com o curso do Magistério Primário e 
a segunda fase da formação em exercício, com pelo menos cinco anos de 
experiência e avaliação de desempenho mínimo de Bom, ou com o curso de 
formação de professores do Ensino Complementar, com pelo menos dois 
anos de experiência e avaliação mínima de Bom, qualquer deles recrutados 
mediante provas de selecção e realizar para o efeito;

b) Inspector-Adjunto Principal, de entre os Inspectores-Adjunto com pelo 
menos três anos de efectivo exercício do cargo e avaliação de desempenho 
mínimo de Bom;

c)   Inspector, de entre indivíduos habilitados com curso superior que confira 
grau de licencatura em Educação ou com curso superior que confira 
grau de licenciatura e, pelo menos cinco anos de experiência no domínio 
da docência, ou professores diplomados com o curso de formação de 
professores do Ensino Secundário e, pelo menos, cinco anos de experiência, 
ou Inspectores-Adjuntos Principais com quatro anos de efectivo exercício 
do cargo e avaliação de desempenho mínimo de Bom;

d)   Inspector-Superior, de entre Inspectores com pelos menos quatro anos de 
efectivo exercício de funções no cargo, avaliação de desempenho mínimo 
de Muito Bom;

e)  Inspector-Principal, de entre Inspectores Superiores, com pelo menos 
cinco anos de efectivo exercício do cargo e avaliação de desempenho de 
Muito Bom e apresentem trabalho especializado e de reconhecido mérito e 
interesse para a Inspecção da Educação.

2. O provimento e progressão dos restantes cargos previstos no quadro de pessoal da 
Inspecção da Educação processam-se nos termos da lei geral.

Artigo 5º 
(Avaliação anual de desempenho)

A avaliação de desempenho do pessoal da Inspecção da Educação será feita nas 
condições definidas por despacho do membro do Governo responsável pela educação, com 
observância dos princípios da lei geral.
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Artigo 6º 
(Remuneração)

A remuneração base do pessoal da Inspecção da Educação é a constante da tabela 
salarial apresentada no anexo III e que faz parte integrante do presente diploma.

Artigo 7º 
(Direitos)

O pessoal da Inspecção da Educação quando em serviço e sempre que necessário para 
o desempenho das suas funções, para além de outros previstos na lei geral, gozam dos 
seguintes direitos:

a) Ter acesso aos estabelecimentos de ensino público e privado, aos serviços 
centrais e desconcentrados, objecto de intervenção da     Inspecção da 
Educação;

b)  Utilizar, junto dos estabelecimentos do ensino, objecto de intervenção, 
instalações adequadas ao exercício das suas funções em condições de 
dignidade e eficácia;

c)  Proceder ao exame de quaisquer elementos em poder de professores, 
coordenadores, gestores, serviços centrais e desconcentrados ou 
estabelecimentos de ensino, objecto da intervenção da Inspecção da 
Educação, quando se mostrem indispensáveis ao exercício das respectivas 
funções;

d)  Usar cartão de identificação especial de modelo a aprovar pelo membro do 
Governo responsável pela área da Educação.

Artigo 8º 
(Deveres)

Além dos deveres gerais inerentes ao exercício da função pública, o pessoal de 
Inspecção da Educação deve:

a)  Ser discreto nos serviços de que estiver encarregado;

b)  Ter conduta social compatível com as funções que desempenha;

c)  Guardar sigilo absoluto em todos os assuntos de que tiver conhecimento no 
exercício ou por causa de exercício das suas funções;

d)  Ter uma postura de imparcialidade no exercício das suas funções;

e)  Zelar pela aplicação das leis, orientações técnicas e metodologias que 
possam contribuir para a melhoria do desempenho dos professores e dos 
estabelecimentos do ensino, nomeadamente na promoção da qualidade do 
ensino e racionalização da gestão e planificação escolar.
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Artigo 9º 
(Incompatibilidades)

Sem prejuízo do disposto na lei, é vedado ao pessoal de Inspecção da Educação:

a) Executar quaisquer acções de natureza inspectiva, bem como averiguações 
e inquéritos em que sejam visados parentes ou afins, em qualquer grau da 
linha recta ou até o terceiro grau da linha colateral;

b) Ser proprietário ou sócio de entidade proprietária de estabelecimentos de 
ensino privado;

c)  Exercer actividade docente ou de direcção pedagógica nos estabelecimentos 
de ensino público ou privado.

Artigo 10º 
(Articulação)

O pessoal da Inspecção da Educação deve trabalhar em estreita articulação com os 
professores, os estabelecimentos de ensino, os serviços, centrais e desconcentrados do 
departamento governamental responsável pela área da educação.

Artigo 11º 
(Deve de colaboração)

Todos os professores, estabelecimentos de ensino, serviços centrais e desconcentrados 
do ministério responsável pela área de educação devem prestar ao pessoal de Inspecção da 
Educação todas as informações indispensáveis ao cabal desempenho das suas funções.

Artigo 12º 
(Formação)

Tendo em vista a modernização, a eficiência e a eficácia dos serviços, a superação 
e o desenvolvimento do pessoal da Inspecção da Educação, a Inspecção-Geral deverá 
promover acções de formação profissional.

Artigo 13º 
(Transição)

O pessoal em efectividade de funções que se encontra a prestar serviço na Inspecção-
Geral como inspector transita para o novo quadro na categoria de inspector, e como Inspector-
Adjunto para a de Inspector-Adjunto principal mediante a relação nominal elaborada pela 
Inspecção-Geral, com especificação da referência e do escalão e homologada pelo membro 
do Governo responsável pela educação.

Artigo 14º 
(Professores destacados)

Os actuais professores destacados na Inspecção-Geral da Educação regressam ao seu 
quadro de origem.
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Artigo 15º 
(Remissão)

Sem prejuízo do disposto no artigo 4º, às condições de ingresso e acesso e ao 
desenvolvimento profissional, aplicam-se, com as necessárias adaptações, os artigos 15º a 
22º do Decreto-Lei n.º 86/92, de 16 de Julho.

Artigo 16º 
(Entrada em vigor)

O presente diploma entra em vigor à data da sua publicação.

ANEXO I

                                                   

Cargo Ref.   Conteúdo funcional

Inspector principal 15 Apoio e assistir o Inspector-Geral na realização de estudos  e 
formulação de medidas de política no âmbito das suas competências: 
coordenar equipas e grupos de estudos em, domínios que exijam 
elevado grau especialização e de resresponsabilidade; elaborar 
pareceres, estudos e projectos em áreas de sua responsabilidade.

Inspector superior 14 Coordenar grupos de estudo e análise sobre a eficácia dos 
curricular e métodos de ensino: coordenar grupos de inspecção e 
fiscalização: elaborar pareceres, projectos e  estudos em áreas de 
sua especialidade.

Inspector 13   Realizar acções de inspecção: Coordenar equipas de inspecção 
e fiscalização;  instruir processos de inquérito e disciplinares; 
analisar e equacionar problemas identificados em diagnósticos 
às necessidades dos serviços e ao aproveitamento dos recursos; 
elaborar pareceres e participar em estudos, projectos e investigação 
em áreas de sua especialidade.

Inspector-Adjunto 
principal

12 Realizar acções de inspecção: instruir processos de inquérito 
e disciplinares;   levantar e sistematizar dados e informações 
de natureza técnico-operacional sobre o funcionamento do 
sistema nacional de Educação; colaborar nas determinações das 
especificações dos equipamentos escolares.

Inspector-Adjunto 11 Coadjuvar na organização e realização de acções de inspecções e 
fiscalização; instruir processos de inquérito e disciplinares; levantar 
dados e  informações de natureza técnico-operacional sobre o 
funcionamento do sistema nacional de Educação; colaborar na 
determinação das especificações dos equipamentos de trabalho.
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ANEXO II

1 — Pessoal do quadro comum

        Cargo                                                       Referência                  Quantidade

Chefe de divisão                     Nível II 1

Oficial principal                       9 1

Oficial administrativo                       8  1

Assist. administrativo                       6 1

Auxiliar administrativo            2 4

Condutor-auto                                   2 2

Ajudante Serv. Gerais             1 2

2 — Quadro do pessoal da Inspecção-Geral

       Cargo                                                                  Referência              Quantidade

Inspector-Adjunto                         11                           20

Inspector-Adj. principal             12                           17

Inspector                                     13                          15

Inspector superior                         14                          7

Inspector principal                         15                          4

ANEXO III 
Tabela salarial

                                                                 ESCALÕES

Ref A B C D E F

15 160 165 170 175

14 145 150 155 160 165

13 130 135 140 145 150

12 115 120 125 130 135 140

11 100 105 110 115 120 125

 Índice 100 = 50 000$



603

Decreto-Lei n.º 36/96, de  23 de Setembro

                       Montantes                      Unidade: ECV       
ANEXO III 

Tabela salarial

                                                               ESCALÕES

Ref A B C D E F

15 80.000 82.500 85.000 87.500

14 72.500 75.000 75.500 80.000 82.500

13 65.000 67.500 70.000 72.500 75.000

12 57.500 60.000 62.500 65.000 67.500 70.000

11 50.000 52.500 55.000 57.500 60.000 62.500

Visto e aprovado em Conselho de Ministros em 29 de Agosto de 1996.

Carlos Veiga — António Gualberto do Rosário — José Luís Livramento — José 
António dos Reis.

Promulgado em 13 de Setembro de 1996.

Publique-se.

O Presidente da República, ANTÓNIO MANUEL MASCARENHAS GOMES 
MONTEIRO.

Referendado em 16 de Setembro de 1996.

O Primeiro Ministro, Carlos Veiga.
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DELEGAÇÕES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Decreto-Regulamentar nº 4/98 

de 27 de Abril

Ao abrigo do disposto no nº 4 do artigo 11º do Decreto-Lei nº 14/97, de 24 de Março 
que aprovou a orgânica do Ministério da Educação, Ciência e Cultura;

No uso da faculdade conferida pela alínea b) do nº 2 do artigo 217º da Constituição, 
o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1º 
(Natureza e âmbito territorial)

1. As Delegações do Ministério da Educação, Ciência e Cultura, abreviadamente 
designadas Delegações, são serviços desconcentrados do Ministério da Educação, Ciência e 
Cultura que a nível da cada concelho prosseguem as atribuições do Ministério e asseguram 
a orientação, coordenação e apoio aos estabelecimentos de ensino não superior.

2. Poderão ser criadas por Portaria, Delegações específicas para a área da cultura, 
abrangendo um ou mais concelhos.

Artigo 2º 
(Funções)

Incumbe às Delegações, designadamente:

a) Contribuir para a definição e materialização da política educativa;

b) Assegurar a coordenação e atribuição dos vários níveis de ensino não 
superior, de acordo com as orientações definidas a nível central, promovendo 
a execução da respectiva política educativa;

c) Desenvolver as acções necessárias à condução do processo de ingresso no 
ensino superior, em articulação com o serviço central respectivo;

d) Colaborar com os órgãos e serviços do ministério nas actividades da ciência 
e tecnologia e de controlo pedagógico, administrativo e disciplinar;

e) Coordenar e assegurar o funcionamento das instituições do ensino público;

f) Assegurar a orientação e apoio pedagógico das instituições educativas, sejam 
elas públicas ou privadas;

g) Recolher, tratar e fornecer aos serviços centrais informações estatísticas e 
outras sobre o funcionamento das estruturas de Educação no Concelho;

h) Informar os serviços centrais dos problemas e necessidades do concelho no 
âmbito das respectivas funções e propor medidas para a sua superação;

i) Colaborar no processo de recrutamento e selecção do pessoal docente para os 
estabelecimentos de ensino;
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j) Apoiar a formação em serviço e permanente do pessoal docente e não 
docente;

k) Distribuir o material e equipamento educativo e zelar pela manutenção e 
conservação dos mesmos;

l) Garantir o normal funcionamento das escolas que funcionam no âmbito 
do sistema nacional de educação, em articulação com as direcções dos 
estabelecimentos do ensino, as entidades locais e a comunidade;

m) Coordenar a elaboração e actualização do cadastro dos equipamentos 
educativos;

n) Colaborar com os municípios e os serviços desconcentrados do Estado no 
concelho, na meterialização do programa do governo;

o) Desempenhar outras funções que lhes sejam legalmente cometidas ou 
delegadas.

Artigo 3º 
(Serviço desconcentrados dos Institutos Públicos)

As delegações podem funcionar como serviços desconcentrados dos Institutos 
Públicos sob tutela do Ministro da Educação, Ciência e Cultura se assim for determinado 
por despacho do Ministro.

Artigo 4º 
(Direcção)

1. A delegação é dirigida por um Delegado.
2. Junto do Delegado funciona um Conselho Consultivo.

Artigo 5º 
(Delegado)

O Delegado é o responsável pelo correcto funcionamento da Delegação e representante 
do Ministério no Concelho, salvo disposição legal em contrário.

Artigo 6º 
(Nomeação e substituição)

1. O Delegado é nomeado pelo Ministro da Educação, Ciência e Cultura por um 
período de dois anos, renovável.

2. O Delegado é substituído nas suas faltas, ausências e impedimentos por quem o 
Ministro designar, mediante proposta do Delegado.

Artigo 7º 
(Competência do Delegado)

Compete ao Delegado:
b) Programar, organizar, acompanhar, controlar e avaliar as actividades da 

Delegação;
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c) Assegurar a organização, o controlo e a avaliação do funcionamento das 
instituições educativas, em coordenação com os serviços centrais de educação 
e as autoridades municipais;

d) Assegurar a elaboração da estratégia de desenvolvimento da educação, do 
plano de actividades, de acordo com as orientações básicas e os objectivos 
fixados pelo Ministério;

e) Assegurar o cumprimento dos critérios de planeamento e actualização da 
carta escolar;

f) Assegurar a distribuição de manuais escolares no respectivo concelho;
g) Assegurar a preparação e abertura do ano lectivo;
h) Assegurar a ligação entre os serviços centrais e os estabelecimentos de ensino 

sedeados no concelho;
i) Dinamizar a inserção efectiva das instituições educativas na comunidade;
j) Emitir, quando solicitado, parecer sobre os pedidos de abertura dos 

estabelecimentos de ensino privado;
k) Reunir, sempre que necessário, com as autoridades municipais e outras 

estruturas locais para coordenação das actividades relaciondas com o sector 
da educação;

l) Reunir periodicamente com os directores dos estabelecimentos de ensino, 
pessoal docente, funcionários animadores e educadores de adulto, pais e 
encarregados de educação e alunos, para a avaliação dos resultados alcançados, 
para a verificação da aplicação das normas, directrizes e instruções dimanadas 
dos órgãos e serviços centrais e autónomos do ministério, para apreciação de 
problemas comuns e coordenação das respectivas actividades;

m) Homologar a avaliação anual do desempenho do pessoal docente;
n) Elaborar o projecto de orçamento da Delegação, assegurara e controlar a 

sua execução em conformidade com os critérios nacionais e as necessidades 
concelhias;

o) Autorizer a realização de despesas inscritas no orçamento da Delegação até 
ao montante máximo de quatro vezes o vencimento do respectivo cargo;

p) Submeter à aprovação dos serviços centrais o relatório de execução do 
orçamento da Delegação;

q) Gerir os recursos humanos, materiais e financeiros da Delegação de acordo 
com as orientações estabelecidas pelo serviço central competente;

r) Exercer o poder disciplinar sobre os funcionários do Ministério, sob sua 
responsabilidade, nos termos da lei;

s) Propor o provimento e afectação do pessoal da Delegação de acordo com as 
conveniências do serviço;
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t) Autorizar deslocações dentro do território nacional do pessoal docente e não 
docente, seja em missão de serviço, em gozo de licença ou para a frequência 
de acções de formação;

u) Autorizar transferências de mobiliário e material didáctico entre 
estabelecimentos de ensino dentro do respectivo concelho;

v) Assegurar a aquisição e manutenção dos recursos necessários ao funcionamento 
da Delegação;

w) Executar e fazer executar as leis, regulamentos administrativos, directrizes 
e, instruções  e emitir as ordens de serviço necessárias à consecução dos 
objectivos fixados;

x)   Informar os órgãos e serviços centrais e autónomos do ministério em tudo o 
que respeite ao funcionamento das estruturas do sistema nacional de educação 
no Concelho;

y) Propor medidas administrativas visando a melhoria do funcionamento da 
delegação;

z) Corresponder com todas as autoridades que prestam serviço no Concelho.
Artigo 8º 

(Vencimentos)
Para efeitos de vencimentos, os Delegados são equiparados aos Directores de 

Serviço.
Artigo 9º 

(Conselho Consultivo)
O Conselho Consultivo é um órgão que emite pareceres sobre a prossecução das 

atribuições do Ministério a nível concelhio.
Artigo 10º 

(Composição)
Integram o Conselho Consultivo:

a) O Delegado, que preside;
b) Um representante da Câmara Municipal;
c) Os Directores das Escolas Secundárias;
d) O responsável da coordenação pedagógica;
e) O Coordenador concelhio da alfabetização e educação de adultos;
f) Um representante dos gestores dos polos;
g) Um representante do pessoal docente;
h) Um representante das associações de estudantes;
i) Um representatnte de pais e encarregados de educação;
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j) Um representante do ensino privado;
k) Dois cidadãos de reconhecido mérito designados pelo Delegado;

Artigo 11º 
(Competência)

Compete ao Conselho Consultivo:
b) pronunciar-se sobre a adequação das orientações genéricas do Ministério às 

especificidades de cada Concelho;
c) Sugerir medidas que contribuam para a melhoria do funcionamento do sistema 

educativo;
d) Sugerir medidas que visem melhorar o funcionamento e a eficácia do sistema 

de ensino no Concelho;
e) Apresentar sugestões para a consecução dos objectivos educativos a nível do 

Concelho;
f) Pronunciar-se sobre as questões inerentes ao planeamento do ano lectivo;
g) O mais que lhe for submetido para apreciação pelo Delegado.

Artigo 12º 
( Funcionamento)

1. O Conselho Consultivo reúne-se ordinariamente uma vez por trimestre e, 
extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu presidente ou por maioria absoluta 
dos seus membros.

2. O Conselho Consultivo só pode delibarar validamente, desde que esteja presente a 
maioria dos seus membros.

3. O Conselho Consultivo delibera por consenso.
4. Não se verificando o disposto no número anterior ou quando qualquer dos membros 

solicitar a votação, o Conselho Consultivo delibera por maioria simples dos votos dos 
membros presentes.

5. De todas as reuniões serão lavradas actas, as quais depois de aprovadas são assinadas 
pelos membros presentes nas reuniões a que respeitem.

6. As actas são enviadas ao Ministério para conhecimento no prazo máximo de quinze 
dias a contar da data da realização da reunião.

Artigo 13º 
(Serviços)

1. As Delegações integram obrigatoriamente os seguintes serviços:
b) Coordenação pedagógica;
c) Coordenação de Estatística e Planeamento;
d) Coordenação Administrativa, Patrimonial e Financeira;
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2. Quando a natureza e a complexidade de uma Delegação o exigirem, poderão 
ser criados serviços não referidos no número anterior, mediante despacho conjunto dos 
membros de Governo responsáveis pela Educação, Administração Pública e Finanças.

Artigo 14º 
( Coordenação Pedagógica)

À Coordenação Pedagógica incumbe, designadamente:
c) Propor e apoiar acções e medidas que possibilitem uma melhor adequação da 

política de educação ás características sociais e culturais do concelho;
d) Proceder ao levantamento dos factores responsáveis pelo insucesso escolar e 

promover e coordenar medidas que contribuam para a melhoria da qualidade 
do ensino;

e) Coordenar acções de avaliação do desempenho dos alunos, desenvolvidas a 
nível do respectivo concelho;

f) Promover a orientação escolar dos alunos dos estabelecimentos oficiais e 
particulares de ensino;

g) Prestar apoio técnico e pedagógico aos professores e ao órgãos de administração 
e gestão dos estabelecimentos de ensino não superior, de modo a melhorar a 
qualidade do ensino ministrado e o funcionamento e organização pedagógica 
dos referidos estabelecimentos de ensino;

h) Assegurar a elaboração e distribuição de documentação de apoio pedagógico, 
bem como outros meteriais de suporte do processo de ensino aprendizagem;

i) Analisar a documentação de apoio pedagógico elaborada pelo ministério e 
fazer propostas para a sua melhoria;

j) Assegurar a implementação e acompanhamento das medidas de natureza 
pedagógica.

Artigo 15º 
(Coordenação de Estatística e Planeamento)

À Coordenação de Estatística e Planeamento incumbe, designadamente:
a) Participar na actulização da carta escolar;
b) Acompanhar, apoiar, avaliar e controlar o processo de desenvolvimento 

dos Planos de Ordenamento da Rede Educativa e velar pela sua correcta 
execução;

c) Elaborar e acompanhar a execução do plano de actividades do sector;
d) Avaliar semestralmente o plano de actividades e os resultados obtidos e 

propor os ajustamentos que se mostrarem necessários;
e) Participar na definição, coordenação, controle e avaliação da política concelhia 

de formação e de desenvolvimento de recursos humanos;
f) Organizar e propor a transmissão aos serviços centrais competentes dos dados 

e informações de natureza estatística e técnica;
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g) Desenvolver as demais actividades relacionadas com estatística e 
planeamento;

h) Fornecer as informações necessárias à actualização de um banco de dados do 
pessoal docente e não docente dos estabelecimentos de ensino do respectivo 
concelho;

i) Fornecer dados estatísticos relativos ao sector da educação no concelho.

Artigo 16º 
(Coordenação Administrativa, Patrimonial e Financeira)

À Coordenação Administrativa, Patrimonial e Financeira incumbe designadamente:

a) Elaborar o projecto de orçamento do sector da educação e acompanhar a sua 
execução;

b) Executar as actividades relacionadas com a gestão do pessoal docente e não 
docente;

c) Manter actualizado o cadastro geral dos funcionários;

d) Assegurar a gestão correcta dos equipamentos e mobiliários escolares;

e) Assegurar o apoio administrativo necessário ao desenvolvimento das 
actividades da Delegação;

f) Assegurar a entrada, saída, registo e distribuição da correspondência, 
documentos e comunicações internas e externas;

g) Organizar e manter actualizado os arquivos da Delegação.

Artigo 17º 
(Entrada em vigor)

Este Decreto-Regulamentar entra em vigor na data da sua publicação.

Artigo 18º 
(Revogação)

É revogada toda a legislação que disponha em contrário.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros.

Carlos Veiga – António Gualberto do Rosário – José António Mendes dos Reis – José 
Luís do Livramento.

Promulgado em 3 de Abril de 1998.

O Presidente da República, ANTÓNIO MANUEL MASCARENHAS GOMES 
MONTEIRO.

Referendado em 16 de Abril de 1998.

O Primeiro-Ministro, Carlos Veiga.
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ESTATUTO DO PESSOAL DOCENTE DE EDUCAÇÃO 
PRÉ-ESCOLAR, DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO 

E DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ADULTOS.
Decreto-Legislativo nº 2/2004 

de 29 de Março
O regime Jurídico específico do pessoal docente do ensino básico e secundário 

encontrava-se basicamente, fragmentado em dois diplomas, a saber, o Decreto - Legislativo 
n.º 11/93, de 13 de Setembro, e o Decreto - Legislativo n.º 12/93, de 24 de Setembro com 
a redacção dada pelo Decreto - Legislativo n.º 7/95, de 27 de Setembro, esquema de que 
resultou um quadro de não rápida apreensão e algo desconexo.

Por esta razão, a Assembleia Nacional, através da Lei n.º 9/V/96, de 11 de Novembro 
autorizou o Governo a introduzir alterações aos citados diplomas.

Novas alterações foram introduzidas ao Decreto-Legislativo n.º 10/97 de 08 de Maio 
pelo Decreto-Legislativo n.º 7/98 de 28 de Dezembro.

Volvidos mais de cinco anos desde a entrada em vigor do Decreto-Legislativo n.º 07/98 
de 28 Dezembro, Cabo Verde confronta-se com novos desafios decorrentes da expansão 
verificada nos vários níveis de ensino e que demandam a tomada de medidas consequentes 
visando a promoção da qualidade do ensino e da prestação do serviço educativo.

Considerando o papel decisivo desempenhado pelo professor no processo de reforma 
e modernização do sistema educativo, torna-se imperioso que se introduzam alterações 
ao Estatuto do Pessoal Docente dos estabelecimentos de educação pré-escolar, ensino 
básico e secundário e da alfabetização e educação de adultos, susceptíveis de propiciar 
uma gestão das carreiras mais consentâneas com as expectativas de realização profissional, 
social e pessoal dos professores e com os desafios que se colocam ao sistema educativo 
em termos de formação e qualificação dos recursos humanos necessários à promoção do 
desenvolvimento sustentável do país.

Assim, o Governo entendeu ir ao encontro de algumas aspirações da classe, que 
naturalmente não põem em causa o Programa do Governo, nem implicam uma sobrecarga 
em demasia ao erário público.

Logo, estas alterações consensuais, fruto de uma ampla participação dos parceiros 
sociais e professores têm em vista satisfazer muitas das preocupações e reivindicações dos 
docentes.

Para o efeito, o Governo solicitou autorização legislativa à Assembleia Nacional, a 
qual foi concedida através da Lei n.º 40/VI/2004, de 2 de Fevereiro.

Nestes termos, no estrito respeito pelo sentido e extensão da citada Lei, alteram-se 
algumas disposições do Estatuto do Pessoal Docente, de forma a resolver situações que 
actualmente afectam o referido pessoal.

Assim,
Ao abrigo da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 40/VI/2004 de 2 de 

Fevereiro.
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No uso da faculdade conferida pela alínea b) do n.º 2 do artigo 203º da Constituição, o 
Governo decreta o seguinte:

Artigo 1º

Os artigos 4º, 5º, 8º, 9º, 10º, 12º, 15º, 16º, 17º, 21º, 25º, 26º, 27º, 36º, 37º, 38º, 39º, 
40º, 41º, 42º,44º, 48º, 50º, 52º, 55º, 57º, 60º, 63º, 66º, 68º, 70º, 71º, 72º, 77º, 80º, 81º, 82º, 
84º, 85º, 86º e 88º do Estatuto do Pessoal Docente, aprovado pelo Decreto-Legislativo 
n.º 10/97, de 8 de Maio, e revisto pelo Decreto-Legislativo n.º 7/98, de 28 de Dezembro, 
passam a ter a seguinte redacção:

Artigo 4º 
(Princípios de gestão)

A gestão do pessoal docente sujeita-se, em especial aos seguintes princípios:

a) (…);

b) (…);

c) (…);

d) (…);

e) Repartição equitativa dos professores qualificados pelos vários 
estabelecimentos de ensino e pelos diferentes Concelhos e Ilhas.

Artigo 5º 
(Direitos profissionais)

1. (…)

2. São direitos profissionais específicos do pessoal docente:

a)  (…);

b)  (…); 

c)  (…);

d)  (…);

e)  (…);

f)  (...);

g) Dispor de segurança na actividade profissional e segurança social, nos termos 
da lei. 

3. (...):

a)  (…);

b)  (…).
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Artigo 8º 
(Modalidades da formação)

1. (…).

2. (…) 

3. (…).

4. A formação do pessoal docente será regulada em diploma próprio.

Artigo 9º 
(Princípios Gerais)

1. O concurso é o processo de recrutamento e selecção normal e obrigatório do pessoal 
docente, sem prejuízo do disposto no n.º 3 do presente artigo e do disposto em legislação 
especial.

2. (…).

3. Enquanto não houver professores devidamente qualificados e em número suficiente 
para o provimento dos lugares do respectivo quadro, será dispensado do concurso de 
ingresso todo aquele que tiver formação profissional específica para o exercício da 
docência, nos termos previstos no presente diploma, bem como experiência de serviço 
docente não inferior a um ano lectivo, após a conclusão do curso de formação e avaliação 
de desempenho mínima de Bom.

4. A dispensa do concurso de ingresso a que se refere o número anterior depende de 
despacho do membro do Governo responsável pela área da Educação, tendo em conta o 
disposto na alínea e) do artigo 4º e a avaliação do grau de preenchimento dos quadros 
referidos no artigo 16º.

Artigo10º 
(Concurso interno e externo)

1. (…).

2. (…).

3. O concurso externo é aberto a todos os indivíduos portadores de qualificação 
profissional para a docência, podendo a ele candidatar-se em situação de prioridade o 
pessoal docente a que se refere o número anterior.

4. (…).

5. (...).

Artigo 12º 
(Recrutamento do pessoal docente 
em regime de nomeação)

1. O recrutamento para o ingresso do pessoal docente em regime de nomeação efectua-
se através de concurso externo. 
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2. (…).

3. (…).

4. (…).

5. É aplicável aos números anteriores o disposto nos números 3 e 4 do artigo 9º.

Artigo 15º 
(Recrutamento do pessoal docente em regime 
de contrato de trabalho a termo)

A oferta de emprego para o docente em regime de contrato a termo deve ser publicitada 
por meio adequado, designadamente em jornal de expansão nacional, incluindo, 
obrigatoriamente, a função a desempenhar, o local de prestação de serviço, o prazo de 
duração e a remuneração.

Artigo 16º 
(Estrutura)

1. Os quadros do pessoal docente dos estabelecimentos de educação ou de ensino 
estruturam-se em:

a) Quadro do Concelho para  a educação pré-escolar, ensino básico e educação 
básica de adultos;

b) Quadro da Escola para o ensino secundário;

c) Quadro complementar.

2. O quadro do Concelho integra o pessoal que responde às necessidades permanentes 
dos estabelecimentos de educação pré-escolar, ensino básico e educação básica de adultos 
em cada concelho.

3. O quadro da Escola integra o pessoal que responde às necessidades permanentes de 
cada estabelecimento de ensino secundário.

4. O quadro complementar integra o pessoal que responde às necessidades não 
permanentes ou não previsíveis dos estabelecimentos de educação e ensino, nomeadamente, 
substituição temporária de docentes do quadro do concelho e da escola e apoio às actividades 
para as quais o pessoal disponível se mostre insuficiente.

5. O regime dos quadros será objecto de portaria conjunta dos membros do Governo 
responsáveis pela áreas da Educação e as Finanças, ouvido o membro do Governo que 
superintende a Administração Pública.

Artigo 17º 
(Adequação)

Sempre que se mostrar necessário, diploma próprio deverá adequar a organização dos 
quadros às exigências do processo educativo, respeitando os princípios estabelecidos no 
artigo 4º.
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Artigo 21º 
(Contrato de trabalho a termo)
1. (...).
2. (...).
3. (...).
4. (…).
5. Os docentes cujos contratos de trabalho a termo não forem renovados nos termos 

previstos no n.º 2 terão direito às remunerações correspondentes até 31 de Agosto do ano 
lectivo a que se reporta o contrato.

Artigo 25º 
(Promoção)
1. (...).
2. (...).

a)  (…);
b)  (…); 
c)  (…);
d)  (…);
e)  (…).

3. (...).
4. Quando a promoção corresponda a ascensão do docente para a referência 

imediatamente superior, a integração far-se-á no mesmo escalão do cargo anteriormente 
detido.

Artigo 26º 
(Progressão)
1. (…).
2. A progressão na carreira docente depende da verificação cumulativa das seguintes 

condições:
a) Três anos de serviço efectivo e ininterrupto no escalão imediatamente inferior;
b) (...)

3. (…).
Artigo 27º 
(Serviço efectivo prestado em funções docentes)
Não são considerados na contagem de tempo de serviço efectivo prestado em funções 

docentes, para efeitos de aposentação, progressão e promoção na carreira docente, os 
períodos referentes a:

a) Licença sem vencimento até 90 dias;

b) Licença sem vencimento de longa duração;
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c) Licença sem vencimento para acompanhamento do cônjuge colocado no 
estrangeiro;

d) Tempo que por virtude de disposição legal for considerado perdido para 
efeitos de antiguidade, bem como o de ausência ilegal de serviço.

Artigo 36º 
(Níveis de educação ou ensino)

O pessoal docente distribui-se pelos seguintes níveis de educação ou ensino:

a) Educação Pré - Escolar;

b) (...);

c) (...);

d) (…).

Artigo 37º 
(Transição entre níveis de ensino)

1. Os docentes podem transitar entre os diversos níveis de ensino a que se refere o 
artigo anterior, sem prejuízo do disposto nos números seguintes.

2. A transição fica condicionada à existência de vagas e à posse das habilitações 
pedagógicas, científicas, técnicas, ou artísticas adequadas para o nível de ensino pretendido 
pelo docente.

3. A mudança de nível não afecta os direitos adquiridos, salvo os inerentes ao efectivo 
exercício do cargo anterior, contando-se, para todos os efeitos, o tempo de serviço docente 
prestado ou a ele equiparado.

Artigo 38º 
(Carreiras)

1. O grupo de professores profissionalizados integra os seguintes cargos:

I. Nível de educação pré-escolar:

a) Educador de Infância Adjunto;

b) Educador de Infância;

c) Educador de Infância de Primeira;

d) Educador de Infância Principal.

II. Nível de ensino básico:

a) Professor de Ensino Básico;

b) Professor do Ensino Básico de Primeira;

c) Professor do Ensino Básico Principal;

d) Professor do Ensino Básico Superior.
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III. Nível de ensino secundário:
a) Professor do Ensino Secundário Adjunto, Mestre de Oficina Qualificado, 

Animador de Educação Física e Desportiva e Animador de Educação 
Artística;

b) Professor do Ensino Secundário;
c) Professor do Ensino Secundário de Primeira;
d) Professor do Ensino Secundário Principal.

IV. .Nível de educação básica de adultos:
a)  Animador em Educação de Adultos;
b)  Animador em Educação de Adultos de Primeira;
c)  Animador em Educação de Adultos Principal;
d)  Animador em Educação de Adultos Superior.

2. A distribuição por referências e escalões dos cargos a que se refere o presente artigo 
é a que consta do anexo I ao presente diploma, de que faz parte integrante.

Artigo 39º 
(Recrutamento dos professores profissionalizados)
1. Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 9º, o recrutamento para os cargos que 

integram o grupo de professores profissionalizados é feito mediante concurso e obedece às 
seguintes regras:

I. Nível de educação pré-escolar:
a) Educador de Infância Adjunto, de entre indivíduos habilitados com o 10º 

ano de escolaridade e curso específico de três anos, ou de entre indivíduos 
habilitados com o 12º ano de escolaridade e curso específico de pelo menos 
um ano, devendo ambos os cursos serem criados por portaria do membro do 
Governo responsável pela área da educação ou oficialmente reconhecido, nos 
termos da lei;

b) Educador de Infância, de entre indivíduos habilitados com curso específico 
devidamente reconhecido, de entre indivíduos habilitados com curso superior 
específico que não confira grau de licenciatura ou ainda de entre os educadores 
de infância adjunto com, pelo menos, cinco anos de efectivo exercício de 
funções e avaliação de desempenho mínima de Bom;

c) Educador de Infância de Primeira, de entre os educadores de infância com, 
pelo menos, quatro anos de efectivo exercício de funções e avaliação de 
desempenho mínima de Bom ou de entre indivíduos habilitados com curso 
superior específico que confira grau de licenciatura;

d) Educador de Infância Principal de entre os educadores de infância de primeira 
com pelo menos cinco anos de efectivo serviço e avaliação de desempenho 
mínima de Bom.
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II. Nível de ensino básico:
a) Professor de Ensino Básico, de entre indivíduos habilitados com o curso do 

Magistério Primário;
b) Professor do Ensino Básico de Primeira, de entre indivíduos habilitados 

com o curso do Instituto Pedagógico ou com curso específico devidamente 
reconhecido ou ainda de entre os professores de ensino básico com pelo menos 
quatro anos de exercício efectivo de funções e avaliação de desempenho 
mínima de Bom;

c) Professor do Ensino Básico Principal, de entre indivíduos habilitados com 
curso superior que não confira grau de licenciatura em ensino básico ou em 
gestão e supervisão pedagógicas, ou ainda de entre professores do ensino 
básico de primeira, com pelo menos, quatro anos de efectivo exercício de 
funções e avaliação de desempenho mínima de Bom;

d) Professor do Ensino Básico Superior, de entre indivíduos habilitados com 
curso superior que confira grau de licenciatura em ensino básico ou em gestão 
e supervisão pedagógicas ou ainda de entre professores do ensino básico 
principal com, pelo menos, cinco anos de efectivo exercício de funções e 
avaliação de desempenho mínima de Bom.

III. Nível de ensino secundário:
a) Professor do Ensino Secundário Adjunto, de entre indivíduos habilitados com 

o Curso de Formação de Professores do Ensino Básico Complementar, ou 
com curso superior que não confira grau de licenciatura, ou equiparado, sem 
qualificação profissional para docência, com pelo menos 3 anos de experiência 
no ensino secundário e com avaliação de desempenho mínima de Bom;

b) Mestre de Oficina Qualificado, de entre indivíduos habilitados com o 12º ano 
de escolaridade e curso específico de, pelo menos, um ano, criado por portaria 
do membro do Governo responsável pela área da Educação ou oficialmente 
reconhecido, nos termos da lei;

c) Animador de Educação Física e Desportiva e Animador de Educação 
Artística, de entre indivíduos habilitados com o 12º ano de escolaridade e 
curso específico de, pelo menos, um ano, criado por portaria do membro do 
Governo responsável pela área da educação ou oficialmente reconhecido, nos 
termos da lei;

d) Professor do Ensino Secundário, de entre professores do Ensino Secundário 
Adjunto, Mestres de Oficina Qualificados, Animadores de Educação Física 
e Desportiva e Animadores de Educação Artística com, pelo menos, quatro 
anos de efectivo exercício de funções e avaliação de desempenho mínima 
de Bom, de entre indivíduos com curso superior na área de educação ou 
ensino que não confira grau de licenciatura ou de entre indivíduos com curso 
superior que confere grau de licenciatura, sem qualificação profissional para 
o exercício da docência desde que possuam 3 anos de experiência docente;
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e) Professor do Ensino Secundário de Primeira, de entre indivíduos habilitados 
com curso superior na área de educação ou ensino que confira grau de 
licenciatura ou de entre professores de Ensino Secundário com pelo menos 
quatro anos de efectivo exercício de funções e avaliação de desempenho de 
Bom;

f) Professor de Ensino Secundário Principal de entre professores do Ensino 
Secundário de Primeira com pelo menos cinco anos de exercício efectivo de 
funções e avaliação de desempenho mínima de Bom, ou de entre indivíduos 
com grau de mestrado ou doutoramento.

IV. Nível de educação básica de adultos:

a) Animador em Educação de Adultos, de entre indivíduos habilitados com curso 
de Magistério Primário;

b) Animador em Educação de Adultos de Primeira, de entre animadores em 
educação de adultos que tenham feito a 2ª fase do curso de formação em 
exercício, ou de entre os indivíduos diplomados pelo Instituto Pedagógico, e 
com estágio na área de educação de adultos;

c) Animador em Educação de Adultos Principal, de entre indivíduos habilitados 
com curso superior que não confira grau de licenciatura em áreas relevantes 
para a educação e alfabetização de adultos, ou ainda de entre os animadores 
em educação de adultos de primeira, com pelo menos quatro anos de efectivo 
exercício de funções e avaliação de desempenho mínima de Bom;

d) Animador em Educação de Adultos Superior, de entre indivíduos habilitados 
com curso superior que confira grau de licenciatura em ensino básico, gestão 
e supervisão pedagógicas ou áreas de particular interesse para a educação de 
adultos ou ainda de entre os animadores em educação de adultos principal, 
com pelo menos cinco anos de efectivo exercício de funções e avaliação de 
desempenho mínima de Bom.

2. Os indivíduos habilitados com curso superior que confira ou não o grau de licenciatura, 
sem qualificação profissional para o exercício da docência, com pelo menos 3 anos de 
efectivo exercício da docência e avaliação de desempenho mínima de Bom ingressam no 
grupo de professores profissionalizados nos termos do número seguinte.

3. Salvo o disposto no presente diploma, o ingresso a que se refere o número anterior 
depende de aprovação em concurso e far-se-á no cargo e escalão correspondentes aos 
detidos pelo docente antes de entrar no grupo de professores profissionalizados.

4. Para efeitos do presente diploma consideram-se habilitados na área do ensino ou 
possuidores de qualificação profissional para o exercício da docência os indivíduos que, 
tiverem concluído, com aproveitamento, cursos oficialmente criados para a formação 
de professores para os diversos níveis de ensino, nos termos do presente diploma, ou 
superiormente reconhecidos nos termos legais.
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5. Consideram-se igualmente habilitados na área do ensino, ou possuidores de 
qualificação profissional para o exercício da docência os indivíduos que, após a conclusão 
de curso superior na área do ensino que não confira grau de licenciatura, completarem este 
grau no ramo científico.

Artigo 40º 
(Aquisição de outras habilitações por docentes 
profissionalizados com licenciatura)

1. (...).

2. A aquisição, por docentes profissionalizados com licenciatura ou mestrado, integrados 
na carreira, do grau de doutor em Ciências da Educação ou em domínio directamente 
relacionado com a docência determina, para efeitos de progressão na carreira, a bonificação 
de três anos no tempo de serviço de docente.

Artigo 41º 
(Aquisição de novas habilitações 
por docentes profissionalizados)

1. A aquisição de licenciatura em domínio directamente relacionado com a 
docência por professores profissionalizados integrados na carreira determina a mudança, 
independentemente de concurso, para a referência correspondente ao cargo para o qual o 
docente teria ingressado com esse grau, em escalão a que corresponda o índice remuneratório 
imediatamente superior ao detido no cargo anterior.

2. (…).

3. (…).

Artigo 42º 
(Intercomunicabilidade)

1. Os professores habilitados com curso superior que confira ou não grau de licenciatura, 
integrados na carreira docente, podem transitar para lugares de ingresso ou acesso na 
carreira de pessoal técnico, independentemente de concurso, com integração na referência 
e escalão equivalentes aos detidos na carreira anterior.

2. Os funcionários do quadro técnico habilitados com curso superior na área do 
ensino ou com curso superior sem qualificação profissional para a docência, desde que, 
no segundo caso, tenham, pelo menos, cinco anos de experiência docente e avaliação de 
desempenho mínima de Bom, bem como os inspectores da educação podem transitar para 
a carreira docente, independentemente de concurso, com integração na referência e escalão 
equivalentes aos detidos nas carreiras anteriores.

3. Para efeitos do disposto no número 2 do presente artigo, considera-se equivalentes 
a mesma referência e escalão e não a correspondência remuneratória.

4. A transição a que se referem os números anteriores é feita por despacho conjunto dos 
membros de governo responsáveis pela Educação, Administração Pública e Finanças.
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Artigo 44º 
(Remuneração de base)
1. A estrutura de remuneração base do pessoal docente é a constante do anexo II do 

presente diploma de que faz parte integrante.
2. À remuneração base passa a corresponder um índice para o qual se obtém a expressão 

monetária através da sua multiplicação pelo montante atribuído ao respectivo índice 100.
3. O valor do índice 100 é fixado por Decreto-Regulamentar.
4. A remuneração base integra.

a) A remuneração do cargo que é igual a cinco sextos da remuneração base;
b) A remuneração do exercício que é igual a um sexto da remuneração base.

Artigo 48º 
(Duração da componente lectiva)
1. O pessoal docente em exercício de funções é obrigado à prestação de 27 horas 

semanais de serviço.
2.  (…).
3.  (…).
4.  (…).
5.  (…)
Artigo 50º 
(Redução da componente lectiva)
1.  Após 15, 20, 25, e 30 anos de serviço docente, com a avaliação de desempenho 

mínima de Bom, os docentes da educação pré-escolar, do ensino básico, do ensino secundário 
e da educação básica de adultos, que não tenham sofrido qualquer pena disciplinar nos 
últimos cinco anos, terão direito a reduções de 2, 4, 6 e 8 horas, respectivamente, sobre a 
carga horária semanal da componente lectiva. 

2.  Na educação pré-escolar, no ensino básico e na educação básica de adultos, não 
sendo praticável a redução da carga horária semanal, será atribuído, a título de compensação, 
um subsídio de 10, 20, 30 e 40 por cento sobre a remuneração base, após 15, 20, 25 e 30 
anos de serviço docente, respectivamente.

3.  Há igualmente redução da componente lectiva durante o período em que o 
docente exerce actividades nos órgãos de gestão dos estabelecimentos em termos a serem 
regulamentados por despacho do membro do Governo responsável pela Educação.

4. Os docentes apenas podem beneficiar da redução de carga horária a um só título 
e, no caso de a vários títulos poderem usufruir desse direito, optarão por qualquer das 
reduções a que são hábeis, salvo situações excepcionais fundadas em interesse relevante 
para a educação, em que haverá acumulação de redução de carga horária até ao limite 
fixado por despacho do membro de governo responsável pela área de educação.
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5. O docente que preenche os requisitos exigidos fica habilitado aos benefícios 
referidos nos números 1, e 2, desde que requeira a redução de tempo de serviço lectivo ou 
a percepção do subsídio fixado, até 31 de Agosto de cada ano, sob pena de os benefícios só 
terem lugar no ano lectivo seguinte.

6. Para efeitos da aplicação no número 1 do presente artigo, considera-se como serviço 
docente todo o trabalho realizado pelo docente a nível do estabelecimento de educação ou 
de ensino, sem prejuízo do exercício de outras funções equiparadas ao serviço docente nos 
termos da lei.

Artigo 52º 
(Serviço docente extraordinário)
1.  (…).
2.  (…).
3.  (…). 
4. O serviço docente extraordinário não pode exceder quatro horas semanais, salvo 

casos excepcionais devidamente fundamentados e autorizados pelo Secretário Geral 
do departamento governamental responsável pela educação, o qual poderá delegar tal 
competência no responsável pelo serviço central encarregado da gestão financeira.

5.  (…).
6. A remuneração do serviço docente extraordinário é fixada por portaria conjunta 

dos membros do governo responsáveis pela educação e as finanças.
7. Salvo o disposto nos números anteriores, o serviço docente extraordinário obedece 

aos limites e regras previstos na lei.
Artigo 55º 
(Direito de férias)
O pessoal docente tem direito, em cada ano, a trinta e três dias úteis de férias.
Artigo 57º 
(Acumulação)
As férias respeitantes a determinado ano podem, por conveniência de serviço ou 

por interesse do docente, ser gozadas no ano civil imediato, em acumulação com as 
vencidas neste, até ao limite de quarenta e cinco dias úteis, salvaguardados os interesses 
do estabelecimento de educação ou de ensino, e mediante acordo do respectivo órgão de 
gestão.

Artigo 60º 
(Comparência no estabelecimento de ensino)
1.(…)
2. A direcção da escola elaborará mapas de distribuição de tarefas, de acordo com os 

interesses da escola e das necessidades a satisfazer, com vista a distribui-las equitativamente 
pelos docentes.
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Artigo 63º 
(Faltas justificadas)

1. São justificadas as faltas dadas pelo docente nos termos previstos no estatuto do 
trabalhador-estudante, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

2. (…).

3. As faltas a serviços de exames, bem como a reuniões de avaliação de alunos, apenas 
podem ser justificadas por motivo inadiável ou de força maior, designadamente doença 
ou acidente devidamente comprovados, isolamento profiláctico, falecimento de familiar 
e nascimento de filho, ou em virtude de imposição legal ou cumprimento de decisão 
administrativa e judicial.

Artigo 66º 
(Licenças para formação)

1. Os docentes de nomeação definitiva podem ser colocados em comissão eventual de 
serviço para efeitos de formação profissional e especialização, no país ou no exterior, nos 
termos definidos na lei.

2. Os docentes podem ainda beneficiar de licenças para especialização ou investigação, 
em termos e condições a fixar por portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis 
pelas áreas da Educação e da Administração Pública.

Artigo 68º 
(Acumulação de funções)

1. Pode ser permitida a professores do ensino público a acumulação de funções em 
estabelecimentos de ensino privado, desde que daí não resultem prejuízos para o ensino 
público.

2. É igualmente permitida a acumulação de funções docentes no ensino público por 
parte de professores e outros profissionais, desde que tal se mostre absolutamente necessário 
e conveniente para a educação.

3. (…).

4. A acumulação de funções docentes nos termos referidos no n.º 2 não deverá exceder 
12 horas lectivas semanais e confere o direito à percepção de uma remuneração suplementar 
calculada nos termos do número 2 do artigo  44º-A. 

5. Em tudo o que não estiver regulado no presente artigo, a acumulação de funções 
docentes sujeita-se ainda ao disposto em lei especial.

Artigo 70º 
(Responsabilidade disciplinar)

Os docentes respondem disciplinarmente perante os órgãos de gestão dos 
estabelecimentos de educação ou ensino onde prestam funções, sem prejuízo do disposto 
no presente diploma e na lei geral.
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Artigo 71º 
(Instauração de processo disciplinar)

1. A instauração de processo disciplinar é da competência do órgão de gestão do 
estabelecimento de educação ou de ensino.

2. Sendo o arguido membro do órgão de gestão do estabelecimento de educação 
ou ensino, a instauração do processo disciplinar poderá ser decidida pelo delegado do 
departamento governamental responsável pela área da educação.

3.  O Director Geral do Ensino Básico e Secundário, o Inspector Geral da Educação 
e o Secretário Geral podem igualmente instaurar processos disciplinares por infracções de 
que tenham conhecimento no exercício das suas funções.

Artigo 72º 
(Factos a que são aplicáveis penas disciplinares)

1. (…).

2. (…): 

a) (…);

b) (…).

3. (…):

a) (…);

b) (…);

c) (…).

4. (…).

a) (…);

b) (…);

c) (…);

d) (…);

e) (....);

f) Consumir, ilicitamente, estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, bem 
como, embriagar-se com frequência, durante o serviço.

Artigo 77º 
(Aposentação voluntária)

1. Os docentes que completem 32 anos de serviço ou 55 anos de idade têm direito à 
aposentação voluntária, independentemente de qualquer outro requisito.

2. Os docentes que tiverem completado 32 anos de serviço têm direito à pensão de 
aposentação por inteiro.
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3. Os docentes que, tendo completado 55 anos de idade, não tiverem 32 anos de 
serviço, têm igualmente direito à aposentação voluntária, calculando-se o montante da 
pensão proporcionalmente ao tempo de serviço prestado.

Artigo 80º 
(Docentes sem qualificação profissional)
1. Aos docentes que não possuem qualificação profissional adequada, a Administração 

deverá criar condições para que a obtenham, através de acções ou de cursos de formação 
programados para o efeito.

2. Os docentes na situação prevista no número anterior integrarão um quadro transitório, 
cujo mapa se apresenta no anexo III que faz parte integrante do presente diploma, e 
transitam para o grupo de professores profissionalizados, logo que cumpram com êxito as 
acções de formação, mediante despacho do membro do Governo responsável pela área da 
Educação. 

3. Os professores do quadro transitório têm direito a progressão nos termos do presente 
diploma e da lei geral.

Artigo 81º 
(Docentes do Ensino Básico em Formação em Exercício)
1.  (…).
2. Os professores de posto escolar que concluam com sucesso a primeira fase da 

formação em exercício ingressam no quadro transitório como professores primários ou 
animadores em educação de adultos, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

3. Os professores de posto escolar que concluam com sucesso a primeira fase da 
formação em exercício e que possuam pelo menos o 10º ano de escolaridade transitam para 
a categoria de monitor especial, referência 5, escalão C, do quadro transitório.

4. Os professores de posto profissionalizados, habilitados com a primeira fase da 
formação em exercício, transitam para a categoria de monitor especial, referência 5, escalão 
C, do quadro transitório.

5. Os professores primários e os animadores em educação de adultos que concluam 
com sucesso a segunda fase da formação em exercício ingressarão no grupo de professores 
profissionalizados como professores do Ensino Básico de Primeira ou como Animadores 
em Educação de Adultos de Primeira.

6. Os professores do Ensino Básico com pelo menos cinco anos de exercício efectivo 
de funções e avaliação de desempenho mínima de Bom transitam para a categoria de 
Professor do Ensino Básico de Primeira ou Animadores em Educação de Adultos de 
Primeira, referência 7, em escalão a que corresponda índice remuneratório imediatamente 
superior ao detido no cargo anterior.

7. A transição a que referem os números anteriores, com dispensa de concurso, 
efectivar-se-á mediante publicitação, por meio adequado, e despacho do membro do 
governo responsável pela área da educação
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Artigo 82º 
(Docentes com formação superior)

1. Os actuais professores do Ensino Secundário, integrados ou não na carreira 
docente, habilitados com curso superior que não confere grau de licenciatura em ensino, 
com pelo menos um ano de experiência docente e avaliação de desempenho mínima de 
Bom, transitam para a carreira de professores profissionalizados, independentemente de 
concurso,  na categoria de Professor do Ensino Secundário, referência 8, em escalão a que 
corresponda índice remuneratório imediatamente superior ao detido no cargo anterior.

2. Os actuais professores do Ensino Secundário, integrados ou não na carreira docente, 
habilitados com curso superior que confere grau de licenciatura sem qualificação profissional 
para o exercício da docência, com pelo menos cinco anos de experiência em actividades 
docentes após a licenciatura e avaliação de desempenho mínima de Bom, transitam para a 
carreira de professores profissionalizados, independentemente de concurso,  na categoria 
de Professor do Ensino Secundário de Primeira, referência 9, em escalão a que corresponda 
índice remuneratório imediatamente superior ao detido no cargo anterior.

3. A transição a que se referem os números anteriores, com dispensa de concurso,  
efectivar-se-á, mediante publicitação, por meio adequado, e despacho do membro do 
Governo responsável pela área da Educação.

Artigo 84º 
(Professores de Posto Escolar e de Posto Profissionalizados)

Os actuais professores de posto escolar e de posto profissionalizados com vínculo 
definitivo que não tenham participado, nem obtido aproveitamento, nas acções de formação 
em exercício, continuam no quadro transitório.

Artigo 85º 
(Mestres de oficina)

Os antigos Mestres de Oficina que, em virtude do aproveitamento nos cursos de formação 
de nível de bacharel em ensino, criados pelas portarias números  31, 32 e 33/2000, de 25 
de Setembro, transitaram para a categoria de professores de ensino secundário, mantêm-se 
na referência 8, passando a integrar os escalões que adiante se indicam, em função da sua 
antiguidade no serviço:

a) Escalão B – ex-Mestres de Oficina com menos de 3 anos de serviço docente 
nessa categoria; 

b) Escalão C – ex-Mestres de Oficina com mais de 3 e até 6 anos de serviço 
docente nessa categoria;

c) Escalão D – ex-Mestres de Oficina com mais de 6 e até 9 anos de serviço 
docente nessa categoria;

d) Escalão E – ex-Mestres de Oficina com mais de 9 anos de serviço docente 
nessa categoria.
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Artigo 86º 
(Professores do Ensino Secundário Adjunto)

1. Os actuais professores do Ensino Secundário Adjunto que tiverem aproveitamento 
em curso de formação específica a nível do bacharelato em ensino, organizado pelo Instituto 
Superior de Educação, transitarão para a categoria de professor do Ensino Secundário, 
referência 8, com integração num dos escalões seguintes, em função da sua antiguidade na 
carreira: 

a) Escalão B – professores do ensino secundário adjunto com, pelo  menos, 3 
anos de serviço docente nessa categoria;

b) Escalão C – professores do ensino secundário adjunto com mais de 3 e até 6 
anos de serviço docente nessa categoria;

c) Escalão D – professores do ensino secundário adjunto com mais de 6 e até 9 
anos de serviço docente nessa categoria;

d) Escalão E – actuais professores do ensino secundário adjunto com mais de 9 
anos de serviço docente nessa categoria.

2. Os actuais professores do Ensino Secundário Adjunto, habilitados com o Curso de 
Formação de Professores do Ensino Básico Complementar, com mais de 10 anos de serviço 
na categoria e avaliação de desempenho mínima de Bom nos últimos 3 anos, transitam para 
a categoria de Professores do Ensino Secundário, referência 8, em escalão a que corresponda 
índice remuneratório imediatamente superior ao detido no cargo anterior.

Artigo 88º 
(Insucesso na formação)

1. Os professores do quadro transitório que não frequentem ou não tenham sucesso 
nos cursos de formação para que forem indicados não poderão beneficiar de promoção na 
carreira docente.

2.  (…).

3.  (…).

Artigo 2º

Ao Estatuto do Pessoal Docente, aprovado pelo Decreto- Legislativo n.º 10/97, de 8 
de Maio e revisto pelo Decreto-Legislativo n.º 7/98, de 28 de Dezembro, são aditados os 
artigos 44º-A, 66º-A, 71º-A, 72º-A, 82º-A, 82º-B e 88º-A, com a seguinte redacção:

Artigo 44º - A 
(Remunerações do pessoal contratado)

1. Ao exercício de funções docentes em regime de contrato administrativo de provimento 
e de contrato a termo corresponderá remuneração a fixar no respectivo contrato, a qual não 
poderá ser inferior à remuneração base dos docentes integrados na carreira, incluindo os do 
quadro transitório, salvo o disposto no número seguinte.
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2. Nos casos de contratação a tempo parcial ou em acumulação de funções, a remuneração 
é calculada com base no disposto no n.º 1, devendo ser proporcional ao número de tempos 
lectivos constante do contrato.

Artigo 66º- A 
(Licença sem vencimento)
1. Os professores têm direito à licença sem vencimento nos termos definidos na lei 

geral, salvo o disposto no número seguinte.
2. O regresso ao serviço de pessoal docente na situação de licença sem vencimento 

considera-se sempre autorizado por urgente conveniência de serviço, produzindo os seus 
efeitos a partir da data indicada no respectivo despacho.

Artigo 71º- A 
(Instrução de processo disciplinar)
1. Salvo o disposto no número seguinte, a entidade competente para instaurar o processo 

disciplinar tem o poder de ordenar a instrução do mesmo processo.
2. Os processos disciplinares em que existam indícios de infracção punível com 

inactividade, aposentação compulsiva e demissão são sempre instruídos pela Inspecção-
Geral da Educação.

3. A suspensão preventiva é proposta pelo órgão de gestão da escola ou pelo instrutor 
e decidida pelo membro do Governo responsável pela área da Educação.

4. O prazo previsto no n.º 1 do artigo 56º do Estatuto Disciplinar dos Agentes da 
Administração Pública, pode ser prorrogado até o final do ano lectivo, sob proposta da 
entidade competente para instaurar o processo disciplinar e com os fundamentos previstos 
na lei.

5. Quando o docente seja arguido de incompetência profissional, o instrutor poderá 
convida-lo a dar o número de aulas considerado necessário à boa instrução do processo 
ou a executar quaisquer tarefas inerentes ao exercício das respectivas funções, segundo o 
programa definido por dois técnicos em educação ou em gestão escolar, conforme o caso, 
que darão os seus laudos sobre as  provas executadas e a competência do arguido.

6.Os técnicos referidos no número anterior são indicados pelo Director-Geral do Ensino 
Básico e Secundário, que poderá delegar no competente responsável pelos serviços de base 
territorial, caso o arguido não tenha usado a faculdade de indicar um deles.

Artigo 72º- A 
(Competência para aplicação das penas disciplinares)
1. Salvo o disposto nos números seguintes, a entidade competente para instaurar o 

processo disciplinar tem o poder de decidir a pena aplicável.
2. As penas de aposentação compulsiva e demissão são da competência exclusiva do 

membro do Governo responsável pela área da Educação.
3. O Secretário Geral do departamento governamental responsável pela área da 

educação pode aplicar as sanções disciplinares não referidas no número anterior.
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4. Os demais órgãos e entidades com competência para a aplicação de penas 
disciplinares nos termos do número 1 podem aplicar sanções de censura, multa e suspensão 
nas condições previstas no artigo seguinte.

Artigo 82º- A 
(Docentes com formação superior sem qualificação 
específica para exercício da docência)

1. Os professores do ensino secundário habilitados com curso superior que confira grau 
de licenciatura, sem qualificação específica para o exercício da docência, com pelo menos 
dois anos de experiência de ensino após a licenciatura e avaliação de desempenho mínima 
de Bom, podem, mediante apresentação e defesa de um trabalho de natureza cientifico-
pedagógica perante um júri a constituir por despacho do membro do Governo responsável 
pela área da educação, obter o reconhecimento de competência profissional para efeitos de 
integração na carreira de professores profissionalizados na categoria de professor do ensino 
secundário de primeira, referência 9, escalão A. 

2. A transição a que se refere o número anterior far-se-á mediante despacho do membro do 
Governo responsável pela área da Educação, no prazo de 45 dias após a deliberação do júri.

Artigo 82º - B 
(Docentes do ensino básico com formação superior)

Os professores do ensino básico superior e os animadores de educação básica de 
adultos superior, habilitados com curso superior que confira licenciatura em ensino básico, 
exercem, preferencialmente, funções de enquadramento pedagógico e de formação de 
docentes do ensino básico e da educação básica de adultos.

Artigo 88º- A 
(Contratação de docentes sem qualificação 
profissional adequada)

1. Enquanto não houver professores com a qualificação profissional referida no artigo 
39º do presente diploma, poderão ser contratados a termo para o exercício da docência, 
indivíduos que possuam habilitações académicas mínimas, designadamente:

a)  Curso superior que confere o grau de licenciatura, para efeitos de contratação 
na referência 8, escalão A;

b)  Curso superior que não confere o grau de licenciatura, para efeitos de 
contratação na referência 7, escalão A;

c)  Curso médio, para efeitos de contratação na referência 5, escalão C;

d)  12º ano de escolaridade ou equivalente ou ex-Curso Complementar dos 
Liceus, para efeitos de contratação na referência 5, escalão C;

e) 10º ano de escolaridade ou equivalente, para efeitos de contratação na 
referência 1, escalão A.
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2. Podem ainda ser contratados a termo indivíduos com habilitação profissional para o 
ensino, incompleta, nas condições seguintes:

a) Indivíduos com curso superior em ensino que confere o grau de licenciatura, sem 
defesa de monografia, para efeitos de contratação na referência 8, escalão A;

b) Indivíduos com curso superior em ensino que não confere o grau de licenciatura, sem 
defesa de monografia, para efeitos de contratação na referência 7, escalão A.

3. A contratação dos indivíduos referidos nas alíneas c) e d) do n.º 1 deverá ser 
precedida de aprovação em testes escritos, orais ou práticos destinados a avaliar a sua 
aptidão científica para o ensino.

4.Os indivíduos referidos nas alíneas a) e b) do n.º 1 e no n.º 2 poderão ser dispensados 
dos testes a que se refere o número anterior.

Artigo 3º

É suprimido o artigo 92º do Estatuto do Pessoal Docente, aprovado pelo Decreto-
Legislativo n.º 10/97, de 8 de Maio e revisto pelo Decreto-Legislativo n.º 7/98, de 28 de 
Dezembro.

Artigo 4º

1. As alterações ao Estatuto do Pessoal Docente são inseridas no lugar próprio, mediante 
substituições, supressões ou aditamentos necessários.

2. É publicado em anexo, que é parte integrante do presente Decreto-Legislativo, e 
baixa assinado pelo Ministro da Educação e Valorização dos Recursos Humanos, o texto 
do Estatuto do Pessoal Docente com a nova numeração.

Artigo 5º

O presente diploma entra em vigor no dia imediato ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros.

José Maria Pereira Neves, José Maria Pereira Neves, Victor Manuel Barbosa Borges.

Promulgado em  29 de Março de 2004.

O Presidente da República, PEDRO VERONA RODRIGUES PIRES.

Referendado em  29 de Março  de 2004.

O Primeiro-Ministro, José Maria Pereira Neves.



631

Decreto-Legislativo nº 2/2004, de 29 de Março

ANEXO I

QUADRO DE PROFESSORES PROFISSIONALIZADOS

Nível Cargo Referência 
Educação pré-escolar Educador de infância adjunto...........

Educador de infância ........................

Educador de infância de primeira .....

Educador de infância principal ..........

7

8

9

10

Ensino básico Professor do ensino básico......................

Professor do ensino básico de primeira ..

Professor do ensino básico principal .......

Professor do ensino básico superior .........

6

7

8

9

Educação básica de adultos Animador em Educação de adultos

Animador em Educação de adultos

de primeira ...................................

Animador em Educação de adultos

Principal ........................................

Animador em Educação de adultos

Superior .......................................

6

7

8

9

Ensino secundário Professor do ensino secundário adjunto, Mestre 
de Oficina qualificado,animador de Educação 

física e desportiva e animador de educação 
artísitica............

Professor do ensino secundário..............

Professor do ensino secundário de 
primeira....................................

Professor do ensino secundário principal 

7

8

9

10
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ANEXO II
TABELA INDICIARIA DO PESSOAL DOCENTE

   Escalão A B C D E F G H I 
Referência

 10 397 427 463 515 542 580 662 696

 9 339 377 397 419 439 457 477 499

 8 305 335 369 390 404 419 436 451

 7 240 253 266 280 294 332 347 362 377

 6 177 185 206 219 233 247 260 274 289

 5 162 177 183 189 206 221 237 253 269

 4 144 175 178 183 190 198 206 215 202

 3 133 141 161 172 177 180 188 196 204

 2 108 115 125 135 161 172 177 180 191

 1 100 107 117 127 137 159 174 177

ANEXO III

QUADRO TRANSITÓRIO

No quadro transitório propõe-se incluir, além da referência, os escalões, já que se 
admite o princípio da evolução profissional na horizontal (progressão).

          
            Descrição   ref        Escalão/índice remuneratório

    A B C D E F G H I
Professor de posto escolar    1 100 107 117 127 137 159 174 177
Monitor de infância   2  108 115 125 135 161 172 177 180 191
Professor de posto escolar
profissionalizado   3  133 141 161 172 177 180 188 196 204
Professor primário ou animador
em educação de adultos a)   3  133 141 161 172 177 180 188 196 204 
Professor primário ou  animador
em educação de adultos b)   4  144 175 178 189 206 221 237 253 269
Monitor especial    5  162 117 178 189 206 221 237 253 269
Mestre de Oficina   6  177 185 206 219 233 247 260 274 289
Professor de 3º nível   7  240 253 266 280 294 332 347 362 377
Professor de 4º nível   8  305 335 369 390 404 419 436 451 ….

a) Professor de posto escolar com a 1ª fase do CFE
b) Professor de posto profissionalizado com a 1ª fase do CFE
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CAPITULO I 
Disposições gerais

Artigo 1º 
(Objecto)

O Estatuto do pessoal docente, adiante designado Estatuto, define os direitos e deveres, 
a estrutura de cargos, carreiras e salários, o regime disciplinar e regime de aposentação do 
mesmo pessoal.

Artigo 2º 
(Âmbito)

O Estatuto aplica-se aos docentes em efectivo exercício de funções nos estabelecimentos 
públicos de educação pré-escolar, dos ensinos básico e secundário e de educação básica de 
adultos.

Artigo 3º 
(Conceito)

Entende-se por pessoal docente aquele que, nos termos do presente Estatuto, possui 
as qualificações profissionais adequadas para o exercício de funções de docência ou de 
ensino, com carácter permanente, sequencial e sistemático.

Artigo 4º 
(Princípios de gestão)

A gestão do pessoal docente sujeita-se, em especial aos seguintes princípios:

a) Racionalidade de modo a obter o equilíbrio entre as necessidades sociais e 
organizacionais e o quadro de efectivos;

b) Gestão provisional em ordem a garantir uma adequada gestão dos efectivos;

c) Eficácia visando melhor aplicação dos recursos humanos disponíveis e a 
prossecução efectiva do interesse público no domínio da educação;

d) Flexibilidade de modo a garantir a tomada de medidas correctivas ou 
suplementares que o processo educativo recomendar;

e) Repartição equitativa dos professores qualificados pelos vários 
estabelecimentos de ensino e pelos diferentes Concelhos e Ilhas.

CAPITULO II 
Direitos e deveres

Artigo 5º 
(Direitos profissionais)

1. São garantidos ao pessoal docente os direitos estabelecidos para os funcionários 
e demais agentes do Estado em geral, bem como os direitos profissionais decorrentes do 
presente Estatuto.
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2. São direitos profissionais específicos do pessoal docente:

a) Participar no funcionamento do sistema educativo;

b) Participar na orientação pedagógica dos estabelecimentos de ensino;

c) Participar em experiências de inovação pedagógica;

d) Eleger e ser eleito para os órgãos de gestão das escolas;

e) Ter aceso à formação com vista à actualização e reforço dos conhecimentos e 
evolução na carreira;

f) Dispor dos apoios e recursos necessários ao bom exercício da profissão;

g) Dispor de segurança na actividade profissional e segurança social, nos termos 
da lei. 

3. O direito a que se refere a alínea g) do número anterior, compreende, 
nomeadamente: 

a) A protecção por acidente em serviço, nos termos da legislação aplicável, 
bem como, a prevenção e tratamento das doenças que venham a ser definidas 
em Decreto-Regulamentar, como resultando necessária e directamente do 
exercício continuado da função docente;

b) A penalização, nos termos da legislação penal aplicável, da prática de ofensa 
corporal ou outra violência sobre docente no exercício das suas funções ou 
por causa destas.

Artigo 6º 
(Deveres profissionais)

1.  O pessoal docente está obrigado ao cumprimento dos deveres estabelecidos para os 
funcionários e demais agentes do Estado em geral e dos deveres profissionais decorrentes 
do presente Estatuto.

2. Decorrendo da natureza da função exercida, cujo desempenho deve orientar-se para 
níveis de excelência, são deveres profissionais específicos do pessoal docente:

a) Contribuir para a formação e realização integral dos alunos;

b) Colaborar com todos os intervenientes do processo educativo, favorecendo a 
criação e o desenvolvimento de relações de respeito mútuo, em especial entre 
docentes, alunos, encarregados de educação e pessoal não docente.

c) Participar na organização e assegurar a realização das actividades educativas;

d) Gerir o processo de ensino-aprendizagem, no âmbito dos programas definidos;

e) Enriquecer e partilhar os recursos educativos, bem como utilizar novos meios 
de ensino que lhes sejam propostos, numa perspectiva de abertura à inovação 
e de reforço da qualidade da educação e do ensino;
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f) Corresponsabilizar-se pela preservação e uso adequado de equipamentos e 
instalações e propor medidas de melhoramento e renovação;

g) Empenhar-se e concluir as acções de formação em que participar;

h) Assegurar a realização de actividades educativas de acompanhamento 
de alunos, destinadas a suprir a ausência imprevista e de curta duração do 
respectivo docente;

i) Cooperar com os restantes intervenientes do processo educativo na detecção 
da existência de casos de crianças ou jovens com necessidades educativas 
especiais;

j) Manter os órgãos de gestão das escolas informadas sobre os problemas que se 
detectem no funcionamento das escolas e dos cursos;

k) Participar nos actos constitutivos dos órgãos de gestão das escolas.

3. Para os efeitos do disposto na alínea h) do número anterior, considera-se ausência 
de curta duração a que não for superior a cinco dias lectivos na educação pré-escolar, no 
ensino básico e na educação básica de adultos e a dez dias no ensino secundário.

4. O docente incumbido de realizar as actividades referidas na alínea h) do n.º 2 deve 
ser avisado, pelo menos, no dia anterior ao início das mesmas.

CAPÍTULO III 
Formação

Artigo 7º 
(Formação do pessoal docente)

A formação do pessoal docente desenvolve-se de acordo com os princípios orientadores 
constantes do n.º 1 do artigo 55º da Lei n.º 103/III/90, de 29 de Dezembro, adiante designada 
Lei de Bases do Sistema Educativo, competindo ao membro do Governo responsável pela 
área da educação o respectivo planeamento, coordenação e avaliação global.

Artigo 8º 
(Modalidades da formação)

1. A formação do pessoal docente compreende a formação inicial e a formação contínua 
previstas, respectivamente, nos nºs 2 e 3 do artigo 56º e no artigo 59º da Lei de Bases do 
Sistema Educativo.

2. A formação inicial visa conferir a qualificação profissional para o exercício da 
função docente.

3. A formação contínua visa desenvolver e qualificar o pessoal docente e promover a 
eficácia e a efectividade do sistema educativo, mediante a articulação entre as necessidades 
organizacionais e sociais e os planos individuais de carreira.

4. A formação do pessoal docente será regulada em diploma próprio.



636

Decreto-Legislativo nº 2/2004, de 29 de Março

CAPÍTULO IV 
Do recrutamento e selecção

Artigo 9º 
(Princípios Gerais)

1. O concurso é o processo de recrutamento e selecção normal e obrigatório do pessoal 
docente, sem prejuízo do disposto no n.º 3 do presente artigo e do disposto em legislação 
especial.

2. O recrutamento e selecção do pessoal docente rege-se pelos princípios gerais 
reguladores dos concursos na Administração Pública, nos termos e com as adaptações 
previstos no diploma a que se refere o artigo 13º.

3. Enquanto não houver professores devidamente qualificados e em número suficiente 
para o provimento dos lugares do respectivo quadro, será dispensado do concurso de 
ingresso todo aquele que tiver formação profissional específica para o exercício da 
docência, nos termos previstos no presente diploma, bem como experiência de serviço 
docente não inferior a um ano lectivo, após a conclusão do curso de formação e avaliação 
de desempenho mínima de Bom.

4. A dispensa do concurso de ingresso a que se refere o número anterior depende de 
despacho do membro do Governo responsável pela área da Educação, tendo em conta o 
disposto na alínea e) do artigo 4º e a avaliação do grau de preenchimento dos quadros 
referidos no artigo 16º.

Artigo 10º 
(Concurso interno e externo)

1. O concurso do pessoal docente pode revestir a natureza de concurso interno ou 
concurso externo.

2. O concurso interno é aberto apenas ao pessoal docente pertencente aos quadros da 
escola.

3. O concurso externo é aberto a todos os indivíduos portadores de qualificação 
profissional para a docência, podendo a ele candidatar-se em situação de prioridade o 
pessoal docente a que se refere o número anterior.

4. Por despacho do membro do Governo responsável pela educação pode ser autorizada 
a abertura de concurso externo a indivíduos que não se encontrem nas condições referidas 
no número anterior, quando a satisfação das necessidades do sistema educativo o exija.

5. O concurso externo para recrutamento de pessoal docente não se encontra sujeito às 
restrições vigentes para admissão de pessoal na função pública.

Artigo 11º 
(Requisitos gerais e específicos)

1. São requisitos gerais de admissão a concurso de provimento:
a) Ter nacionalidade cabo-verdiana ou ser nacional de país que por força de 

convenção internacional ou de lei, tenha acesso ao exercício de funções 
públicas em Cabo Verde;
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b) Possuir habilitações legalmente exigidas;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para o exercício 

das funções a que se candidata;
d) Possuir a robustez física, o perfil psiquiátrico e as características de 

personalidade indispensáveis ao exercício da função.
2. Constitui requisito físico necessário ao exercício da função docente a ausência, 

comprovada por adequado atestado médico, de quaisquer lesões ou enfermidades que 
impossibilitem o exercício da docência ou sejam susceptíveis de ser agravadas pelo 
desempenho de funções docentes.

3. A existência de deficiência física não é impedimento ao exercício de funções docentes 
se e enquanto for compatível com os requisitos exigíveis para o exercício de funções no 
grupo de docência do candidato ou do docente, nos termos de adequado atestado médico.

4. Constitui requisito psíquico necessário ao exercício de funções docentes a ausência 
de características de personalidade ou de situações anómalas ou patológicas de natureza 
neuropsiquiátrica que ponham em risco a relações com os alunos, impeçam ou dificultem o 
exercício da docência ou sejam susceptíveis de ser agravadas pelo desempenho de funções 
docentes.

5. A existência de toxicodependências a definir por despacho conjunto dos membros 
do Governo responsáveis pela educação e saúde é impeditiva do exercício de funções 
docentes.

Artigo 12º 
(Recrutamento do pessoal docente 

em regime de nomeação) 
1. O recrutamento para o ingresso do pessoal docente em regime de nomeação efectua-

se através de concurso externo. 
2. O ingresso do pessoal referido no número anterior faz-se, em regra, no escalão A da 

referência correspondente ao cargo.
3. O recrutamento para os lugares de acesso na carreira do pessoal em regime de 

nomeação é feito mediante concurso interno, aberto apenas ao pessoal docente, salvo o 
disposto no número seguinte.

4. Excepcionalmente, em casos devidamente fundamentados, podem ser recrutados 
mediante concurso externo, para lugares de acesso, indivíduos que possuam as qualificações 
profissionais legalmente exigidas para o acesso ao cargo, bem como indivíduos com grau 
de mestre ou doutor.

5. É aplicável aos números anteriores o disposto nos números 3 e 4 do artigo 9º.
Artigo 13º 

(Regulamentação)
Os concursos previstos nos artigos anteriores serão regulamentados por Decreto-

Regulamentar, ouvidas as organizações sindicais do pessoal docente.
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Artigo 14º 
(Recrutamento do pessoal docente em regime 

de contrato administrativo de provimento)
O recrutamento do pessoal em regime de contrato administrativo de provimento 

depende de um processo sumário de selecção, nos termos da lei geral.
Artigo 15º 

(Recrutamento do pessoal docente em regime 
de contrato de trabalho a termo)

A oferta de emprego para o docente em regime de contrato a termo deve ser publicitada 
por meio adequado, designadamente em jornal de expansão nacional, incluindo, 
obrigatoriamente, a função a desempenhar, o local de prestação de serviço, o prazo de 
duração e a remuneração.

CAPITULO V 
Quadros
Artigo 16º  

(Estrutura)
1. Os quadros do pessoal docente dos estabelecimentos de educação ou de ensino 

estruturam-se em:
a) Quadro do Concelho para  a educação pré-escolar, ensino básico e educação 

básica de adultos;
b) Quadro da Escola para o ensino secundário;
c) Quadro complementar.

2. O quadro do Concelho integra o pessoal que responde às necessidades permanentes 
dos estabelecimentos de educação pré-escolar e ensino básico e educação básica de adultos 
em cada concelho.

3. O quadro da Escola integra o pessoal que responde às necessidades permanentes de 
cada estabelecimento de ensino secundário.

4. O quadro complementar integra o pessoal que responde às necessidades não 
permanentes ou não previsíveis dos estabelecimentos de educação e ensino, nomeadamente, 
substituição temporária de docentes do quadro do concelho e da escola e apoio às actividades 
para as quais o pessoal disponível se mostre insuficiente.

5. O regime dos quadros será objecto de portaria conjunta dos membros do Governo 
responsáveis pela áreas da Educação e as Finanças, ouvido o membro do Governo que 
superintende a Administração Pública.

Artigo 17º  
(Adequação)

Sempre que se mostrar necessário, diploma próprio deverá adequar a organização dos 
quadros às exigências do processo educativo, respeitando os princípios estabelecidos no 
artigo 4º.
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CAPÍTULO VI 
Vinculação
Artigo 18º  

(Constituição)
1. A relação jurídica de emprego do pessoal docente constitui-se em regime de carreira, 

por nomeação e em regime de emprego, por contrato administrativo de provimento ou por 
contrato de trabalho a termo.

2. A nomeação é a modalidade normal da constituição da relação jurídica de emprego 
do pessoal docente.

3. O contrato constitui a única forma de provimento dos docentes não pertencentes ao 
quadro.

Artigo 19º  
(Nomeação)

1. A nomeação é provisória durante o período probatório e, no seu termo, converte-se, 
automaticamente, em definitiva, independentemente de quaisquer formalidades.

2. A nomeação do pessoal docente que anteriormente haja desempenhado o mesmo 
cargo em regime de contrato administrativo de provimento, com bom desempenho, há mais 
de um ano, é definitiva.

3. O período probatório em lugar de ingresso é o período correspondente a um ano 
lectivo.

4. A nomeação em lugar de acesso é definitiva.
5. O docente que durante o período probatório não revelar aptidão comprovada pela 

avaliação de desempenho pode ser exonerado pela entidade que o tiver nomeado.
6. A avaliação de desempenho considerada negativa durante o período probatório 

implica a exoneração do cargo.
Artigo 20º  

(Contrato administrativo de provimento)
1. Por conveniência de serviço podem ser recrutados, mediante contrato administrativo 

de provimento, indivíduos que reunam todos os requisitos legais exigidos para o ingresso 
nas carreiras do pessoal docente.

2. A relação jurídica de emprego do pessoal em regime de contrato administrativo de 
provimento cessa por mútuo acordo, por caducidade, por oposição à renovação do contrato 
pela Administração e por rescisão do contrato pelo docente, dependendo estes dois últimos 
casos de aviso prévio de noventa dias, sob pena de indemnização.

Artigo 21º  
(Contrato de trabalho a termo)

1. Por conveniência de serviço, podem ser recrutados, mediante contrato de trabalho 
a termo, indivíduos que não detenham todas as qualificações profissionais exigidas, desde 
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que possuam as habilitações literárias de base consideradas suficientes para o exercício das 
funções docentes para as quais são contratadas.

2. Os contratos de trabalho a termo terão a duração prevista apenas para um ano 
lectivo e consideram-se renovados para o ano lectivo subsequente, independentemente de 
quaisquer outras formalidades, incluindo o visto do Tribunal de Contas, se o interessado, 
com a avaliação de desempenho mínima de Bom em relação ao ano lectivo imediatamente 
anterior, o requerer até 15 de Agosto de cada ano e houver conveniência para o serviço.

3. A conveniência de serviço referida no número anterior, deverá ser declarada, sempre 
que possível, com antecedência mínima de trinta dias em relação ao ano lectivo seguinte.

4. Os docentes cujos contratos de trabalho a termo forem renovados nos termos 
previstos no n.º 2 terão direito às remunerações correspondentes aos meses de Agosto e 
Setembro.

5. Os docentes cujos contratos de trabalho a termo não forem renovados nos termos 
previstos no n.º 2 terão direito às remunerações correspondentes até 31 de Agosto do ano 
lectivo a que se reporta o contrato.

Artigo 22º  
(Remissão)

A relação jurídica de emprego do pessoal docente aplica-se a Lei n.º 102/IV/93, de 31 
de Dezembro, em tudo quanto não contrarie as disposições deste Estatuto.

Artigo 23º  
(Natureza da constituição da relação jurídica 

de emprego do pessoal docente)

1. A constituição da relação jurídica de emprego do pessoal docente entende-se sempre 
feita por conveniência urgente de serviço, nos termos do Decreto-Lei n.º 46/89 de 26 de 
Junho, sendo-lhe devidas as respectivas remunerações base a partir da data da sua entrada 
em exercício de funções.

2. Se ao recrutamento do pessoal docente for recusado visto do Tribunal de Contas, a 
recusa não origina para o interessado, a perda da qualidade de docente, salvo se for a falta 
daquela qualidade o fundamento da recusa.

3. Até ao conhecimento oficial pelo serviço competente do departamento governamental 
responsável pela educação da recusa do visto, são devidas as remunerações base aos 
interessados, na qualidade de docente do quadro.

4. Conhecida a recusa do visto do Tribunal de Contas a que se refere o n.º 2, cessarão 
de imediato as respectivas remunerações base na qualidade de docente do quadro geral e, 
para o efeito, o serviço referido no número anterior informar o interessado.

5. Os docentes referidos nos n.ºs 3 e 4 manter-se-ão, porém, ao serviço até ao termo do 
respectivo ano lectivo, sendo-lhe devidas remunerações base na qualidade de docente não 
pertencente ao quadro.
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6. O disposto no número anterior não é aplicável nos casos em que a recusa se 
fundamentar na falta de posse da respectiva habilitação profissional ou em inibição para 
o exercício da função pública, situações em que o interessado cessar imediatamente o 
exercício de funções.

CAPÍTULO VII 
Desenvolvimento profissional

Secção I 
Princípios  gerais

Artigo 24º 
(Instrumentos)

A evolução e o desenvolvimento profissional do pessoal docente em regime de 
nomeação efectua-se através de:

a) Promoção;

b) Progressão.

Artigo 25º 
(Promoção)

1. A promoção é a mudança do docente de um cargo para o imediatamente superior 
daquele que detém dentro da respectiva carreira.

2. A promoção depende da verificação cumulativa das seguintes condições:

a) Existência de vagas;

b) Tempo mínimo de serviço no cargo imediatamente inferior, de acordo com o 
regime legalmente estabelecido;

c) Desempenho satisfatório;

d) Aprovação em concurso;

e) Formação, quando a lei o exija.

3. Sempre que a promoção corresponda a ascensão do docente para referência não 
imediatamente superior, a integração na referência de acesso far-se-á no escalão a que 
corresponde índice imediatamente superior ao detido no cargo de origem.

4. Quando a promoção corresponda a ascensão do docente para a referência 
imediatamente superior, a integração far-se-á no mesmo escalão do cargo anteriormente 
detido.

Artigo 26º 
(Progressão)

1. A progressão é a mudança do docente de um escalão para o imediatamente superior 
dentro da mesma referência.
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2. A progressão na carreira docente depende da verificação cumulativa das seguintes 
condições:

a) Três anos de serviço efectivo e ininterrupto no escalão imediatamente 
inferior;

b) Avaliação de desempenho satisfatório.
3. A contagem do tempo de serviço para efeitos de progressão é suspensa quando o 

desempenho for considerado deficiente, nos termos do número 2 do artigo 32º.
Secção II 

Condições e acesso na carreira
Subcção I 

Tempo de serviço efectivo em funções docente
Artigo 27º 

(Serviço efectivo prestado em funções docentes)
Não são considerados na contagem de tempo de serviço efectivo prestado em funções 

docentes, para efeitos de aposentação, progressão e promoção na carreira docente, os 
períodos referentes a:

a) Licença sem vencimento até 90 dias;
b) Licença sem vencimento de longa duração;
c)  Licença sem vencimento para acompanhamento do cônjuge colocado no 

estrangeiro;
d) Tempo que por virtude de disposição legal for considerado perdido para 

efeitos de antiguidade, bem como o de ausência ilegal de serviço.
Artigo 28º 

(Equiparação a serviço docente efectivo)
1.  É equiparado a serviço efectivo em funções docentes para efeitos de progressão e 

promoção na carreira:
a)  O exercício dos cargos de Presidente da República, deputado da Assembleia 

Nacional a título profissional, membro do Governo, Presidente de Câmara 
Municipal e de comissão administrativa ou vereadores profissionalizados;

b)  O exercício dos cargos de director de gabinete do Presidente da República, 
chefe da respectiva Casa Civil, director de gabinete do Presidente da 
Assembleia Nacional, dos membros do Governo e, bem assim, de conselheiro 
do Presidente da República e do Primeiro-Ministro e de assessor dos outros 
membros do Governo ou de outros por lei a eles equiparados;

c)  O exercício de cargo de reconhecido interesse público, desde que seja de 
carácter transitório e incompatível com a função docente;

d) O exercício de funções dirigentes nos termos da lei geral.
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2.  O interesse público referido na alínea c) do número anterior é reconhecido pelo 
membro de Governo responsável pela área da Educação.

Subsecção II 
Avaliação de Desempenho

Artigo 29º 
(Objectivos)

São objectivos da avaliação de desempenho:

a)  Melhorar a qualidade da educação e do ensino ministrados;

b)  Adequar a organização do sistema educativo às necessidades educacionais;

c)  Melhorar a prestação pedagógica e a qualidade profissional dos docentes;

d)  Valorizar e aperfeiçoar o trabalho dos docentes.

Artigo 30º 
(Incidência)

A avaliação de desempenho do pessoal incide sobre a actividade lectiva desenvolvida 
pelos docentes na educação e no ensino, tendo em conta as suas qualificações profissionais 
e científicas e é reportada a períodos de tempo específicos.

Artigo 31º 
(Tipos de avaliação)

1. A avaliação de desempenho do pessoal docente é comum ou especial.

2. O processo comum de avaliação de desempenho efectua-se, anualmente e em relação 
ao ano lectivo anterior, tendo lugar nos meses de Julho a Setembro.

3.  O processo especial de avaliação visa proporcionar aos docentes:

a)  A possibilidade de acelerar a promoção na carreira por força da 
especialização;

b)  A correcção de classificação negativa na avaliação de desempenho.

4.  Os docentes podem requerer a abertura de processo especial nas seguintes 
situações:

a)  Frequência com êxito de cursos de especialização;

b)  Classificação negativa na avaliação de desempenho.

Artigo 32º 
(Classificação negativa)

1. A atribuição da classificação negativa terá os efeitos previstos na lei geral, 
designadamente, no Estatuto dos Agentes da Administração Pública.

2. A atribuição de classificação negativa determina a suspensão na contagem do tempo 
de serviço relativo ao período a que a avaliação de desempenho se reporta.
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3. A atribuição de duas classificações negativas é condição suficiente para instauração 
de processo disciplinar, por incompetência profissional.

Artigo 33º 
(Mérito Excepcional)

1. O Conselho de Ministros pode atribuir ao pessoal docente, mediante proposta do 
membro do Governo responsável pela área da Educação, menções de mérito excepcional 
em situações de relevante desempenho.

2. A atribuição de mérito excepcional deve especificar os seus efeitos, permitindo, 
alternativamente:

a) Redução do tempo de serviço para efeitos de promoção ou progressão;
b) Promoção na respectiva carreira independen-temente de concurso.

Artigo 34º 
(Regulamentação)

A avaliação de desempenho nos termos definidos neste estatuto, será regulamentado 
em diploma próprio.

Secção III 
Carreira docente

Artigo 35º 
(Grupos)

O pessoal docente constitui um corpo de agentes especializados da Função Pública 
e integra o grupo de professores profissionalizados, que consta do mapa I anexo a este 
diploma e que dele faz parte integrante.

Artigo 36º 
(Níveis de educação ou ensino)

O pessoal docente distribui-se pelos seguintes níveis de educação ou ensino:
a)  Educação Pré-Escolar;
b)  Ensino Básico;
c)  Ensino Secundário;
d)  Educação Básica de Adultos.

Artigo 37º 
(Transição entre níveis de ensino)

1. Os docentes podem transitar entre os diversos níveis de ensino a que se refere o 
artigo anterior, sem prejuízo do disposto nos números seguintes.

2. A transição fica condicionada à existência de vagas e à posse das habilitações 
pedagógicas, científicas, técnicas, ou artísticas adequadas para o nível de ensino pretendido 
pelo docente.
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3. A mudança de nível não afecta os direitos adquiridos, salvo os inerentes ao efectivo 
exercício do cargo anterior, contando-se, para todos os efeitos, o tempo de serviço docente 
prestado ou a ele equiparado.

Artigo 38º 
(Carreiras)

1. O grupo de professores profissionalizados integra os seguintes cargos:
I. Nível de educação pré-escolar:

a) Educador de Infância Adjunto;
b) Educador de Infância;
c) Educador de Infância de Primeira;
d) Educador de Infância Principal.

II. Nível de ensino básico:
a) Professor de Ensino Básico;
b) Professor do Ensino Básico de Primeira;
c) Professor do Ensino Básico Principal;
d) Professor do Ensino Básico Superior;

III. Nível de ensino secundário:
a) Professor do Ensino Secundário Adjunto, Mestre de Oficina Qualificado, 

Animador de Educação Física e Desportiva e Animador de Educação 
Artística;

b) Professor do Ensino Secundário;
c) Professor do Ensino Secundário de Primeira;
d) Professor do Ensino Secundário Principal.

IV. Nível de educação básica de adultos:
a)  Animador em Educação de Adultos;
b)  Animador em Educação de Adultos de Primeira;
c)  Animador em Educação de Adultos Principal;
d)  Animador em Educação de Adultos Superior.

2. A distribuição por referências e escalões dos cargos a que se refere o presente artigo 
é a que consta do anexo I ao presente diploma, de que faz parte integrante.

Artigo 39º 
(Recrutamento dos professores profissionalizados)

1. Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 9º, o recrutamento para os cargos que 
integram o grupo de professores profissionalizados é feito mediante concurso e obedece às 
seguintes regras:
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I. Nível de educação pré-escolar:

a) Educador de Infância Adjunto, de entre indivíduos habilitados com o 10º 
ano de escolaridade e curso específico de três anos, ou de entre indivíduos 
habilitados com o 12º ano de escolaridade e curso específico de pelo menos 
um ano, devendo ambos os cursos serem criados por portaria do membro do 
Governo responsável pela área da educação ou oficialmente reconhecido nos 
termos da lei;

b) Educador de Infância, de entre indivíduos habilitados com curso específico 
devidamente reconhecido, de entre indivíduos habilitados com curso superior 
específico que não confira grau de licenciatura ou ainda de entre os educadores 
de infância adjunto com, pelo menos, cinco anos de efectivo exercício de 
funções e avaliação de desempenho mínima de Bom;

c) Educador de Infância de Primeira, de entre os educadores de infância com, 
pelo menos, quatro anos de efectivo exercício de funções e avaliação de 
desempenho mínima de Bom ou de entre indivíduos habilitados com curso 
superior específico que confira grau de licenciatura;

d) Educador de Infância Principal de entre os educadores de infância de primeira 
com pelo menos cinco anos de efectivo serviço e avaliação de desempenho 
mínima de Bom.

II. Nível de ensino básico:

a) Professor de Ensino Básico, de entre indivíduos habilitados com o curso do 
Magistério Primário;

b) Professor do Ensino Básico de Primeira, de entre indivíduos habilitados 
com o curso do Instituto Pedagógico ou com curso específico devidamente 
reconhecido ou ainda de entre os professores de ensino básico com pelo menos 
quatro anos de exercício efectivo de funções e avaliação de desempenho 
mínima de Bom;

c)  Professor do Ensino Básico Principal, de entre indivíduos habilitados com 
curso superior que não confira grau de licenciatura em ensino básico ou em 
gestão e supervisão pedagógicas, ou ainda de entre professores do ensino 
básico de primeira, com pelo menos, quatro anos de efectivo exercício de 
funções e avaliação de desempenho mínima de Bom;

d) Professor do Ensino Básico Superior, de entre indivíduos habilitados com 
curso superior que confira grau de licenciatura em ensino básico ou em gestão 
e supervisão pedagógicas ou ainda de entre professores do ensino básico 
principal com, pelo menos, cinco anos de efectivo exercício de funções e 
avaliação de desempenho mínima de Bom.
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III. Nível de ensino secundário:

a) Professor do Ensino Secundário Adjunto, de entre indivíduos habilitados com 
o Curso de Formação de Professores do Ensino Básico Complementar, ou 
com curso superior que não confira grau de licenciatura, ou equiparado, sem 
qualificação profissional para docência, com pelo menos 3 anos de experiência 
no ensino secundário e com avaliação de desempenho mínima de Bom;

b) Mestre de Oficina Qualificado, de entre indivíduos habilitados com o 12º ano 
de escolaridade e curso específico de, pelo menos, um ano, criado por portaria 
do membro do Governo responsável pela área da Educação ou oficialmente 
reconhecido, nos termos da lei;

c) Animador de Educação Física e Desportiva e Animador de Educação 
Artística, de entre indivíduos habilitados com o 12º ano de escolaridade e 
curso específico de, pelo menos, um ano, criado por portaria do membro do 
Governo responsável pela área da educação ou oficialmente reconhecido, nos 
termos da lei;

d) Professor do Ensino Secundário, de entre professores do Ensino Secundário 
Adjunto, Mestres de Oficina Qualificados, Animadores de Educação Física 
e Desportiva e Animadores de Educação Artística com, pelo menos, quatro 
anos de efectivo exercício de funções e avaliação de desempenho mínima 
de Bom, de entre indivíduos com curso superior na área de educação ou 
ensino que não confira grau de licenciatura ou de entre indivíduos com curso 
superior que confere grau de licenciatura, sem qualificação profissional para 
o exercício da docência desde que possuam 3 anos de experiência docente;

e) Professor do Ensino Secundário de Primeira, de entre indivíduos habilitados 
com curso superior na área de educação ou ensino que confira grau de 
licenciatura ou de entre professores de Ensino Secundário com pelo menos 
quatro anos de efectivo exercício de funções e avaliação de desempenho de 
Bom;

f) Professor de Ensino Secundário Principal de entre professores do Ensino 
Secundário de Primeira com pelo menos cinco anos de exercício efectivo de 
funções e avaliação de desempenho mínima de Bom, ou de entre indivíduos 
com grau de mestrado ou doutoramento.

IV. Nível de educação básica de adultos:

a)  Animador em Educação de Adultos, de entre indivíduos habilitados com 
curso de Magistério Primário;

b)  Animador em Educação de Adultos de Primeira, de entre animadores em 
educação de adultos que tenham feito a 2ª fase do curso de formação em 
exercício, ou de entre os indivíduos diplomados pelo Instituto Pedagógico, e 
com estágio na área de educação de adultos;
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c)  Animador em Educação de Adultos Principal, de entre indivíduos habilitados 
com curso superior que não confira grau de licenciatura em áreas relevantes 
para a educação e alfabetização de adultos, ou ainda de entre os animadores 
em educação de adultos de primeira, com pelo menos quatro anos de efectivo 
exercício de funções e avaliação de desempenho mínima de Bom;

d)  Animador em Educação de Adultos Superior, de entre indivíduos habilitados 
com curso superior que confira grau de licenciatura em ensino básico, gestão 
e supervisão pedagógicas ou áreas de particular interesse para a educação de 
adultos ou ainda de entre os animadores em educação de adultos principal, 
com pelo menos cinco anos de efectivo exercício de funções e avaliação de 
desempenho mínima de Bom.

2. Os indivíduos habilitados com curso superior que confira ou não o grau de licenciatura, 
sem qualificação profissional para o exercício da docência, com pelo menos 3 anos de 
efectivo exercício da docência e avaliação de desempenho mínima de Bom ingressam no 
grupo de professores profissionalizados nos termos do número seguinte.

3. Salvo o disposto no presente diploma, o ingresso a que se refere o número anterior 
depende de aprovação em concurso e far-se-á no cargo e escalão correspondentes aos 
detidos pelo docente antes de entrar no grupo de professores profissionalizados.

4. Para efeitos do presente diploma consideram-se habilitados na área do ensino ou 
possuidores de qualificação profissional para o exercício da docência os indivíduos que, 
tiverem concluído, com aproveitamento, cursos oficialmente criados para a formação 
de professores para os diversos níveis de ensino, nos termos do presente diploma, ou 
superiormente reconhecidos nos termos legais.

5. Consideram-se igualmente habilitados na área do ensino, ou possuidores de 
qualificação profissional para o exercício da docência os indivíduos que, após a conclusão 
de curso superior na área do ensino que não confira grau de licenciatura, completarem este 
grau no ramo científico.

Secção IV 
Aquisição de outras habilitações e capacitações

Artigo 40º 
(Aquisição de outras habilitações por docentes 

profissionalizados com licenciatura)
1. A aquisição por docentes profissionalizados com licenciatura, integrados na carreira, 

do grau de mestre em Ciências da Educação ou domínio directamente relacionado com a 
docência determina, para efeitos de progressão na carreira, a bonificação de dois anos no 
tempo de serviço de docente.

2. A aquisição, por docentes profissionalizados com licenciatura ou mestrado, integrados 
na carreira, do grau de doutor em Ciências da Educação ou em domínio directamente 
relacionado com a docência determina, para efeitos de progressão na carreira, a bonificação 
de três anos no tempo de serviço de docente.
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Artigo 41º 
(Aquisição de novas habilitações por docentes profissionalizados)

1. A aquisição de licenciatura em domínio directamente relacionado com a 
docência por professores profissionalizados integrados na carreira determina a mudança, 
independentemente de concurso, para a referência correspondente ao cargo para o qual o 
docente teria ingressado com esse grau, em escalão a que corresponda o índice remuneratório 
imediatamente superior ao detido no cargo anterior.

2. Para efeitos do disposto na primeira parte do número anterior, considera-se domínio 
directamente relacionado com a docência aquele a que corresponda uma ou mais áreas de 
formação do plano de estudos do ensino secundário.

3- O disposto no n.º 1 é aplicável aos docentes profissionalizados que obtenham uma 
formação em domínio directamente relacionado com a docência, quando, por esse facto, 
venham a preencher os requisitos de recrutamento para um novo cargo da carreira.

Secção V 
Intercomunicabilidade

Artigo 42º 
(Intercomunicabilidade)

1. Os professores habilitados com curso superior que confira ou não grau de licenciatura, 
integrados na carreira docente, podem transitar para lugares de ingresso ou acesso na 
carreira de pessoal técnico, independentemente de concurso, com integração na referência 
e escalão equivalentes aos detidos na carreira anterior.

2. Os funcionários do quadro técnico habilitados com curso superior na área do 
ensino ou com curso superior sem qualificação profissional para a docência, desde que, 
no segundo caso, tenham, pelo menos, cinco anos de experiência docente e avaliação de 
desempenho mínima de Bom, bem como os inspectores da educação podem transitar para 
a carreira docente, independentemente de concurso, com integração na referência e escalão 
equivalentes aos detidos nas carreiras anteriores.

3. Para efeitos do disposto no número 2 do presente artigo, considera-se equivalentes 
a mesma referência e escalão e não a correspondência remuneratória.

4. A transição a que se referem os números anteriores é feita por despacho conjunto dos 
membros de governo responsáveis pela Educação, Administração Pública e Finanças.

CAPÍTULO VIII 
Remunerações

Artigo 43º 
(Sistema retributivo)

O sistema retributivo da função docente é composto pela:
a)  Remuneração base;

b)  Suplementos.
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Artigo 44º 
(Remunerações de base)

1. A estrutura da remuneração base do pessoal docente é a constante do anexo II do 
presente diploma de que faz parte integrante.

2. À remuneração base passa a corresponder um índice para o qual se obtém a expressão 
monetária através da sua multiplicação pelo montante atribuído ao respectivo índice 100.

3. O valor do índice 100 é fixado por Decreto Regulamentar.
4. A remuneração base integra:

a)  A remuneração do cargo que é igual a cinco sextos da remuneração base;
b)  A remuneração do exercício que é igual a um sexto da remuneração base.

Artigo 45º 
(Remunerações do pessoal contratado)

1. Ao exercício de funções docentes em regime de contrato administrativo de provimento 
e de contrato a termo corresponderá remuneração a fixar no respectivo contrato, a qual não 
poderá ser inferior à remuneração base dos docentes integrados na carreira, incluindo os do 
quadro transitório, salvo o disposto no número seguinte.

2. Nos casos de contratação a tempo parcial ou em acumulação de funções, a remuneração 
é calculada com base no disposto no n.º 1, devendo ser proporcional ao número de tempos 
lectivos constante do contrato.

Artigo 46º 
(Suplementos)

1. Os suplementos são atribuídos em função das particularidades específicas da prestação 
de trabalho e só podem ser considerados aqueles que se fundamentem em Decreto-Lei.

2. O diploma referido no número anterior definirá o regime e as condições de atribuição 
de cada suplemento.

CAPÍTULO IX 
Condições de trabalho

Secção I  
Duração do trabalho semanal

Artigo 47º 
(Regime geral)

O pessoal docente rege-se em matéria de duração de trabalho pelas disposições 
constantes desta secção. 

Artigo 48º 
(Serviço docente obrigatório)

1. O serviço docente obrigatório é a actividade laboral que deve, necessariamente, ser 
desempenhada na escola.
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2. O serviço docente obrigatório compreende uma componente lectiva e uma 
componente não lectiva. 

Artigo 49º 
(Duração da componente lectiva)

1. O pessoal docente em exercício de funções é obrigado à prestação de 27 horas 
semanais de serviço.

2.  A componente lectiva é de 22 horas por semana, sem prejuízo do disposto no artigo 
51º e no n.º 2 do artigo 54º.

3. A distribuição de serviço lectivo é da responsabilidade do responsável máximo, a 
nível do estabelecimento de educação ou de ensino, e deve ser processada até uma semana 
antes do início do ano lectivo.

4. Por conveniência de serviço, a distribuição do serviço lectivo pode ser alterada no 
decurso do ano lectivo.

5. A prestação do trabalho diário não pode ultrapassar cinco horas lectivas, salvo 
disposição legal em contrário.

Artigo 50° 
(Dispensa da componente lectiva)

1. Os docentes de nomeação definitiva incapacitados ou diminuídos para o cumprimento 
integral da componente lectiva podem ser, por decisão da Junta de Saúde, total ou 
parcialmente dispensados da referida componente, em termos a regulamentar por portaria 
do membro do Governo responsável pela educação, desde que verificados comulativamente 
as seguintes condições:

a) Ser portador de doença, inexistente à data do recrutamento que afecte 
directamenteo exercício da função docente; 

b) Ser a doença resultado do exercício da função docente ou ser por este 
agravado; 

c) Ser possível o desempenho de tarefas compatíveis em quaisquer serviços 
ligados à educação e ensino;

d) Ser possível a recuperação para o cumprimento integral do exercício de 
funções no prazo máximo de dois anos.

2. A apresentação à Junta de Saúde para efeitos do nº 1 tem lugar por iniciativa 
do docente ou, quando se verifiquem indícios de perturbação fisica ou psíquica que 
comprometa o normal desempenho das funções, por decisão do órgão de gestão do 
respectivo estabelecimento de educação ou de ensino, caso em que a submissão à Junta de 
Saúde se considera de manifesta urgência.

3. Os docentes dispensados nos termos do n° 1 serão obrigatoriamente apresentados à 
Junta de Saúde de seis em seis meses, para confirmação da dispensa ou passagem à situação 
de cumprimento integral da componente lectiva.
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4. Não se verificando as condições exigidas ou prolongando-se a doença ou incapacidade 
para além do prazo de dois anos, o docente é mandado apresentar à Junta de Saúde para 
efeitos de declaração de incapacidade para o exercício de funções docentes.

5. O docente que for considerado pela Junta de Saúde incapaz para o exercício de 
funções docentes mas apto para o desempenho de outras pode requerer a sua transferência 
nos termos da lei geral.

Artigo 51º 
(Redução da Componente lectiva)

1.  Após 15, 20, 25, e 30 anos de serviço docente, com a avaliação de desempenho 
mínima de Bom, os docentes da educação pré-escolar, do ensino básico, do ensino secundário 
e da educação básica de adultos, que não tenham sofrido qualquer pena disciplinar nos 
últimos cinco anos, terão direito a reduções de 2, 4, 6 e 8 horas, respectivamente, sobre a 
carga horária semanal da componente lectiva. 

2.  Na educação pré-escolar, no ensino básico e na educação básica de adultos, não 
sendo praticável a redução da carga horária semanal, será atribuído, a título de compensação, 
um subsídio de 10, 20, 30 e 40 por cento sobre a remuneração base, após 15, 20, 25 e 30 
anos de serviço docente, respectivamente.

3.  Há igualmente redução da componente lectiva durante o período em que o 
docente exerce actividades nos órgãos de gestão dos estabelecimentos em termos a serem 
regulamentados por despacho do membro do Governo responsável pela Educação.

4. Os docentes apenas podem beneficiar da redução de carga horária a um só título 
e, no caso de a vários títulos poderem usufruir desse direito, optarão por qualquer das 
reduções a que são hábeis, salvo situações excepcionais fundadas em interesse relevante 
para a educação, em que haverá acumulação de redução de carga horária até ao limite 
fixado por despacho do membro de governo responsável pela área de educação.

5. O docente que preenche os requisitos exigidos fica habilitado aos benefícios 
referidos nos números 1, e 2, desde que requeira a redução de tempo de serviço lectivo ou 
a percepção do subsídio fixado, até 31 de Agosto de cada ano, sob pena de os benefícios só 
terem lugar no ano lectivo seguinte.

6. Para efeitos da aplicação no número 1 do presente artigo, considera-se como serviço 
docente todo o trabalho realizado pelo docente a nível do estabelecimento de educação ou 
de ensino, sem prejuízo do exercício de outras funções equiparadas ao serviço docente nos 
termos da lei.

Artigo 52º 
(Componente não lectiva)

1. A componente não lectiva do pessoal docente abrange a realização de trabalho a 
nível individual e a prestação de trabalho a nível do estabelecimento de educação ou de 
ensino.
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2. O trabalho a nível individual pode compreender, para além da preparação das aulas 
e do processo ensino-aprendizagem, a elaboração de estudos e de trabalhos de investigação 
de natureza pedagógica ou científico-pedagógica.

3. O trabalho a nível do estabelecimento de educação ou de ensino deve integrar-se 
nas respectivas estruturas pedagógicas com objectivo de contribuir para a realização do 
projecto educativo da escola, podendo compreender:

a)  A colaboração em actividades de complemento curricular que visem promover 
o enriquecimento cultural e a inserção dos educandos na comunidade;

b)  A informação e orientação educacional dos alunos, em colaboração com as 
famílias e com as estruturas escolares locais;

c)  A participação em reuniões de âmbito pedagógico, legalmente convocadas;
d)  A participação promovida nos termos legais ou devidamente autorizada, em 

acções de formação contínua ou em congressos, conferências seminários e 
reuniões para estudo e debate de questões e problemas relacionados com 
actividade docente;

e)  A substituição de outros docentes do mesmo estabelecimento de educação ou 
de ensino, nos termos da alínea h) do n.º 2 do artigo 6º; 

f)  A realização de estudos e de trabalhos de investigação que, entre outros 
objectivos, visem contribuir para a promoção do sucesso escolar e 
educativo;

g)  Participar na realização, de trabalhos de matrículas, distribuição de turmas e 
elaboração de horário.

4. Por portaria do membro do Governo responsável pela educação serão definidas as 
condições em que pode ainda ser determinada uma redução total ou parcial da componente 
lectiva, nos casos previstos nas alíneas a), b) e f) do número anterior.

Artigo 53º 
(Serviço docente extraordinário)

1. Considera-se serviço docente extraordinário aquele que, por determinação do órgão 
de gestão do estabelecimento de educação ou de ensino, for prestado além do número de 
horas da componente lectiva a cujo cumprimento o docente está obrigado.

2. Considera-se ainda serviço extraordinário o que for prestado nos termos da alínea e) 
do n.º 3 do artigo anterior.

3. O docente não pode recusar-se ao cumprimento do serviço extraordinário que lhe for 
distribuído resultante de situações ocorridas no decurso do ano lectivo. 

4. O serviço docente extraordinário não pode exceder quatro horas semanais, salvo 
casos excepcionais devidamente fundamentados e autorizados pelo Secretário-Geral 
do departamento governamental responsável pela educação, o qual poderá delegar tal 
competência no responsável pelo serviço central encarregado da gestão financeira.
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5. Para efeitos do disposto no número anterior não é considerado o serviço docente 
extraordinário previsto no n.º 2.

6. A remuneração do serviço docente extraordinário é fixada por portaria conjunta dos 
membros do governo responsáveis pela Educação e as Finanças.

7. Salvo o disposto nos números anteriores o serviço docente extraordinário obedece 
aos limites e regras previstos na lei.

Artigo 54º 
(Serviço docente nocturno)

1. Considera-se serviço docente nocturno o que for prestado para além das 19 horas.
2. Em regime de serviço docente nocturno a componente lectiva é de 15 horas 

semanais.
Secção II 

Férias, faltas e licenças
Subsecção I 

Regime geral
Artigo 55º 

(Princípio Geral)
Ao pessoal docente aplica-se a legislação geral em vigor na Função Pública em matéria 

de férias, faltas e licenças, com as adaptações constantes da presente secção.
Subsecção II 

Férias
Artigo 56º 

(Direito de férias)
O pessoal docente tem direito, em cada ano, a trinta e três dias úteis de férias.

Artigo 57º 
(Período de férias)

1. As férias do pessoal docente em exercício são gozadas entre o termo de um ano 
lectivo e o início do ano lectivo seguinte.

2. Por motivos ponderosos, pode ser autorizado o gozo de férias fora do período 
referido no número anterior desde que seja assegurada a substituição do docente nos termos 
da alínea e) do n.º 3 do artigo 52º.

3. O período ou períodos de férias são marcadas, até 30 de Abril de cada ano, tendo 
em consideração os interesses dos docentes e a conveniência da escola, sem prejuízo de 
em todos os casos ser assegurado o funcionamento dos estabelecimentos de educação ou 
de ensino.

4. Não se verificando acordo, as férias serão marcadas pelo órgão de gestão do 
estabelecimento de educação ou de ensino, nos termos previstos no n.º 1.
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Artigo 58º 
(Acumulação)

As férias respeitantes a determinado ano podem, por conveniência de serviço ou 
por interesse do docente, ser gozadas no ano civil imediato, em acumulação com as 
vencidas neste, até ao limite de quarenta e cinco dias úteis, salvaguardados os interesses 
do estabelecimento de educação ou de ensino, e mediante acordo do respectivo órgão de 
gestão.

Artigo 59º 
(Proibição de interrupção de gozo das férias)

Durante o gozo do período de férias o pessoal docente não deve ser convocado para 
realização de quaisquer tarefas.

Subsecção III 
Interrupção da actividade lectiva

Artigo 60º 
(Interrupção da actividade)

1. O pessoal docente usufrui nas épocas do Natal e do Carnaval, bem como no lapso 
de tempo que decorre entre o termo do ano lectivo e o início do ano lectivo seguinte, 
de períodos de interrupção da actividade lectiva docente, tendo em conta os interesses e 
recursos disponíveis dos estabelecimentos de educação ou de ensino.

2. O disposto no número anterior não prejudica o direito às férias previsto nos artigos 
56º e 57º.

Artigo 61º 
(Comparência no estabelecimento de ensino)

1. Durante os períodos de interrupção da actividade docente, os docentes podem ser 
convocados pelo órgão de gestão dos respectivos estabelecimentos de educação ou de 
ensino para o cumprimento de tarefas de natureza pedagógica ou acções de formação, 
consideradas de interesse para o sistema educativo, para a escola e para o professor.

2. A direcção da escola elaborará mapas de distribuição de tarefas, de acordo com os 
interesses da escola e das necessidades a satisfazer, com vista a distribui-las equitativamente 
pelos docentes.

Subsecção IV 
Faltas, licenças e dispensas

Artigo 62º 
(Faltas)

1. Falta é ausência do docente durante a totalidade ou parte do período diário de 
presença obrigatória no estabelecimento de educação ou de ensino ou em local a que se 
deva deslocar em exercício de funções.
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2. É considerado um dia de falta a ausência a um número de horas igual ao quociente da 
divisão por cinco de número de horas de serviço lectivo semanal ou equiparado distribuído 
ao docente.

3. As faltas por períodos inferiores a um dia são adicionadas no decurso do ano lectivo, 
para efeitos do disposto no número anterior.

Artigo 63º 
(Faltas a exames e reuniões)

1. É considerada falta a um dia:

a)  A ausência do docente a serviço de exames;

b)  A ausência do docente a reuniões de avaliação de alunos.

2. A ausência a outras reuniões de natureza pedagógica convocadas nos termos da lei 
é considerada falta do docente a dois tempos lectivos.

Artigo 64º 
(Faltas justificadas)

1. São justificadas as faltas dadas pelo docente nos termos previstos no estatuto do 
trabalhador-estudante, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

2. Os docentes podem utilizar a regalia prevista no número anterior desde que os estudos 
que estejam a frequentar se destinem a melhorar a sua situação profissional na docência ou 
tenham em vista a obtenção de grau superior ou de pós-graduação, não podendo, contudo, 
o seu gozo acarretar prejuízos para o serviço docente.

3. As faltas a serviços de exames, bem como a reuniões de avaliação de alunos, apenas 
podem ser justificadas por motivo inadiável ou de força maior, designadamente doença 
ou acidente devidamente comprovados, isolamento profiláctico, falecimento de familiar 
e nascimento de filho, ou em virtude de imposição legal ou cumprimento de decisão 
administrativa e judicial.

Artigos 65º 
(Faltas para prestação de provas em estabelecimento de ensino)

Aos docentes abrangidos pelo regime de faltas para prestação de provas em 
estabelecimento de ensino pode ser distribuído serviço lectivo extraordinário no início 
do ano escolar, sendo obrigatório o respectivo cumprimento, excepto nos dias em que 
beneficiem das dispensas ou faltas previstas na legislação sobre trabalhadores-estudantes.

Artigo 66º 
(Bonificação da assiduidade)

Aos docentes que no decurso do ano lectivo não derem faltas, ainda que justificadas, 
é concedida uma bonificação anual de tempo de férias de cinco dias úteis a serem gozados 
entre o termo de um ano lectivo e o início do ano lectivo seguinte.
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Artigo 67º 
(Licenças para formação)

1. Os docentes de nomeação definitiva podem ser colocados em comissão eventual de 
serviço para efeitos de formação profissional e especialização, no país ou no exterior, nos 
termos definidos na lei.

2. Os docentes podem ainda beneficiar de licenças para especialização ou investigação, 
em termos e condições a fixar por portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis 
pelas áreas da Educação e da Administração Pública.

Artigo 68º 
(Licença sem vencimento)

1. Os professores têm direito à licença sem vencimento nos termos definidos na lei 
geral, salvo o disposto no número seguinte.

2. O regresso ao serviço de pessoal docente na situação de licença sem vencimento 
considera-se sempre autorizado por urgente conveniência de serviço, produzindo os seus 
efeitos a partir da data indicada no respectivo despacho.

Artigo 69º 
(Dispensas)

Os docentes podem beneficiar de dispensas de serviço docente para participarem em 
acções que visem a actualização profissional e consequente melhoria de desempenho. 

Secção III 
Acumulações

Artigo 70º 
(Acumulação de funções)

1. Pode ser permitida a professores do ensino público a acumulação de funções em 
estabelecimentos de ensino privado, desde que daí não resultem prejuízos para o ensino 
público.

2. É igualmente permitida a acumulação de funções docentes no ensino público por 
parte de professores e outros profissionais, desde que tal se mostre absolutamente necessário 
e conveniente para a educação.

3. É vedada a acumulação de funções aos docentes abrangidos pelo disposto no artigo 
50º.

4. A acumulação de funções docentes nos termos referidos no n.º 2 não deverá exceder 
12 horas lectivas semanais e confere o direito à percepção de uma remuneração suplementar 
calculada nos termos do número 2 do artigo 45º.

5. Em tudo o que não estiver regulado no presente artigo, a acumulação de funções 
docentes sujeita-se ainda ao disposto em lei especial.
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CAPÍTULO  X 
Regime disciplinar

Artigo 71º 
(Princípio geral)

Aplica-se a todo o pessoal docente, independentemente da natureza do respectivo 
vínculo, o Estatuto Disciplinar dos Agentes da Administração Pública, aprovado pela Lei 
n.º 31/III/87, de 31 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Legislativo n.º 8/97, de 8 
de Maio, sem prejuízo do disposto nos artigos seguintes.

Artigo 72º 
(Responsabilidade disciplinar)

Os docentes respondem disciplinarmente perante os órgãos de gestão dos 
estabelecimentos de educação ou ensino onde prestam funções, sem prejuízo do disposto 
no presente diploma e na lei geral.

Artigo 73º 
(Instauração de processo disciplinar) 

1. A instauração de processo disciplinar é da competência do órgão de gestão do 
estabelecimento de educação ou de ensino.

2. Sendo o arguido membro do órgão de gestão do estabelecimento de educação 
ou ensino, a instauração do processo disciplinar poderá ser decidida pelo delegado do 
departamento governamental responsável pela área da educação.

3. O Director Geral do Ensino Básico e Secundário, o Inspector-Geral da Educação e o 
Secretário-Geral podem igualmente instaurar processos disciplinares por infracções de que 
tenham conhecimento no exercício das suas funções.

Artigo 74º 
(Instrução de processo disciplinar)

1. Salvo o disposto no número seguinte, a entidade competente para instaurar o processo 
disciplinar tem o poder de ordenar a instrução do mesmo processo.

2. Os processos disciplinares em que existam indícios de infracção punível com 
inactividade, aposentação compulsiva e demissão são sempre instruídos pela Inspecção-
Geral da Educação.

3. A suspensão preventiva é proposta pelo órgão de gestão da escola ou pelo instrutor 
e decidida pelo membro do Governo responsável pela área da Educação.

4. O prazo previsto no n.º 1 do artigo 56º do Estatuto Disciplinar dos Agentes da 
Administração Pública, pode ser prorrogado até o final do ano lectivo, sob proposta da 
entidade competente para instaurar o processo disciplinar e com os fundamentos previstos 
na lei.

5. Quando o docente seja arguido de incompetência profissional, o instrutor poderá 
convida-lo a dar o número de aulas considerado necessário à boa instrução do processo 
ou a executar quaisquer tarefas inerentes ao exercício das respectivas funções, segundo o 
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programa definido por dois técnicos em educação ou em gestão escolar, conforme o caso, 
que darão os seus laudos sobre as provas executadas e a competência do arguido.

6. Os técnicos referidos no número anterior são indicados pelo Director-Geral do 
Ensino Básico e Secundário, que poderá delegar no competente responsável pelos serviços 
de base territorial, caso o arguido não tenha usado a faculdade de indicar um deles.

Artigo 75º 
(Factos a que são aplicáveis penas disciplinares)

1. Aos docentes são aplicáveis as penas disciplinares previstas no Estatuto Disciplinar 
dos Agentes da Administração Pública, salvo o disposto nos números seguintes.

2. Será aplicável a pena de suspensão ao docente que:

a) Der três faltas seguidas ou cinco interpoladas, sem justificação atendível, no 
mesmo ano lectivo;

b) Violar, com gravidade, o dever de correcção e consideração para com o 
superior hierárquico, o colega ou o aluno.

3. Será aplicável a pena de inactividade ao docente que:

a) Der sete faltas seguidas ou treze interpoladas, sem justificação atendível, no 
mesmo ano lectivo;

b) Agredir, injuriar ou desrespeitar gravemente o superior hierárquico, o colega 
ou o aluno, fora do serviço;

c) Comparecer ao serviço em estado de embriaguez ou sob o efeito de consumo 
de estupefaciente ou substâncias psicotrópicas, bem como se embriagar, 
durante o serviço.

4. Será aplicável a pena de aposentação compulsiva ou de demissão ao docente que:

a)  Der doze faltas seguidas ou quinze interpoladas, sem justificação atendível, 
no mesmo ano lectivo;

b)  Agredir ou grave e reiteradamente injuriar o superior hierárquico, o colega, o 
aluno, ou terceiro nos locais de serviço ou em serviço público;

c)  Assediar sexualmente alunos, alunas ou menores;

d)  Mantiver relações sexuais com menores;

e)  Demonstrar intolerável falta de assiduidade ao serviço provada com o facto 
de haver dado, sem justificação atendível, um total de vinte e cinco faltas 
interpoladas em dois anos lectivos seguidos;

f)  Consumir, ilicitamente, estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, bem 
como, embriagar-se com frequência, durante o serviço.
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Artigo 76º 
(Competência para aplicação das penas disciplinares)

1. Salvo o disposto nos números seguintes, a entidade competente para instaurar o 
processo disciplinar tem o poder de decidir a pena aplicável.

2. As penas de aposentação compulsiva e demissão são da competência exclusiva do 
membro do Governo responsável pela área da Educação.

3. O Secretário Geral do departamento governamental responsável pela área da 
educação pode aplicar as sanções disciplinares não referidas no número anterior.

4. Os demais órgãos e entidades com competência para a aplicação de penas disciplinares 
nos termos do n.º 1 podem aplicar sanções de censura, multa e suspensão nas condições 
previstas no artigo seguinte.

Artigo 77º 
(Competência disciplinar)

1. A aplicação da pena disciplinar de censura escrita é da competência do órgão de 
gestão do estabelecimento de educação ou de ensino.

2. A aplicação das penas de multa é da competência do responsável pelos serviços de 
base territorial.

3. A aplicação da pena de suspensão é da competência do Director-Geral do Ensino 
Básico e Secundário.

4. A aplicação das penas de inactividade, de aposentação compulsiva e de demissão 
são da competência do membro do Governo responsável pela Educação.

Artigo 78º 
(Aplicação de penas)

1.  A aplicação de pena disciplinar expulsiva ao pessoal docente, pertencente ou não 
ao quadro respectivo, determina a incompatibilidade para o exercício de funções docentes 
nos estabelecimentos de educação ou de ensino públicos.

2.  A aplicação de pena disciplinar de suspensão a docentes não pertencentes ao quadro 
determina a não renovação do contrato, podendo implicar a imediata cessação do contrato 
se período de afastamento da função docente for igual ou superior ao período durante o 
qual, no âmbito desse contrato, prestou funções.

CAPÍTULO  XI 
Aposentação

Artigo 79º 
(Princípio Geral)

Aplica-se ao pessoal docente o Estatuto da Aposentação e da Pensão de Sobrevivência 
aplicável aos agentes civis do Estado e autarquias locais, sem prejuízo do disposto nos 
artigos seguintes.
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Artigo 80º 
(Limite de idade)

O limite de idade para o exercício de funções pelos docentes é fixado em 65 anos.
Artigo 81º 

(Aposentação voluntária)
1. Os docentes que completem 32 anos de serviço ou 55 anos de idade têm direito à 

aposentação voluntária, independentemente de qualquer outro requisito.
2. Os docentes que tiverem completado 32 anos de serviço têm direito à pensão de 

aposentação por inteiro.
3. Os docentes que, tendo completado 55 anos de idade, não tiverem 32 anos de 

serviço, têm igualmente direito à aposentação voluntária, calculando-se o montante da 
pensão proporcionalmente ao tempo de serviço prestado.

Artigo 82º 
(Momento de aposentação)

Os docentes que se aposentem por limite de idade ou por sua iniciativa permanecerão 
em funções até ao termo do ano lectivo.

Artigo 83º 
(Incompatibilidade para a docência)

O aposentado não pode exercer docência em estabelecimentos de educação ou de 
ensino públicos.

CAPÍTULO  XII 
Normas transitórias e finais

Artigo 84º 
(Docentes sem qualificação profissional)

1. Aos docentes que não possuem qualificação profissional adequada, a Administração 
deverá criar condições para que a obtenham, através de acções ou de cursos de formação 
programados para o efeito.

2. Os docentes na situação prevista no número anterior integrarão um quadro transitório, 
cujo mapa se apresenta no anexo III que faz parte integrante do presente diploma, e 
transitam para o grupo de professores profissionalizados, logo que cumpram com êxito as 
acções de formação, mediante despacho do membro do Governo responsável pela área da 
Educação.

3. Os professores do quadro transitório têm direito a progressão nos termos do presente 
diploma e da lei geral. 

Artigo 85º 
(Docentes do Ensino Básico em Formação em Exercício)

1. A integração na carreira docente do ensino básico e da educação básica de adultos 
dos professores do posto escolar, professores de posto profissionalizados e animadores em 
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educação de adultos está dependente do aproveitamento obtido nas acções de formação em 
exercício previstas e reguladas no Decreto-Lei n.º 60/90, de 4 de Agosto e Decreto-Lei n.º 
65/94, de 28 de Novembro, respectivamente e demais legislação aplicável.

2. Os professores de posto escolar que concluam com sucesso a primeira fase da 
formação em exercício ingressam no quadro transitório como professores primários ou 
animadores em educação de adultos, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

3. Os professores de posto escolar que concluam com sucesso a primeira fase da 
formação em exercício e que possuam pelo menos o 10º ano de escolaridade transitam para 
a categoria de monitor especial, referência 5, escalão C, do quadro transitório.

4. Os professores de posto profissionalizados, habilitados com a primeira fase da 
formação em exercício, transitam para a categoria de monitor especial, referência 5, escalão 
C, do quadro transitório.

5. Os professores primários e os animadores em educação de adultos que concluam 
com sucesso a segunda fase da formação em exercício ingressarão no grupo de professores 
profissionalizados como professores do Ensino Básico de Primeira ou como Animadores 
em Educação de Adultos de Primeira.

6. Os professores do Ensino Básico com pelo menos cinco anos de exercício efectivo 
de funções e avaliação de desempenho mínima de Bom transitam para a categoria de 
Professor do Ensino Básico de Primeira ou Animadores em Educação de Adultos de 
Primeira, referência 7, em escalão a que corresponda índice remuneratório imediatamente 
superior ao detido no cargo anterior.

7. A transição a que referem os números anteriores, com dispensa de concurso, 
efectivar-se-á mediante publicitação, por meio adequado, e despacho do membro do 
governo responsável pela área da educação.

Artigo 86º 
(Docentes com formação superior)

1. Os actuais professores do Ensino Secundário, integrados ou não na carreira 
docente, habilitados com curso superior que não confere grau de licenciatura em ensino, 
com pelo menos um ano de experiência docente e avaliação de desempenho mínima de 
Bom, transitam para a carreira de professores profissionalizados, independentemente de 
concurso,  na categoria de Professor do Ensino Secundário, referência 8, em escalão a que 
corresponda índice remuneratório imediatamente superior ao detido no cargo anterior.

2. Os actuais professores do Ensino Secundário, integrados ou não na carreira docente, 
habilitados com curso superior que confere grau de licenciatura sem qualificação profissional 
para o exercício da docência, com pelo menos cinco anos de experiência em actividades 
docentes após a licenciatura e avaliação de desempenho mínima de Bom, transitam para a 
carreira de professores profissionalizados, independentemente de concurso,  na categoria 
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de Professor do Ensino Secundário de Primeira, referência 9, em escalão a que corresponda 
índice remuneratório imediatamente superior ao detido no cargo anterior.

3. A transição a que se referem os números anteriores, com dispensa de concurso,  
efectivar-se-á, mediante publicitação, por meio adequado, e despacho do membro do 
Governo responsável pela área da Educação.

Artigo 87º 
(Docentes com formação superior sem qualificação específica 

para o exercício da docência)
1. Os professores do ensino secundário habilitados com curso superior que confira grau 

de licenciatura, sem qualificação específica para o exercício da docência, com pelo menos 
dois anos de experiência de ensino após a licenciatura e avaliação de desempenho mínima 
de Bom, podem, mediante apresentação e defesa de um trabalho de natureza cientifico-
pedagógica perante um júri a constituir por despacho do membro do Governo responsável 
pela área da educação, obter o reconhecimento de competência profissional para efeitos de 
integração na carreira de professores profissionalizados na categoria de professor do ensino 
secundário de primeira, referência 9, escalão A. 

2. A transição a que se refere o número anterior far-se-á mediante despacho do membro do 
Governo responsável pela área da Educação, no prazo de 45 dias após a deliberação do júri.

Artigo 88º  
(Docentes do ensino básico com formação superior)

Os professores do ensino básico superior e os animadores de educação básica de 
adultos superior, habilitados com curso superior que confira licenciatura em ensino básico, 
exercem funções de enquadramento pedagógico e de formação de docentes do ensino 
básico e da educação básica de adultos.

Artigo 89º 
(Docentes sem formação Superior)

1. Os professores de 3º e 4º níveis, habilitados com o 2º ano do curso complementar e 
que ascenderam a essas categorias, em virtude de legislação anterior, com um mínimo de 
cinco anos de experiência, integrarão o quadro transitório.

2. O ingresso dos docentes referidos no número anterior no grupo de professores 
profissionalizados ficará condicionado à frequência com aproveitamento em acções de 
formação, cujo conteúdo e duração serão definidos em regulamento próprio.

3. Os professores habilitados com o segundo ano do Curso Complementar dos liceus 
que obtiverem aproveitamento em acção de formação específica a ser organizado pelo 
Instituto Superior de Educação, nos termos que vierem a ser definidos por portaria do 
membro do Governo responsável pela área da Educação, transitarão para a categoria de 
professor do Ensino Secundário Adjunto, escalão A, ou para a categoria de professor do 
Ensino Secundário, escalão A, de acordo com o grau académico atribuído pelo referido 
Instituto.
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Artigo 90º 
(Professores de Posto Escolar e de Posto Profissionalizado)

Os actuais professores de posto escolar e de posto profissionalizados com vínculo 
definitivo que não tenham participado, nem obtido aproveitamento, nas acções de formação 
em exercício, continuam no quadro transitório.

Artigo 91º 
(Mestres de Oficina)

Os antigos Mestres de Oficina que, em virtude do aproveitamento nos cursos de 
formação de nível de bacharel em ensino, criados pelas portarias nºs 31, 32 e 33/2000, de 
25 de Setembro, transitaram para a categoria de professores de ensino secundário, mantêm-
se na referência 8, passando a integrar os escalões que adiante se indicam, em função da 
sua antiguidade no serviço:

a) Escalão B – ex-Mestres de Oficina com menos de 3 anos de serviço docente 
nessa categoria; 

b) Escalão C – ex-Mestres de Oficina com mais de 3 e até 6 anos de serviço 
docente nessa categoria;

c) Escalão D – ex-Mestres de Oficina com mais de 6 e até 9 anos de serviço 
docente nessa categoria;

d) Escalão E – ex-Mestres de Oficina com mais de 9 anos de serviço docente 
nessa categoria.

Artigo 92º 
(Professores do Ensino Secundário Adjunto)

1. Os actuais professores do Ensino Secundário Adjunto que tiverem aproveitamento 
em curso de formação específica a nível do bacharelato em ensino, organizado pelo Instituto 
Superior de Educação, transitarão para a categoria de professor do Ensino Secundário, 
referência 8, com integração num dos escalões seguintes, em função da sua antiguidade na 
carreira: 

a) Escalão B – professores do ensino secundário adjunto com, pelo  menos, 3 
anos de serviço docente nessa categoria;

b) Escalão C – professores do ensino secundário adjunto com mais de 3 e até 6 
anos de serviço docente nessa categoria;

c) Escalão D – professores do ensino secundário adjunto com mais de 6 e até 9 
anos de serviço docente nessa categoria;

d) Escalão E – actuais professores do ensino secundário adjunto com mais de 9 
anos de serviço docente nessa categoria.
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2. Os actuais professores do Ensino Secundário Adjunto, habilitados com o Curso de 
Formação de Professores do Ensino Básico Complementar, com mais de 10 anos de serviço 
na categoria e avaliação de desempenho mínima de Bom nos últimos 3 anos, transitam para 
a categoria de Professores do Ensino Secundário, referência 8, em escalão a que corresponda 
índice remuneratório imediatamente superior ao detido no cargo anterior.

Artigo 93º 
(Docentes do Ensino Secundário sem habilitação)

1. Os actuais docentes do Ensino Secundário sem habilitação prevista no ponto 3 do 
artigo 39º e pertencentes ao quadro, manter-se-ão na referência e escalão correspondentes 
aos que detinham à data da entrada em vigor do presente diploma, até à obtenção da referida 
habilitação.

2. A Direcção Geral do Ensino Básico e Secundário procederá, no prazo de sessenta 
dias a contar da entrada em vigor do presente diploma, ao levantamento de todos os docentes 
que estejam na situação referida no número anterior.

Artigo 94º 
(Insucesso na formação)

1. Os professores do quadro transitório que não frequentem ou não tenham sucesso 
nos cursos de formação para que forem indicados não poderão beneficiar de promoção na 
carreira docente.

2. O contrato dos docentes não pertencentes ao quadro que não participem ou não 
tenham sucesso na formação poderá não ser renovado.

3. Ficam ressalvadas as razões de impossibilidade superveniente, derivadas de serviço, 
de saúde e outras, desde que aceites pelo membro do Governo responsável pela área da 
Educação, caso em que os docentes referidos nos números anteriores poderão habilitar-se 
de novo, cessada a impossibilidade.

Artigo 95º 
(Contratação de docentes sem qualificação 

profissional adequada)

1. Enquanto não houver professores com a qualificação profissional referida no artigo 
39º do presente diploma, poderão ser contratados a termo para o exercício da docência 
indivíduos que possuam habilitações académicas mínimas, designadamente:

a)  Curso superior que confere o grau de licenciatura, para efeitos de contratação 
na referência 8, escalão A;

b)  Curso superior que não confere o grau de licenciatura, para efeitos de 
contratação na referência 7, escalão A;

c)  Curso médio, para efeitos de contratação na referência 5, escalão C;
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d)  12º ano de escolaridade ou equivalente ou ex-Curso Complementar dos 
Liceus, para efeitos de contratação na referência 5, escalão C;

e)  10º ano de escolaridade ou equivalente, para efeitos de contratação na 
referência 1, escalão A.

2. Podem ainda ser contratados a termo indivíduos com habilitação profissional para o 
ensino incompleta, nas condições seguintes:

a)  Indivíduos com curso superior em ensino que confere o grau de licenciatura, sem 
defesa de monografia, para efeitos de contratação na referência 8, escalão A;

b)  Indivíduos com curso superior em ensino que não confere o grau de 
licenciatura, para efeitos de contratação na referência 7, escalão A;

3. A contratação dos indivíduos referidos nas alíneas c) e d) do n.º 1 deverá ser 
precedida de aprovação em testes escritos, orais ou práticos destinados a avaliar a sua 
aptidão científica para o ensino.

4. Os indivíduos referidos nas alíneas a) e b) do n.º 2 poderão ser dispensados dos 
testes a que se refere o número anterior

Artigo 96º 
(Concurso)

Os concursos previstos nos artigos 10º, 11º e 12º deverão ser regulamentados no prazo 
de sessenta dias contados da data de publicados deste diploma.

Artigo 97º 
(Bonificação da assiduidade)

Para efeitos de aplicação do disposto no artigo 66º, será considerada a assiduidade 
anual a partir do ano lectivo iniciado no ano de 1997.

Artigo 98º 
(Ano lectivo e ano escolar)

O membro do Governo responsável pela área da Educação definirá por portaria os 
períodos correspondentes ao ano escolar e ao ano lectivo para cada nível de ensino.
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ANEXO I

QUADRO DE PROFESSORES PROFISSIONALIZADOS

Nível cargo Referência 
Educação pré-escolar Educador de infância adjunto...........

Educador de infância ........................
Educador de infância de primeira .....
Educador de infância principal ..........

7
8
9
10

Ensino básico Professor do ensino básico......................
Professor do ensino básico de primeira ..
Professor do ensino básico principal .......
Professor do ensino básico superior .........

6
7
8
9

Educação básica de adultos Animador em Educação de adultos
Animador em Educação de adultos
de primeira ...................................
Animador em Educação de adultos
Principal ........................................
Animador em Educação de adultos
Superior .......................................

6
7
8
9

Ensino secundário Professor do ensino secundário adjunto, Mestre 
de Oficina qualificado,animador de Educação 

física e desportiva e animador de educação 
artísitica............

Professor do ensino secundário..............
Professor do ensino secundário de 

primeira....................................
Professor do ensino secundário principal 

7
8
9
10

ANEXO II
TABELA INDICIARIA DO PESSOAL DOCENTE

   Escalão A B C D E F G H I 
Referência

 10 397 427 463 515 542 580 662 696

 9 339 377 397 419 439 457 477 499

 8 305 335 369 390 404 419 436 451

 7 240 253 266 280 294 332 347 362 377

 6 177 185 206 219 233 247 260 274 289

 5 162 177 183 189 206 221 237 253 269

 4 144 175 178 183 190 198 206 215 202

 3 133 141 161 172 177 180 188 196 204

 2 108 115 125 135 161 172 177 180 191

 1 100 107 117 127 137 159 174 177
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ANEXO III

QUADRO TRANSITÓRIO

No quadro transitório propõe-se incluir, além da referência, os escalões, já que se 
admite o princípio da evolução profissional na horizontal (progressão).

            Descrição   ref          Escalão/índice remuneratório

       A B C D E F G H I

Professor de posto escolar    1  100 107 117 127 137 159 174 177

Monitor de infância   2  108 115 125 135 161 172 177 180 191

Professor de posto escolar

 profissionalizado   3  133 141 161 172 177 180 188 196 204

Professor primário ou ani-  

mador em educação

de adultos a)   3  133 141 161 172 177 180 188 196 204 

Professor primário ou  

animador em educação   

de adultos b)   4  144 175 178 189 206 221 237 253 269

Monitor especial    5  162 117 178 189 206 221 237 253 269

Mestre de Oficina   6  177 185 206 219 233 247 260 274 289

Professor de 3º nível   7  240 253 266 280 294 332 347 362 377

Professor de 4º nível   8  305 335 369 390 404 419 436 451 ….

a) Professor de posto escolar com a 1ª fase do CFE
b) Professor de posto profissionalizado com a 1ª fase do CFE

 

O Ministro da Educação e Valorização dos Recursos Humanos, Victor Manuel 
Barbosa Borges.
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REGIME DE PROPINAS E EMOLUMENTOS DOS ALUNOS 
DO INSTITUTO PEDAGÓGICO

Portaria nº 64/98 
de 23 de Novembro

Convindo actualizar a tabela de propinas e emolumetos do Instituto Pedagógico, 
estabelecida pela Portaria nº 71/95, de 29 de Dezembro, se modo a que o mesmo possa 
realizar, com eficácia o fim para que foi criado;

Manda o Governo da República de Cabo Verde, pelos Ministros das Finanças e da 
Edução, Ciência, Juventude e Desporto, o seguinte:

Artigo 1º 
(Objecto e âmbito)

O presente diploma regula o regime de propinas e emolumentos a que estão sujeitos os 
alunos admitidos à frequência dos cursos ministrados pelo Instituto Pedagógico.

Artigo 2º 
(Montante das propinas e emolumentos)

Os alunos admitidos dos cursos ministrados pelo Instituto Pedagógico ficam sujeitos 
ao pagamento de propinas e emolumentos nos moldes previstos neste artigo.

1. A propina de frequência é de 10 000$, a ser paga em quatro prestações de 2 500$, 
assim distribuídas no tempo:

1ª Prestação de 1 a 10 de Novembro;
2ª Prestação de 20 a 30 de Janeiro;
3ª Prestação de 15 a 25 de Abril;
4ª Prestação de 15 a 25 de Junho.
2. O pagamento dos emolumentos fica assim discriminado:
A matricula inicial é de 750$ paga no acto da matricula;
A prestação de provas (acesso, suplementar, exames extraordinários, de recurso, de 

melhoria de nota) importa em 500$.
Diploma  ................................................................................  1 500$00
Certificado do curso  .............................................................      500$00
Certificado das disciplinas feitas  ..........................................      300$00
Currículo escolar para efeito de equivalência  .......................      500$00
Declaração de frequência  ......................................................       200$00
Boletim de inscrição  .............................................................       100$00
3. O disposto no artigo 3º não invalida a possibilidade do aluno pagar de uma só vez 

todas as prestações.
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Artigo 3º 
(Modalidade de pagamento)

As propinas e emolumentos serão pagos, na secretaria da escola, em numerário, 
mediante recibo.

Artigo 4º 
(Sanção)

1. O aluno que não pague a propina ou que não faça o pagamento de qualquer das 
prestações será excluído da frequência escolar, a partir do 15º dia a contar do último dia de 
prazo.

2. Poderá o aluno ser readmitido à frequência escolar mediante o pagamento da 
prestação em dívida acrescida de 20% do seu quantitativo, desde que o requeira dentro de 
dez dias a contar da data da exclusão.

Artigo 5º 
(Agravamento de propinas)

As propinas dos alunos que repetem a frequência de qualquer ano serão aumentadas 
de 20%, salvo se a perda de qualquer ano tiver sido motivado por doença devidamente 
comprovada ou por outros motivos ponderosos aceites superiormente.

Artigo 6º 
(Isenções de propinas)

1. Poderão ser concedidas isenções de propinas e de emolumentos, nas condições e 
termos a definir pelo Conselho Coordenador do Instituto Pedagógico.

2. Os documentos destinados a instruir o processo de isenção de propinas serão isentos 
de impostos de selo e demais emolumentos, nos termos da lei.

3. A inexactidão das declarações para efeito de isenção em quisquer dos seus pontos 
essenciais, importa, para além da responsabilidade criminal, nos termos gerais, anulação de 
isenção, se tiver sido concedida.

4. Os alunos que requeiram isenção de propinas são dispensados de pagar a primeira 
prestação, devendo, contudo quando a mesma não for concedida, efectuar o pagamento no 
prazo de 15 dias a contar da comunicação do indeferimento do pedido de isenção.

Artigo 7º 
(Entrada em vigor)

Esta portaria entra imediatamente em vigor, devendo os seus efeitos retroagir à data de 
15 de Outubro de 1998.

Gabinete dos Ministros da Educação, Ciência, Juventude e Desportos e das Finanças, 
de Outubro de 1998. – Os Ministros, José Luís Livramento e Ulisses Correia e Silva.
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ESTATUTO DO PESSOAL DOCENTE DO INSTITUTO PEDAGÓGICO.

Decreto-Lei nº 82/2005 
de 12 de Dezembro

Decorridos que são dezasseis anos sobre a criação do Instituto Pedagógico e 
considerando que o pessoal sdocente a ele afecto não se rege por um diploma específico, 
contrariamente ao que acontece com os professores dos demais níveis, importa que se ponha 
cobro ao vazio existente no ordenamento jurídico mediante a aprovação de um estatuto que 
regule o regime de carreira do referido pessoal.

O presente diploma é tanto mais oportuno quanto ao pessoal docente do Instituto 
Pedagógico é reservada a nobre missão de formar professores para o ensino básico que, nos 
termos constitucionais, é de frequência obrigatória, cabendo ao estado criar as condições 
necessárias para esse nível de ensino ser dispensado segundo os paradigmas de qualidade 
exigidos pela sociedade cabo-verdiana.

Considerando o papel estratégico do professor do Instituto Pedagógico no processo 
de reforma e modernização do sistema educativo, torna-se imperioso que seja dotado de 
um estatuto susceptível de propiciar uma gestão das carreiras de acordo com as suas justas 
expectativas de realização profissional, social e pessoal e com os desafios que se colocam 
ao sistema educativo em prol da excelência da educação básica.

No processo de preparação deste diploma foram ouvidos os professores do Instituto 
Pedagógico e parceiros sociais que o encaram como um passo importante na normalização 
das respectivas carreiras e no desenvolvimento da capacidade de desempenho do instituto.

Outro sim, tendo em conta as disposições contidas na alínea b) do artigo 79º da Lei 
nº 1003/III/90, de 29 de Dezembro, na nova redação dada pela Lei nº 113/V/99, de 18 de 
Outubro, que comete ao Governo a aprovação e publicação de legislação complementar 
à Lei de Base do Sistema Educativo, entende o mesmo legislador sobre a matéria em 
apreço.

No uso da faculdade conferida pela alínea a) do nº 2 do artigo 203º da Constituição o 
Governo decreta o seguinte:

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

Artigo 1º 
Âmbito

1. O Estatuto do Pessoal Docente do Instituto Pedagógico, adiante designado Estatuto, 
define os direitos e deveres, a estrutura de cargos, carreiras e salários, o regime disciplinar 
e de aposentação do mesmo pessoal.
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Artigo 2º 
Conceito

Entende-se por pessoal docente do Instituto Pedagógico aquele que, nos termos do 
presente Estatuto, possui as qualificações profissionais adequadas para o exercício de funções 
de docência no mesmo instituto, com carácter permanente, sequencial e sistemático.

Artigo 3º 
Princípios de gestão

À gestão do pessoal docente do Instituto Pedagógico são especificamente aplicáveis 
os seguintes princípios:

a) Racionalidade, de modo a obter o equilíbrio entre as necessidades sociais e 
organizacionais e o quadro de efectivos;

b) Gestão provisional, em ordem a garantir uma adequada gestão dos efectivos;

c) Eficácia, visando melhorar aplicação dos recursos humanos disponíveis e a 
prossecução efectiva do interesse público no domínio da educação;

d) Flexibilidade, de modo a garantir tomada de medidas correctivas ou 
suplementares que o processo formativo recomendar;

e) Repartição equitativa dos professores qualificados pelos diferentes cursos e 
escolas.

CAPÍTULO II 
Direitos e Deveres 

Artigo 4º 
Direitos profissionais

1. São garantidos ao pessoal docente do Instituto Pedagógico os direitos estabelecidos 
para os trabalhadores e demais agentes do Estado bem como os direitos profissionais 
decorrentes do presente Estatuto.

2. São direitos profissionais específicos do pessoal docente do Instituto Pedagógico, 
os seguintes:

a)  Participar no funcionamento do Instituto e na vida das respectivas Escolas;

b)  Participar na gestão e na orientação pedagógica das escolas do Instituto 
Pedagógico, nos termos dos respectivos diplomas e regulamentos internos;

c)  Participar em pesquisas e experiências de invocação pedagógica;

d)  Eleger e ser eleito para os órgãos de gestão das escolas, nos termos previstos 
na lei;

e)  Ter acesso à formação com vista à actualização e reforço dos conhecimentos 
e evolução na carreira;
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f)  Dispor dos apoios e recursos necessários ao bom exercício da profissão;

g)  Dispor de segurança na actividade profissional, e de segurança social, nos 
termos da lei.

Artigo 5º 
Deveres profissionais

1. O pessoal docente do Instituto Pedagógico está obrigado ao cumprimento dos 
deveres estabelecidos para os trabalhadores e demais agentes do em geral, bem como os 
deveres profissionais decorrentes do presente Estatuto.

2. São deveres profissionais específicos do pessoal docente do Instituto Pedagógico, 
os seguintes:

a) Contribuir para que a formação se oriente para níveis elevados de excelência 
científica, pedagógica e de capacitação profissional;

b) Colaborar com todos os intervenientes do processo educativo, favorecendo 
a criação e o desenvolvimento de relações de respeito mútuo entre docentes, 
alunos e pessoal não docente;

c) Leccionar as disciplinas a seu cargo e participar na organização e realização 
das actividades de pesquisa e investigação que lhe competirem, no âmbito 
dos programas definidos e nos termos das normas e regulamentos em vigor 
no Instituto;

d) Utilizar os meios e recursos educativos que lhe sejam proporcionados, numa 
perspectiva de abertura à inovação e de reforço da qualidade da formação e 
do ensino;

e) Promover a preservação e o uso adequado dos bens, equipamentos e instalações 
e propor medidas de melhoramento e renovação;

f) Participar, de forma empenhada, nas acções de formação contínua ou de 
revalorização profissional que lhe disserem respeito, quer na qualidade de 
formador, quer na de formando;

g) Manter os órgãos de gestão das escolas informados sobre os problemas que se 
detectem no funcionamento das escolas e dos cursos;

h) Participar nos actos constitutivos dos órgãos de gestão das escolas.

CAPÍTULO III 
Recrutamento e Selecção 

Artigo 6º 
Princípio de concurso

1. O concurso é o processo de recrutamento e selecção normal e obrigatório do pessoal 
docente do Instituto pedagógico.
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2. O recrutamento e selecção do pessoal docente rege-se pelos princípios gerais 
reguladores dos concursos na Administração Pública, nos termos e com as adaptações 
previstos no regulamento a que se refere o número 3 do artigo seguinte.

Artigo 7º 
Concursos

1. Os concursos de provimento dos docentes do Instituto Pedagógico são abertos pelo 
prazo de trinta dias, por editais, a publicar no Boletim Oficial.

2. Deverão constar dos editais dos concursos documentais, além de outros julgados 
pertinentes pelos conselhos científicos-pedagógicos das escolas interessadas, os seguintes:

a)  Disciplinas ou área e categorias para que é aberto o concurso;

b)  Vagas a prover a nível da Escola ou do Instituto;

c)  Número de exemplares do curriculum vitae a apresentar pelos candidatos;

d)  Critérios de selecção e ordenação dos candidatos.

3. O regulamento dos concursos é aprovado pelo Conselho Coordenador do Instituto 
Pedagógico e homologado pelo membro de Governo que exerce a superintendência sobre 
o Instituto.

CAPÍTULO IV 
Desenvolvimento Profissional 

Secção I 
Princípios gerais 

Artigo 8º 
Modalidades

A evolução e o desenvolvimento profissional do pessoal docente do Instituto Pedagógico 
efectua-se através de:

a)  Progressão;

b)  Promoção.

Artigo 9º 
Progressão

1. A progressão é a mudança do docente de um escalão para o imediatamente superior 
dentro da mesma carreira.

2. A promoção na carreira docente depende da verificação cumulativa dos seguintes 
requisitos:

a)  três anos de serviço efectivo;

b)  Avaliação de desempenho mínima de Bom durante os três últimos anos.
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3. Em caso de aquisição pelo docente de uma especialização a nível de mestrado 
ou doutoramento, é bonificado em dois e três anos, respectivamente, o tempo de serviço 
necessário para a progressão.

4. A contagem do tempo de serviço para efeitos de progressão é suspensa quando o 
desempenho for considerado deficiente.

Artigo 10º 
Promoção

1. A promoção é a mudança do docente de um cargo para o imediatamente superior 
àquele que detém dentro da respectiva carreira.

2. A promoção depende da verificação cumulativa dos seguintes requisitos:

a)  Provimento definitivo na carreira;

b)  Existência de vagas;

c)  Tempo mínimo de serviço efectivo de quatro anos no cargo imediatamente 
inferior, salvo o disposto no nímero seguinte;

d)  Avaliação de desempenho mínima de Bom;

e)  Aprovação em concurso.

3. Em caso de aquisição pelo docente de uma especialização a nível de mestrado 
ou doutoramento, é bonificado em dois e três anos, respectivamente, o tempo de serviço 
necessário para a promoção.

4. Quando a promoção corresponda a ascensão do docente para a referência 
imediatamente superior, a integração far-se-á no mesmo escalão do cargo anteriormente 
detido.

5. Sempre que a promoção corresponda a ascensão do docente para referência não 
imediatamente superior, a integração na referência de acesso far-se-á no escalão a que 
corresponde índice imediatamente superior ao detido no cargo de origem.

Artigo 11º 
Promoção pela aquisição de novas habilitações

A aquisição por um docente do Instituto Pedagógico, com vínculo definitivo, de 
habilitação académica superior à Licenciatura, em área de interesse relevante para o 
Instituto, confere-lhe o direito de transitar para a referência correspondente ao cargo em que 
ingressaria com esse grau académico, em escalão a que corresponda índice remuneratório 
superior ao detido no cargo anterior independentemente do tempo de serviço.

Artigo 12º 
Regulamentação

A progressão e a promoção do pessoal docente do Instituto Pedagógico obedecem ao 
disposto na lei e no respectivo regulamento, homologado pelo órgão de superintendência.
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Secção II 
Condições na carreira 

Subsecção I 
Tempo de serviço docente 

Artigo 13º 
Contagem de tempo de serviço

1. A contagem de tempo de serviço para efeitos de antiguidade na carreira, 
desenvolvimento profissional, aposentação e demais efeitos obedece ao disposto na lei 
geral aplicável.

2. Não são considerados contagem de tempo de serviço efectivo prestado em funções 
docentes, para efeitos de progressão, promoção e aposentação, na carreira docente, os 
períodos referentes a:

a)  Licença sem vencimento de qualquer natureza;
b)  Tempo que por virtude de disposição legal, for considerado perdido para 

efeitos de antiguidade, bem como o da ausência ilegal do serviço.
Artigo 14º 

|Equiparação a serviço docente efectivo
1. É equiparado a serviço efectivo em funções docentes para efeitos de progressão e 

promoção na carreira, o exercício por pessoal docente do Instituto:
a) Dos cargos de Presidente da República, Deputado da Assembleia Nacional 

a tempo inteiro, membro do Governo, Provedor da Justiça, Presidente de 
Câmara Municipal e de vreadores profissionalizados;

b) Dos cargos de director de gabinete do Presidente da República, chefe da 
respectiva Casa Civil, director de gabinete do Presidente da Assembleia 
Nacional, dos membros do Governo e, bem assim, de conselheiro do Presidente 
da República e do Primeiro Ministro e de assessor dos outros membros do 
Governo ou de outros por lei a eles equiparados;

c) De funções dirigentes nos termos da lei geral;
d) De cargo de reconhecido interesse público, desde que seja de caráter transitório 

e incompatível com a função docente.
2. O interesse público referido na alínea d) do número anterior é reconhecido pelo 

membro de Governo responsável pela área da educação.
Subsecção II 

Avaliação de desempenho 
Artigo 15º 
Objectivos

São objectivos da avaliação de desempenho:
a) Melhorar a qualidade de educação e ensino ministrados;
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b) Adequar a organização do sistema educativo às necessidades educacionais;

c) Melhorar a prestação pedagógica e a qualidade profissional dos docentes;

d) Valorizar e aperfeiçoar o trabalho dos docentes.

Artigo 16º 
Incidência

A avaliação de desempenho do pessoal incide sobre a actividade profissional 
desenvolvida pelos docentes na respectiva Escola, tendo em conta as suas qualificações 
profissionais e científicas e é reportada a períodos de tempo específicos.

Artigo 17º 
Regulamentação

A avaliação  de desempenho do pessoal docente é objecto de regulamento, a aprovar 
pelo órgão máximo de gestão do Instituto, devendo ser homologado pelo membro do 
Governo que exerce superintendência sobre o Instituto.

CAPÍTULO V 
Das Carreiras 

Secção I 
Princípios Gerais 

Artigo 18º 
Categorias

A carreira do pessoal docente do Instituto Pedagógico compreende as seguintes 
categorias:

a) Assistente Adjunto;

b) Assistente;

c) Assistente Graduado;

d) Professor Coordenador.

Secção II 
Assistente Adjunto 

Artigo 19º 
Recrutamento de Assistente Adjunto

1. O Assistente Adjunto é recrutado mediante concurso documental, de entre indivíduos 
habilitados com curso superior em educação ou ensino que confira ou não o grau de 
licenciatura, desde que possuam experiência profissional de, no mínimo, três anos, com 
avalição de desempenho mínima de Bom.

2. O Assistente Adjunto pode ainda ser recrutado, mediante concurso de provas 
públicadas, de entre professores habilitados com formação específica para o ensino básico,  
de nível médio, com, pelo menos, cinco anos de exercício efectivo de funções e avaliação 
de desempenho mínima de Bom.
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Artigo 20º 
Conteúdo funcional do Assistente Adjunto

Ao Assistente Adjunto incumbe assegurar a leccionação de aulas teórico-práticas, sob 
a orientação dos Assistentes ou Assistentes Graduados.

Artigo 21º 
Provimento Assistente Adjunto

1. O Assistente Adjunto é provido por contrato anual, renovável por igual período, ou 
mediante uma das formas de mobilidade previstas na lei geral.

2. A renovação do contrato ou do período de mobilidade efectivar-se-á mediante 
proposta fundamentada do Conselho Científico-Pedagógico da respectiva Escola, baseada 
em relatório apresentado pelo professor responsável pela disciplina ou área científica 
respectiva e formulada até sessenta dias do termo do contrato.

Secção III 
Assistente 
Artigo 22º 

Recrutamento de Assistente

1. O Assistente é recrutado, mediante concurso documental, de entre indivíduos 
habilitados com curso superior que confira o grau de licenciatura na área da educação ou 
ensino. 

2. O Assistente pode ainda ser recrutado de entre indivíduos que, sendo habilitados 
com curso superior em educação ou ensino que não confira o grau de licenciatura ou 
com licenciatura sem formação pedagógica, tenham exercido função docente no Instituto 
Pedagógico, durante, pelo menos, cinco anos, com avaliação anual de desempenho de 
Muito Bom.

Artigo 23º 
Conteúdo funcional do Assintente

Ao Assistente compete organizar e orientar a actividade científica, técnica e pedagógica 
das disciplinas ou áreas científicas em que preste serviço, devendo ser-lhe cometida a 
leccionação de aulas práticas ou teórico-práticas, sob a orientação de Assistentes Gradulados 
ou Coordenadores.

Artigo 24º 
Provimento do Assistente

1. O Assistente é provido por contrato trienal, findo o qual, se converterá por tempo 
indeterminado, salvo se não for renovado por decisão devidamnete fundamentada pelo 
órgão competente do Instituto Pedagógico, pracedendo parecer do Conselho Científico-
Pedagógico da respectiva Escola.
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2. A conversão do contrato em definitivo terá lugar mediante proposta fundamentada 
do Conselho Científico-Pedagógico da respectiva Escola, baseada em relatório apresentado 
pelo professor responsável pela disciplina ou área científica respectiva e formulada até 
sessenta dias do termo do contrato.

Secção IV 
Assistente Graduado 

Artigo 25º 
Recrutamento do Assistente Graduado

1. Os Assistentes Graduados são recrutados, mediante concurso documental, de entre 
indivíduos habilitados com o Grau de Mestre, em área de interesse relevante para os fins 
prosseguidos pelo Instituto Pedagógico ou de entre Assistentes que tenham exercido 
função docente no Instituto Pedagógico, durante, pelo menos, cinco anos na categoria, com 
avaliação anual de desempenho não inferior a Muito Bom.

Artigo 26º 
Contúdo funcional do Assistente Graduado

Ao Assistente Graduado incumbe:

a)  Reger e leccionar aulas teóricas, teórico-práticas e práticas;

b)  Orientar, dirigir e acompanhar estágios, seminários e trabalhos de laboratórios 
ou de campo;

c)  Dirigir, desenvolver e realizar actividades de investigação científica e 
desnvolvimento experimental, segundo as linhas gerais prévia e superiormente 
definidas no âmbito das respectivas disciplinas ou áreas científicas;

d)  Cooperar com os restantes professores das disciplinas ou áreas científicas 
na coordenação dos programas, metodologias de ensina e linhas gerais de 
investigação respeitantes às disciplinas dessa área.

Artigo 27º 
Provimento de Assistente Graduado

1. O provimento do Assistente Graduado tem caráter definitivo após um período 
probatório de dois anos, salvo se não for renovado por decisão devidamente fundamentada 
pelo órgão competente do Instituto Pedagógico, procedendo parecer do Conselho Científico-
Pedagógico, da respectiva Escola.

2. A conversão do contrato em definitivo terá lugar mediante proposta fundamentada 
do Conselho Científico-Pedagógico da respectiva Escola, baseada em relatório apresentado 
pelo professor responsável pela disciplina ou área científica respectiva e formulada até 
sessenta dias do termo do contrato.
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Secção V 
Professor Coordenador 

Artigo 28º 
Recrutamento de Professor Coordenador

1. Os Coordenadores são recrutados mediante concurso de provas públicas, de entre 
Assistentes Graduados habilitados com o grau de Mestre e, pelo menos, cinco anos de 
efectivo serviço na categoria, com avaliação de desempenho mínima de Bom.

2. Os Coordenadores podem ainda ser recrutados, mediante concurso documental, de 
entre indivíduos habilitados com Grau de Doutor em domínio de interesse relevante para o 
Instituto Pedagógico.

Artigo 29º 
Conteúdo funcional do professor coordenador

Ao Professor Coordenador incumbe a coordenação científica, técnica e pedagógica 
das actividades docentes e de investigação compreendidas no âmbito de uma ou mais 
disciplinas ou áreas científicas e, designadamente:

a)  Reger e leccionar aulas teóricas, teórico-práticas e práticas;

b)  Orientar estágios e dirigir seminários e trabalhos de laboratório ou de campo;

c)  Supervisar as actividades pedagógicas, científicas e técnicas dos professores 
orientadores e assistentes das respectivas disciplinas ou áreas científicas;

d)  Participar com os restantes professores coordenadores da sua área científica 
na coordenação dos programas, metodologias de ensino e linhas gerais de 
investigação respeitantes às disciplinas dessa área;

e)  Dirigir, desenvolver e realizar actividades de investigação pedagógica e 
desenvolvimento experimental no âmbito das respectivas disciplinas ou áreas 
científicas.

 

Artigo 30º 
Provimento de Professor Coordenador

1. O provimento do Professor Coordenador tem carácter definitivo após um período 
probatório de dois anos, salvo se não for renovado por decisão devidamente fundamentada 
pelo órgão competente do Instituto Pedagógico, precedendo parecer do Conselho Científico-
Pedagógico da respectiva Escola.

2. A conversão do contrato em definitivo  terá lugar mediante proposta fundamentada 
do Conselho Científico-Pedagógico da respectiva Escola, baseada em relatório apresentado 
pelo professor responsável pela disciplina ou área científica respectiva e formulada até 
sessenta dias do termo do contrato.
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Secção VI 
Pessoal contratado 

Artigo 31º 
Pessoal especialmente contratado

1. Podem ser contratadas para a prestação de serviço docente no Instituto Pedagógico 
individualidades nacionais ou estrangeiras com habilitações académicas e ou currículo 
científico, técnico, pedagógico ou profissional relevantes, cuja colaboração se revista de 
necessidade e interesse comprovados.

2. Para efeitos do disposto no número anterior, as individualidades a contratar serão 
equiparadas às categorias da carreira do pessoal docente do Instituto Pedagógico cujo 
conteúdo funcional se adeque às funções que terão de prestar.

3. Os contratos dos equiparados a categorias da carreira do pessoal docente do 
Instituto Pedagógico serão precedidos de convites, reconhecido em relatório subscrito por 
dois professores da especialidade do candidato e aprovado pela maioria dos membros em 
efectividade de funções do Conselho Científico do estabelecimento de ensino interessado.

CAPÍTULO VI 
Quadro de Pessoal e Remunerações 

Artigo 32º 
Quadro de Pessoal

1. O pessoal docente do Instituto Pedagógico distribui-se pelos quadros de pessoal 
das escolas de formação de professores, anexos ao presente diploma e do qual fazem parte 
integrante.

2. A alteração do quadro de pessoal referido no número processa-se por portaria 
conjunta dos membros de governo responsáveis pelas áreas da educação, da administração 
pública e das finanças.

Artigo 33º 
Remunerações

O sistema retributivo da actividade docente é composto por:

a) Remuneração base;

b) Suplementos.

Artigo 34º 
Remunerações de base

1. A estrutura da remuneração base do pessoal docente é a constante do quadro IV, 
anexo ao presente diploma, de que faz parte integrante.

2. A remuneração base corresponde a um índice cuja expressão monetária se obtém 
mediante a sua multiplicação pelo montante atribuído ao indice 100.
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3. O valor do índice 100 é fixado e alterado por despacho conjunto dos membros do 
Governo responsáveis pela Edução e Finanças.

4. A remuneração base integra:

a) A remuneração do cargo que é igual a cinco sextos da remuneração base;

b) A remuneração do exercício que é igual a um sexto da remuneração base.

Artigo 35º 
Remunerações a tempo parcial e em acumulação de funções

No caso de docentes recrutados a tempo parcial ou em acumulação de funções, a 
respectiva remuneração é calculada com base no disposto no artigo anterior, devendo ser 
proporcional ao número de tempos lectivos constante do contrato.

Artigo 36º 
Suplementos remuneratórios

Sem prejuízo do disposto no presente diploma, o pessoal docente tem direito a 
suplementos remuneratórios por serviços prestados nos termos do regime jurídico geral 
das relações de trabalho.

CAPÍTULO VII 
Condições de Trabalho 

Secção I 
Duração do Trabalho 

Artigo 37º 
Regime geral

 O pessoal docente rege-se em matéria de duração de trabalho pelas disposições 
constantes deste capítulo.

Artigo 38º 
Serviço docente a tempo inteiro

1. O pessoal docente em exercício de funções a tempo inteiro é obrigado à prestação 
de 24 horas semanais de serviço, salvo o disposto no presente diploma.

2. O serviço docente a que se refere o número anterior compreende uma componente 
lectiva, de 16 horas semanais, e uma componente não lectiva, de oito horas, devendo esta 
última compreender a realização de actividades de investigação e pesquisa, de prestação de 
serviços à comunidade e outras, nos termos a definir por regulamento.

3. A distribuição do serviço docente é da responsabilidade do dirigente máximo de 
cada escola e deve ser processada até uma semana antes do início do ano lectivo.

4. Por conveniência de serviço, a distribuição do serviço docente pode ser alterada no 
decurso do ano lectivo.
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Artigo 39º 
Serviço docente a tempo parcial

1. Na falta de pessoal docente em regime de permanência, pode ser autorizada a 
contratação a tempo parcial de indivíduos com as habilitações académicas necessárias para 
o exercício de funções docentes no Instituto Pedagógico.

2. A contratação a tempo parcial é precedida de concurso documental e é autorizada 
pelo Presidente do Instituto, mediante proposta fundamentada do Director da Escola.

3. O exercício de funções docentes nos termos deste artigo confere o direito à percepção 
de uma remuneração calculada nos termos referidos no artigo 35º.

Artigo 40º 
Serviço docente nocturno

1. Sempre que a conveniência do serviço o recomendar, o docente do Instituto 
Pedagógico pode exercer funções em período nocturno.

2. Para efeitos deste diploma, considera-se serviço docente nocturno o que for prestado 
para além das 19 horas.

3. Em regime de serviço docente nocturno, a componente lectiva do docente a tempo 
inteiro, a que se refere no nº 2 do artigo 38º, reduz-se para 12 horas semanais.

Artigo 41º 
Serviço docente extraordinário

1. Considera-se serviço docente extraordinário aquele que, por determinação do órgão 
de gestão da Escola, for prestado além do número de horas da componente lectiva a cujo 
cumprimento o docente está obrigado.

2. O docente não pode recusar-se ao cumprimento do serviço extraordinário que lhe 
for distribuído resultante de situações ocorridas no decurso do ano lectivo, salvo motivo 
justificável.

3. O serviço docente extraórdinário não pode exceder quatro horas semanais, salvo 
casos excepcionais devidamente fundamentados e autorizados pelo Director da Escola.

4. Quando o serviço extraordinário é prestado em regime nocturno, nos termos referidos 
no nº 2 do artigo 40º, a respectiva remuneração é acrescida de 50% sobre a remuneração de 
hora extraordinária em período diurno.

Artigo 42º 
Acumulação de funções

1. Pode ser permitida a docentes do Instituto Pedagógico a acumulação de funções em 
estabelecimentos de ensino público e privado, desde que daí não resultem prejuízos para o 
Instituto.
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2. É ingualmente permitida a acumulação de funções docentes no Instituto Pedagógico 
por parte de professores e outros profissionais, desde que tal se mostre absolutamente 
necessário e conveniente para o Instituto.

3. A acumulação de funções docentes nos termos do presente artigo não deve exceder 
8 horas lectivas semanais e deve ser objecto de autorização superior do órgão máximo de 
que o funcionário depende.

4. A acumulação de funções nos termos referidos neste artigo confere aos docentes o 
direito à percepção de uma remuneração suplementar calculada nos termos referidos no 
artigo 35º.

5. Em tudo o que não estiver regulado no presente artigo, a acumulação de funções 
docentes sujeita-se ainda ao disposto em lei especial.

Secção II 
Férias, Faltas e Licenças 

Subsecção I 
Férias 

Artigo 43 
Direito a férias

O pessoal docente tem direito, em cada ano, a trinta e três dias úteis de férias.

Artigo 44º 
Período de férias

1. As férias do pessoal docente em exercício são gozadas entre o termo das actividades 
lectivas de um ano escolar e o início do ano lectivo seguinte.

2. Por motivos ponderosos, pode ser autorizado o gozo de férias fora do período 
referido no número anterior desde que seja assegurada a substituição do docente.

3. O período de férias é marcado até ao fim do primeiro trimestre de cada ano civil, tendo 
em consideração os interesses dos docentes e a conveniência da escola, sem prejuízo de, em 
todos os casos, ser assegurado o funcionamento normal das actividades do Instituto.

4. Não se verificando acordo, as férias serão marcadas pelo órgão de gestão do 
estabelecimento.

Artigo 45º 
Acumulação de férias

As férias respeitantes a determinado ano lectivo podem, por conveniência de serviço 
ou por interesse do docente, ser gozadas no ano lectivo imediato, em acumulação com as 
vencidas neste, até ao limite de quarenta e cinco dias úteis, salvaguardados os interesses do 
Instituto, e mediante acordo do respectivo Director.
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Artigo 46º 
Interrupção da actividade

1. O pessoal docente usufrui nas épocas do Natal e do Carnaval, bem como no lapso 
de tempo que decorre entre o termo do ano lectivo e do início do ano lectivo seguinte 
de períodos de interrupção da actividade lectiva docente, tendo em conta os interesses e 
recursos disponíveis dos estabelecimentos de educação ou de ensino.

2. O disposto no número anterior não prejudica o direito às férias previsto no presente 
diploma.

3. Durante os períodos de interrupção da actividade docente, os docentes podem ser 
convocados pelo órgão de gestão da Escola para o cumprimento de tarefas de natureza 
pedagógica ou acções de formação, consideradas de interesse para o sistema educativo, 
para a escola e para o professor.

4. A direcção das escolas elaborará mapas de distribuição de tarefas, de acordo 
com os interesses das mesmas e das necessidades a satisfazer, com vista a distribui-las 
equitativamente pelos docentes.

Subsecção II 
Faltas 

Artigo 47º 
Faltas

1. Falta é ausência do docente durante a totalidade ou parte do período diário de 
presença obrigatória na Escola a que se deva deslocar em exercício de funções.

2. Corresponde a um dia de falta a ausência a um número de horas igual ao quociente da 
divisão por cinco do número de horas de serviço lectivo semanal ou equiparado distribuído 
ao docente.

3. As faltas por períodos inferiores a um dia são adicionadas no decurso do ano lectivo, 
para efeitos do disposto no número anterior.

Artigo 48º 
Faltas justificadas

1. Sem prejuízo disposto na lei geral, são justificadas as faltas dadas pelo docente nos 
termo previstos no estatuto do trabalhador-estudante.

2. Os docentes podem utilizar a regalia prevista no número anterior desde que os 
estudos que estejam a frequentar se destinem a melhorar a sua situação profissional ou 
especialização na carreira, não podendo, contudo, o seu gozo acarretar prejuízos para o 
serviço docente.

3. As faltas a serviços de exames, bem como a reuniões de avaliação de alunos, apenas 
podem ser justificadas por motivo inadiável ou de força maior, designadamente doença 
ou acidente devidamente comprovados, isolamento profiláctico, falecimento de familiar 
e nascimento de filho, ou em virtude de imposição legal ou cumprimento de decisão 
administrativa e judicial.
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Subsecção III 
Licenças 
Artigo 49º 

Facilidades para formação

1. Os docentes do Instituto Pedagógico com vínculo definitivo podem ser colocados em 
comisão eventual de serviço para efeitos de formação profissional e especialização, no país 
ou no exterior, nas mesmas condições definidas na legislação aplicável aos funcionários da 
Administração Pública.

2. Os docentes do Instituto Pedagógico podem ainda beneficiar de licenças para 
especialização ou investigação, em termos e condições a fixar por portaria conjunta dos 
membros do Governo responsáveis pelas áreas da Educação e da Administração Púiblica.

Artigo 50º 
Dispensa de serviço

1. Os docentes podem benefiaciar de dispensa de serviço docente para participarem em 
acções que visem a actualização profissional e consequente melhoria de desempenho.

2. Os docentes com vínculo definitivo, com pelo menos três anos de serviço na 
respectiva categoria e avaliação de desempenho mínima de Bom, podem ser dispensados 
das actividades profissionais, sem perda de remuneração, por um período máximo de três 
anos, a fim de frequentarem cursos de especialização em área de interesse prioritário para 
o Instituto ou sistema educativo. 

3. O período a que se refere o número anterior é considerado na contagem do tempo 
de serviço efectivo prestado em funções docentes para efeitos de aposentação, progressão 
e promoção na carreira docente.

Artigo 51º 
Licença sem vencimento

1. Os professores têm direito à licença sem vencimento nos termos definidos na lei 
geral.

2. O regresso ao serviço de pessoal docente na situação de licença sem vencimento 
considera-se sempre autorizado por urgente conveniência de serviço, produzindo os seus 
efeitos a partir da data indicada no respectivo despacho.

CAPÍTULO VIII 
Regime Disciplinar 

Artigo 52º 
Responsabilidade disciplinar

Os docentes respondem disciplinarmente perante os órgãos de gestão da respectiva 
Escola, sem prejuízo do disposto no presente diploma, na lei geral aplicável e no regulamento 
disciplinar.
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Artigo 53º 
Instauração de processo disciplinar

1. A instauração de processo disciplinar é da competência do Director da Escola.

2. Sendo o arguido Director da Escola, a instauração do processo disciplinar cabe ao 
Presidente do Instituto.

3. O Presidente do Instituto pode ainda exercer poder disciplinar em relação a qualquer 
docente em caso de falta directamente constatada ou de ausência de procedimento disciplinar 
por parte do Director da respectiva Escola.

Artigo 54º 
Instrução de processo disciplinar

A entidade competente para instaurar o processo disciplinar tem o poder de nomear o 
instrutor do mesmo processo.

Artigo 55º 
Competência para aplicação das penas disciplinares

1. Salvo o disposto no número seguinte, a entidade competente para instaurar o processo 
disciplinar tem o poder de decidir a pena aplicável.

2. A aplicação de pena expulsiva é da competência exclusiva do Presidente do Instituto 
Pedagógico.

Artigo 56º 
Aplicação de penas

1. A aplicação de penas disciplinares expulsivas a docentes pertencentes ou não 
não ao quadro determina a incompatibilidade para o exercício de funções docentes nos 
estabelecimentos de educação ou de ensino públicos, nos termos da lei.

2. A aplicação de pena disciplinar suspensiva a docentes não pertencentes ao quadro 
determina a não renovação do contrato, podendo implicar a imediata cessação do contrato 
se o período de afastamento da função docente for igual ou superior ao período durante o 
qual, no âmbito desse contrato, prestou funções.

Artigo 57º 
Recursos

1. Das decições dos Directores das Escolas em matéria de aplicação de sanções 
disciplinares cabe recurso hierárquico para o Presidente do Instituto.

2. Das decições do Presidente do Instituto que apliquem sanções disciplinares cabe 
recurso contencioso nos termos da lei.
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CAPÍTULO IX 
Aposentação 

Artigo 58º 
Limite de idade

O limite de idade para o exercício de funções pelos docentes do Instituto Pedagógico 
é fixado em 65 anos.

Artigo 59º 
Aposentação voluntária

1. Os docentes que completem 34 anos de serviço ou 60 anos de idade têm direito à 
aposentação voluntária, independentemente de qualquer outro requisito.

2. Os docentes que tiverem completado 34 anos de serviço têm direito à pensão de 
aposentação por inteiro.

3. Os docentes que, tendo completado 60 anos de idade, não tiverem 34 anos de 
serviço, têm direito à aposentação voluntária, sendo o montante da pensão calculado 
proporcionalmente ao tempo de serviço prestado.

Artigo 60º 
Momento de aposentação

Os docentes que se aposentem por limite de idade ou por sua iniciativa permanecerão 
em funções até ao termo do ano lectivo.

Artigo 61º 
Incompatibilidade para a docência

1. O aposentado por incapacidade não pode exercer docência no Instituto 
Pedagógico.

2. Os demais aposentados podem ser recrutados para prestar seviço docente no Instituto 
Pedagógico, mediante contrato a prazo, renovável, desde que possuam os requisitos legais 
necessários e não seja possível a contratação de docentes qualificados para o preenchimento 
das vagas que ocorrem.

CAPÍTULO X 
Disposições Fransitórias e Finais 

Artigo 62º 
Transição de pessoal

1. O pessoal docente em exercício nas escolas de formação de professores do Instituto 
Pedagógico cujo regime de trabalho deva mudar por força do presente diploma, pode:

a) Optar, no prazo de 60 dias, pelo novo regime decorrente do presente diploma, 
com consequente cessação do vínculo anterior, sem prejuízo de lhe ser contada 
a totalidade de tempo de serviço até então prestado no exercício de funções;

b) Regressar ao lugar de origem ou permanecer em comissão de serviço, ou 
destacado, requisitado, consoante for o instrumento de mobilidade.
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3. A transição para o novo quadro de pessoal referida no número um deste artigo deve 
processar-se nas seguintes condições:

a) Os professores de referência 8 transitam para a categoria de Professores 
Assistentes Adjuntos;

b) Os professores de referência 9 transitam para a categoria de Professores 
Assistentes;

c) Os professores de referência 10 transitam para a categoria de Assistentes 
Graduados;e

d) Os professores de referência 10 habilitados com o grau de Mestre e, pelo 
menos, três anos de efectivo serviço na categoria, com avaliação de 
desempenho mínima de Bom ou  habilitado com o grau de doutor transitam 
para a categoria de Professores Coordenadores.

4. A transição a que se refere o número anterior deverá fazer-se em escalão igual ao 
detido no cargo detido à data da entrada em vigor do presente diploma.

Artigo 63º 
Condições de transição 

A transição de pessoal nos termos do artigo anterior far-se-á por lista nominal, por 
Escola, apresentada pelo Presidente do Instituto Pedagógico e homologada pelo membro 
do Governo responsável pela área da educação.

Artigo 64º 
Situação de pesoal docente sem habilitação adequada

1. Os docentes do Instituto que, à data da entrada em vigor do presente diploma, não 
possuam curso superior, manter-se-ão na mesma categoria e situação, transitando para os 
lugares previstos no novo quadro à medida que adquiram as habilatações exigidas.

2. Os docentes referidos no número anterior, habilitados com formação específicas 
para o ensino básico, de nível médio, com, pelo menos, cinco anos de exercício efectivo de 
funções e avaliação de desempenho mínima de Bom podem ainda transitar para os lugares 
previstos no novo quadro, desde que aprovados em concurso de provas públicas abertas 
para o efeito.

3. O concurso referido no número anterior será objecto de um regulamento específico, 
aprovado pelo Conselho Científico-Pedagógico do Instituto e homologado pelo membro do 
governo que o superintende.

4. Os docentes do quadro transitório têm direito à progressão nos termos do presente 
diploma e da lei geral.

Artigo 65 
Regime subsidiário

Em tudo o que não seja expressamente regulado no presente dipoma, aplica-se o regime 
jurídico geral dos Institutos públicos.
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Artigo 66º 
Revogação 

É revogada toda toda a legislação em contrário.

Artigo 67º 
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor na data em que o Orçamento de Estado para 2006 
for publicado no Boletim Oficial.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros.

José Maria Pereira Neves – João Pinto Serra – Filomena Martins.

Promulgado em 28 de Novembro de 2005.

Publique-se.

O Presidente da República, PEDRO VERONA RODRIGUES PIRES

Referendado em 30 de Novembro de 2005.

O Primeiro-Ministro, José Maria Pereira Neves.
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ANEXO I 
Quadro previsional de Pessoa docente do Instituto Pedagógico

Projecto
G.S.C

Projecto
EFPEBP

Projecto
EFPEBM

Projecto
EFPEBA

Total

Professor Coordenador 1 3 2 1 7

Assistente Graduado 1 10 7 3 21

Assistente 3 25 20 14 62

Assistente Adjunto - 5 2 2 9

Total 5 43 31 20 99

Pessoal docente no gabinete de supervisão e coordenação 
e nas escolas do Instituto Pedagógico.

G.S.C
Actual

EFPEB/
Praia Actual

EFPEB/Mindelo
Actual

EFPEB/Assomada
Actual

Total

Professor Coordenador - - - - -

Assistente Graduado 1 3 2 1 7

Assistente 2 14 15 9 40

Assistente Adjunto - 5 1 1 7

Total 3 22 18 11 54

ANEXO III

Cargo Referência Número

Professor Coordenador IV             0

Assistente Graduado III 7

Assistente II 40

Assistente Adjunto I 7
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ANEXO IV 
Tabela Indiciária de Vencimentos dos professores do IP

Referência Índice remuneratório

Escalão
A

Escalão
B

Escalão 
C

Escalão D Escalão 
E

Professor Coordenador IV 200 210 220 230 240

Assistente Graduado III 160 170 180 190 200

Assistente II 130 140 150 160 170

Assistente Adjunto I 100 110 120 - -

Índice 100: 75.145$62

ANEXO V 
Quadro Transitório

Cargo Número
de lugares

Referência Índice remuneratório

A B C D E F G H I

Mestre
de oficina

2 6 117 185 206 219 233 247 260 274 289

Professor de
ensino básico
de primeira

5 7 240 253 266 280 294 332 347 362 377

O Primeiro Ministro, José Maria Pereira Neves
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SUPLEMENTOS REMUNERATÓRIOS INERENTES 
AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOCENTE EM ZONAS ISOLADAS.

Decreto-Lei nº 42/96  
de 18 de Novembro

Convindo regular a concessão de suplementos remuneratórios inerentes ao exercício 
da função docente, ao abrigo do artigo 9º do Diploma Legislativo nº 11/93, de 13 de 
Setembro;

Tornando-se necessário fixar, para o pessoal docente, a remuneração-base complementar 
referida no nº 6 do artigo 35º da Lei nº 102/IV/93, de 31 de Dezembro;

No uso da faculdade conferida pela alínea a) do nº 2 do artigo 216º da Constituição, o 
Governo decreta o seguinte:

Artigo 1º 
(Âmbito)

O presente diploma regula a atribuição de suplementos remuneratórios inerentes ao 
exercício da função docente.

Artigo 2º 
(Compensação de fixação em zonas de periferias)

1. Aos professores do Ensino Básico que prestam serviço nas escolas oficiais situadas 
em zonas isoladas constantes da lista anexa ao presente diploma é atribuído um suplemento 
remuneratório, desde que tenham residência efectiva na localidade onde está implantada a 
escola.

2. O montante do complemento remuneratório a que se refere o número anterior é de 
20% sobre a remuneração-base.

3. A actualização da lista referida no nº 1, é feita mediante portaria do membro do 
Governo responsável pela área da educação.

Artigo 3º 
(Compensação por não redução da carga horária semanal)

 (Alterado n.º 2 do art. 51º pelo Decreto-Legislativo n.º 2/2004, de 29 de Março)

Artigo 4º 
(Compensação por desdobramento)

Quando, no Ensino Básico, houver três períodos escolares diários, os dois primeiros 
terão lugar das sete horas às dez horas e das dez horas às treze, a cargo de um mesmo 
docente, que, por tal motivo, terá direito à percepção de mais um terço da remuneração-
base de um professor do Ensino Básico da sua categoria.
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Artigo 5º 
(Compensação por coordenação pedagógica)

1. Aos coordenadores pedagógicos do Ensino Básico é atribuído um suplemento 
remuneratório a fixar por portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas 
áreas das finanças e da edução, pelo exercício dessas funções.

2. O suplemento a que se refere o número anterior será atribuído pelo período 
equivalente ao ano lectivo.

Artigo 6º 
(Compensação por gestão de pólos)

1. Ao gestor do pólo é atribuído um suplemento remuneratório, nos termos e condições 
a fixar por portaria conjunta dos membros do Governo referidos no nº 1 do artigo anterior.

2. O suplemento a que se refere o número anterior será atribuído pelo período 
equivalente ao ano civil.

Artigo 7º 
(Compensação por acumulação de funções docentes)

O docente que, devidamente autorizado, acumular as suas funções com as do outro 
impedido, por motivo de doença ou por motivo aceite, superiormente, terá direito a uma 
remuneração-base complementar a que se refere o nº 6 do artigo 35º da lei nº 102/IV/93, 
de 31 de Dezembro, de montante a fixar por portaria conjunta dos membros do Governo 
referidos no nº 1 do artigo 5º.

Artigo 8º 
(Compensação por horas extraordinárias)

O docente que, devidamente autorizado, prestar serviço em regime de horas 
extraordinárias, terá direito a um suplemento remuneratório nos termos e condições a fixar 
por portaria conjunta dos membros do Governo referidos no nº 1 do artigo 5º.

Artigo 9º 
(Compensação por orientação pedagógica)

Ao docente orientador da prática pedagógica e estágio do Instituto Pedagógico é 
atribuído um suplemento remuneratório a fixar por portaria conjunta dos membros do 
governo das áreas das finanças e da edução, pelo exercício dessas funções.

Artigo 10º 
(Cálculo dos suplementos)

Para efeitos de cálculo dos suplementos referidos nos artigos 2º, 3º e 4º, será tomado em 
consideração o quantitativo percebido pelo docente no início do ano lectivo, sem prejuízo 
da actualização da mesma ocorrida porteriormente.
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Artigo 11º 
(Dúvidas)

As dúvidas suscitadas pela aplicação deste diploma serão esclarecidas por despacho 
conjunto dos membros do Governo referidos no nº 1 do artigo 5º.

Artigo 12º 
(Revogação)

Fica revogada toda a legislação que contraria o presente diploma, mantendo-se 
porém em vigor aquela que fixa os suplementos remuneratórios até à sua substituição pela 
regulamentação a emitir ao abrigo do presente diploma.

Artigo 13º 
(Entrada em vigor)

O presente diploma entra imediatamente em vigor.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros.

Carlos Veiga – António Gualberto do Rosário - José Luís Livramento.

Promulgado em 6 de Novembro de 1996.

Publique-se.

O Presidente da República, ANTÓNIO MANUEL MASCARENHAS GOMES 
MONTEIRO.

Referendado em 7 de Novembro de 1996.

O Primeiro-Ministro, Carlos Veiga.
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Lista a que se refere os nºs 1 e 2 
de artigo 2º do decreto-Lei nº 42/96

Concelhos Nº de escola Localidade

Praia
51
17
20
16
27

20.1
24

Pico Leão
Santana
Mosquito de Horta
Salineiro
Chã de Igreja
Calabaceira Cidade Velha
João Varela
S.Francisco
Tronco

Santa Catarina
15
18
19
22
32
39
42
45
47
17

42/A
46
44

Mato Sancho
Entre-Picos de Reda
Rincão
Ribeirão Isabel
João Dias
Lugar Velho
Figueira das Naus
Achada Leitão
João Bernardo
Liberão
Pedra Branca
Degredo
Charco

Boa Vista 5 Bufareira

Maio
5

5/A
6

6/A

Pedro Vaz
Praia Gomçalo
Pilão Cão
Alcatraz
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Porto Novo
7
9
17
18
21
22
23
24
25
26
27
28

Mato Estreito 
Ribeira Torta 
Chã de Branquinho
Dominguinhas
Martiene
Chã de Norte
Chã de Manuelinho
Châ de Feijoal
Pascoal Alves
Monte Trigo
Tarrafal
Covão

  
S.Domingos

40
38
27
33
43
46
49
50
48
30
39

Baía
Achada Baleia
Vale de Custa
Mato Sarrado
Chaminé
Mato Afonso
Dacabalaio de Cima
Dacabalaio de Baixo
Rui Vaz
Veneza
Portal 
Mato Serrado (Mitra)

Brava
10
9
6

Palhal 
Cachaço
Fajã de Água

Tarrafal
4
28
14
20
7
8
15
19

Ribeira da Prata
Cutelo Gomes
Mato Brazil 
Monte Pausada
Achada de Meio
Figueira Moita
Lagoa
Gon-Gon

S.Filipe
7
26

Campanas de Cima
Mãe Joana

Mosteiros
35
34

Rocha Fora
Cutelo Alto
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Ribeira Grande
4
6
14
34
35
36

Formiguinhas
Monte de Joana
Lagoa
Cruzina
Ribeira Alta
Figueiras

S.Nicolau
9
13
19
18
25

Covoada
Hortelã
Fragata
Ribeira Prata
Carriçal

Stª Cruz
30
31
32
33
27
-

15
16

Serelho
Gudelha
Jalalo Ramos
Rebelo
Saltos Abaixo
Montanha
Boca Larga
Fundura

Paúl
4
9
10
11
12

Stª Isabel
Fajã de Janela 
Aguada de Janela
Estância de Pedra
Pedro Dias

O Ministro, José Luís Livramento.
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SUPLEMENTO REMUNERATÓRIO DOS COORDENADORES 
PEDAGÓGICOS E GESTORES DE POLOS

Portaria nº 11/97 
de 24 de Março

Convindo fixar o montante dos suplementos remuneratórios inerentes ao exercício da 
função docente, nos termos dos artigos 5º, 6º, 7º, 8º e 9º do Decreto-Lei nº 42/96, de 18 de 
Novembro,

Manda o Governo da República de Cabo Verde pelos Ministros da Coordenação 
Económica e da Educação, Ciência e Cultura, o seguinte:

Artigo 1º 
Compensação por coordenação pedagógica

Ao coordenador pedagógico do Ensino Básico é atribuído um suplemento remuneratório 
mensal de 7 215$ (sete mil, duzentos e quinze escudos), durante o ano escolar.

Artigo 2º 
Compensação por gestão de pólos

Ao gestor de pólo é atribuído um suplemento remuneratório mensal, durante o ano 
civil, conforme se indica:

De 1 a 10 turmas – 4 440$00;
De 10 a 20 turmas – 5 550$00;
Mais de 20 turmas – 7 212$00.

Artigo 3º 
Compensação por acumulação de funções docentes

1. Ao docente que, devidamente autorizado, acumular as suas funções com as do outro 
impedido, nas condições previstas no artigo do Decreto-Lei nº 42/96, de 19 de Novembro, 
é atribuído um suplemento remuneratório mensal correspondente a um terço do seu 
vencimento base.

2. A docente do Instituto Pedagógico que, devidamente autorizado, acumular as funções 
com as do outro impedido, nas condições previstas no artigo do Decreto-Lei nº 42/96, de 
18 de Novembro, é atribuído um suplemento remuneratório mensal correspondente a um 
terço do seu vencimento base.

Artigo 4º 
Compensação por horas extraordinárias

1. Ao docente do Ensino Secundário que, devidamente autorizado, prestar serviço 
extraordinário, é atribuído um suplemento remuneratório por cada tempo lectivo, conforme 
se indica:

Professor referência 14 – 1 000$00;
Professor referência 13 – 800$00;
Professor referência 11 – 600;
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2. Ao docente do Instituto Pedagógico, devidanente autorizado, prestar serviço 
extraordinário, é atribuído um suplemento remuneratório de 1 200$00 (mil e duzentos 
escudos), por cada tempo lectivo. 

Artigo 5º 
Compensação por orientação pedagógica no Instituto Pedagógico

Ao docente orientador da prática pedagógica é atribuído um suplemento remuneratório 
mensal de 7 500$00 (sete mil e quinhentos escudos), durante  o ano lectivo.

Artigo 6º 
Entrada em vigor

Este diploma entra em vigor com efeitos retroactivos a 1 de Janeiro de 1997.

Ministérios da Coordenação Económica e da Educação, Ciência e Cultura, 11 de Março 
de 1997. – Os Ministros, António Gualberto do Rosário – José Luís Livramento.
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PRINCÍPIOS PARA A CRIAÇÃO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO 
SECUNDÁRIO E APLICÁVEIS AOS ESTABELECIMENTOS ESTATAIS

Decreto-Lei  n.º 69/95 
de 20 de Novembro

Obedecendo  à política de maior escolarização do País, de melhor e mais equilibrada 
distribuição da rede de Escolas Secundárias nos Concelhos;

Considerando que a instalação de Escolas nos diversos Municípios, novas perspectivas 
se abrem para a fixação das populações e de quadros locais;

Tendo em linha de conta a necessidade premente e a solicitação dos pais e encarregados 
de educação  relativamente à continuação dos Estudos dos filhos e educandos;

O Governo através do Ministério da Educação e  do Desporto e, em parceria, com as 
Câmaras Municipais no espírito dos poderes conferidos  e da política da descentralização 
vigente no País, propõe os princípios para a criação de Escolas Secundárias

Artigo 1º 
Objectivo e âmbito

O presente diploma estabelece os princípios para  acriação da rede escolar do Ensino 
Secundário e aplica-se aos estabelecimentos estatais.

Artigo 2º 
Princípio básicos 

1. O ensino secundário é ministrado nas escolas secundárias.
2. A criação das Escolas secundárias far-se-á de acordo  com perspectivas de 

desenvolvimento sócio-administrativas locais  e em consonância com a política global de 
educação 

3. As escolas secundárias estatais são criadas por Portaria conjunta dos membros 
do Governo responsáveis pela Educação, Finanças e Administração Pública, ouvidas as 
respectivas Câmaras Municipais  

Artigo 3º 
Quadro de pessoal 

2. O quadro de pessoal de professores do ensino seciundário estatal funciona no 
quadro único, constituído pelo somatório dos lugares criados em cada escola 

3. O número de lugares do quadro de cada escola secundária estatal poderá ser 
alterado, anualmente por despacho conjunto dos membros do Governo referidos no n.º 3 do 
art. 2º , com base na respectiva capacidade de acolhimento e critérios de funcionamento

Artigo 4º 
Acção municipal 

1. As escolas secundárias poderão  ser colocadas sob a administração e gestão municipal, 
nos termos e condições a serem definidas por protocolo entre a Câmara Municipal  e a 
Direcção Geral do Ensino
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2. Os docentes das Escolas abrangidas pelo protocolo referido no número anterior 
pertencem ao quadro único a que se refere o n.º 1 do art. 3º.

3. Os directores das Escolas secundárias  sob a daministração e gestão municipal , são 
nomeados pelo membro do Governo responsável pela educação, sob proposta da Câmara 
Municipal 

4. O Estado, como contrapartida da Administração e gestão municipais, compensará os 
municípios, nos termos e condições a erstabelecer no protocolo referido no n.º 1  

   

Artigo 5º 
Aplicação 

O presente diploma aplica-se  às escolas secundárias em funcionamento

Artigo 6º 
Entrada em vigor 

O presente diploamentra imediatamente em vigor

Visto e aprovado em Conselho de Ministros

Carlos Veiga – António Gualberto do Rosário - Mário Silva- Ondina Ferreira

Promulgado em 3 de Novembro de 1995

Publique-se.

O Presidente da República, ANTÓNIO MANUEL MASCARENHAS GOMES 
MONTEIRO.

Referendado em 6 de Novembro de 1995

O Primeiro Ministro, Carlos Veiga. 
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REGIME  DE UTILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS 
PRÓPRIAS ARRECADADAS PELAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS

Decreto-Lei nº 19/2002 
de 19 de Agosto

A Resolução nº 21/97, de 7 de Abril, que concede autonomia administrativa e financeira 
aos estabelecimentos público de ensino secundário circunscritas à cobrança e utilização 
das propinas e emolumentos bem como dos demais rendimentos gerados na exploração 
do património que lhes está afecto, fez emergir a obrigação da prestação de contas e a 
julgamento destas pelo tribunal de contas.

A nível interno, as escolas secundárias públicas deverão apresentar as contas e prestar 
todas as informações que forem solicitadas pela Inspecção-Geral da Educação, enquanto 
serviço central de auditoria administrativa e financeira, sem prejuízo para o acompanhamento 
da gestão financeira pela Direcção de Administração e Finanças do Ministério da Educação 
e Desportos.

Sendo a prestação de contas um elemento fulcral para a apreciação da legalidade e 
responsabilidade financeira, o presente diploma pretende emitir as normas reguladoras 
da utilização das receitas próprias e da apresentação de contas às entidades atrás 
mencionadas.

Nestes termos,
No uso da faculdade conferida pela alínea a) do nº 2 do artigo 203º da Constituição, o 

Governo decreta o seguinte:
Artigo 1º 
(Objecto)

O presente diploma estabelece o regime de utilização e prestação de contas das receitas 
próprias arrecadadas pelos estabelecimentos de ensino secundário públicos.

Artigo 2º 
(Receitas próprias)

1.Constituem, nomeadamente, receitas próprias da escola secundária pública, as 
provenientes de:

a) Cobrança de propinas e emolumentos;
b) Locação de salas;
c) Exploração de bens patrimoniais que lhe estejam afectos;
d) Exploração de cantinas;
e) Cursos ministrados no âmbito de ensino recorrente de adultos;
f) Donativos.

2.As escolas secundárias não devem, em caso algum, cobrar receitas que contrariem o 
disposto na lei e no presente diploma.
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Artigo 3º 
(Despesas)

As receitas próprias dos estabelecimentos públicos de ensino secundário serão utilizadas 
para cobrir as despesas orçamentadas de manutenção, segurança e higiene das instalações e 
equipamentos, encargos com o pessoal administrativo e auxiliar de apoio ao funcionamento 
da escola, aquisição de materiais didácticos, acção social escolar, reprografia, serviços de 
exame, seguro escolar, actividades de promoção da qualidade de ensino e outras previstas 
na lei.

Artigo 4º 
(Âmbito do controle)

Sem prejuízo do disposto na lei e no presente diploma, estão sujeitas a auditoria da 
Inspecção-Geral da Educação e a Julgamento do tribunal de Contas as contas das escolas 
secundárias públicas sempre que as sus despesas excedam cem mil escudos.

Artigo 5º 
(Plano de Contas)

O sistema contabilístico montado nas escolas secundárias, destinado à prestação de 
contas, obedece a um plano de contas de modelo nº 1, anexo ao presente diploma, do qual 
faz parte integrante.

Artigo 6º 
(Fecho das contas)

É fixada a data de 31 de Dezembro para o fecho das contas para o efeito de sua 
apresentação a julgamento do Tribunal de Contas.

Artigo 7º 
(Período a que referem as contas)

Salvo disposição legal em contrário, ou substituição total dos responsáveis, o período 
de prestação de contas é, em regra o seguinte:

a) Trimestralmente, através de Balancetes, à Direcção de Administração 
e Finanças bem como às delegações do departamento governamental 
responsável pela Educação;

b) Por anos económicos, ao Tribunal de Contas para julgamento.

Artigo 8º 
(Prazos)

1.  O prazo de apresentação de contas à Direcção de Administração e Finanças do 
departamento governamental responsável pela educação é de quinze dias, contados do 
último dia do trimestre a que dizem respeito.

2.  Para o Tribunal de Contas, o prazo para apresentação de contas é de seis meses 
contados do último dia do período a que dizem respeito.
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Artigo 9º 
(Conta bancária)

As receitas próprias dos estabelecimentos de ensino secundário devem ser depositadas 
numa conta bancária, a qual deve ser movimentada por assinaturas conjuntas de três 
membros do Conselho Directivo.

Artigo 10º 
(Aprovação do orçamento)

O orçamento privativo da escola secundária deve, anualmente, ser aprovado em sessão 
da Assembleia da Escola, especialmente convocada para o efeito.

Artigo 11º 
(Homologação)

O orçamento privativo da Escola é homologado pelo Secretário-geral, precedendo 
parecer do respectivo delegado do departamento governamental responsável pela 
educação.

Artigo 12º 
(Responsabilidade financeira)

1. Os responsáveis pela gestão financeira das escola secundárias públicas respondem 
pessoal e solidariamente pela reintegração dos fundos desviados da sua afectação legal ou 
cuja utilização tenha sido irregular.

2.  Os responsáveis a que se refere o número anterior são igualmente responsáveis pela 
violação culposa das regras de gestão racional dos bens e fundos públicos.

3. O disposto nos números anteriores não prejudica o apuramento de responsabilidade 
disciplinar e de outras responsabilidades perante os tribunais ou entidades competentes 
para o efeito.

Artigo 13º 
(Defeituosa prestação de contas)

A não prestação de contas nos termos do presente diploma, implica a responsabilidade 
individual ou colegial, conforme couber.

Artigo 14º 
(Conta de gerência)

1.  A conta de gerência, que inclui contas a débito e a crédito, será elaborada no final de 
cada ano económico, de acordo com o modelo nº 2 em anexo ao presente diploma.

2.  A conta a débito deverá conter:
a) O saldo da gerência anterior com a mesma discriminação do saldo de 

encerramento dessa gerência;
b) As receitas próprias descritas de acordo com o código das receitas e cobranças 

efectuadas;
c) Os descontos efectuados na gerência para a entrega ao Estado ou outras entidades;
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3.  A conta a crédito deverá conter:

a) As despesas realizadas durante a gerência, descritas de harmonia com o 
código das despesas;

b) As importâncias relativas a descontos entregues ao Estado ou outras entidades;

c) O saldo que transita para a gerência seguinte.

4.  A conta de gerência deve ser datada e assinada por todos os responsáveis pela 
gestão e conter ainda os seguintes elementos:

a) O nome do estabelecimento público de ensino;

b) O ano económico a que a conta respeita bem como as datas de início e termo 
de gerência;

c) A data de aprovação da conta.

Artigo 15º 
(Documentos que acompanham a conta de gerência)

A conta de gerência será acompanhada dos documentos a seguir mencionados, conforme 
os modelos em anexo, sem prejuízo de quaisquer outros documentos ou informações que as 
entidades referidas no artigo 2º venham a julgar necessárias:

a) Balancete mensal;

b) Mapa de receitas orçadas;

c) Mapa de despesas orçadas;

d) Estado recapitulativo das receitas;

e) Estado recapitulativo de execução financeira;

f) Mapa comparativo entre a despesa orçada e a despesa paga;

g) Registo de receitas;

h) Diário de caixa;

i) Diário de banco;

j) Reconciliação bancária e extracto de conta bancária;

k) Relação das guias de entrapa de descontos – receitas do Estado;

l) Relação dos bens de capital adquiridos durante a gerência;

m) Relação dos funcionários ou agentes administrativos ou cuja situação se 
alterou durante a gerência.

Artigo 16º 
(Aprovação)

A conta de gerência deve ser acompanha de uma cópia de acta da sessão em que 
tenha sido discutida e aprovada a referida conta.
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Artigo 17º 
(Balancete mensal)

1.  Até ao décimo dia contado do último dia do mês a que diz respeito, a escola secundária 
deve elaborar, para o seu controlo interno, o balancete mensal que deverá conter: o saldo 
da gerência anterior;

a) As receitas próprias discriminadas de harmonia com o modelo em anexo;

b) As despesas realizadas, conforme se discrimina no modelo anexo;

c) A reconciliação bancária;

d) O saldo para o mês seguinte.

2.  O balancete mensal é submetido ao Director e aprovado pelo Conselho Directivo 
da escola secundária.

Artigo 18º 
(Diário de banco)

Os estabelecimentos de ensino secundário devem manter um registo sequencial de todas as 
operações de depósito e levantamento bancário, o qual será utilizado para reconciliação bancária.

Artigo 19º 
(Diário de caixa)

O diário de caixa é  um instrumento de registo sequencial dos pagamentos no dia-a-
dia, registando nele, por ordem das datas, em assento separado, cada um dos movimentos 
de reconstituição do fundo de caixa e de pagamento de despesas até o montante máximo 
estabelecido neste diploma.

Artigo 20º 
(Fundo de caixa)

1.  Os estabelecimentos de ensino secundário poderão constituir um fundo de caixa, caso 
exista um cofre com segurança, no montante de dez mil escudos, destinado à realização de 
pequenas despesas, o qual será reconstituído à medida que se apresentarem os documentos 
comprovativos dos gastos efectuados que servirão para liquidação definitiva.

2.  As despesas pagas por conta do fundo de caixa não devem exceder o montante de 
dois mil escudos.

3.  A reconstituição do fundo de caixa referido no nº 1 será feita em nome do gestor 
de caixa que for indicado pelo Director do estabelecimento de ensino, cabendo àquele a 
competência para a realização e pagamento das despesas por conta do mesmo.

4.  As despesas efectuadas com as receitas do fundo de caixa devem ser registadas no 
diário de caixa, nos termos referidos no artigo anterior.

5.  Os montantes referidos nos nºs 1 e 2 poderão ser actualizados por despacho do 
membro do Governo responsável pela educação.
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Artigo 21º 
(Previsão orçamental das despesas)

As escolas não podem realizar despesas que não estejam previstas no seu orçamento.
Artigo 22º 

(Ordenação de despesas)
1.  Salvo o disposto nos números seguintes, é da competência do Director da Escola 

Secundária a ordenação de despesas, sob propostas fundamentadas do Subdirector 
Administrativo e Financeiro.

2.  Carece de autorização formal de delegado do departamento responsável pela 
educação a realização de despesas que ultrapassem o montante de cento e cinquenta mil 
escudos.

3.  Nos casos em que o valor das despesas ultrapasse duzentos e cinquenta mil escudos 
e até ao limite de quinhentos mil escudos, a autorização é da competência do Director de 
Administração e Finanças do departamento do governamental responsável pela educação.

4.  As despesas superiores a quinhentos mil escudos são autorizadas pelo Secretário-Geral.
Artigo 23º 

(Prazos para autorização das despesas)
1.  As requisições de fundos devem dar entrada até ao 15 de Dezembro do ano 

económico.
2.  As despesas que excepcionalmente não forem pagas até ao dia 31 de Dezembro, 

deverão transitar para o económico seguinte.
Artigo 24º 

(Modalidades de execução)
1.  As requisições emitidas pelo Subdirector Administrativo e Financeiro deverão 

ser dirigida à entidade competente para a sua autorização, acompanhadas de originais 
de documentos que suportam o processo de aquisição e pagamentos, organizados por 
fornecedor ou beneficiário e classificados conforme a natureza da despesa, de acordo com 
as rubricas orçamentais enquadradas.

2.  Nos casos referidos nos nºs 2 a 4 do artigo 22º, as requisições e ordens de pagamento 
devem ser previamente confirmadas pelo Director da escola.

3.  Das requisições deverão constar os seguintes elementos:
a) Número e data de ordem;
b) Valor da requisição;
c) Nome do beneficiário e respectivo Número de Identificação Fiscal;
d) Rubrica orçamentada de enquadramento da despesa;
e) Assinatura do requisitante e um funcionário que consta da ficha de abertura 

da conta bancária.



709

Decreto-Lei nº 19/2002, de 19 de Agosto

4.  O pagamento aos fornecedores de bens e serviços deve ser feito pelo subdirector 
administrativo, com base em original de factura remetida pela entidade fornecedora, 
devidamente confirmada por aquele quando à recepção das bens e serviços.

5.  A não observância do disposto neste artigo implica responsabilidade financeira do 
requisitante e do ordenador de despesa perante o fornecer, para, além da responsabilidade 
disciplinar que couber.

Artigo 25º 
(Justificativos de despesas)

1.  Toda a despesa efectuada por conta bancária ou por fundo de caixa deve reunir as 
peças a seguir mencionadas, conforme couber:

a) Requisição

b) Ordem/autorização de despesa;

c) Fotocópia de cheque;

d) Documentos de consulta a três fornecedores.

2.  Os justificativos de despesas, devidamente codificados e agrupados, devem  ser 
arquivados em pastas próprias.

Artigo 26º 
(contratação de pessoal)

1.  A contratação de pessoal administrativo e auxiliar pelas escolas secundárias deve 
ser previamente autorizada pelo Secretário-Geral, por proposta do Concelho Directivo e 
parece do delegado do departamento governamental responsável pela educação, tendo em 
conta o disposto na lei e presente diploma.

2.  Os documentos de despesas relativos à contratação de pessoal devem fazer-se 
acompanhar do despacho da entidade que a autorizou bem como de respectivo contrato.

Artigo 27º 
(Forma de pagamento)

1.  Os pagamentos são feito por meio de cheques nominativos, com a excepção de 
valores iguais ou inferiores a dois mil escudos, que podem ser pagos, em dinheiro, pelo 
fundo de caixa.

2.  A ordem de pagamentos deve ter sempre o visto do Director da escola.

Artigo 28º 
(Regulamentação)

O presente diploma pode ser regulamentado por portaria do membro do Governo 
responsável educação.
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Artigo 29º 
(Vigência)

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros.

José Maria Pereira Neves – Carlos Duarte de Burgo – Victor Manuel Barbosa 
Borges

Promulgado em 13 de Agosto de 2002.

Publique-se.

O Presidente da República, PEDRO VERONA RODRIGUES PIRES

Referendado em 13 de Agosto de 2002.

O Primeiro-ministro, José Maria Pereira Neves.
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Modelo nº 1
PLANO DE CONTAS DAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS

RECEITAS DESPESAS

Códigos Designação das receitas Códigos Designação das despesas

I
1.1
1.2
II
2.1
2.2
2.3
III
3.1
3.2
3.3
IV
4.1
4.2
V

5.1
5.2
5.3
VI

PROPINAS
De inscrição e frequência
De exames
EMOLUMENTOS
Certificado de habilitações literárias
Declaração de frequência
Curriculum escolar
RENDIMENTOS PATRIMONIAS
Arrendamento de salas
Serviço de reprografia
Parqueamento de viaturas
SERVIÇOS E RENDIMENTOS NÃO 
PATRIMONAIS
Ensino recorrente de adultos
Acções de formação
DONATIVOS
OUTRAS

VII
7.1
7.2
7.3

VIII
8.1
8.2
IX
9.1
9.2
X

10.1
10.2
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI

ENCARGOS COM O PESSOAL
Salários
Subsídios
Salários com prestações de serviços
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES
MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS
CONSUMO DE SECRETARIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁCTICO
SEVIÇOS DE AVALIAÇÃO
ACÇÃO SOCIAL E ESCOLAR
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS DE 
PROMOÇÃO DA QUALIDADE
SEGURO ESCOLAR DOS ALUNOS
OUTRAS**

* As despesas incluídas em “outras” devem estar previstas na lei e especificadas no 
orçamento privativo
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Modelo nº 2
CONTA GERÊNCIA

a) _____________________           Concelho d __________________
Gerência _____ de ______ de ________ a _______ de ______de _______

Cód. Débito
Importância

Cód. Crédito
Importância

Parcial Total Parcial Total

I

1.1
1.2

II
2.1

2.2
2.3

III

3.1
3.2
3.3
3.4

IV
4.1
4.2

V
5.1
5.2
5.3

VI

Saldo da gerência anterior
De receitas próprias
De descontos não entregues
Imposto de selo ………….
IUR ………………………

Sendo: Em cofre             $
          : Em depósito        $

RECEITAS DE PROPINAS
De inscrição de frequência
De exames

EMOLUMENTOS
Certificados de habilitações 
literárias
Declarações de frequência
Curriculum escolar

RENDIMENTOS 
PATRIMONIAIS
Arrendamento de salas
Exploração de cantina
Serviço de reprografia
Parqueamento de viaturas

SERVIÇOS E 
RENDIMENTOS NÃO 
PATRIMONIAIS
Ensino recorrente de adultos
Acções de formação

DONATIVOS

OUTRAS

DESCONTOS 
EFECTUADAS

Imposto de selo ……………...
IUR…………………………...

TOTAL   

$
$

$

$ 
$
 

$ 
$ 
$

$
$ 
$ 
$ 
 
 

$ 
$ 

……

……

$
$ 
 
 

$

$

$ 

$

$
$

$

$

…….
$

VII

7.1
7.2
7.3

VIII

8.1
8.2
7.3

IX

9.1
9.2
9.3

X

10.1
10.2

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

DESPESAS PRÓPRIAS

ENCARGOS COM O PESSOAL
Salários
Subsídios
Salários com prestações de serviços

MANUTENÇÃO DE 
INSTALAÇÕES

MAQUINARIAS E 
EQUIPAMENTOS

CONSUMO DE SECRETARIA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DIDÁCTICO

SEVIÇOS DE AVALIAÇÃO

ACÇÃO SOCIAL E ESCOLAR

ACTIVIDADES 
PEDAGÓGICAS DE 
PROMOÇÃO DA QUALIDADE

SEGURO ESCOLAR DOS 
ALUNOS

OUTRAS

ENTREGA DE DESCONTOS
Imposto de
Selo………………………..
IUR ………………………...

SALDO PARA A GERÊNCIA 
SEGUINTE
De receitas próprias

De descontos não entregues
Imposto de selo
IUR

Sendo: Em cofre                  $
          : Em depósito             $
                                       …….
                                             $
 
TOTAL

$
$ 

$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$ 
$

$

$
$

$ 
 
 

$ 
 
 
 
$ 
 
 
 
$ 
 
 
$ 
 
 

$ 
 
 

$ 
 
$ 
 
$ 
 
$

$

$

…….
$

Elaborado por
__________________ 

Aprovado
____________________

Homologado.
_____________________
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Modelo nº 3
ESTADO RECAPITULATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

 (de _______de _________de________ a _______de _______ de _______)
Escola Secundária de __________________ concelho de ________________

Mês _____________ Ano de _______

Cód. Rubricas Dotação Despesas 
anteriores

Despesas 
actuais

Despesas 
acumuladas Saldo

I

1.1
1.2
1.3

II
2.1
2.2
2.3

III
3.1
3.2
3.3

IV
4.1
4.2

V

VI

VII

VIII

IX

X

ENCARGOS COM O PESSOAL

Salários
Subsídios
Salários com prestações de serviços

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES

MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS

CONSUMO DE SECRETARIA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DIDÁCTICO

SEVIÇOS DE AVALIAÇÃO

ACÇÃO SOCIAL E ESCOLAR

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS DE 
PROMOÇÃO DA QUALIDADE

SEGURO ESCOLAR DOS ALUNOS

OUTRAS

Elaborado por
___________________ 

Aprovado

____________________
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 Modelo nº 4
ESTADO RECAPITULATIVO DAS RECEITAS

(de _______de _________de________ a _______de _______ de _______)
Escola Secundária de __________________ concelho de ________________

Mês _____________ Ano de _______

Cód. Rubricas
Previsões
(Receita 
orçada)

(1)

Receitas
Anteriores

(2)

Receitas
Actuais

(3)

Receitas
Acumuladas

(4)

Diferença entre a receita 
orçada e cobrada

(4 -1)

(Para mais) (Para menos)

I
1.1
1.2

II
2.1

2.2
2.3

III

3.1
3.2
3.3
3.4

IV

4.1
4.2

V

VI

PROPINAS
De inscrição e frequência
De exames

EMOLUMENTOS
Certificado de habilitações 
literárias
Declaração de frequência
Curriculum escolar

RENDIMENTOS 
PATRIMONIAS
Arrendamento de salas
Exploração de cantina
Serviço de reprografia
Parqueamento de viaturas

SERVIÇOS E 
RENDIMENTOS NÃO 
PATRIMONAIS
Ensino recorrente de 
adultos
Acções de formação

DONATIVOS

OUTRAS

Elaborado por

___________________ 

Aprovado

____________________
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Modelo nº 5
REGISTO DE RECEITAS

(de _______de _________de________ a _______de _______ de _______)
Escola Secundária de __________________ concelho de ________________

Mês _____________ Ano de _______

Ano Mês Dia Nº
Doc. Descrição do código Valor Valor 

acumulado Observações

Elaborado por
___________________ 

Aprovado

____________________

Modelo nº 6

DIÁRIO DE CAIXA

Escola Secundária de __________________ concelho de ________________

Mês _____________ Ano de _______

Data Nº de ordem de 
despesa Código Beneficiário 

(caixa) Entradas Saídas Saldo

Elaborado por
___________________ 

Visto.

____________________
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Modelo nº 7

DIÁRIO DE BANCO

Escola Secundária de __________________ concelho de ________________

Mês _____________ Ano de _______

Data
Nº Documento/

Cheque Código Beneficiário
(conta nº …….) Depósitos Levantamentos Saldo

Ano Mês Dia

  

Elaborado por

___________________ 

Visto.

____________________
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Modelo nº 8

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Escola Secundária de __________________ concelho de ________________
Mês _____________ Ano de _______

1 2 3 4

A Saldo no diário de banco (registo da escola)
……………………….

$

B Saldo no extracto bancário
……………………….

$

C Diferença (C= A - B)
……………………….

$

D
Justificação da 

diferença
(C)

1 Cheques em trânsito
$
$
$

……………………….

2 Erros de lançamento
$
$
$

……………………….

3 Operações indevidas
$
$
$

……………………….

4 Operações registadas
$
$
$

……………………….

Total (1+2+3+4)
……………………….

$

E Saldo reconciliado
................................... ……………………….

$

Obs.: Este documento deve estar acompanhado do extracto bancário

Elaborado por
___________________ 

Aprovado
____________________
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Modelo nº 9

 Escola Secundária de __________________ concelho de ________________
Mês _____________ Ano de _______

 RECEITAS ORÇADAS

Código Designação da receita Montante

I
1.1
1.2

II
2.1
2.2
2.3

III
3.1
3.2
3.3
3.4

IV
4.1
4.2

V

VI

PROPINAS
De inscrição e frequência
De exames

EMOLUMENTOS
Certificado de habilitações literárias
Declaração de frequência
Curriculum escolar

RENDIMENTOS PATRIMONIAS
Arrendamento de salas
Exploração de cantina
Serviço de reprografia
Parqueamento de viaturas

SERVIÇOS E RENDIMENTOS NÃO PATRIMONAIS
Ensino recorrente de adultos
Acções de formação

DONATIVOS

OUTRAS

$ 
$

$ 
$ 
$ 
 

$ 
$ 
$ 
$ 
 

$ 
$ 
 
$ 
 
 
$ 

Total $

Elaborado por
___________________ 

Aprovado
____________________

Homologado.

_____________________
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Modelo nº 10

 Escola Secundária de __________________ concelho de ________________
Mês _____________ Ano de _______

 DESPESAS ORÇADAS

Código Designação da receita Montante

I
1.1
1.2
1.3

II
2.1
2.2
2.3

III
3.1
3.2
3.3

IV
4.1
4.2

V

VI

VII

VIII

IX

X

ENCARGOS COM O PESSOAL
Salários
Subsídios
Salários com prestações de serviços

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES

MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS

CONSUMO DE SECRETARIA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁCTICO

SEVIÇOS DE AVALIAÇÃO

ACÇÃO SOCIAL E ESCOLAR

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS DE PROMOÇÃO DA 
QUALIDADE

SEGURO ESCOLAR DOS ALUNOS

OUTRAS

Total ………………………………………..

$
$ 
$

$ 
$ 
$ 
 

$ 
$ 
$ 
$ 

$ 
$ 
 

$ 
 

$

$

$

$ 

Total $

Elaborado por
___________________ 

Aprovado
____________________

Homologado.
_____________________
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Modelo nº 11
BALANCETE MENSAL

Escola Secundária de __________________ concelho de ________________
Mês _____________                                       Ano de _______

Cód. Débito
Importância

Cód. Crédito
Importância

Parcial Total Parcial Total

I
1.1
1.2

II
2.1
2.2
2.3

III

3.1
3.2
3.3
3.4

IV
4.1
4.2
V

5.1
5.2
5.3
VI

Saldo da gerência 
anterior
De receitas próprias
De descontos não 
entregues
Imposto de selo 
………….
IUR 
………………………
Sendo: Em cofre              
$
          : Em depósito        
$
RECEITAS DE 
PROPINAS
De inscrição de 
frequência
De exames
EMOLUMENTOS
Certificados de 
habilitações literárias
Declarações de 
frequência
Curriculum escolar
RENDIMENTOS 
PATRIMONIAIS
Arrendamento de 
salas
Exploração de cantina
Serviço de reprografia
Parqueamento de 
viaturas
SERVIÇOS E 
RENDIMENTOS 
NÃO 
PATRIMONIAIS
Ensino recorrente de 
adultos
Acções de formação
DONATIVOS
OUTRAS
DESCONTOS 
EFECTUADAS
Imposto de selo 
……………...   
IUR……………...

TOTAL

        $
$
$
$ 
$
 
$ 
$ 
$
$
$ 
$ 
$ 
 
 
 
 
$ 
$ 
 

……
……

$
$ 
 
 

$

$

$ 

$
$
$

$

$

…….
$

VII
7.1
7.2
7.3

VIII
8.1
8.2
7.3
IX
9.1
9.2
9.3
X

10.1
10.2
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI

DESPESAS PRÓPRIAS
ENCARGOS COM O 
PESSOAL
Salários
Subsídios
Salários com prestações de 
serviços

MANUTENÇÃO DE 
INSTALAÇÕES

MAQUINARIAS E 
EQUIPAMENTOS

CONSUMO DE SECRETARIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DIDÁCTICO

SEVIÇOS DE AVALIAÇÃO
ACÇÃO SOCIAL E ESCOLAR
ACTIVIDADES 
PEDAGÓGICAS DE 
PROMOÇÃO DA 
QUALIDADE
SEGURO ESCOLAR DOS 
ALUNOS
OUTRAS

ENTREGA DE DESCONTOS
Imposto de
Selo………………………..
IUR ………………………...
SALDO PARA A GERÊNCIA 
SEGUINTE
De receitas próprias
De descontos não entregues
Imposto de selo
IUR
Sendo: Em cofre                  $
          : Em depósito             $
                                       …….
                                             $
 

TOTAL

$
$ 

$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$ 
$

$

$
$

$ 
 

$ 
 

$ 
 

$ 
 
$ 
 
$ 
 

$ 
 
$ 
 
$ 
 

$

$

$

…….
$

Elaborado por
___________________ 

Aprovado
____________________
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Modelo nº 12

Escola Secundária de __________________ concelho de ________________
Mês _____________                                       Ano de _______

ORDEM DE DESPESA                                                             Nº ____________

Objecto:

Beneficiário :

Valor:

Código: Rúbrica:

Peças Justificativas: 

 Data: _______________

Elaborado por,
___________________

Visto.
_____________________ 

Aprovado,

____________________

Modelo nº 13

Escola Secundária de __________________ concelho de ________________
Mês _____________                                       Ano de _______

ORDEM DE RECEITA                                                             Nº ____________

Beneficiário : conta beneficária nº _________________

Código: Rúbrica:

Valor (es):

Peças Justificativas: 

 Data: _______________

Elaborado por,
___________________

Visto.
_____________________ 

Aprovado,

____________________

O Ministro da Educação e Desportos, Victor Manuel Barbosa Borges.
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REGIME DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DOS 
ESTABELECIMENTOS DO ENSINO SECUNDÁRIO

Decreto-Lei nº 20/2002 
de 19 de Agosto

A elaboração do presente diploma obedeceu à necessidade de se introduzir modificações 
na legislação actual sobre a organização e funcionamento das escolas secundárias, 
aconselhadas pela experiência decorrente da sua aplicação, pelos princípios constitucionais 
e políticos por que se orienta o sistema educativo e, designadamente, pela materialização do 
princípio constitucional segundo o qual os professores, os pais e encarregados de educação 
e os alunos têm o direito de participar na gestão democrática das escolas.

O Governo defende um a maior autonomia das escolas, corporizada na ampliação 
da competência e da capacidade de iniciativa dos seus órgãos, propugna o princípio de 
envolvimento efectivo das famílias e da comunidade na configuração e desenvolvimento da 
educação, dando especial relevância à melhoria da comunicação entre os estabelecimentos 
de ensino e as comunidades locais como condição indispensável à prestação de um serviço 
educativo de qualidade.

O presente diploma procura concretizar essas orientações constitucionais e políticas, 
estabelece mecanismos de participação e responsabilização dos diversos intervenientes 
na gestão dos estabelecimento de ensino secundários, consagra soluções inovadoras no 
processo de selecção dos membros dos órgãos das escolas, aposta no funcionamento da 
Assembleia da Escola enquanto órgão representação da comunidade educativa e dotada de 
competência para deliberar sobre as questões mais importantes da vida escolar, da especial 
relevo ao conselho pedagógico, como um dos órgão responsáveis pela qualidade do ensino, 
e equaciona a gestão administrativa e financeira das escolas secundárias.

As escolas deixam de ser simples prolongamentos do Ministério, para passarem a ter 
espaços próprios de autonomia e de livre decisão que permitem adequar a gestão escolar 
às particularidades e exigências educativas de cada escola, que os projectos educativo, 
nomeadamente, corporizam, alterando-se assim qualitativamente a relação entre a escola, 
a comunidade e os poderes públicos, que se expressa em parcerias activas orientadas 
no sentido da promoção de um educação pautada segundo os mais elevados padrões de 
qualidade e pertinência social.

Assim,
No uso da faculdade conferida pela alínea c) do nº 2 do artigo 203º da Constituição, o 

Governo decreta o seguinte:
CAPÍTULO I 

Disposições gerais
Artigo 1º 
(Objecto)

O presente diploma define os princípios básicos de criação e o regime de organização 
e gestão dos estabelecimentos de ensino secundário.
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Artigo 2º 
(Âmbito)

O presente diploma aplica-se aos estabelecimentos do ensino secundário públicos.
Artigo 3º 
(Criação)

A criação das escolas secundárias faz-se de acordo com as perspectivas de 
desenvolvimento económico e social das comunidades e em consonância com a política 
global de desenvolvimento do país e da educação.

Artigo 4º 
(Competência para criação)

As escolas secundárias são criadas por portaria conjunta dos membros do Governo 
responsáveis pela educação, finanças e administração pública, ouvidas as respectivas 
câmaras municipais.

Artigo 5º 
(Comissão instaladora)

A portaria de criação das escolas secundárias pode também criar uma comissão 
instaladora com finalidade de praticar os actos necessários ao regular e pleno funcionamento 
da escola.

Artigo 6º 
(Denominação e símbolos)

1. A denominação e os símbolos das escolas secundárias são fixadas por despacho do 
membro de Governo responsável pela educação, sob proposta da Assembleia da Escola e 
ouvido o conselho consultivo da respectiva delegação.

2. As propostas de denominação e símbolos devem ser devidamente fundamentadas.
Artigo 7º 

(Tipologia de escolas secundárias)
1. De acordo com a natureza do ensino ministrado e nos termos previstos na lei, as 

escolas secundárias podem ser de via geral, técnica, artística ou polivalente.
2. Em função da sua frequência, as escolas secundárias podem ser de pequena, média 

e grande dimensões, consoante tenham até 1500, de 1501 a 2500 e mais de 2500 alunos 
respectivamente.

Artigo 8º 
(Autonomia administrativa e financeira)

1. As escolas secundárias gozam de autonomia administrativa e financeira para efeitos 
de cobrança e utilização da propinas e emolumentos, bem como dos demais rendimentos 
gerados na exploração do património que lhes está afecto.

2. As escolas técnicas e polivalentes gozam de autonomia necessária para efeitos 
de organização de cursos de formação profissional e artística, em função das exigências e 
perspectivas de evolução de economia e do mercado de trabalho, nos termos a definir por 
portaria do membro do Governo responsável pela educação.
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Artigo 9º 
(Princípios de gestão e funcionamento)

A gestão dos estabelecimentos de ensino secundário baseia-se nos seguintes princípios:
a) Qualidade de ensino;
b) Planificação de todas as actividades;
c) Direcção colectiva;
d) Responsabilidade individual colectiva
e) Controlo social e administrativo das actividades;
f) Racionalização na utilização dos meios;
g) Inserção nas comunidades, visando a educação para o trabalho, a cultura e a 

cidadania.
Artigo 10º 

(Gestão municipal)
1. As escolas secundárias podem ser colocadas sob administração e gestão municipal, 

nos termos e condições a serem definidos entre a câmara municipal e o departamento 
governamental responsável pela educação, através de protocolo e caderno de encargos.

2. Os directores das escolas secundárias sob administração e gestão municipal, são 
nomeados pela educação, sob proposta da câmara municipal.

3. O Estado, como contrapartida da administração e gestão municipais, compensará 
os municípios nos termos e condições a estabelecer no protocolo e caderno de encargos 
referidos no número 1 do presente artigo.

Artigo 11º 
(Gestão privada)

1. A gestão das escolas secundárias pode ser entregue a pessoas colectivas de direito 
privado idóneas mediante contrato de gestão.

2. À gestão privada das escolas secundárias aplica-se, com as necessárias adaptações, 
as disposições relativas à gestão privada de estabelecimentos públicos de ensino superior.

CAPÍTULO II 
Órgãos

SECÇÃO I 
Princípios gerais

Artigo 12º 
(Enumeração)

1. A gestão pedagógica e administrativa dos estabelecimentos de ensino secundário é 
assegurada pelos seguintes órgãos:

a) Assembleia da Escola;
b) Conselho Directivo;
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c) Conselho Pedagógico;

d) Conselho de Disciplina.

2. O funcionamento dos órgãos é apoiado pelos serviços administrativos e financeiros 
e por comissões de trabalho.

Artigo 13º 
(Regime de exercício de funções)

1. Os membros do Conselho Directivo, com a excepção dos vogais, exerce, as suas 
funções em regime de permanência, devendo leccionar, pelo menos, seis tempos semanais 
ou duas turmas.

2. Os directores de escolas secundárias poderão ser dispensados da leccionação por 
despacho do ministro responsável pela área da educação.

3. Os membros referidos no número 1 exercem as suas funções em regime de isenção 
de horário, não lhes sendo abonada qualquer retribuição por serviço extraordinário.

Artigo 14º 
(Regime de remuneração)

1. Os directores de escolas secundárias auferem remuneração correspondente à 
categoria de Director de Serviço.

2. Os subdirectores e secretários do Conselho Directivo, além do vencimento da 
respectiva carreira, têm direito a um subsídio de montante a fixar por despacho do membro 
do Governo responsável pela educação, a suportar pelo orçamento privativo da escola.

Artigo 15º 
(Condições de exercício de funções)

1. O exercício, por professores, de funções de membro dos órgãos previstos neste 
diploma confere-lhes o direito de redução da carga horária, escalonadas em três níveis, em 
função da pequena, média e grande dimensões da escola, nos termos que forem fixados por 
portaria do membro do Governo responsável pela educação.

2. No caso de membros que não desempenham actividade docente, ser-lhes-á garantida 
dispensa de serviço por parte das respectivas entidades empregadoras, a fim de tomarem 
parte nas reuniões dos órgãos da Escola a que pertencem.

SECÇÃO II 
Assembleia da escola

Artigo 16º 
(Natureza)

A  Assembleia da Escola é órgão de participação e de coordenação dos diferentes 
sectores da comunidade educativa, responsável pela orientação das actividades da escola, 
com vista ao desenvolvimento global e equilibrado do aluno, no respeito pelos princípios 
e normas do sistema educativo.
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Artigo 17º 
(Composição)

1. A Assembleia da Escola é constituída por:
a) Representantes do pessoal docente, designados pelos seus pares;
b) Representantes dos alunos, designados pela associação de estudantes ou , na 

sua falta, por uma assembleia representativa dos mesmos;
c) Representantes do pessoal não docente, designados pelo plenário dos 

trabalhadores, excluindo-se os professores;
d) Representante dos pais e encarregados de educação, designados pela 

associação de pais e encarregados de educação, ou, na sua falta, por uma 
assembleia representativa daqueles;

e) Representante da autarquia local, designado pelo respectivo órgão executivo 
colegial;

f) Um elemento idóneo da sociedade civil, que será cooptado pelos demais 
membros da Assembleia.

1. Os membros do Conselho Directivo, do Conselho pedagógico e do Conselho de 
Disciplina, participam nas reuniões da Assembleia mas sem direito a voto.

2. O número de representantes previstos na alínea a), b), c) e d) do n.º 1 é fixado no 
regulamento interno ou, na sua falta, por despacho do membro do Governo responsável pela 
educação, tendo em conta a dimensão da escola, não podendo ultrapassar, na totalidade, 15 
membros.

3. O regulamento interno pode ainda prever representação, na Assembleia da Escola, 
da polícia local, dos serviços de saúde e de organizações representativas da juventude, 
cultura e desporto.

Artigo 18º 
(Mandato)

1. O mandato do membro da Assembleia da Escola é de três anos renovável.
2. O mandato do membro da Assembleia da Escola cessa:

a) Por falta de comparência não justificadas a três reuniões seguidas ou cinco 
interpoladas;

b) Por mudança da escola dos representantes do pessoal docente, do pessoal 
não docente ou dos alunos;

c) Por nova designação da Câmara Municipal ou da associação de pais e 
encarregados de educação;

d) Por solicitação do membro respectivo alegando motivo justificado, que o 
presidente aprecia.

3. Os membros da Assembleia da Escola continuam em funções até a tomada de posse 
dos novos titulares designados nos termos do artigo anterior.
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Artigo 19º 
(Competência)

1. Compete à Assembleia da Escola:
a) Eleger os membros da respectiva mesa;
b) Aprovar o regulamento interno da escola;
c) Aprovar o projecto educativo da escola e acompanhar e avaliar a sua execução;
d) Aprovar os planos plurianual e anual de actividade da escola;
e) Aprovar a proposta de orçamento privativo da escola;
f) Aprovar o relatório de actividade;
g) Aprovar o relatório de contas de gerência;
h) Definir os princípios que orientam as relações da escola e a comunidade, com 

as instituições e organismos com responsabilidade em matéria educativa e 
com outras escolas nacionais e estrangeiras;

i) Definir os critérios de participação da escola em actividades culturais, 
desportivas e recreativas, bem como em acções de outra natureza, a que possa 
prestar colaborações;

j) Estabelecer os critérios de realização de actividades de apoio aos valores 
culturais locais;

k) Propor normas e critérios de acção social escolar, dentro dos limites fixados 
por lei;

l) Solicitar aos outros órgãos da escola as informações necessárias para o cabal 
exercício das suas competências;

m) Aprovar e submeter à apreciação da delegação do Ministério o ante-projecto 
de denominação e símbolo da escola;

n) Exercer as demais competências fixadas na lei ou regulamento interno.
2. Os documentos referidos nas alíneas b), c), d) e f) do número anterior devem ser 

submetidos à homologação do delegado do departamento governamental responsável pela 
educação no prazo de quinze dias a contar da sua aprovação.

3. Os documentos referidos nas alíneas e) e g) do número 1 devem ser submetidos à 
homologação do Secretário-Geral, com parecer do delegado do departamento governamental 
responsável pela educação, no prazo de quinze dias a contar da sua aprovação.

Artigo 20º 
(Mesa de Assembleia)

As reuniões da Assembleia da Escola são dirigidas por uma mesa, composta por um 
Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário, eleitos pela Assembleia, pelo período do 
mandato.
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Artigo 21º 
(Funcionamento)

1. A Assembleia da Escola reúne-se, ordinariamente, cada três meses e , 
extraordinariamente, sempre que seja convocados pelo respectivo Presidente, por sua 
iniciativa, por solicitação da maioria dos respectivos membros ou a requerimento do 
Director da Escola.

2. A Assembleia da Escola delibera por maioria absoluta dos seus membros.

3. Das reuniões são lavradas actas que podem ser consultadas por qualquer interessado.

4. Os pais e encarregados de educação podem assistir às reuniões da Assembleia 
da Escola, podendo usar da palavra no período antes da ordem do dia, nos termos do 
regulamento da escola.

5. O Presidente da Assembleia da Escola pode convidar qualquer entidade para assistir 
aos trabalhos da assembleia, sem direito a voto.

SECÇÃO III 
Conselho directivo

Artigo 22º 
(Natureza)

O Conselho Directivo é o órgão de administração e gestão da escola, responsável pela 
materialização da política educativa, tendo em vista níveis de qualidade de ensino que 
satisfaçam as aspirações da comunidade escolar.

Artigo 23º 
(Composição)

2. O Conselho Directivo é constituído pelo Director, que preside, O Subdirector 
Pedagógico, o Subdirector Administrativo e Financeiro, o Subdirector para Assuntos Sociais e 
Comunitários, o Secretário e um vogal representativo dos pais e encarregados de educação.

3. Nas escolas secundárias que ministram o ensino técnico, o Conselho Directivo 
poderá ser ainda integrado por um Subdirector Técnico, encarregado a gerir os meios 
e recursos existentes nas escolas, designadamente laboratórios e oficinas, de forma a 
assegurar uma adequada leccionação das disciplinas da via técnica e bem como o normal 
funcionamento dos cursos ministrados.

4. Por portaria do membro do Governo responsável pela educação poderá ser alterada 
a configuração do Conselho Directivo em função da natureza e especificidades da escola.

Artigo 24º 
(Nomeação)

2. O Director é nomeado por despacho do membro do Governo responsável pela 
área de educação, de entre indivíduos com curso superior que confira ou não o grau de 
licenciatura, de reconhecido mérito profissional e moral, por um período de dois anos, 



729

Decreto-Lei nº 20/2002, de 19 de Agosto

renovável, sob proposta do delegado do Departamento governamental responsável pela 
educação, ouvidos o Director-Geral do Ensino Básico e Secundário, o Inspector-Geral e o 
Secretário-Geral.

3. Os demais membros do Conselho Directivo são escolhidos pelo respectivo 
Director, de entre indivíduos com curso superior que confira ou não o grau de licenciatura, 
de reconhecido mérito, por um período de dois anos, renovável, ficando a escolha sujeita a 
homologação do membro do Governo responsável pela educação, sem prejuízo do disposto 
nos números seguintes.

4. O Vogal representativo dos pais e encarregados de educação é designado pela 
associação dos pais e encarregados de educação ou, na sua falta, pela assembleia dos 
mesmos.

5. O Subdirector Administrativo e Financeiro é designado, preferencialmente, de entre 
indivíduos com formação e experiência comprovada nas áreas de gestão e administração.

Artigo 25º
(Competência)

1. Compete ao Conselho Directivo, nomeadamente:
a) Colaborar com os serviços centrais e concelhios do departamento responsável 

pela educação naquilo que lhe for solicitado;
b) Elaborar e submeter à Assembleia da Escola a proposta de regulamento 

interno, ouvido o Conselho Pedagógico e o Conselho de Disciplina;
c) Submeter à aprovação da Assembleia da Escola o projecto de orçamento 

privativo e plano de actividades;
d) Submeter à apreciação da Assembleia da Escola o relatório de actividades e 

as contas de gerência;
e) Submeter à aprovação da Assembleia da Escola o projecto educativo da escola;
f) Distribuir as tarefas específicas para cada um dos seus membros;
g) Garantir a execução das actividades da acção social escolar em cooperação 

com as entidades e serviços próprios;
h) Organizar as actividades circum-escolares;
i) Propor ao Conselho pedagógico realizações que visem o enriquecimento 

cultural dos estudantes, professores e empregados;
j) Executar e mandar executar as deliberações dos órgãos da escola;
k) Mobilizar de forma permanente a cooperação dos alunos e pessoal não 

discente na acção educativa;
l) Manter assídua e sã convivência com docentes, discentes e pessoal não 

docente da escola;
m) Velar de acordo com o Conselho de Disciplina, pela manutenção e pelo 

desenvolvimento da cooperação indispensáveis à acção educativa;
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n) Velar pela aplicação das sanções disciplinares relativamente alunos dentro do 
limites e nas condições estabelecidas na lei e nos regulamentos;

o) Velar pela boa formação cultural e moral dos alunos, procurando eliminar os 
factores que a prejudiquem;

p) Promover e acompanhar, no estabelecimento de ensino, as iniciativas de 
carácter cultural, desportivo e recreativo, que contribuam para a educação 
integral dos alunos;

q) Velar por que as actividades para-escolares como sessões, festas e visitas de 
estudo assistem aos objectivos educativos, não autorizados as que perturbam 
a boa organização e o regular funcionamento dos trabalhos escolares;

r) Dinamizar as relações com o meio económico, cultural e social da localidade 
a que o estabelecimento do ensino pertence;

s) Organizar, operacionalizar e disponibilizar informações ao Ministério e à 
comunidade educativa sempre que forem solicitados;

t) Coordenar as tarefas respeitantes à conservação e utilização do material, 
procedendo às diligências necessárias para o indispensável apetrechamento 
do estabelecimento, em estreita colaboração com os serviços centrais do 
Departamento governamental responsável responsáveis pela administração e 
finanças e gestão patrimonial;

u) Cumprir as directrizes emanadas superiormente bem como diplomas legais e 
regulamentares vigentes, resolvendo os casos da sua esfera de competência e 
fazendo ciente dos restantes aos competentes serviços do Ministério.

2. O Conselho Directivo pode fixar a redução da carga lectiva dos subdirectores 
técnicos, vogais, directores de turma, coordenadores de disciplinas e do professor membro 
do Conselho de Disciplina, bem como de outros docentes que colaboram na gestão 
e funcionamento da escola, nos termos fixados por portaria do membro do Governo 
responsável pela educação.

Artigo 26º 
(Funcionamento)

1. O Conselho Directivo reúne-se, ordinariamente, uma vez por quinzena, em dia, hora 
e local a designar pelo respectivo presidente.

2. As reuniões ordinárias são convocadas pelo respectivo presidente com a antecedência 
mínima de 48 horas, devendo constar da convocatória a respectiva ordem de trabalho.

3. As reuniões extraordinárias são convocadas pelo respectivo presidente do Concelho 
Directivo, por sua iniciativa ou a pedido por maioria dos membros do Conselho Pedagógico 
ou do Conselho de Disciplina.

4. O Conselho Directivo delibera por maioria de votos tendo o presidente voto de 
qualidade.
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Artigo 27º 
(Director)

1. Ao Director compete, nomeadamente:
a) Representar a escola;
b) Coordenar as actividades dos diversos órgãos da escola;
c) Executar e fazer executar as deliberações dos órgãos da escola;
d) Submeter à apreciação do conselho directivo o anteprojecto de orçamento 

privativo e de planos de actividades;
e) Submeter à apreciação do conselho directivo o relatório de actividades e a 

conta de gerência;
f) Reunir o plenário do conselho directivo, do conselho pedagógico e do 

conselho de disciplina, sempre que o entender conveniente;
g) Presidir às reuniões do conselho directivo, pedagógico e de disciplina;
h) Participar ao departamento governamental responsável pela educação qualquer 

infracção às disposições legais e regulamentares de que tome conhecimento;
i) Submeter à apreciação superior os assuntos que excedam a competência do 

conselho directivo;
j) Exercer autoridade hierárquica e disciplinar em relação a todo o pessoal não 

discentes e aos alunos, nos termos da lei;
k) Zelar pela disciplina no estabelecimento de ensino e mandar levantar auto que 

qualquer ocorrência que possa afectar o bom nome, a imagem e o prestígio da 
escola.

l) Decidir em todos os assuntos que lhe sejam delegados pelo conselho directivo 
ou, em situação de urgência, em que não seja possível ouvi-lo.

m) Assinar a correspondência e demais documentos oficiais, excepto os que 
devem ser assinados pelo secretário;

n) Convocar ou mandar convocar as reuniões dos conselhos a que lhe competir 
presidir;

o) Assegurar o cumprimento da planificação do ano escolar, tomando as medidas 
adequadas com a necessária antecedência;

p) Estabelecer, na primeira reunião ordinária de cada ano lectivo, o horário 
de permanência no estabelecimento de ensino dos membros do conselho 
directivo, assegurando a sua presença diária na escola;

q) Propor ao departamento governamental responsável pela educação, através do 
respectivo delegado, os professores e funcionários que devem ser incumbidos 
de funções especiais nos termos do presente diploma e demais legislação em 
vigor;
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r) Aprovar o mapa de distribuição de tarefas e controle do pessoal auxiliar

s) Zelar para que todos os alunos tenham um cartão de aluno;

t) Propor ao departamento governamental responsável pela educação a 
suspensão da execução de qualquer deliberação dos órgãos da escola que 
considere ilegal;

u) Conferir posse aos professores e demais empregados do estabelecimento de 
ensino;

v) Manter um contacto permanente com as associações de alunos, de pais 
e encarregados de educação, e instituições ligadas à juventude, cultura e 
desporto, aconselhando-se junto deles em assuntos ligados à educação dos 
alunos, convidando-os, nomeadamente, para missões públicas e outras 
actividades par, extra e circum-escolares.

2. As competências atribuídas ao Director no número anterior podem por este ser 
delegadas nos respectivos subdirectores.

3. Nas suas faltas e impedimentos, o Director é substituído pelo Subdirector por si 
designado.

Artigo 28º 
(Subdirector Pedagógico)

O Subdirector pedagógico tem como função principal a orientação e controlo do 
processo de ensino-aprendizagem, devendo, para isso:

1. Controlar o cumprimento dos programas das diferentes disciplinas, através de:

a) Reuniões da trabalho quinzenais com os coordenadores das disciplinas a 
quem compete zelar pelo rigoroso cumprimento dos programas, proceder à 
revisão das provas elaboradas pelos professores e aos planos das aulas dos 
professores;

b) Visitas às aulas de preferência acompanhado do coordenador da disciplina;

c) Assistência às reuniões de coordenação;

2. Controlar o cumprimento da avaliação, através de:

a) Reunião com os coordenadores e grupos de professores por área disciplinar;

b) Reunião com os professores;

c) Reunião com as turmas;

d) Reunião com os alunos;

e) Reunião com os pais em encarregados de educação;

f) Análise dos resultados das avaliações e tomada de medidas;

g) Aprovar o plano de trabalhos do coordenador;
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3. Garantir ajuda aos professores com dificuldades docentes:

a) Organizando seminários sobre aspectos pedagógicos e metodológicos;

b) Acompanhar o cumprimento dos planos de visitas desses professores às aulas 
de professores com experiência pedagógica;

4. Ajudar os alunos na resolução dos problemas pertinentes á sua formação procurando, 
para tal:

a) Conhecê-los nas suas crises e perturbações funcionais, no seu desenvolvimento 
intelectual e emocional, bem como o ambiente em que vivem;

b) Recorrendo em caso de necessidades, com conhecimento do director, a 
todas instituições capazes de contribuir para debelar as perturbações de que 
padecem;

5. Estimular boas relações entre professores e entre estes e os alunos;

6. Organizar o quadro de distribuição de serviço dos professores;

7. Organizar e promover a feitura do horário das aulas, sessões e demais actividades;

8. Zelar pelo cumprimento rigoroso do horário e dos programas;

9. Controlar a elaboração dos livros ou termos de matrícula, frequência e rendimento 
escolar dos alunos, em estreita com o Secretário e os Directores de Turma. 

Artigo 29º 
(Subdirector Administrativo e Financeiro)

Ao Subdirector Administrativo e Financeiro compete, nomeadamente:

a) Velar pela manutenção e conservação do património;

b) Autorizar a consulta das actas das reuniões do conselho directivo por qualquer 
interessado;

c) Mandar passar certidões extraídas do livro de estabelecimento de ensino 
quando devidamente solicitadas;

d) Autorizar e controlar as matrículas, transferências e anulações de matrículas 
dos alunos internos e a admissão a exames dos alunos externos;

e) Preparar o projecto de orçamento privativo da escola para apreciação do 
Conselho Directivo;

f) Orientar os serviços administrativos e financeiros mantendo o Director 
informado dos assuntos referentes aos mesmos;

g) Superintender em toda a administração da escola;

h) Fiscalizar a escrituração escolar e exigir que ela esteja sempre em dia e 
arrumada de maneira clara e precisa, de forma a apresentar, em todo o 
momento, o estado da administração do estabelecimento;
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i) Verificar regularmente o numerário em cofre e as importâncias em depósito;
j) Fazer as propostas de alteração ao orçamento em vigor e os pedidos de 

antecipação de duodécimos que sejam aconselhados pelas conveniências do 
ensino ou pelas necessidades da administração;

k) Preparar e organizar o projecto de orçamento privativo da escola e submetê-
lo à consideração do Conselho Directivo.

Artigo 30º 
(Subdirector dos Assuntos Sociais e Comunitários)

Ao Subdirector dos Assuntos Sociais e Comunitários compete, nomeadamente:
a) Dinamizar as relações com os parceiros económicos, culturais, sociais 

e institucionais da localidade a que pertence o estabelecimento de ensino, 
nomeadamente na mobilização de recursos para apoiar a concretização de 
projectos da escola;

b) Preparar e submeter ao Conselho Directivo, de harmonia com as orientações e 
directivas estabelecidas, propostas de acordos de geminação e de cooperação 
com entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;

c) Participar na promoção e organização da actividades para, extra e circum-
escolares no interesse da escola e da comunidade educativa;

d) Apoiar os elementos da comunidade educativa no desenvolvimento de uma 
cultura de cidadania e na promoção e controlo de regras de boa convivência 
na escola;

e) Apoiar e dinamizar actividades de acção social e escolar, bem como de 
orientação escolar e profissional dos alunos, em ligação com os organismos 
vocacionados;

f) Coordenar as actividades de averiguação relativas ao enquadramento do aluno 
no nível de propinas correspondente, com base nas directivas do Conselho 
Directivo e tendo em conta as normas aplicáveis:

Artigo 31º 
(Secretário)

1. Compete ao Secretário, nomeadamente:
a) Secretariar as reuniões dos órgãos da escola, lavrando as respectivas actas;
b) Colaborar com o subdirector pedagógico na elaboração dos horários;
c) Preencher, nos prazos estipulados, as fichas de recolha de informação para 

fins estatísticos sobre a situação no início e no fim do ano lectivo e assegurar 
o arquivo dos duplicados da escola;

d) Ter sempre em dia a escrita dos livros a seu cargo;
e) Lavrar e assinar autos de posse;
f) Organizar mensalmente a nota das faltas de todo o pessoal da escola e entregar 

os justificativos ao conselho directivo;
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g) Fazer lavrar oportunamente os termos de exame;

h) Passar, precedendo despacho do Subdirector Administrativo e Financeiro 
certidões de matrícula, transferências, resultados de frequência, exames e 
outras habilitações de alunos;

i) Registar e expedir os certificados e diplomas de alunos;

j) Apoiar o serviço de matrículas durante as férias escolares;

k) Mandar transcrever horários;

l) Organizar estatísticas da escola.

Artigo 32º 
(Representante dos encarregados de educação)

Ao vogal do Conselho Directivo representativo dos pais e encarregados de educação 
compete, nomeadamente:

a) Recolher e submeter ao Conselho Directivo pareceres dos pais e encarregados 
de educação ou das respectivas associações, se as houver, sobre:

- O regulamento interno da escola;

- O orçamento privativo da escola;

- Os relatórios de contas da gerência;

- Os relatórios de execução do plano anual de actividades;

- Os planos de actividades e/ou projectos educativos da escola;

- A denominação e símbolo da escola.

b) Apresentar ao Conselho Directivo propostas, projectos ou quaisquer outras 
iniciativas que visem melhorar a prestação do serviço educativo;

c) Informar a comunidade educativa sobre matérias de âmbito sócio-familiar 
que sejam relevantes no processo educativo dos alunos;

d) Mobilizar de forma permanente a cooperação dos pais e encarregados de 
educação na vida da escola;

e) Incentivar e participar nas acções que visam a troca de experiências entre pais 
e encarregados de educação de diferentes localidades do pais.

SECÇÃO IV 
Conselho pedagógico

Artigo 33º 
(Natureza)

1. O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e orientação educativa e de 
interligação da escola com a comunidade.
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2. No quadro da sua actuação o conselho pedagógico trabalha em estreita colaboração 
com os serviços centrais e desconcentrados do departamento governamental responsável 
pela educação, com as instituições de formação de professores e com todas as outras 
entidades intervenientes no processo educativo.

Artigo 34º 
(Composição)

1. O Conselho Pedagógico é constituído pelo Director, que preside, pelo Subdirector 
Pedagógico e pelos professores coordenadores de cada disciplina.

2. Os professores coordenadores são designados pelos respectivos pares, de entre os 
professores com maior formação e experiência pedagógicas e elevado perfil cívico e moral, 
nos termos do regulamento da escola.

Artigo 35º 
(Competência genérica)

1. Compete ao conselho Pedagógico como um dos principais órgãos responsáveis pela 
qualidade do ensino ministrado nas escolas adoptar nos termos fixados na lei as medidas 
adequadas à consecução desse objectivo, nomeadamente:

a) Elaborar as linhas gerais do projecto educativo da escola
b) Elaborar e submeter ao conselho directivo o plano de formação e actualização 

do pessoal docente, bem como acompanhar a respectiva concretização;
c) Propor ao Conselho Directivo ou à Assembleia da Escola, consoante os 

casos, soluções de natureza pedagógica para os problemas que afectam o 
estabelecimento de ensino;

d) Propor a aquisição de material didáctico, laboratorial, informático, audiovisual, 
bibliográfico e outro necessário ao funcionamento da escola;

e) Analisar o cumprimento dos programas;
f) Examinar sistematicamente todos os aspectos que interessem à educação dos 

alunos e funcionamento da escola;
g) Promover a interacção da escola com a comunidade;
h) Definir os critérios pedagógicos que devem ser considerados na preparação e 

funcionamento do ano escolar, no que respeita, nomeadamente, à organização 
de turmas, aproveitamentos dos espaços, elaboração e distribuição de horários 
e organização dos serviços de exames, nos termos da lei;

i) Apreciar os problemas dos alunos visando a sua integração na comunidade 
escolar;

j) Analisar o rendimento dos alunos e detectar casos de atrasos escolares, 
promovendo formas de superação dos mesmos;

k) Aprovar e acompanhar a execução das propostas de planos de trabalho dos 
grupos de coordenadores de disciplina;
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l) Dinamizar a coordenação interdisciplinar;
m) Avaliar o trabalho pedagógico realizado no estabelecimento do ensino;
n) Colaborar com o Conselho Directivo na investigação permanente das 

necessidades em equipamentos, meios didácticos e estruturas de apoio, 
ajudando a planificar a satisfação dessas necessidades;

o) Determinar a assistência diária a, pelo menos uma aula;
p) Promover debates de temas cientifico-pedagógicos; 
q) Imprimir uma acção educativa dinâmica e criativa no estabelecimento de 

ensino coordenando as actividades dos professores, do pessoal não docente e 
dos alunos, para uma educação que vise as finalidades do sistema educativo e 
que sirva os interesses do país;

r) Organizar e promover actividades visando a orientação vocacional e 
profissional dos alunos, em ligação com os organismos, entidades ou serviços 
que intervêm nesse domínio;

2. O conselho Pedagógico pode propor ao Conselho Directivo a designação de 
professores tutores que acompanharão, de modo especial, o processo educativo de um 
grupo de alunos.

Artigo 36º 
(Competência específica no domínio da formação)

Compete ao Conselho pedagógico no domínio da formação:
a) Assegurar que a formação dos professores da escola seja uma formação 

permanente com recurso cada vez maior á investigação e à inovação;
b) Colaborar com o departamento governamental responsável pela educação na 

investigação de carências de formação de professores de forma a integrar 
e adequar as acções de actualização e aperfeiçoamento que venham a ser 
orientadas e promovidas pelas entidades competentes;

c) Prestar apoio e acompanhamento pedagógicos aos professores som menor 
formação e experiência docentes;

d) Promover formas de intercâmbio com os conselhos pedagógicos de outras 
escolas secundárias do concelho numa perspectiva de coordenação;

e) Promover formas de intercâmbio com os conselhos pedagógico das escolas 
secundárias de outros concelhos do País;

f) Divulgar as melhores experiências com objectivo de as generalizar;
g) Sensibilizar o pessoal docente para as melhores formas de preparar e 

desenvolver as actividades programadas e as classes de acordo com as 
exigências da pedagogia contemporânea;

h) Apoiar a profissionalização em exercício de acordo com as indicações do 
membro do governo responsável pela educação.
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Artigo 37º 
(Competência específica no âmbito da relação escola-meio)

Compete ao Conselho Pedagógica no âmbito da relação escola-meio:
a) Promover formas de colaboração estreita entre a comunidade, a família e 

o estabelecimento de ensino, através, nomeadamente, da organização do 
patrocínio às escolas;

b) Incentivar e apoiar todas as iniciativas dos alunos em actividades de índole 
cultural e de formação numa perspectiva de abertura à comunidade e de 
valorização pessoal.

Artigo 38º 
(Natureza das reuniões)

As reuniões do Conselho Pedagógico constituem um meio idóneo para planear o 
trabalho metodológico e nelas devem ser consideradas os seguintes aspectos:

a) Informação e análise da organização, desenvolvimento e evolução de todo o 
processo de ensino-aprendizagem;

b) Realização de um balanço periódico do nível de conhecimento, comportamento 
e habilidade adquiridos pelos alunos e adopção de medidas concretas 
destinadas a superar as dificuldades dos alunos que as requeiram;

c) Valorização dos resultados do trabalho docente educativo;
d) Análise e valorização do trabalho pedagógico realizado pelo pessoal 

docente;
e) Análise e orientação da utilização mais adequada dos elementos materiais 

de estudo, visando contribuir para o desenvolvimento eficiente do processo 
docente educativo;

f) Análise do desenrolar do cumprimento dos programas vigentes e adopção de 
medidas para erradicar possíveis atrasos;

g) Análise do cumprimento da coordenação pedagógica e adopção de medidas 
em casos de dificuldades;

h) Plano de actividades para os professores que apresentam dificuldades 
técnicas e análise e divulgação das melhores experiências dos coordenadores 
e professores;

i) Análise das conclusões das aulas observadas e adopção de medidas;
j) Análise do trabalho metodológico realizado ao longo do mês e, a partir dos 

resultados apresentados, sua programação para o mês seguinte;
k) Exposição de actividades metodológicas pelo director científico-pedagógico 

ou um coordenador previamente seleccionado que abordará uma área onde se 
constata dificuldades no processo de ensino-aprendizagem;
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l) Análise de outros aspectos do processo docente educativo que, para serem 
executados, requerem o concurso e esforço do colectivo pedagógico.

Artigo 39º 
(Periodicidade das reuniões)

1. O Conselho Pedagógico reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês, de preferência 
na última semana de cada mês, em dia, hora e local a designar pelo respectivo presidente, 
sem prejuízo das actividades lectivas.

2. As reuniões ordinárias são convocadas pelo presidente com a antecedência mínima 
de 24 horas, devendo constar da convocatória a respectiva ordem de trabalho.

3. As reuniões extraordinárias são convocadas pelo presidente por sua iniciativa ou a 
requerimento da maioria dos membros do Conselho pedagógico.

Artigo 40º 
(Elaboração da agenda)

1. A agenda a abordar nas reuniões do Conselho Pedagógico deverá ser elaborada 
pelo respectivo presidente ouvido o Subdirector Pedagógico.

2. Os membros do Conselho Pedagógico devem preparar-se convenientemente, para 
a análise, debate e deliberação sobre as questões agendadas em cada reunião.

Artigo 41º 
(Actas)

1.  De todas as reuniões do Conselho Pedagógico é lavrada acta pelo Secretário do 
Conselho Directivo.

2.  A leitura e aprovação da acta serão feitas na própria reunião ou na primeira parte 
da reunião seguinte.

Artigo 42º 
(Elaboração de súmulas)

Quando, nas reuniões do Conselho Pedagógico, forem adoptadas medidas de 
execução imediata, poderão ser elaboradas súmulas aprovadas no termo das reuniões e 
assinadas pelos membros presentes.

Artigo 43º 
(Falta dos membros)

1. Em cada reunião do Conselho Pedagógico é assinada, pelos respectivos membros, 
uma folha de presenças que fica na posse do presidente.

2. As faltas dos membros docentes ao Conselho Pedagógico correspondem, para cada 
reunião, a dois tempos lectivos.

Artigo 44º 
(Voto de qualidade do presidente)

As deliberações do Conselho pedagógico são aprovadas por maioria, tendo o presidente 
voto de qualidade.
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SECÇÃO V 
Conselho de disciplina

Artigo 45º 
(Noção)

O Conselho de disciplina é o órgão encarregado de prevenir e resolver os problemas 
disciplinares no estabelecimento de ensino.

Artigo 46º 
(Composição)

O Conselho de Disciplina é composto pelos seguintes membros:
a) Um elemento designado pelo Conselho Directivo, que preside;
b) 1 coordenador de disciplina, eleito pelo conselho pedagógico;
c) 1 delegado dos pais e encarregado de educação, designado pela respectiva 

associação ou, não havendo esta, por um assembleia representativa 
daqueles;

d) 2 directores de turma, designado pelo seu pares;
e) 1 delegado dos alunos, designados pela associação dos estudantes ou, na sua 

falta, por uma assembleia representativa dos mesmos.
Artigo 47º

(Competência)
1. Ao conselho de Disciplina compete, nomeadamente:

a) Identificar situações potencialmente geradoras de indisciplina no seio dos 
alunos, professores e pessoal não docente e adoptar medidas com vista a 
evitar condutas disciplinares;

b) Divulgar e promover a informação jurídico-disciplinares nas escolas;
c)  Sensibilizar a comunidade escolar e a sociedade local para questões de 

disciplina escolar;
d) Promover palestras, mesas redondas, programas radiofónicos, divulgação de 

boletins e tudo o mais que entender conveniente para uma maior formação 
moral e cívica dos alunos;

e) Propor ao Conselho Pedagógico e ao Conselho Directivo as medidas julgada 
convenientes para melhorar a boa disciplina no estabelecimento de ensino;

f) Propor formas de ocupação dos alunos que tenham sido suspensos da 
frequência das aulas;

g) Resolver os problemas disciplinares dos alunos que não tenham sido 
solucionados ao nível de turma, sob proposta de Director de Turma;

h) Analisar e propor a instauração de processos disciplinares em que estejam 
envolvidos professores e demais funcionários da escola, nos termos da lei;
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i) Instruir e apreciar os processos disciplinares a que se refere a alínea anterior, 
com a excepção dos que digam respeito a docentes que sejam membros dos 
conselhos directivo, pedagógico e de disciplina da escola.

2. Sempre que o Conselho de Disciplina se reúna para apreciar questões disciplinares 
que digam respeito a professores, o delegado dos alunos não participará.

Artigo 48º 
(Reunião)

O Conselho de Disciplina reúne-se ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, 
sempre que for necessário.

SECÇÃO VI 
Das comissões de trabalho

Artigo 48º 
(Natureza)

1. As Comissões de Trabalho são órgãos auxiliares dos órgãos de gestão, incumbindo-
lhes a realização de atribuições que lhes forem fixadas nos termos deste diploma ou no 
regulamento interno

2. As Comissões de Trabalho são permanentes ou eventuais.

3. As Comissões permanentes têm o mandato de um ano lectivo.

4. As Comissões eventuais funcionam pelo tempo considerado necessário à realização 
das tarefas que lhes forem atribuídas, extinguindo-se no termo destas.

Artigo 49º 
(Composição)

1. As Comissões Permanentes são constituídas por representantes do pessoal docente, 
alunos, pessoal não docente e encarregados de educação.

2. O número de membros de cada Comissão Permanente depende da dimensão, 
natureza e especificidades da escola e das atribuições e tarefas que lhes são fixadas, variando 
a sua composição entre 7 a 11, conforme determinado no regulamento interno ou, na sua 
falta, pelo Conselho Directivo.

3. Os membros das Comissões Permanentes são designados pelo Conselho Directivo, 
ouvidas as organizações representativas dos professores, alunos, encarregados de educação 
e pessoal não docente, se a houver.

Artigo 50º 
(Obrigatoriedade)

Em todos os estabelecimentos público de ensino secundário haverá comissões de 
trabalho permanentes.
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Artigo 51º 
(Enumeração)

Sem prejuízo de outras que vierem a ser fixadas no regulamento interno da Escola, 
haverá em cada escola as seguintes comissões permanentes:

a) Comissão de manutenção e conservação e higiene da escola;
b) Comissão de informação, cultura e desporto.

Artigo 52º 
(Atribuições)

1. São atribuições da comissão de manutenção, conservação e higiene:
a) Estudar e apresentar ao Conselho Directivo projectos e propostas de acções 

e medidas tendo em vista a conservação, segurança e higiene das instalações, 
equipamentos e materiais necessários à prossecução dos fins da escola;

b) Elaborar e implementar programas e normas de manutenção preventiva das 
escolas e equipamentos educativos, em colaboração com os demais elementos 
da comunidade educativa e parceiros da escola;

c) Elaborar projectos de reparação e conservação do edifício e demais bens 
e equipamentos escolares e mobilizar recursos e parceiras para a sua 
implementação;

d) Elaborar e implementar normas e actividades destinadas à manutenção da 
higiene no espaço escolar e circundante, mobilizando para o efeito os demais 
elementos da comunidade educativa e parceiros da escola;

e) Zelar pela higiene pessoal dos alunos;
f) Propor ao conselho Directivo o sistema de segurança e vigilância das 

Instalações escolares;
g) O mais que for fixado em regulamento interno ou deliberado pelo Conselho 

Directivo.
1. São atribuições da comissão de informação, cultura e desporto:

a) Promover a divulgação de informações relevantes sobre a vida e a actividade 
da escola através dos meios de comunicação social;

b) Promover a elaboração e a edição de jornais de parede e outras publicações 
próprias da escola;

c) Promover a realização de palestras, seminários, colóquios e mesas redonda 
sobre assuntos de interesse relevante para escola, destinados a aos diferentes 
membros da comunidade educativa;

d) Organizar e dinamizar a realização de actividades desportivas;
e) Promover e apoiar a realização de actividades culturais na escola;
f) O mais que for fixado em regulamento interno ou deliberado pelo Conselho 

Directivo.
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CAPÍTULO III 
Da organização da turma

Artigo 53º 
(Definição)

A turma é unidade básica da organização da escola.
Artigo 54º 

(Direcção da turma)
1. Cada turma tem um director nomeado pelo Conselho Directivo sob proposta do 

Conselho Pedagógico.
2. O Director de Turma é um professor que leccione a totalidade dos alunos da turma 

ao longo de todo o ano escolar.
Artigo 55º 

(Requisitos da atribuição da direcção)
A atribuição da direcção da turma será feita tendo em conta os seguintes aspectos:

a) Boa capacidade de relacionamento com os alunos, professores e encarregados 
de educação, expressa pela comunicabilidade, afabilidade e modo com é 
aceite;

b) Bom senso e ponderação;
c) Tolerância, compreensão e espírito de diálogo, associadas sempre a atitudes 

de rigor e firmeza;
d) Espírito metódico e dinamizador.

Artigo 56º 
(Obrigatoriedade do cargo)

A função de Director de Turma é de aceitação obrigatória, salvo os casos de 
indisponibilidade considerada justificados pelo Conselho Directivo.

Artigo 57º 
(Renovação e substituição do cargo)

1. Sempre que possível, os directores de turma devem conservar a direcção de turma 
ao longo de um ciclo do ensino secundário.

2. Os directores de turma podem ser substituídos a qualquer momento pelo Conselho 
Directivo, por iniciativa própria ou sob proposta do Conselho Pedagógico, se não assumirem 
de pleno o exercício das competências previstas neste diploma.

Artigo 58º
(Informação)

O Director fornecerá aos directores de turma toda a legislação vigente e demais 
informação que se tenha por indispensável ao normal desempenho das suas funções.
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Artigo 59º 
(Competência)

2.  Compete ao Director de Turma, nomeadamente:

a) Dinamizar a vida da turma do ponto de vista cultural e recreativo tendo em 
mira uma correcta integração dos alunos na vida escolar;

b) Organizar um ficheiro da turma mediante a recolha de dados sobre a condição 
socio-económica do aluno, o rendimento escolar e outros;

c) Dialogar com os alunos inteirando-se dos seus problemas;

d) Cuidar das faltas dadas pelos alunos zelando pelo seu registo, justificação às 
famílias;

e)  Mandar afixar mensalmente, na turma, o respectivo mapa de faltas dos 
alunos;

f) Atender, a todos os casos relacionados com a conservação e o asseio dos 
livros, cadernos e demais material escolar;

g) Organizar com antecedência necessária o serviço das pautas, livros de 
frequência, pautas de afixação de aproveitamento, assiduidade, comportamento, 
para as reuniões finais de apuramento dos resultados dos alunos;

h) Incentivar os alunos no sentido da responsabilidade, cumprimento dos 
deveres, respeito dos professores, aos colegas a aos funcionários e agentes, 
dentro e fora do estabelecimento de ensino;

i) Zelar pelo asseio, higiene e apresentação dos alunos;

j) Receber semanalmente os pais e encarregados de educação para troca de 
impressões sobre o aproveitamento e comportamento dos educandos;

k) Dirigir e coordenar as reunias do conselho de turma.

1.  O não cumprimento do disposto na parte final da alínea d) e na alínea f) do nº 1 não 
pode, em caso algum prejudicar o aluno, salvo se ficar provado que os pais ou encarregados 
de educação tinham conhecimento das faltas dadas pelo seu educando.

Artigo 60º 
(Eleição do Delegado de Turma)

Cada turma terá um delegado que será eleito por sufrágio directo dos alunos da turma.

Artigo 61º 
(Competência)

O Delegado colabora com o Director de Turma e é o representante dos seu colegas 
junto do Conselho de Turma.
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Artigo 62º 
(Composição)

2. Cada turma tem um Conselho de Turma, cuja constituição é a seguinte:

a) Um director de turma;

b) Um delegado de turma;

c) Um representante dos estudantes, designado pela respectiva associação ou, 
não havendo esta, pela assembleia representativa daqueles;

d) Um representante do encarregado de educação, designado pela respectiva 
associação ou, não havendo esta, pela assembleia representativa daqueles.

1. Sempre que necessário, o Conselho de Turma reúne-se com todos os professores da turma.

Artigo 63º 
(Convocação do presidente do Conselho de Disciplina)

Quando o Conselho de Turma se reunir Por questões de natureza disciplinar o presidente 
do Conselho de Disciplina pode participar, assumindo a presidência da reunião.

Artigo 64º 
(Impedimento)

2. Nas reuniões para discussão de questões de natureza disciplinar o não pode participar 
o delegado de turma ou de associação que seja presumível autor da infracção disciplinar em 
apreço, pelo que deverá ser substituído por outro aluno.

3. O representante dos pais e encarregados de educação cujo filho ou educando encontre 
na situação descrita no número anterior está impedido de participar nas reuniões, devendo 
ser substituído por outro.

Artigo 65º 
(Competência)

Compete ao Conselho de Turma, nomeadamente:

a) Orientar e coordenar as actividades da turma;

b) Apreciar o rendimento e o comportamento dos alunos;

c) Analisar os problemas de integração nas actividades escolares e o 
relacionamento entre estes e professores da turma, propondo soluções tidas 
como mais adequadas;

d) Apreciar os pedidos de justificação e de relevação das faltas dos alunos;

e) Apreciar em primeira instância a casos disciplinares ocorridas na turma, 
precedendo sempre convocatória do director de turma;

f) Proceder a inquéritos relativos a casos disciplinares ocorridas na turma e 
submetê-los, com as respectivas conclusões, ao Conselho de Disciplina;
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g) Colaborar em todas as acções de inter-relacionamento escola-meio;
h) Zelar pelo cumprimento das directrizes emanadas superiormente, a nível da 

turma.
Artigo 66º 

(Periodicidade das reuniões)
O Conselho de Turma reunir-se-á, mensalmente, em reuniões ordinárias e, 

extraordinariamente, sempre que necessário, por convocatória do Director de Turma.
Artigo 67º 

(Prazo de convocatória)
As reuniões ordinárias são convocadas com a antecedência mínima de 24 horas e, as 

extraordinárias, com antecedência mínima necessária à convocação de todos os membros.
CAPÍTULO IV 

Do serviço administrativo e financeiro
Artigo 68º 

(Secretaria)
1. Em cada escola secundária funciona um serviço administrativo e financeiro, 

denominado Secretaria da Escola, dotada de pessoal próprio, que exerce as suas funções 
nos termos do presente diploma e sob a superintendência do Subdirector Administrativo e 
Financeiro.

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a Secretaria da Escola é dirigida 
quotidianamente por um chefe de secretaria, escolhido pelo Conselho Directivo de entre os 
funcionários de maior categoria.

3. O pessoal de secretaria realiza as tarefas referidas no artigo seguinte, em conformidade 
com as determinações do Chefe de Secretaria.

Artigo 70º 
(Funções)

1. Incumbe à Secretaria da Escola, nomeadamente:
a) Apoiar o Conselho Directivo na gestão dos recursos humanos, materiais e 

financeiros nos termos da lei e em conformidade com as decisões e orientações 
traçadas superiormente;

b) Arrecadar as propinas, emolumentos e demais receitas da escola;
c) Assegurar o processamento de despesas;
d) Centralizar e coordenar a escrituração e realizar as diversas operações relativas 

à contabilidade da escola, nos termos legais aplicáveis;
e) Propor ao Conselho Directivo mecanismos de controlo dos acessos às 

instalações da escola;
f) Encarregar-se da limpeza e manutenção das instalações e de todos os bens 

móveis da escola, se não houver contratação externa de serviços;
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g) Organizar e manter actualizado o inventário dos bens patrimoniais afectos à 
escola;

h) Lavrar termos de matrícula;
i) Organizar as pautas e as relações dos alunos matriculados e dos resultados 

das avaliações finais;
j) Registar e arquivar a correspondência recebida e a expedida;
k) Elaborar e manter actualizado o inventário da escola;
l) Assistir os alunos em caso de doença ou acidente verificados na escola, 

designando um funcionário para acompanhá-los aos serviços de saúde;
m) Assegurar o atendimento aos utentes dos serviços prestados pela escola.
2. Ao Chefe de Secretaria incumbe, especificamente:
a) Dirigir e fiscalizar os serviços e velar pela disciplina dos funcionários;
b) Velar por que seja organizado em perfeita ordem o arquivo da escola;
c) Organizar os expedientes da despesa, de acordo com as normas aplicáveis;
d) Efectuar depósitos, levantamentos e pagamentos precedendo autorização, nos 

termos legais;
e) Requisitar, guardar e fornecer material de corrente;
f) Receber participações por danos e incorrecções e participá-los ao Conselho 

Directivo;
g) Conferir a folha diária das faltas de professores e funcionários da escola;
h) Não permitir a entrada de pessoas estranhas ao serviço, salvo os casos 

motivados pelo mesmo ou por diligências de carácter oficial.
3. O Chefe de Secretaria velará ainda pela correcta organização e conservação da documentação 

da escola, devendo ter sob a sua guarda e responsabilidade os seguintes livros e documentos:
a) Livro de termos de matrícula dos alunos internos;
b) Livro de frequência dos alunos internos, um de cada turma;
c) Livro de termos de exames, um de cada espécie;
d) Livro das actas dos conselhos directivos, pedagógico e disciplinar;
e) Livro de inventário dos móveis da escola; h) livro de requisições;
f) Livro de registo da correspondência recebida, com data de entrada, 

proveniência e conteúdo sumário;
g) Livro de registo da correspondência expedida, com data de saída, indicação 

do número, destino e conteúdo sumário;
h) Arquivo de fichas permanentes dos alunos internos com referência a todos os 

registos da sua vida escolar;
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i) Arquivo de boletins de matrícula;
j) Arquivo de boletins de admissão a exames;
k) Arquivo de folhas de cadastro de todos os professores e demais funcionários 

e empregados em serviço na escola, com indicação dos provimentos, posses, 
cargos exercidos, louvores e castigos;

l) Arquivo de correspondência recebida, devidamente numerada;
m) Arquivos de cópias da correspondência expedida; devidamente numeradas;
n) Arquivo de livros e demais documentos de receitas e despesas e de prestação 

de contas, nos termos legalmente definidos;
4. Os livros devem ter termos de abertura e encerramento assinados pelo Director.
5. Além dos livros e arquivos referidos neste artigo, a Secretaria poderá utilizar outros 

considerados necessários à boa execução dos serviços.
6. O Director da escola pode determinar a substituição dos diversos livros por documentos 

avulsos de modelo oficial, que serão encadernados e ou devidamente arquivados.
Artigo 71º 

(Horário de funcionamento)
1. A Secretaria da Escola conserva-se aberta ao público, em todos os dias úteis, 

segundo o horário estabelecido por lei para os serviços públicos.
2. Haverá um livro de ponto em todos os funcionários aporão a sua assinatura, 

em cada dia, à entrada e à saída, que pode ser substituído por outros meios de controlo, 
nomeadamente electrónicos.

3. Pode o Director determina que o pessoal da secretaria preste serviço fora das horas 
normais, especialmente por ocasião das matrículas, abertura das aulas ou exames, ou em 
regime de turno, nos termos legais aplicáveis.

4. A remuneração pelo serviço extraordinário prestado nos termos do número anterior 
faz-se em conformidade com o estabelecido na lei geral.

Artigo 72º 
(Proibição de restituição de documentos)

Não é permitida a restituição de qualquer documento entregue nos serviços, salvo nos 
casos em que os interessados venham depois a desistir das pretensões formuladas antes de 
terem recebido despacho ou, em casos em que não estejam em causa interesses da escola, 
vejam a ser mal sucedidas essas pretensões por exclusão ou deferimento de que não tenha 
havido recurso.

Artigo 73º 
(Garantia de autenticidade)

As certidões passadas pelos serviços serão escritas por extenso sem algarismo, nem 
abreviatura e com todas garantias de autenticidade, devendo ser ressalvadas rasuras, 
conforme a pretensão do interessado.
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Artigo 74º 
(Passagem de certidões de habilitações)

As certidões de habilitações são passadas em indicação ou não da classificação final ou 
discriminação das notas obtidas, conforme a pretensão do interessado.

CAPÍTULO V 
Disposições finais e transitórias

Artigo 75º 
(Primeira reunião da Assembleia da Escola)

1. O Director da escola em funções na data da entrada em vigor do presente diploma 
dinamizará e adoptará as medidas necessárias para a realização da primeira reunião da 
Assembleia da Escola no prazo máximo de 45 dias a contar da data da entrada em vigor do 
presente diploma.

2. A reunião é dirigida pelo membro da assembleia mais idoso e secretariada pelo 
membro mais jovem.

Artigo 76º 
(Prazo para elaboração de regulamento interno)

1. As escolas secundárias que não dispõem de regulamento interno têm o prazo de seis 
meses a contar da data da entrada em vigor do presente diploma para a sua aprovação.

2. As escolas secundárias que dispõem de regulamento interno devem adoptá-lo às 
disposições do presente diploma, no prazo máximo de quatro meses.

Artigo 77º 
(Continuidade de funções)

Os actuais membros dos órgãos das escolas secundárias mantêm em funções até à sua 
recondução ou posse dos novos membros.

Artigo 78º 
(Estatuto do aluno)

Será objecto de diploma próprio o estatuto do aluno do estabelecimento público de 
ensino secundário, que estabelecerá, nomeadamente, os respectivos direitos e deveres.

Artigo 79º 
(Revogação)

É revogada toda a legislação que contraria o disposto no presente diploma.
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Artigo 80º 
(Entrada em vigor)

Esta lei entra em vigor trinta dias após a data da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros,

José Maria Pereira Neves – Victor Manuel Barbosa Borges

Promulgado em 13 de Agosto de 2002.

Publique-se.

O Presidente da República, PEDRO VERONA RODRIGUES PIRES.

Referendado em 13 de Agosto de 2002.

O Primeiro-ministro, José Maria Pereira Neves.
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ESTATUTO DO PESSOAL DOCENTE DO ENSINO SUPERIOR
Decreto-Legislativo nº 1/99 

de 15 de Fevereiro
Com criação de instituições nacionais de ensino superior gerou-se a necessidade de um 

correcto enquadramento do seu pessoal docente, garantindo-se assim condições compatíveis 
com a exigência a dignidade das funções a exercer.

Muito embora tenham sido criados oportunamente quadros de pessoal para as 
instituições e ensino superior do país, impõe-se no momento regular a carreira num aspecto 
generalizado, obedecendo a um figurino moderno e simultaneamente com uma visão de 
futuro que satisfaça necessidades gerais e o recrutamento de cérebros para essas áreas do 
saber e do saber fazer.

O presente diploma enquadra-se assim dentro do objectivo de dotar as instituições 
do ensino superior de um instrumento eficaz para a gestão optimizada dos seus recursos 
humanos permitindo, por um lado, consolidar e reforçar as perspectivas de desenvolvimento 
na carreira, e por outro lado, sedimentar a estrutura salarial do docente do ensino superior.

Sendo a articulação entre o ensino superior e a investigação um dos eixos da política 
educativa do Governo, o paralelismo com a carreira do pessoal de investigação está expresso 
na carreira que ora se institucionaliza.

Foram ouvidos os sindicatos representativos do pessoal docente do ensino superior; 
Ao abrigo da autorização legislativa concedida pela Lei nº 67/V/98, de 17 de Agosto;

No uso da faculdade conferida pela alínea b) do nº 2 do artigo 216º da constituição, o 
Governo decreta o seguinte:

Estatuto do Pessoal Docente do Ensino Superior
Artigo 1º 

(Âmbito de aplicação)
O presente diploma aplica-se ao pessoal que realiza com carácter sistemático actividades 

de docência nas instituições públicas de ensino superior do país, independentemente do seu 
regime jurídico.

CATÍTULO I
Artigo 2º 

(Categorias)
As categorias do pessoal docente abrangido pelo presente diploma são as seguintes:

a)  Professor Titular;
b)  Professor Associado;
c)  Professor Auxiliar;
d)  Assistente Graduado;

e)  Assistente.
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Artigo 3º 
(Pessoal especialmente contratado)

1.  Além das categorias referidas no artigo antecedente. Podem ainda ser contratadas 
para a prestação de serviço docente, individualidades, nacionais ou estrangeiras, de 
reconhecida competência científica, pedagógica ou profissional, cuja colaboração se revista 
de interesse e necessidade para a instituição em causa.

2.  As individualidades referidas no nº 1 designam-se consoante as funções para que 
são contratadas, por professores convidados, Assistentes Graduados convidados e leitores, 
salvo quando aos professores de estabelecimentos de ensino superior estrangeiros, que são 
designados por professores visitantes.  

3.  O conselho científico, quando necessário, pode propor a admissão, em regime 
de contrato de trabalho a termo, como monitores, de profissionais com curso superior e 
adequadamente qualificadas em actividades relacionadas com as respectivas disciplinas, 
ou de estudantes do último ano aos quais compete coadjuvar, sem o substituir, o pessoal 
docente em aulas práticas e trabalhos de laboratório ou de campo.

Artigo 4º 
(Funções do pessoal docente)

Cumpre, em geral, ao pessoal docente:

a)  Prestar o serviço que lhe for atribuído;

b)  Desenvolver, individualmente ou em grupo, a investigação científica; 

c)  Desenvolver, individualmente ou em grupo, a investigação e inovação 
pedagógicas e o aperfeiçoamento dos métodos e organização da docência;

d)  Participar e realizar as tarefas que lhes forem atribuídas no âmbito das 
actividades da prestação de serviços à comunidade e da formação contínua;

e)  Contribuir para gestão democrática da instituição e participar nas tarefas de 
extensão universitária.

Artigo 5º 
(Funções dos Professores Titular, Associado e Auxiliar)

1.  Ao Professor Titular são atribuídas funções de coordenação da orientação 
pedagógica e científica de uma disciplina ou de um grupo de disciplinas, competindo-lhe 
ainda nomeadamente:

a)  Leccionar disciplinas teóricas ou dirigir seminários;

b)  Dirigir as respectivas aulas práticas ou teórico-práticas e os trabalhos de 
laboratório e de campo;

c)  Coordenar, com os restantes Professores Titulares do seu grupo os programas 
de estudo e a aplicação dos métodos de ensino relativos às disciplinas desse 
grupo;
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d)  Dirigir e realizar trabalhos de investigação científica e pedagógica e de 
extensão;

e)  Substituir, nas suas faltas ou impedimentos, os restantes professores titulares 
do seu grupo;

2.  Ao Professor Associado é atribuída a função de coadjuvar os Professores Titulares 
competindo-lhes, além disso, nomeadamente:

a)  Leccionar disciplinas teóricas ou dirigir seminários;
b)  Dirigir as respectivas as respectivas aulas práticas ou teórico-práticas e os 

trabalhos de laboratório e de campo;
c)  Colaborar com os professores Titulares na actividade de coordenação prevista 

na alínea c) do número anterior;
d)  Realizar trabalhos de investigação de acordo com as linhas gerais previamente 

definidas ao nível da disciplina ou grupo de disciplinas;
e)  Substituir os professores titulares, nas suas faltas ou impedimentos.

3.  Ao Professor Auxiliar é atribuída a função de coadjuvar os Professores Titulares e 
Associados, competindo-lhe, além disso, designadamente:

a)  Leccionar aulas práticas ou teórico-práticas e acompanhar os trabalhos de 
laboratório ou de campo da disciplina ou grupos de disciplinas;

b)  Realizar trabalhos de investigação de acordo com as linhas gerais definidas 
pelos professores titulares e associados do grupo;

c)  Colaborar nas acções previstas na alínea c) do número anterior;
d)  Assegurar, quando as necessidades do serviço o impuserem, a leccionação de 

aulas teóricas ou de direcção de seminários, bem como a direcção de trabalhos 
de laboratório ou de campo.

4.  Cabe ainda aos Professores referidos nos números anteriores, executar com carácter 
de regularidade, actividades de docência, nomeadamente:

a)  Conceber e participar na concepção, execução e avaliação de programas/
projectos de docência e de investigação;

b)  Orientar os trabalhos desenvolvidos no âmbito dos projectos ao seu cargo e 
zelar pela boa gestão;

c)  Orientar e avaliar os trabalhos desenvolvidos pelos Assistentes de docência;
d)  Divulgar os resultados da sua actividade docente e de investigação;
e)  Participar na definição da política nacional de educação e investigação.

Artigo 6º 
(Coordenação de distribuição do serviço docente)

1.  Sempre que numa disciplina, em grupo de disciplinas ou num departamento preste 
serviço mais de um Professor Titular, o conselho científico poderá designar, de entre eles, 
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aquele a quem para os fins fixados no artigo anterior caberá a coordenação das actividades 
correspondentes.

2.  Quando numa disciplina, grupo de disciplinas ou departamento não preste serviço 
qualquer Professor Titular, o conselho científico poderá nomear um Professor Associado ao 
qual caberá a coordenação no número anterior.

3.  Os conselhos científicos distribuirão o serviço docente por forma a que todos os 
Professores Titulares tenham a seu cargo a regência de disciplinas dos cursos de licenciaturas 
ou outros ou a direcção de seminários, devendo, sempre que possível, ser distribuído 
idêntico serviço aos Professores Associados e aos Professores Auxiliares.

Artigo 7º 
(Funções dos Assistentes Graduados e Assistentes)

1.  São atribuições dos Assistentes graduados a leccionação de aulas e a prestação de 
serviço em trabalhos de laboratório ou de campo, em disciplinas dos cursos de bacharelato 
e de licenciatura sob a orientação dos respectivos professores.

2.  Aos Assistentes apenas podem ser cometidas a leccionação de aulas e a prestação de 
serviço em trabalhos de laboratório ou de campo em disciplinas do curso de bacharelato.

3.  Os Assistentes Graduados e Assistentes não podem, sem o seu acordo, ser incumbidos 
da prestação de serviço docente em mais de duas disciplinas simultaneamente nem, salvo 
seu requerimento, em disciplina diversa ou não pertencente ao grupo de disciplina para que 
foram contratados.

Artigo 8º 
(Função do pessoal especialmente contratado)

1.  Os professores visitantes e os professores convidados desempenham as funções 
correspondentes às da categoria a que foi equiparado por via contratual.

2.  Os Assistentes convidados têm competência idêntica à dos Assistentes.

3.  Ao leitor, é atribuída função de regência de línguas vivas, podendo também, com o 
acordo deste e quando as necessidades de ensino manifesta e justificadamente o imponham, 
ser incumbidos pelo conselhos científico da regência de outras disciplinas de cursos de 
licenciatura.

Artigo 9º 
(Pessoal de Investigação)

1.  Nos estabelecimentos de ensino superior poderá ainda, exercer actividade, pessoal 
afecto à investigação científica.

2.  O estatuto da carreira de investigação e a sua articulação com a carreira docente 
serão objecto de legislação especial.

3.  Os investigadores poderão ministrar a docência em disciplinas para as quais estão 
qualificados, quando as exigências a as necessidades de serviço o impuserem.
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CAPÍTULO II 
Recrutamento do Pessoal Docente

Secção I 
Pessoal Docente de carreira

Artigo 10º 
(Recrutamento de Professores Titulares e Professores Associados 

por concurso documental)
1. O recrutamento de Professores Titulares e Associados é feito por concurso 

documental.
2.  Ao concurso de recrutamento para Professores Titulares poderão apresentar-se:

a) Professores Titulares a Associados, habilitados com o grau de doutor e que 
tenham sido aprovados em provas públicas de agregação;

b) Professores especialmente contratados, equiparados a Professor Titular, 
Associado ou Auxiliar, habilitados com o grau de doutor e que tenham 
aprovados em provas públicas de agregação.

3. Ao concurso de recrutamento para Professores Associados poderão apresentar-se:
a) Professores associados e professores auxiliares, equiparados a Professor 

Associado e auxiliar, desde que habilitados com o grau de doutor e que 
contem o mínimo de cinco anos de serviço como docentes;

b) Professores especialmente contratados, equiparados a Professor Associado e 
auxiliar, desde que habilitados com o grau de doutor e que contem o mínimo 
de cinco anos de serviço como docente do ensino superior;

c) Outras individualidades habilitadas com o grau de doutor que contem, pelo 
menos, cinco anos de serviço como docentes do ensino superior. 

Artigo 11º 
(Recrutamento de Professores Titilares e Professores Associados por convite)
1. O recrutamento dos professores Titulares e Associados poderá, ainda, ser feito por 

convite. 
2. O convite só poderá ser dirigido pelas instituições de ensino superior a individualidades 

cujo mérito esteja comprovado por relevante obra científica no domínio da disciplina ou 
grupo de disciplinas em causa.

3. O convite fundamentar-se-á em relatório subescrito, em regra, por três Professores 
Titulares, a apresentar ao conselho científico da instituição de ensino superior em causa. 

Artigo 12º 
(Recrutamento de Professores Titulares e Professores 

Associados por transferência)

1. Os Professores Titulares e Professores Associados podem ser recrutados por transferência.
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2. A transferência pode ser requerida, conforme a categoria a que respeitar a vaga: por 
Professor Titular, Professor Associado ou equivalente do mesmo grupo ou disciplina de 
outra instituição de ensino superior.

Artigo 13º 
(Recrutamento de Professores Auxiliares)

1. Os Professores Auxiliares são recrutados de entre os Assistentes graduados 
habilitados com o grau de Doutor ou equivalente.

2. Podem ser contratados como Professores Auxiliares, logo que obtenham o 
doutoramento ou equivalente, os Assistentes graduados ou Assistentes convidados e ainda 
as individualidades que tenham sido Assistentes graduados convidados há menos de cinco 
anos, desde que, em todos os casos, tenham estado vinculados a respectiva instituição 
durante, pelo menos, cinco anos.

3. O recrutamento de outros doutorados como Professor Auxiliar é feito mediante 
deliberação do conselho científico, sob proposta fundamentada de comissão de conselho 
científico, do grupo de disciplinas ou departamento respectivo.

Artigo 14º 
(Recrutamento de Assistentes Graduados)

1. Os Assistentes Graduados são recrutados de entre:
a)  Assistentes possuidores do grau de mestre ou equivalente ou que, após dois 

anos de exercício na categoria, tenham obtido aprovação nas provas de aptidão 
pedagógica e capacidade científica;

b)  Outras individualidades possuidoras do grau de mestre ou equivalente.
2.  O recrutamento como Assistente Graduado das individualidades referidas na alínea 

b) do nº 1 é feito mediante deliberação do conselho científico ou sob proposta da comissão 
do conselho científico do grupo ou departamento interessado.

Artigo 15º
(Recrutamento de Assistentes)

1.  O recrutamento de Assistentes é feito por concurso documental.
2.  Ao concurso serão admitidos os indivíduos habilitados com o grau de licenciatura 

ou equivalente, com classificação final mínima de Bom, em área adequada à da disciplina 
em que vão prestar serviço e que satisfaçam as demais exigências dos respectivo edital.

3.  Às funções de Assistente podem candidatar-se ainda professores do ensino 
secundário quando habilitados com uma licenciatura e o mínimo de 8 anos de docência.

Secção II 
Pessoal especialmente contratado

Artigo 16º 
(Recrutamento de Professores ou Assistentes Graduados convidados)

1. Os Professores convidados são recrutados, por convite, de entre individualidades 
nacionais ou estrangeiras cujo mérito, no domínio da disciplina ou grupos de disciplinas 
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em causa, esteja comprovado por obra científica ou pelo currículo científico e desempenho 
reconhecidamente competente de uma actividade profissional.

2. Os Assistentes Graduados convidados são recrutados de entre mestres ou diplomados 
com curso superior equivalente que contém, pelo menos quatro anos de actividade científica 
ou profissional em sector ao da área da disciplina ou grupo de disciplina para que são 
propostos.

Artigo 17º 
(Recrutamento de leitores)

1. Os leitores são recrutados, por convite, de entre individualidades nacionais ou 
estrangeiras, habilitadas com licenciatura adequada e especial domínio da língua a 
leccionar.

2. No âmbito da acordos internacionais, podem, ainda, exercer as funções de leitor 
outras individualidades estrangeiras.

Artigo 18º 
(Monitores)

Podem ser admitidos com monitores profissionais habilitados com o grau de bacharelato 
ou de licenciatura e qualificações adequadas ás actividades relacionadas com as respectivas 
disciplinas, ou alunos do último ano do curso sob proposta do concelho científico.

CAPÍTULO III
Secção I 

Pessoal docente de carreira
Subsecção I 

Professores Titulares e Associados
Artigo 19º 

(Nomeação provisória de Professores)
2. O provimento de Professores é feito por nomeação.
3. Os Professores Titulares e Associados fora do caso previsto no artigo 2º, são 

nomeados provisoriamente por um período de dois anos.
4. Os Professores Auxiliares são nomeados provisoriamente por um período de cinco 

anos.
Artigo 20º 

(Tramitação inicial do processo de nomeação definitiva 
de Professores Titulares, Associados e Auxiliares)

1. Até noventa dias do termo dos períodos referidos nos nºs 2 e 3 do artigo anterior, 
os Professores deverão apresentar ao conselho científico um relatório pormenorizado da 
actividade pedagógica e científica que hajam desenvolvido nesse período, com indicação 
dos trabalhos realizados e publicados, das dissertações efectuadas sob a sua orientação, 
bem como da quaisquer outros elementos relevantes para apreciação daquele relatório 
curricular.
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2. O conselho científico designará, na primeira reunião que se seguir, dois Professores 
Titulares da especialidade para, no prazo de trinta dias, emitirem parecer fundamentado 
acerca daquele relatório.

3. No caso de não haver na instituição Professores da especialidade do interessado, o 
conselho científico, para efeitos da emissão de parecer mencionado no número anterior, 
solicitará junto dos órgãos homólogos de outros estabelecimentos de ensino superior a 
designação de Professores da referida especialidade para prestar a colaboração assim 
requerida.

4. Na elaboração do parecer ter-se-á sempre em conta, no que respeita ao período 
abrangido pelo relatório, os factores seguintes:

a)  Competência, aptidão pedagógica e actualização;
b)  Publicação de trabalhos científicos ou didácticos considerados de mérito 

pelos relatores;
c)  Direcção ou orientação de trabalhos de investigação, nomeadamente 

dissertação de doutoramento ou de mestrado;
d)  Formação e orientação científica e pedagógica de docentes e investigadores.

5. Aos Professores que, no decurso do período da nomeação provisória respectiva, 
exercerem funções de interesse público, como tal reconhecidas por despacho ministerial, 
o prazo para apresentação do relatório será dilatado por período igual ao do exercício 
daquelas funções.

Artigo 21º 
(Conclusão do processo de nomeação definitiva de Professores)

1. A nomeação definitiva de Professores depende da deliberação favorável tomada pela 
maioria dos Professores Titulares em exercício efectivo de funções.

2. O conselho científico remeterá ao departamento governamental responsável pela 
educação um relatório final, instruído com as demais peças do processo que dê conta dos 
fundamentos da decisão proferida.

3. Se a decisão for favorável, as conclusões do relatório do nº 2 do artigo anterior serão 
publicados no Boletim Oficial juntamente com o despacho de nomeação.

Artigo 22º 
(Efeitos da concessão ou negação da nomeação definitiva)

1. A nomeação definitiva de Professores produz efeitos a partir do dia imediato ao do 
termo da nomeação anterior.

2. Caso seja negada a nomeação definitiva, o interessado será provido por novo período, 
de duração igual ao da nomeação anterior.

3. Se no final da segunda nomeação, voltar a ser negado o provimento definitivo, o 
interessado será notificado da deliberação até trinta dias antes do termo da nomeação e dela 
poderá interpor recurso para o departamento governamental responsável pela educação que 
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resolverá sob o parecer emitido por um júri de composição igual à prevista nos artigos 51º 
e 52º, constituído para o efeito.

4. Confirmada a deliberação recorrida pelo júri, o Professor será colocado à disposição 
da Direcção Geral da Administração Pública a fim de ser transferido para qualquer serviço 
de outro departamentos do Estado em lugar compatível com as suas qualificações.

Artigo 23º 
(Caso de nomeação provisória e definitiva de Professores Titulares)

Os Professores Associados e Auxiliares de nomeação definitiva que forem nomeados 
respectivamente Professores Titulares e Professores Associados ficam providos, a título 
definitivo, em lugares destas categorias.

Artigo 24º 
(Obrigação decorrente da nomeação definitiva)

1. Ainda que definitivamente providos, os professores têm até trinta dias do termo 
de cada um dos quinquénios subsequentes, apresentar ao concelho científico um relatório 
curricular elaborado nos termos do previsto no 1º do artigo 20º.

2. O relatório será levado ao conhecimento do conselho científico na primeira reunião 
que se seguir à sua apresentação e será inserido em publicação adequada da instituição.

Subsecção II 
Desenvolvimento profissional

Artigo 25º 
(Instrumentos)

1. A evolução e o desenvolvimento profissional dos Professores efectua-se através de:
a)  Promoção;
b)  Progressão.

Artigo 26º 
(Promoção)

1. A promoção é a mudança do professor de um cargo para o imediatamente superior 
daquele que detém dentro da respectiva carreira.

2. A promoção depende da verificação cumulativa das seguintes condições:
a)  Existência de vagas
b)  Tempo mínimo de cinco anos de serviço no cargo imediatamente inferior;
c)  Avaliação científica;
d)  Prestação de serviço à comunidade;
e)  Aprovação em concurso.

3. Sempre que a promoção corresponda a ascensão do Professor para referência não 
imediatamente superior, a integração na referência de acesso far-se-á no escalão a que 
corresponde índice imediatamente superior ao detido no cargo de origem.



760

Decreto-Legislativo nº 1/99, de 15 de Fevereiro

4. Quando a promoção corresponda a ascensão do Professor para a referência 
imediatamente superior a integração far-se-á no mesmo escalão do cargo anteriormente 
ocupado.

Artigo 27º 
(Progressão)

1. A progressão é a mudança de um escalão para o imediatamente superior dentro da 
mesma referência.

2. A progressão nas categorias de Professor depende da verificação cumulativa dos 
seguintes critérios a serem regulamentados:

a) Cinco anos de serviço efectivo e ininterrupto no escalão no escalão 
imediatamente inferior;

b) Horas de docência;
c) Exercício de cargo de gestão;
d) Publicação de trabalhos de intervenção;
e) Prestação de serviço à comunidade.

3. A contagem de tempo de serviço para efeitos de progressão é suspensa quando o 
desempenho for considerado deficiente, nos termos que vierem a ser definidos em Decreto-
Lei.

Subsecção III 
Outras categorias

Artigo 28º 
(Provimento de Assistentes Graduados)

1. Os Assistentes Graduados são providos mediante contrato de trabalho a termo de 
cinco anos, renovável por duas vezes por igual período.

2. A renovação só pode ser autorizada mediante proposta fundamentada do conselho 
científico, baseada em relatório do orientador ou coordenador de departamento respectivo 
e desde que o Assistente Graduado tenha em fase adiantada de realização o trabalho de 
investigação conducente à elaboração da dissertação de doutoramento.

3. Requeridas as provas de doutoramento, o contrato será prorrogado até à sua 
realização.

4. Uma vez aprovados, nessas provas, ou logo que declarada, nos termos legais, a 
equivalência ao grau de Doutor da habilitação que possuam, ao Assistentes Graduados, 
desde que optem pelo regime de tempo integral, são imediatamente nomeados como 
Professores Auxiliares.

Artigo 29º 
(Dispensa de serviço docente aos Assistentes Graduados)

1. Os Assistentes Graduados, mediante decisão do órgão competente da instituição, 
a requerimento dos interessados feito até seis meses antes do termo da cada ano lectivo, 
têm direito a ser dispensados das actividades docentes, sem perda de remunerações, por um 
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período de três anos, afim de prepararem os respectivos doutoramentos, desde que tenham 
cumprido dois anos na respectiva categoria.

2. A dispensa prevista no número anterior é concedida por períodos iguais, seguidos 
ou interpoladas, e depende de informação fundamentada do conselho científico, baseada 
em relatório do professor orientador.

3. No final da cada período da dispensa do serviço o Assistente Graduado deve 
apresentar ao conselho científico um relatório sobre o andamento da preparação da 
dissertação de doutoramento, com base no qual a dispensa será renovada ou não.

Artigo 30º 
(Colocação noutras funções públicas)

1.  Aos Assistentes Graduados que, no termo dos períodos referidos no nº 1 do artigo 
28º, não tiverem requerido as provas de doutoramento será garantida, caso o solicitem, a 
integração na carreira técnica, em categoria compatível com as suas qualificações.

2.  Gozam da possibilidade de se prevalecerem de garantia idêntica os Assistentes 
Graduados que, tendo realizado aquelas provas, nelas não sejam aprovados.

3.  O preceituado nos números anteriores não é, porém, extensivo aos Assistentes 
Graduados que, tendo beneficiado da dispensa prevista no nº 1 do artigo 29º por mais de 
um ano, não requeiram as provas de doutoramento ou que, tendo as adquirido, nelas não 
sejam aprovados, salvo se entretanto tiverem divulgado trabalhos com valor científico.

4.  O preceituado nos números anteriores é extensível, durante o prazo de cinco anos, 
aos que, tendo terminado o prazo de Assistente da docência sem efectuarem o doutoramento, 
tenham permanecido vinculados à respectiva instituição.

Artigo 31º 
(Provimento de Assistentes)

1.  Os Assistentes são providos mediante contrato trienal, renovável uma única vez, 
por igual período, mediante parecer favorável do conselho científico.

2.  Os Assistentes não poderão permanecer no exercício de suas funções se, no termo 
do segundo período previsto no número anterior, não tiverem concluído um curso de 
mestrado, em especialidade adequada à área científica ou do grupo de disciplinas em que 
prestem serviço, ou não tiverem requerido as provas de aptidão pedagógica a capacidade 
científica.

3.  Requeridas as provas referidas no número anterior, o contrato será prorrogado até 
à sua realização.

4. No decurso dos seis anos de contratação, os Assistentes têm direito a dois anos de 
dispensa de serviço para preparação do mestrado.

SECÇÃO II 
Pessoal especialmente contratado

Artigo 32º 
(Provimento dos leitores)

1. Os leitores são providos mediante contrato anual, renovável por iguais períodos.
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2. A renovação do contrato depende da deliberação favorável do conselho científico
Artigo 33º 

(Provimento de monitores)
Os monitores são providos mediante contrato anual, renovável.

Artigo 34º 
(Provimento e recondução de Professores visitantes)

1. Os Professores visitantes são providos por contrato, celebrado por períodos 
determinados, até ao máximo de um ano.

2. O contrato anual é renovável por iguais períodos, sob parecer favorável do conselho 
científico e desde que o professor preste serviço em regime de tempo integral.

Artigo 35º 
(Provimento e recondução de professores convidados)

1. Os docentes convidados são providos por contrato quinquenal, tratando-se de 
Professores, e anual, tratando-se de Assistente Graduados, podendo, subsequentemente, 
ser reconduzidos por períodos de igual duração.

2. Observada a tramitação estabelecida no artigo 21º, o concelho científico pronunciar-
se-á, maioritariamente, sobre se a recondução deve ou não ter lugar.

SECÇÃO III 
Disposições comuns

Artigo 36º 
(Pessoal contratado além do quadro)

1. Os Professores visitantes, os Professores convidados e os Assistentes Graduados 
convidados são contratados além do quadro, segundo as necessidades da instituição pelas 
efectivas disponibilidades das dotações para pessoal por força de verbas especialmente 
inscritas.

2. O Provimento nestes lugares considera-se sempre efectuado por conveniência 
urgente do serviço efectivo de funções.

3. O pessoal docente mencionado no nº 1 tem direito a ser abonado das correspondentes 
remunerações desde o dia da entrada em exercício efectivo de funções.

4. A não autorização do contrato ou a recusa do visto pelo Tribunal de contas não 
implicam a obrigação restituir os abonos correspondentes ao tempo de serviço prestado até 
a data da comunicação de qualquer daqueles actos.

5. Quando tal se justifique, poderão os contratos dos docentes ser celebrados por um 
ano ou até, por período de menor duração.

Artigo 37º 
(Regularização dos processos de provimento)

1. O pessoal docente a que se refere o artigo anterior dispõe do prazo de noventa dias, 
a contar da data de entrada em exercício efectivo de funções, para apresentar os documentos 
necessários à regularização de processos de provimento respectivos.
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2. Findo o prazo do número anterior sem que os interessados apresentem a 
documentação exigida ou invoquem motivo ponderoso que justifique, ser-lhes-á instaurado 
o competente processo disciplinar.

Artigo 38º 
(Rescisão contratual)

Os contratos do pessoal docente só poderão ser rescindidos quando se verificar qualquer 
dos seguintes casos:

a)  Denúncia, por qualquer das partes, até 30 dias antes do termo do respectivo 
prazo;

b)  Mútuo acordo;

c)  Rescisão pelo contratado, com aviso prévio de sessenta dias;

d)  Condenação em pena disciplinar de natureza expulsiva;

e)  Ocorrência de qualquer outro facto extintivo da relação jurídica de emprego 
público.

CAPÍTULO IV 
Concursos e Provas

Secção I 
Concursos para recrutamento de Professores

Artigo 39º 
(Realidade determinante da abertura dos concursos)

Os concursos documentais para recrutamento de Professores são abertos para uma 
disciplina ou grupos de disciplinas, segundo a orgânica e as vagas existentes nos quadros 
da instituição.

Artigo 40º 
(Finalidade dos concursos)

Os concursos para Professores destinam-se a averiguar o mérito da obra científica dos 
candidatos, a sua capacidade de investigação e o valor da actividade já desenvolvida.

Artigo 41º 
(Abertura dos concursos)

1. O órgão dirigente competente da instituição deverá propor bienalmente, no mês de 
Maio, ao membro do Governo responsável pela educação a abertura de concursos para o 
preenchimento das vagas de professores que se verifiquem nos seus quadros.

2. Os concursos serão abertos junto dos serviços competentes da instituição, pelo 
período de trinta dias.

3. A abertura dos concursos é feita por edital publicado no Boletim Oficial.
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Artigo 42º 
(Opositores ao concurso para Professor Titular)

Ao concurso para recrutamento de Professor Titular poderão apresentar-se:
a)  Os Professores Titulares da mesma área de outra instituição;
b)  Os Professores Associados do mesmo grupo de disciplina de qualquer 

instituição ou de diferente instituição de ensino superior que tenham sido 
aprovados em provas públicas de agregação e contem pelo menos, três anos 
de efectivo serviço de docência na categoria de Professor Associado ou na 
qualidade de Professor convidado;

c)  Os professores especialmente contratados do mesmo grupo ou disciplina ou 
de análogo grupo de ou disciplina de qualquer departamento da instituição 
ou de outra instituição que tenham sido aprovados em provas públicas e 
contem, pelo menos, três anos de efectivo serviço docente como professores 
especialmente contratados daqueles categorias.

Artigo 43º 
(Opositores ao concurso para Professor Associado)

Ao concurso para recrutamento de Professor Associado poderão apresentar-se:
a)  Os Professores Associados do mesmo grupo ou disciplina da outra 

instituição;
b)  Os Professores Auxiliares do mesmo grupo ou disciplina de qualquer 

departamento da instituição ou de diferente instituição superior e contem, 
pelo menos, cinco anos de efectivo serviço docente na categoria de Professor 
Auxiliar ou na qualidade de professor convidado.

Artigo 44º 
(Opositores ao concurso para professores auxiliares)

Ao concurso para recrutamento para professores auxiliares poderão apresentar-se:
a)  Os Professores Auxiliares do mesmo grupo ou disciplina de outra 

instituição;
b)  Os doutores em especialidade considerada como adequada à área da disciplina 

ou grupo de disciplinas para que foi aberto o concurso.
Artigo 45º 

(Documentos com que é instruído o requerimento de admissão)
O requerimento de admissão ao concurso é instruído com:

a)  Os documentos comprovativos do preenchimento das condições fixadas no 
edital referido no nº 3 do artigo 38º;

b)  Dez exemplares, impressos ou policopiados, do curriculum vitae do candidato, 
com indicação das obras e trabalhos efectuados e publicados, bem como das 
actividades pedagógicas desenvolvidas.
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Artigo 46º 
(Despacho ministerial de admissão ou não admissão)

Os serviços competentes da instituição devem comunicar aos candidatos, no prazo de 
três dias, o despacho ministerial de admissão ou não admissão ao concurso, o qual se baseará 
no preenchimento ou não, por parte daqueles, das condições para tal estabelecidas.

Artigo 47º 
(Documentação a apresentar pelos candidatos admitidos)

1. Os candidatos admitidos aos concursos para Professores devem, nos trinta dias 
subsequentes ao da recepção do despacho da admissão, apresentar dois exemplares de cada 
um dos trabalhos mencionados no seu curriculum vitae.

2. Os candidatos admitidos aos concursos para Professores devem ainda, naquele 
prazo, apresentar cinco exemplares, impressos ou policopiados, de um relatório que inclua 
o programa, os conteúdos, e os métodos de ensino teórico prático das matérias, do grupo a 
que se respeita o concurso.

Artigo 48º 
(Regime dos concursos: remissão)

O processo de abertura de concurso, a composição do júri a as suas regras de funcionamento, 
bem como os demais processamentos, serão definidos por regulamento a aprovar pelo membro 
do Governo responsável pela educação sob proposta do conselho científico.

Secção II 
Provas de aptidão pedagógica e capacidade científica

Artigo 49º 
(Finalidade das provas) 

A frequência e aprovação num curso de mestrado adequado à área científica da 
disciplina ou grupo de disciplinas em que os Assistentes prestam serviço podem, para 
efeitos de acesso à categoria de Assistente Graduado, ser substituídas pela aprovação em 
provas de aptidão pedagógica e capacidade científica destinadas a averiguar a competência 
e a profundidade dos conhecimentos científicos dos Assistentes.

Artigo 50º 
(Regime das provas: remissão)

O processo de admissão às provas de aptidão pedagógica e de capacidade científica, a 
composição do júri e suas regras de funcionamento, bem como os demais processamentos, 
serão definidos por regulamentos a aprovar pelo membro do Governo responsável pela 
educação, sob proposta do conselho científico. 

Secção III 
Disposições comuns

Artigo 51º 
(Impedimento de parentesco ou afinidades)

Dos júris não podem fazer parte os parentes ou afins dos candidatos na linha recta ou 
até o terceiro grau da linha colateral.
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Artigo 52º 
(Irrecorribilidade)

Das decisões finais proferidas pelos júris não cabe recurso, excepto quando o arguidas 
de vício de forma.

CAPÍTULO V 
Deveres e direitos do Pessoal docente

Artigo 54º 
(Deveres do pessoal docente)

São deveres de todos os docentes:
b)  Desenvolver permanentemente uma pedagogia dinâmica e actualizada;
c)  Contribuir para o desenvolvimento do espírito crítico, inventivo criador dos 

estudantes, apoiando-os na sua formação cultural, científica, profissional e 
humana e estimulando-os no interesse pela cultura e pela ciência;

d)  Orientar e contribuir activamente para a formação científica e pedagógica 
do pessoal docente que consigo colabore, apoiando a sua formação naqueles 
domínios;

e) Manter actualizado e desenvolver os seus conhecimentos culturais e científicos 
e efectuar trabalhos de investigação, numa procura constante do progresso 
científico e da satisfação das necessidades sociais;

f) Desempenhar activamente as suas funções, nomeadamente elaborando e pondo 
à disposição dos alunos lições ou outros trabalhos didácticos actualizados;

g) Cooperar interessadamente nas actividades de extensão da instituição, como 
forma de apoio ao desenvolvimento da sociedade em que essa acção se 
projecta;

h) Prestar o seu contributo ao funcionamento eficiente e produtivo da instituição, 
assegurando o exercício das funções para que hajam sido eleitos ou designados 
ou dando cumprimento às acções que lhes hajam sido cometidos pelos órgãos 
competentes, dentro do seu horário de trabalho e no domínio científico-
pedagógico em que a sua actividade se exerça;

i) Conduzir com rigor científico a análise de todas as matérias, sem prejuízo da 
liberdade de orientação e de opinião consagrada no artigo seguinte;

j) Colaborar com as autoridades competentes e com os órgãos interessados no 
estudo e desenvolvimento do ensino e da investigação, com vista a uma 
constante satisfação das necessidades e fins conducentes no progresso da 
sociedade cabo-verdiana;

k) Colaborar com a instituição na prestação de serviço a terceiros, sempre 
que solicitado, dentro do seu horário de trabalho e no domínio científico-
pedagógico em que a sua actividade se exerça.
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Artigo 54º 
(Liberdade de orientação e de opinião científica)

O pessoal docente goza da liberdade de orientação e de opinião científica na leccionação 
das matérias ensinadas, no contexto dos programas resultantes da coordenação a que se 
refere o artigo seguinte.

Artigo 55º 
(Programas das disciplinas)

2. Para cada disciplina haverá um programa, que, sem comprometer a liberdade de 
orientação científica ou pedagógica a imprimir ao ensino, fixe em termos genéricos, as 
matérias que cabem ao seu âmbito.

3. Em cada unidade orgânica os programas serão coordenados por comissões 
constituídas pelos professores titulares, associados e auxiliares do grupo correspondente, 
sem prejuízo da acção de coordenação geral pelo conselho científico.

4. A instituição publicará, anualmente, resumos dos programas das diferentes 
disciplinas acompanhados da descrição breve e sintética dos planos de estruturação e 
funcionamento dos cursos, aulas e demais actividades previstas.

Artigo 56º 
(Sumários)

1. Cada docente organizará para cada aula o sumário da matéria leccionada.

2. Os sumários devem constituir, por ano lectivo, o desenvolvimento do programa da 
disciplina e a indicação das matérias obrigatórias para as provas.

3. Os sumários serão levados ao conhecimento dos alunos.

Artigo 57º 
(Leccionação por mais de um professor)

Quando aconselhável, a leccionação de aulas teóricas de uma disciplina pode ser exercida 
por mais de um professor, de acordo com a respectiva especialização, independentemente 
de a orientação geral continuar a ser da responsabilidade do respectivo regente.

Artigo 58º 
(Regime de prestação de serviço)

1. O pessoal docente exerce as suas funções em regime de tempo integral ou em 
regime de tempo parcial.

2. O pessoal referido no artigo 2º apenas pode exercer funções em regime de tempo 
integral.

3. Os docentes convidados, quando desempenham outras funções públicas ou 
privadas, consideradas pelo conselho científico ou órgão equivalente como incompatíveis 
com a prestação de serviço em tempo integral, serão contratados em regime de tempo 
parcial, nos termos do artigo 61º
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Artigo 59º 
(Regime de tempo integral)

1. Entende-se por regime de tempo integral aquele que corresponde, em média, à 
duração semanal do trabalho para a generalidade dos trabalhadores da função pública.

2. A duração do trabalho a que se refere o número anterior compreende o exercício 
de todas as funções fixadas no capítulo I deste diploma, incluindo o tempo de trabalho 
prestado fora da instituição que seja inerente ao cumprimento daquelas funções.

3. Ao conselho científico compete definir as medidas adequadas à efectivação do 
disposto nos números anteriores e ajuizar do cumprimento da obrigação contratual neles 
fixada.

4. Pelo exercício das funções a que se referem os números anteriores, os docentes em 
tempo integral não poderão auferir outras remunerações, qualquer que seja a sua natureza, 
sob pena de procedimento disciplinar.

5. Exceptuam-se do disposto no número anterior os abonos respeitantes a:
a)  Gratificações, nos casos previstos na lei,
b)  Ajudas de custos;
c)  Despesas de deslocação;
d)  Senhas de presença.

Artigo 60º 
(Serviço em instituição diferente)

1. Os docentes em tempo integral podem, por convite, exercer funções noutra 
instituição de ensino superior ou de investigação, precedendo de autorização ministerial e 
ouvido o órgão dirigente da instituição.

2. O docente que desempenhe funções em instituição diferente, tem direito ao 
pagamento das horas de serviço prestadas para além do limite fixado no nº4 do artigo 63º, 
de acordo com a tabela a aprovar por lei.

3. O exercício de funções em instituições diferentes confere, nos termos da lei geral, 
o direito ao abono das ajudas de custo e os subsídios de deslocação correspondentes.

Artigo 61º 
(Regime de tempo parcial)

No regime de tempo parcial, o número de horas de serviço semanal é contratualmente 
fixado entre um mínimo de oito e um máximo de vinte e duas horas.

Artigo 62º 
(Serviço prestado em outras funções públicas)

1. É equiparado, para todos os efeitos, ao efectivo da função própria o serviço prestado 
pelo pessoal docente nas seguintes situações:

a)  Presidente da República, Presidente da Assembleia Nacional, membro do 
Governo e Deputado da Assembleia Nacional; 
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b)  Pessoal dirigente da Administração Pública e gestores públicas;
c)  Director de Gabinete, Assessor e Conselheiro de Membro do Governo, 

Presidente de Câmara Municipal ou Vereador profissionalizado;
d)  Exercício de funções diplomáticas eventuais;
e)  Exercício de funções em organizações internacionais.

2. O tempo de serviço prestado nas situações constantes do número anterior suspende, 
salvo requerimento dos interessados em contrário, a contagem dos prazos de apresentação 
de relatórios previstos nos artigos e de duração dos contratos do pessoal especialmente 
contratado.

Artigo 63º 
(Número de horas de aula por docente)

1. Cada docente em regime de tempo integral é obrigado à prestação de um número 
de horas semanais de serviço de aulas ou seminários que lhe for fixado pelo conselho 
científico, num mínimo de oito horas e um máximo de doze.

2. Aos monitores correspondem seis horas de serviço semanal.
3. Não conta para esses limites s serviço relativo a provas de aproveitamento dos 

alunos, ou a actividades tutorais.
4. Quando tal se justifique, pode ser excedido o limite que concretamente tenha sido 

fixado nos termos do número 1, mediante uma remuneração a ser fixada por lei.
5. Além de serviço lectivo, o pessoal docente poderá ser encarregado de outros 

serviços de carácter académico e institucional.
6. O exercício das funções directivas na instituição será equiparado a serviço docente, 

de acordo com as normas estabelecidas pelo departamento governamental responsável pela 
educação.

7. Será considerado com serviço docente a regência de cursos livres sobre matérias de 
interesse científico não incluídas no respectivo quadro de disciplinas, desde que autorizadas 
pelo conselho científico.

Artigo 64º 
(Serviço docente nocturno)

1. Considera-se serviço docente nocturno o que for prestado em aulas para além das 
vinte e quatro horas.

2. Cada hora lectiva nocturna corresponde, para todos os efeitos, a hora e meia lectiva 
diurna, excepto no que se refere à aplicação do artigo 61º.

Artigo 65º 
(Vencimentos e remunerações)

1. Os vencimentos correspondentes à prestação de serviço em tempo integral são os 
constantes da tabela anexa ao presente diploma.
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2. O pessoal docente em regime de tempo parcial aufere uma remuneração 
compreendida entre 20% a 60% do vencimento fixado para a categoria para que contratado, 
em correspondência com limites estabelecidos no artigo 61º.

3. Os monitores receberão uma gratificação mensal de montante igual a 40% do 
vencimento dos Assistentes.

Artigo 66º 
(Bolsas de estudo)

1. O pessoal docente poderá obter bolsas de estudo no país e no estrangeiro e ser 
equiparado a bolseiro nos termos que forem estabelecidos por lei.

2. O disposto no número anterior poderá beneficiar o pessoal docente em regime 
parcial, desde que, durante o período de concessão de bolsa, cesse completamente o 
exercício da função acumulada com o trabalho de docente.

3. A atribuição de bolsas de estudo para efeito de preparação de mestrado ou 
doutoramento obedecerá regime especial.

4. O docente fica sujeito à obrigação de repor a bolsa e vencimento auferidos se 
não prestar serviço na instituição, ou mediante prévia aprovação do Governo em outra 
instituição ou serviço público.

Artigo 67º 
(Formação e orientação de Assistentes Graduados e Assistentes)

1. Sem prejuízo do disposto na legislação respectiva sobre a orientação da preparação 
do doutoramento, os Assistentes Graduados e os Assistentes são permanentemente 
orientados na sua actividade docente por Professores anualmente designados para o efeito 
pelo conselho científico da instituição, sempre que possível de entre os Professores da 
disciplina ou grupo de disciplinas para que tenham sido contratados.

2. As nomeações devem recair em Professores indicados pelos interessados, os quais 
só podem escusar-se mediante justificação aceite pelo conselho científico devendo ser 
concretizadas o mais cedo possível.

3. Os Professores referidos nos números anteriores ficam obrigados a participar na 
elaboração de planos de trabalho a cumprir pelos Assistentes Graduados e Assistentes.

4. A aprovação dos planos de trabalho pelo conselho científico acarreta a presunção 
de que a instituição se compromete a garantir todas as condições e meios necessários à 
integral execução daqueles planos e torna os professores a que se referem os números 
anteriores responsáveis pela orientação veiculada através desses mesmos planos.

Artigo 68º 
(Licença sabática)

1. Os Professores podem, no fim de cada período de oito anos de efectivo serviço, 
requerer dispensa das tarefas lectivas, sem perda de vencimento, por tempo não superior a 
um ano escolar, a fim de se dedicarem a trabalhos de investigação, ou ao desenvolvimento 
de actividades de interesse para a instituição.
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2. Em casos justificados, e desde que não haja prejuízo para o ensino, poderão ser 
concedidas férias sabáticas parciais, não acumuláveis com as previstas no número anterior, 
por período de seis meses, após cada triénio de efectivo serviço.

3. Salvo justificação aceite pelo conselho científico o Professor que, tendo beneficiado 
da faculdade conferida no número anterior, não apresentar os resultados do seu trabalho 
dentro de dois anos a contar do termo da licença, ficará obrigado a repor os vencimentos 
durante ela recebidos.

4. Independentemente do disposto nos números anteriores, os Professores em regime 
de tempo integral, podem ser dispensados do serviço docente mediante deliberação do 
conselho científico, períodos não superiores a dois anos, para a realização de projectos de 
investigação por virtude do contrato entre a instituição e qualquer instituição pública ou 
privada.

Artigo 69º 
(Férias e licenças)

1. O pessoal docente tem o direito às férias correspondentes às das respectivas 
escolas, sem prejuízo das tarefas que forem organizadas durante esse período pelos órgãos 
da escola.

2. O pessoal docente poderá ainda gozar das licenças previstas para o restante 
funcionalismo do Estado.

Artigo 70º 
(Antiguidade)

1. Para efeitos de precedência, a antiguidade dos Professores conta-se a partir da data 
da primeira posse na instituição, para aquelas categorias de Professor.

2. Quando dois ou mais Professores Titulares tenham tomado posse no mesmo dia, a 
precedência na instituição será determinada pela antiguidade da agregação e se esta também 
for a mesma ou não possuírem este título, pela data do despacho de nomeação.

3. Quando dois ou mais Professores Associados tenham tomado posse no mesmo 
dia, a precedência será determinada pela antiguidade do grau de doutor, e, se este também 
for a mesma ou se não possuírem esse grau, pela ordem da publicação dos despachos de 
nomeação.

4. Até 30 de Junho de cada ano será publicada a lista de antiguidade do pessoal 
da instituição, com o tempo de serviço referido a 31 de Dezembro do ano anterior, para 
subsequente remessa ao Ministério da tutela.

5. Os interessados poderão deduzir perante o órgão competente da instituição, dentro 
de trinta dias, a contar da publicação da lista, as reclamações que esta lhes suscitar.

Artigo 71º 
(Aposentação)

1. O pessoal docente tem direito a aposentação nos termos da lei geral.
2. Ao professor aposentado por limite de idade cabe a designação do Professor 

Jubilado.
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3. Os Professores Jubilados podem, com prévia aprovação do conselho científico e 
remuneração a fixar pelo Governo, exercer funções docentes e prosseguir trabalhos de 
investigação na instituição, bem como participar em júris de concurso.

Artigo 72º 
(Estatuto salarial)

1. A tabela indiciária e salarial do pessoal docente do ensino superior é a constante, 
respectivamente dos Anexos I e II ao presente diploma de que fazem parte integrante.

2. A tabela salarial referida no número anterior será revista obrigatoriamente, um ano 
após a entrada em vigor do presente diploma.

Artigo 73º 
(Exercício de funções directivas)

O exercício das funções directivas pelo pessoal docente confere a este o direito ao 
pagamento de suplemento nos termos e condições que virem a ser fixados em decreto 
regulamentar.

Artigo 74º 
(Regime disciplinar)

Aplica-se a todo o pessoal docente do ensino superior, independentemente da natureza 
do respectivo Estatuto Disciplinar dos Agentes da Administração Pública, aprovada pela 
lei nº 31/III/87, de 31 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Legislativo nº 8/97, de 
8 de Maio.

CAPÍTULO VI 
Disposições transitórias

Artigo 75º 
(Disposições transitórias) 

1. Os docentes do ISE e do ISECMAR em exercício de funções à data de entrada em 
vigor do presente diploma transitam para o novo quadro na mesma categoria e situação, 
sem prejuízo do disposto no número seguinte.

2. Os assistentes e os Assistentes Graduados do ISE e do ISECMAR, em actividade 
na data de entrada em vigor do presente diploma, transitam para a nova carreira mantendo 
o vínculo que detinham na citada data.

3. A transição do pessoal das outras instituições do ensino superior obedecerá às 
normas referidas em diploma especial.

Artigo 76º

(Legislação complementar)

O Governo desenvolverá por Decreto-Lei o presente diploma.
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Artigo 77º 
(Entrada em vigor)

O presente diploma entra em vigor sessenta dias após a sua publicação.

Visto e aprovado em Concelho de Ministros.

Carlos Veiga – José Ulisses Correia e Silva – José Luís Livramento Monteiro.

Promulgado em 8 de Fevereiro de 1999.

O Presidente da República, ANTÓNIO MANUEL MASCARENHAS GOMES 
MONTEIRO.

Referendado em 8 de Fevereiro de 1999.

O Primeiro Ministro, Carlos Veiga

Tabela indiciária e salarial do Pessoal Docente do Ensino Superior (a que se refere o 
Artigo 72º)

Anexo I

CATEGORIAS

Escalões

A B C

Professor Titular
Professor Associado
Professor Auxiliar
Assistente Graduado
Assistente

176
156
136
116
100

181
162
142

168
148
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ANEXO II

CATEGORIAS
Escalões

A B C

Professor Titular
Professor Associado
Professor Auxiliar
Assistente Graduado
Assistente

125,130.00 Esc.
110.911.00 Esc.
96,691.00 Esc.
82,472.00 Esc.
71,097.00 Esc.

128,685.00 Esc.
115,177.00 Esc.
100,957.00 Esc.

119,442.00 Esc.
105,223.00 Esc.
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 ESTATUTO DO ENSINO PRIVADO 
Decerto –Lei  n.º 17/96 

de 3 de Julho 
O programa do Governo Constitucional da II Legislatura da II República, valorizou, 

de forma relevante a promoção e incremento da intervençção do sector do ensino privado 
no sistema educativo, como meio de proporcionar e diversificar as possibilidades de 
acesso de todos os cabo-verdianos à Educação- Formação, complementando o Estado na 
prestação  aos cidadãos de um direito fundamental constitucionalmente garantido e na 
elevação de qualidade dos recursos humanos, condição essencial para o desenvolvimento 
auto-sustentado de Cabo Verde 

Nestes termos
No uso da faculdade conferida pela alínea a) do n.º 2 do art. 216.º da Constituição, O 

Governo decreta o seguinte:
CAPÍTULO I 

Disposições gerais
Artigo 1º  
Objecto

O presidente diploma estabelece o Estatuto do Ensino Privado e regula o exercício das 
actividades dos respectivos estabelecimentos de ensino

Artigo 2º  
Definições

1. Considera-se ensino privado o que é ministrado por pessoas singulares, cooperativas 
e outras pessoas  colectivas privadas 

2. Considera-se etabelecimento de ensino privado, a instituição criada por pessoas 
singulares, cooperativas ou outras pessoas colectivas privadas para ministrar o ensino 
colectivo privado .

3. Considera-se igualmente estabelecimento de ensino privado  as instituições criadas 
por organizações religiosas para ministrar o ensino  colectivo privado

Artigo 3º  
Liberdade de ensino

O Estado reconhece a liberadade de aprender e de ensinar, limitada apenas pelos 
objectivos  gerais da política e acção educativas consubstanciadas em lei 

Artigo 4º  
Apoio ao Estado 

No âmbito da politica educativa, cabe ao Estado apoiar, pedagógica, técnica e 
financeiramente os estabelecimentos do ensino privado, nos termos e condições fixados no 
presente diploma
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Artigo 5º  
Exclusão 

1. Excluem-se do âmbito da aplicação do presente diploma as seguintes modalidades 
de ensino:

g) O ensino individual e doméstico;

h) O ensino religioso;

i) O Estabelecimento do ensino de Estados estrangeiros;

j) As escolas de formação de quadros de partidos ou outras organizações 
políticas e organizações religiosas;

k) As escolas do ensino superior;

2. Consideram-se, para efeitos da alínea a) do número anterior:

a) Ensino individual: aquele que é ministrado por um ou mais professores a um 
número de alunos não superior a dez fora do estabelecimento de ensino;

b) Ensino doméstico: aquele que é ministrado no domicílio do aluno , por um 
familiar ou pessoa  que com ele coabite ou, ainda, por um professor.

CAPÍTULO II 
Da Intervenção do Estado 

SECÇÃO I 
Âmbito da Intervenção 

Artigo 6º 
(Modalidades)

1. O Estado intervém no licenciamento e fiscalização do funcionamento dos 
estabelecimentos de ensino privando, bem como na concessão de diversos apoios, com o 
fim de assegurar a eficácia no cumprimento dos objectivos deste diploma.

2. A intervenção do estado operar-se-á através dos serviços competentes do 
departamento governamental responsável pela área de educação e, sempre que necessário 
ou por força da lei, através da acção conjunta deste departamento e outros, nos termos dos 
artigos seguintes.

SECÇÃO II 
Dos serviços da intervenção 

SUB-SECÇÃO I 
Direcção - Geral do Ensino 

Artigo 7º 
(Competências)

Compete à Direcção Geral do Ensino:

a) Homologar a criação de estabelecimentos do ensino e autorizar o respectivo 
funcionamento;
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b) Acompanhar regularmente o funcionamento dos estabelecimentos do ensino 
privado e prestar-lhes apoio técnico e pedagógico nos termos do presente 
diploma;

c) Homologar a organização curricular, os programas e planos de estudos dos 
estabelecimentos de ensino privado;

d) Velar pelo nível pedagógico e científico dos programas e planos de estudo;

e) Apoiar os estabelecimentos de ensino particular através da celebração de 
contratos e da concessão de outros eventuais benefícios, velando pela sua 
correcta utilização;

f) Promover progressivamente o acesso ao ensino privado em condições de 
igualdade com as públicas;

g) Promover, progressivamente, a profissionalização dos docentes dos 
estabelecimentos de ensino privado e apoiar a sua formação contínua;

h) Fomentar o desenvolvimento da inovação pedagógica nos estabelecimentos 
de ensino privado;

i) Superintender na avaliação final dos alunos do ensino privado;

j) O mais que lhe couber por lei ou por directiva do Ministério da educação.

SUB-SECÇÃO II 
Da Inspecção Geral da Educação 

Artigo 8º 
(Competências)

Compete à Inspecção Geral da Educação:

a) Verificar e assegurar o cumprimento da disposições legais pelos titulares e 
órgãos competentes dos estabelecimentos de ensino privado;

b) Organizar e manter actualizado um sistema de informações sobre o 
funcionamento do ensino privado;

c) Fiscalizar a organização e o funcionamento do ensino privado, velando 
pela qualidade da formação ministrada, pela existência dos equipamentos e 
materiais indispensáveis a uma correcta acção educativa e por boas condições 
de segurança e de trabalho nos respectivos estabelecimentos de ensino; 

d) Informação a Direcção Geral de Ensino sobre as deficiências e anomalias 
detectadas, propondo as medidas que considere adequadas para a sua 
supressão;

e) Exercer a função fiscalizadora e sancionatória decorrente do incumprimento 
da lei pelos titulares de licença e pelos directores pedagógicos;
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f) Velar pelo cumprimento dos programas e planos de estudo;

g) Tudo o mais que lhe for cometido por lei ou por instruções do membro do 
Governo responsável pela área da Educação.

SUB-SECÇÃO III 
Outros Organismos 

Artigo 9º 
(Outros serviço ou organismos)

Restantes serviços ou organismos do departamento governamental responsável pela 
área da Educação poderão ser chamados a intervir, de forma vinculativa ou meramente 
consultiva, em áreas das suas específicas atribuições e competências.

Artigo 10º 
(Conselho Consultivo)

1. É criado o Conselho Consultivo do Ensino Privado, que funciona junto da Direcção 
Geral de Ensino.

2. O Conselho Consultivo do Ensino Privado é composto pelos seguintes membros:

a) O Director Geral do Ensino, que presidirá;

b) O Inspector Geral da Educação;

c) Dois representantes do sindicato dos professores;

d) Dois representantes dos alunos;

e) Dois representantes das associações de pais e encarregados de educação.

3. O presidente do conselho poderá convidar pessoas especialmente qualificadas a 
tomar parte nas reuniões do Conselho, em razão da matéria a tratar, bem como representantes 
de outros serviços.

4. O Conselho elaborará o seu regulamento interno de organização e funcionamento, 
que será aprovado pelo Ministério da Educação.

5. Compete ao Conselho Consultivo do Ensino Privado:

a) Opinar sobre a elaboração da política do Governo para o Ensino Privado;

b) Acompanhar o funcionamento do Ensino Privado e formular propostas ao 
Governo, visando a melhoria constantes da qualidade dessa modalidade de 
ensino e sua adequação aos objectivos globais da política e acção educativas 
definidas pela lei.

c) Promover e estimular o exercício dos direitos e o cumprimento dos deveres 
contidos na presente lei para o ensino privado.
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6. O Conselho reunir-se-á ordinariamente uma vez por trimestre e, extraordinariamente, 
sempre que convocado pelo seu presidente, por sua iniciativa, ou a solicitação de 1/3 dos 
seus membros.

7. O quorum do Conselho é dado pela presença da maioria absoluta do seus membros 
em efectividade de funções.

8. Compete às direcções de estabelecimentos de ensino privado promover, em 
concertação com os alunos a escolha dos seus representantes para o Conselho Consultivo 
do Ensino Privado.

SECÇÃO III 
Outras formas de intervenção 

SUB-SECÇÃO I 
Dos contratos 

Artigo 11º 
(Princípios gerais)

1. O Estado poderá celebrar contratos com estabelecimentos de ensino privado que se 
localizem em zonas carenciadas de escolas públicas e se integram nos objectivos gerais da 
política e acção educativa do sistema.

2. O Estado poderá igualmente celebrar contratos com estabelecimentos de ensino 
privado localizados em zonas não carenciadas de escolas públicas, desde que se integram 
nos objectivos referidos na última parte do número anterior. 

3. Poderá, ainda, o Estado celebrar contratos com estabelecimentos de ensino 
privado em que sejam ministradas outras matérias diferentes das dos programas oficiais, no 
quadro de experiências pedagógicas, ou que se propunham a criação de cursos com planos 
próprios.

4. Os contratos especificarão os direitos e as obrigações recíprocas, em particular as 
obrigações da escola, com contrapartida dos apoios recebidos.

5. As propostas de contrato devem dar entrada na Direcção Geral do Ensino até 31 de 
Março de cada ano, com vista ao ano escolar seguinte.

Artigo 12º 
(Modalidades de contrato)

1. Os contratos entre o estado e os estabelecimentos de ensino privado podem ser 
de associação e de patrocínio, podendo ter duração plurianual, o que não prejudica a 
sua rescisão unilateral, em qualquer momento, com fundamento em incumprimento por 
qualquer das partes. 

2. Os contratos podem abranger alguns ou todos os graus ou modalidades de ensino 
ministrados na escola.
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SUB-SECÇÃO II 
Dos contratos de associação 

Artigo 13º 
(Contratos de associação)

1. Os contratos de associação são celebrados com escolas privadas situadas em zonas 
carenciadas de escolas públicas e tem por fim assegurar a frequência do ensino básico 
obrigatório, nas mesmas condições de ensino público.

2. O Estado deverá conceder às escolas com as quais celebrou contratos de associação 
um subsídio por aluno igual ao custo de manutenção e funcionamento por aluno nas escolas 
públicas de nível e grau equivalente.

3. A fixação e actualização do subsídio é feita por portaria conjunta dos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas da Educação e das Finanças.

4. São obrigações dos estabelecimentos de ensino privado outorgantes nos contratos 
de Associação: 

a)  Garantir a gratuitidade do Ensino Básico Obrigatório, nas mesmas condições 
do ensino público;

b)  Divulgar o regime do contrato e a gratuitidade do ensino ministrado;

c)  Garantir, até ao limite da lotação, a matrícula aos interessados, preferindo 
sucessivamente os alunos que pertencem ao mesmo agregado familiar, os 
residentes na área e os de menor idade;

d)  Apresentar à Direcção Geral da Educação, através da Delegação Escolar da 
área, até 60 dias antes do início de cada ano escolar, o orçamento de gestão 
para o ano seguinte;

e)  Apresentar à Direcção Geral do Ensino, através da Delegação Escolar da área, 
o balanço e as contas anuais.

SUB-SECÇÃO III 
Dos contratos de patrocínio 

Artigo 14º 
(Contratos de patrocínio)

1. O Estado poderá celebrar contrato de patrocínio com os proprietários de escolas 
privadas quando a acção pedagógica, o interesse pelos cursos, o nível dos programas, os 
métodos e os meios de ensino e a categoria dos professores o justifiquem.

2. Os objectivos dos contratos de patrocínio é estimular e apoiar o ensino privado 
em domínios não abrangidos ou insuficientemente abrangidos pelo ensino público, 
nomeadamente a criação de cursos com planos próprios e a inovação pedagógica.
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3. Nos contratos de patrocínio, conforme a importância dos cursos, o estado poderá 
obrigar-se a, nomeadamente:

a)  Reconhecer o valor oficial dos títulos e diplomas emitidos pelas escolas;

b)  Definir a equivalência dos cursos ministrados a cursos oficiais;

c)  Definir as regras de transferências dos alunos para outros cursos;

d)  Acompanhar a acção pedagógica das escolas;

e)  Suportar uma percentagem das despesas de funcionamento das escolas.

4. Os contratos de patrocínios obrigam as escolas a divulgar o regime de contrato 
e, quando seja o caso, a estabelecer as propinas e mensalidades nos termos acordados e 
entregar na Direcção Geral de Ensino balancetes trimestrais e o balanço e contas anuais.

SUB-SECÇÃO IV 
De outros apoios especiais 

Artigo 15º 
(Outros apoios)

1. Independentemente da celebração de contratos e de apoios estabelecidos nos 
mesmos, o departamento governamental responsável pela área da Educação, poderá 
conceder às escola privadas que integram nos objectivos do sistema educativo, além de 
apoios de natureza pedagógica, subsídios especiais de arranque, de apetrechamento e outros 
devidamente justificados.

2. Nas acções de formação profissional de docentes, o departamento governamental 
responsável pela área da Educação poderá integrar os docentes do ensino privado, em 
termos a definir por despacho do Director Geral do Ensino, desde que reunam as mesmas 
condições exigidas aos docentes do ensino público.

3. Os apoios e subsídios referidos no número anterior devem ser requeridos à Direcção 
Geral do Ensino até 31 de Março de cada ano, com vista ao ano escolar seguinte.

Artigo 16º 
(Utilidade pública)

As escolas privadas que ministrem ensino colectivo que se enquadre nos objectivos do 
sistema educativo, podem ser consideradas pessoas colectivas de utilidade pública.

SUB-SECÇÃO V 
Da fiscalização especial 

Artigo 17º 
(Fiscalização especial)

Sem prejuízo da sua competência fiscalizadora geral, as escolas privadas que beneficiam 
de qualquer dos apoios previstos na presente secção ficam especialmente sujeitos a 
inspecção pedagógica, financeira e administrativa do estado, através da Inspecção Geral 
da Educação.
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CAPÍTULO III 
Da criação dos estabelecimentos de ensino privado 

Artigo 18º 
(Princípios gerais)

1. É livre a criação de escolas privadas por pessoas singulares e colectivas privadas.

2. Cada escola privada pode destinar-se a um ou vários níveis de ensino, constituindo 
cada um deles um ciclo de estudo completo, podendo funcionar num único edifício ou 
edifício - sede e secções.

3. O número de alunos a acolher estará de acordo com a capacidade das instalações e 
de recursos humanos das escolas, não podendo, contudo, ser inferior a dez.

Artigo 19º 
(Requisitos)

1. As pessoas singulares que requeiram a criação de escolas privadas devem provar 
idoneidade civil, idoneidade pedagógica e técnica e sanidade física e mental.

2. Tratando-se de pessoas colectivas a requerer a criação de escolas privadas, pelo 
menos um dos membros da sua administração, deve fazer prova de condições exigidas no 
número anterior.

3. Para efeito do disposto nos números anteriores deste artigo e no artigo seguinte, o 
pedido de autorização deverá conter os seguintes elementos:

a) Denominação e endereço do estabelecimento;

b) Tipo e nível do ensino e o local onde é ministrado;

c) O nome e títulos académicos da entidade requerente;

d) Identificação e títulos académicos do(s) responsável(eis) pela direcção 
pedagógica do estabelecimento;

e) Regime e situação jurídica do estabelecimento;

f) Um extracto da escritura ou registo da constituição, nos termos da lei, 
tratando-se de pessoas colectivas;

g) A lotação do estabelecimento;

h) Croquis ou planta do estabelecimento e lista dos materiais

i) Declaração do requerente, comprometendo-se a recrutar pessoal docente com 
as habilitações exigidas legalmente; 

j) Proposta de início da actividade lectiva.   

4. A autorização de funcionamento deve ser requerida até 30 de Abril de cada ano, 
com vista ao ano escolar seguinte.
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Artigo 20º 
(Incompatibilidades)

Sem prejuízo de outras incompatibilidades gerais previstas em lei para o pessoal do 
departamento governamental responsável pela área da Educação é vedada a autorização de 
criação de escolas privadas a funcionários do referido Ministério que desempenham cargos 
dirigentes.

CAPÍTULO VI 
Do processo de licenciamento dos estabelecimentos de ensino privado 

Artigo 21º 
(Homologação)

1. Cabe ao Director Geral do Ensino homologar a criação de estabelecimentos de ensino 
privado, precedendo parecer da Inspecção Geral da Educação, que deverá constatar localmente 
a existência das condições físicas e materiais mínimas exigidas pela presente lei.

2. A concessão de licenças para a criação de estabelecimentos de ensino privado deve 
ser decidida e comunicada no prazo de 60 dias e deve obedecer aos seguintes requisitos 
essenciais:

a) Possuir o requerente grau académico bastante para reger cursos de categorias 
não inferior ao curso de nível mais elevado a ministrar na escola, ou quando 
pessoa colectiva, oferecer quem possua esse grau;

b) Estar a escola dotada de instalações e equipamentos minimamente adequadas 
aos objectivos propostos;

c) Termo de compromisso do requerente para recrutar pessoal docente com as 
habilitações legalmente exigidas.

3. A autorização de funcionamento pode ser recusada com fundamento na inadequação 
das condições materiais e pedagógicas, nos termos do número anterior.

4. A autorização será provisória quando for necessário corrigir as condições referidas 
no número anterior, ou outras fixadas no respectivo despacho, sendo a sua validade por um 
ano, improrrogável.

5. Não sendo sanadas a s deficiências referidas no termo do prazo referido no número 
anterior, a Inspecção Geral da Educação proporá ao Director Geral da Ensino o encerramento 
do estabelecimento.

Artigo 22º 
(Despacho homologatório)

1. No despacho de autorização de funcionamento do estabelecimento de ensino 
privado deve ser especificado:

a) A sua denominação;

b) O tipo de nível de ensino e o local onde é ministrado;
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c) O nome da entidade requerente;
d) Capacidade de acolhimento;
e) Início da actividade lectiva.

2. As alterações das condições previstas nas alíneas a), b), c) e d) do n.º 1 carecem de 
autorização a conceder por despacho do Director Geral do Ensino.

Artigo 23º 
(Transmissão)

1. A transmissão da autorização de funcionamento não é permitida por acto entre vivos.
2. A autorização é porém transmissível mortis causa desde que o herdeiro ou legatário 

reúna as condições para a requerer ou ofereça quem a reúna e a requeira no prazo de 
noventa dias após a morte do titular.

Artigo 24º 
(Denominação)

Cada escola privada deve adoptar uma denominação que permita a sua individualização 
e evite a confusão com outras escolas públicas ou particulares. 

Artigo 25º 
(Início de funcionalidade)

1. Nenhum estabelecimento de ensino privado pode iniciar o seu funcionamento 
antes de lhe ser comunicada, por escrito, a autorização.

2. A violação do disposto no número anterior é punível nos termos do n.º 2 do artigo 
44º do presente diploma, sem prejuízo do encerramento provisório do estabelecimento.

3. As escolas terão que iniciar a sua actividade lectiva na data indicada no despacho 
homologatório, sob a pena de sancionamento nos termos do n.º 2 do artigo 44º.  

Artigo 26º 
(Escolas clandestinas)

1. São clandestinas as escolas privadas que não possuam autorização provisória ou 
definitiva de funcionamento.

2. A Inspecção Geral deve solicitar às autoridades administrativas e policiais o 
encerramento das escolas clandestinas.

CAPÍTULO V 
Do funcionamento dos estabelecimentos do ensino privado 

SECÇÃO I 
Disposições gerais 

Artigo 27º 
(Competências dos titulares de licença)

1. Compete aos titulares de licença de funcionamento de escolas privadas:

a) Definir as orientações gerais para a escola;
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b) Assegurar os investimentos necessários;

c) Representar a escola em todos os assuntos de natureza administrativa;

d) Responder pela correcta aplicação dos subsídios e outros apoios concedidos;

e) Estabelecer a organização administrativas e as condições de funcionamento 
da escola;

f) Assegurar a contratação e a gestão do pessoal docente e não docente;

g) Prestar ao departamento governamental responsável pela área da Educação as 
informações por este solicitadas;

h) Cumprir as demais obrigações impostas pela lei.

2. O não cumprimento do disposto no número anterior é punível nos termos do 
número 2 do artigo 44º.

Artigo 28º 
(Planos de estudos)

1. Os estabelecimentos do ensino privado adoptarão os planos de estudos e conteúdos 
programáticos em vigor nas escolas públicas, sem prejuízo da aprovação futura de planos 
de estudos específicos e de programas próprios.

2. Os estabelecimentos de ensino privado poderão em regime de curso intensivo, 
ministrar num único ano lectivo os conteúdos programáticos de um ciclo, nas condições 
que vieram a ser regulamentadas pelo departamento governamental responsável pela área 
da Educação.

3. Além das condições referidas nas alíneas anteriores, ficam os estabelecimentos de 
ensino privados obrigados a cumprir os principais pontos do Plano de Estudos, a serem 
indicados pelo Director Geral do Ensino.

Artigo 29º 
(Avaliação)

1. A realização de provas finais será feita em escolas públicas ou, quando 
devidamente autorizadas pelo Director Geral do Ensino, nas escolas privadas, mas sempre 
na superintendências de um delegado do serviço nacional de exames.

2. Os estabelecimentos do ensino privados deverão realizar a avaliação periódica dos 
alunos, pelos seus docentes, como condição de admissão às provas finais.

3. Cada estabelecimento de ensino privado elaborará obrigatoriamente um relatório 
trimestral sobre o cumprimento do programa ao longo do ano lectivo e que deverá ser 
enviado à Direcção Geral do Ensino até 10 dias após o fim de cada período, acompanhado 
dos resultados da avaliação periódica.
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4. Nos anos de exame, para além dos relatórios referidos no n.º 3, deverá ser enviada, 
até 31 de Maio, relatório final de aproveitamento acompanhado da informação do número 
de alunos propostos a exame.

5. Nos cursos ministrados em regime intensivo, as escolas deverão enviar até 31 de 
Maio, relatório anual de aproveitamento e relação dos alunos propostos a exame.

6. Os certificados e diplomas de conclusão de cursos são emitidos pela direcção 
pedagógica dos estabelecimentos de ensino privado.

7. As provas finais escritas serão sempre elaboradas pelos serviços competentes do 
departamento governamental responsável pela área da Educação.

8. Os estabelecimentos de ensino privado devem dispor de livros de termos de exame 
e de matrícula devidamente legalizados com termos de abertura e encerramento feitos pela 
Inspecção Geral de Ensino.

Artigo 30º 
(Direcção pedagógica)

1. Em cada escola privada existirá uma direcção pedagógica designada pela autoridade 
titular da licença e que pode ser singular ou colegial.

2. Aos membros da direcção pedagógica exige-se:

a) Ser titular de grau académico bastante para reger cursos de categorias não 
inferior ao curso de nível mais elevado a ministrar na escola;

b) Perfil moral idóneo e experiência profissional comprovada;

c) Não é permitida a mesma direcção pedagógica em dois ou mais 
estabelecimentos de ensino.

Artigo 31º 
(Competências)

1. Compete à direcção pedagógica:

a) Representar a escola junto do Ministério da Educação em todos os assuntos 
de natureza pedagógico;

b) Promover o cumprimento dos planos e programas de estudo;

c) Velar pela qualidade do ensino;

d) Zelar pelo aperfeiçoamento técnicos e pedagógico do pessoal docente;

e) Zelar pela formação e disciplina dos alunos;

f) Planificar e superintender nas actividades curriculares e culturais da escola;

g) Exercer as demais funções previstas no regulamento interno do estabelecimento 
de ensino privado.
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Artigo 32º 
(Regulamento interno)

1.  Cada escola de ensino privado deve ter um regulamento interno, do qual devem 
constar as regras de funcionamento administrativo e pedagógico, bem como o estatuto 
disciplinar dos docentes, discentes e pessoal docente.

2.  Uma cópia do regulamento e das suas eventuais alterações devem ser enviadas à 
Direcção Geral do Ensino.

Artigo 33º 
(Encerramento)

1.  O encerramento das escolas privadas pode ser requerido pelos titulares da autorização 
de funcionamento.

2.  As escolas podem também requerer a substituição de níveis de ensino ou de cursos, 
bem como a sua extensão ou cessação.

3.  O requerimento deve dar entrada na Direcção Geral do Ensino até 31 de Agosto, 
com vista ao ano escolar seguinte.

Artigo 34º 
(Proibição de suspensão)

1. As escolas privadas não podem suspender o seu funcionamento, salvo casos 
devidamente fundamentados.

2. O período de suspensão será comunicado a Direcção Geral do Ensino que, se 
entender autorizá-lo, lhe fixará início e termo.

3.  A suspensão não autorizada de cursos ou níveis de ensino está sujeita às sanções 
previstas no n.º 4 do artigo 44º deste diploma.

Artigo 35º 
(Documentação das escolas encerradas)

1. Quando uma escola particular se encerra, deve entregar a sua documentação 
fundamental na delegação escolar da área.

2. Entende-se por documentação fundamental a respeitante a livros de matrícula ou 
inscrições e processos dos alunos, contratos e serviço docente, processos de professores e 
outro pessoal, e escrituração da escola.

SECÇÃO II 
Da docência 

Artigo 36º 
(Princípios gerais)

1. O pessoal docente das escolas privadas exerce uma função de interesse público e 
tem os direitos e está sujeito aos deveres inerentes ao exercício da função docente, sem 
prejuízo de condições mais favoráveis fixadas na legislação do trabalho aplicável.
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2. As convenções colectivas de trabalho do pessoal docente das escolas privadas 
devem ter na devida conta a função de interesse público que ele exerce e a conveniência de 
harmonizar as suas carreiras com as do ensino público.

3. Os docentes das escolas privadas devem possuir habilitações académicas adequadas 
ao respectivo nível de ensino ou curso e fazer prova de sanidade física e mental.

4. A idade mínima para o exercício de funções docente em escolas privadas é de 18 
anos.

Artigo 37º 
(Habilitações)

1. As habilitações académicas e profissionais a exigir aos docentes das escolas 
privadas relativamente aos diversos níveis de ensino são exigidas aos docentes das escolas 
públicas, sem prejuízo para o exposto no número seguinte.

2. Os docentes que à data da entrada em vigor do presente diploma se encontram a 
leccionar no ensino privado e não possuam as habilitações exigidas no número anterior, 
podem obter autorização definitiva de leccionação no ensino privado, para os mesmos 
níveis e disciplinas nas seguintes condições:

a) Sem prestação de provas públicas, se tiverem pelo menos 35 anos de idade e 
10 anos de serviço docente;

b) Mediante prestação de provas a definir em despachos do Ministro da Educação, 
se tiverem pelo menos 5 anos de serviço docente e não estiverem abrangidos 
pela alínea anterior.

3. Não podem exercer funções docentes nas escolas privadas os indivíduos que tenham 
sido condenados, por sentença transitada em julgado, em penas inibitórias do exercício de 
funções públicas, nos termos da legislação penal.

Artigo 38º 
(Exercício sem habilitações)

1. Os estabelecimentos de ensino privados que permitiram o exercício de funções 
docentes por quem não esteja habilitado ou autorizado, nos termos do presente diploma, 
são punidos com coima de 20.000$00 e 200.000$00.

2. A mesma pena é aplicável àquele que exercer funções docentes sem estar habilitado 
ou autorizado nos termos do presente diploma.

Artigo 39º 
(Acumulações)

1. É permitida a acumulação de funções docentes em escola privadas, sem prejuízo 
do estipulado no contrato de trabalho ou regulamento pessoal.
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2. Poderá ser permitida a acumulação em escolas privadas e escolas públicas, desde 
que não resulte daí prejuízo para o exercício público da função docente.

3. A acumulação de funções no ensino público e privado está sujeita a autorização do 
Director Geral do Ensino e deve ser solicitada até 31 de Junho de cada ano.

Artigo 40º 
(Qualificação)

A qualificação e classificação do trabalho docente prestados pelos professores das 
escola privadas obedece às normas vigentes para o ensino público, nomeadamente para o 
acesso à formação profissional, para efeitos de carreira e para concurso.

Artigo 41º 
(Envio de relação de docentes)

1. Entre 1 a 30 de Novembro de cada ano, as escolas privadas enviarão à Direcção 
Geral do Ensino relação discriminadas dos docentes ao seu serviço, com os elementos 
constantes do respectivo cadastro.

2. Quando os professores forem contratados durante o ano lectivo, os elementos 
referidos no número anterior serão enviados no prazo de quinze dias após a celebração do 
contrato.

3. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infractor às sanções previstas no 
n.º 2 do artigo 44º.

Artigo 42º 
(Cadastro)

1. A Inspecção Geral da Educação deve organizar e manter um cadastro confidencial 
do pessoal docente do ensino privado.

2. As escolas privadas devem manter organizado e actualizado o cadastro do pessoal 
docente e o processo individual de cada um dos docentes ao seu serviço.

3. Uma cópia do processo individual, autenticada pelo estabelecimento de ensino, de 
acompanhar o docente quando mudar de escola.

Artigo 43º 
(Mobilidade entre o ensino público e privado)

1. É permitida a mobilidade de docentes do ensino básico e secundário entre o ensino 
privado e público e vice-versa, nos termos previsto na lei.

2. A mobilidade do docente do ensino básico e secundário fica condicionada à fixação 
dos respectivos quadros no ensino público e a estabilização do corpo docente, devendo as 
respectivas regras ser definidas em diploma autónomo.
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Artigo 44º 
(Responsabilidade disciplinar)

1. Os docentes e os membros das direcções pedagógicas dos estabelecimentos do 
ensino privado respondem disciplinarmente perante a entidade proprietária da escola 
e o Ministério da Educação pela violação dos seus deveres profissionais de natureza ou 
implicação pedagógica.

2. Além das sanções previstas na lei laboral aplicáveis pela Direcção dos 
estabelecimentos do ensino, os docentes e os membros das Direcção Pedagógicas ficam 
sujeitos a seguintes sanções, a aplicar pelos órgãos competentes do Departamento 
Governamental responsável pela área da Educação.

a) Advertência escrita;

b) Coima de 1 a 30 dias;

e) Suspensão de exercício de funções até 2 meses;

d) Suspensão de exercício de funções de 2 meses a 3 anos;

e) Proibição definitiva de exercício de funções;

3. As sanções prevista no número anterior derivam da violação dos deveres 
profissionais de natureza ou implicação pedagógica.

4. Às entidades proprietárias de escolas privadas, que violem o disposto neste 
diploma podem ser aplicadas pelos órgão competentes do departamento governamental 
responsável pela área de Educação, as seguintes sanções, de acordo com a natureza e a 
gravidade da infracção:

a) Advertência escrita;

b) Coima de 20.000$00 a 200.000$00;

c) Encerramento da escola por períodos até dois meses;

d) Encerramento definitivo da escola.

5. as sanções previstas nas alíneas a) a c) do n.º 2 e nas alíneas a) a b) do n.º 4 deste 
artigo são de competência do Inspector Geral da Educação.

6. As penas previstas nas alíneas d) e e) do n.º 2 e nas alínea c) e d) do n.º 4 deste 
artigo são da competência do membro de Governo responsável pela área da Educação.

Artigo 45º 
(Professores estrangeiros)

1. As escolas privadas podem admitir professores estrangeiros nas mesmas condições 
dos nacionais, mediante autorização da Direcção Geral do Ensino nos  termos da legislação 
aplicável ao trabalho dos estrangeiros.
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2. Os docentes estrangeiros devem fazer prova da sua suficientes conhecimento da 
língua portuguesa, sempre que ela seja indispensável para a disciplina que se propõem 
leccionar.

SECÇÃO III 
Dos alunos 

SUB-SECÇÃO I 
Da responsabilidade disciplinar dos alunos 

Artigo 46º 
(Competência)

A acção disciplinar relativo aos alunos é da competência dos professores e da direcção 
pedagógica do respectivo estabelecimento de ensino, nos termos do respectivo regulamento 
disciplinar.

SUB-SECÇÃO II 
Das matrículas 

Artigo 47º 
(Matrícula)

1. A matrícula realiza-se apenas quando os aluno ingressem pela primeira vez, em 
regime diurno ou nocturno.

2. A renovação da matrícula realiza-se nos anos subsequentes ao da matrícula, para 
prosseguimento de estudos ou repetição de frequência, nos termos do regulamento interno 
do estabelecimento. 

Artigo 48º 
(Limite de idade)

1. Os alunos das escolas privadas estão sujeitos aos limites de idade mínimos do 
ensino público.

2. Não é permitido ministrar o ensino nas escolas privadas nem admitir a exame de 
alunos sujeitos a matrícula, sem que esta tenha efectuado.

Artigo 49º 
(Proibição de matrícula)

1. Não é permitida a matrícula aos alunos que pretendem frequentar a mesma fase, 
ano ou disciplina em mais de uma escola.

2. As matrículas e a renovação de matrículas nas escolas privadas efectuam-se até o 
limite dos prazos e com observância dos requisitos em vigor para as escolas públicas do 
mesmo nível de ensino.

3. Uma cópia autenticada dos processo de matrícula e renovação de matrícula em 
escolas privadas devem ser entregues na delegação escolar da área, no prazo de 30 dias 
após o tremo do prazo da matrícula ou da renovação.
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SUB-SECÇÃO III 
Das inscrições 

Artigo 50º 
(Processos de inscrição)

1. As escola privadas devem organizar os processos individuais dos alunos não 
sujeitos a matrícula ou de matricula facultativa, que, por isso não se tenham matriculado, 
ou nas condições estabelecidas pelos estabelecimentos de ensino privado.

2. As escolas devem conservar os processos individuais de inscrições

3. Uma cópia autenticada dos processos individuais de inscrições dos alunos da 
educação pré-escolar devem acompanhá-los na transição para o ensino público.  

SUB-SECÇÃO IV 
Das propinas 

Artigo 51º 
(Propinas)

1. Os alunos das escolas privadas podem estar sujeitos ao pagamento de propinas de 
matrícula e frequência.

2. Os alunos podem ter direito a isenção ou redução de propinas, de acordo com os 
subsídios recebidos pelas escolas, nos termos previstos neste diploma, ou nas condições 
estabelecidas pelos estabelecimentos de ensino privado.

SUB-SECÇÃO V 
Da transferência 

Artigo 52º 
(Transferência)

É permitida a transferência de matrícula dos alunos entre escolas privadas, e entre 
estas e as escolas públicas, nos mesmos termos que essa transferências se fazem entre as 
escolas públicas.

SUB-SECÇÃO VI 
Da assiduidade 

Artigo 53º 
(Assiduidade)

1. Os alunos das escola privadas estão sujeitos ao regime de assiduidade das escolas 
públicas.

2. Para os alunos da educação pré-escolar ou abrangidos pela escolaridade obrigatória, 
as faltas injustificadas não implicam qualquer sanção, tendo apenas finalidade pedagógicas 
e estatísticas.

3. Os alunos afectados por doenças contagiosas devem ser afastados da frequência 
das aulas, nos termos da lei, considerando-se as faltas apenas para efeitos estatísticos.
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Artigo 54º 
(Comunicação)

1. A direcção pedagógica das escolas deve comunicar aos encarregados de educação 
as faltas dadas pelos seus educandos.

2. a comunicação é obrigatória a meio de cada período e sempre que a falta de 
assiduidade o justifique.

Artigo 55º 
(Registo)

1. As faltas dadas pelos alunos serão registados em livro próprio, com discriminação 
das justificadas e das não justificadas.

2. As faltas devem constar igualmente de todos os mapas de apuramento de 
frequência.

SECÇÃO IV 
De acção social escolar 

Artigo 56º 
(Benefícios sociais)

Poderão ser extensivo às escolas privadas e aos alunos que as frequentam as regalias e 
os benefícios sociais previstos no âmbito da acção social escolar, nos termos a definir por 
portaria do membro do Governo responsável pela área da Educação.

CAPÍTULO VI 
Das disposições finais e transitórios 

SECÇÃO I 
Da publicidade 

Artigo 57º 
(Publicidade)

A publicidade das escolas privadas deve respeitar a ética e a dignidade da acção 
educativa, visando uma informação correcta, com escrupuloso respeito pela verdade.

Artigo 58º 
(Coima)

As escolas que violem o disposto no artigo anterior estão sujeitas a coima, nos termos 
do n.º 4 do artigo 44º do presente diploma.

Artigo 59º 
(Adequação ao estatuto)

Os responsáveis pelos cursos de ensino não oficial actualmente em funcionamento, 
nomeadamente nas salas de estudo e de explicação existentes, devem , no prazo de 180 
dias após a publicação do presente diploma requerer à Direcção Geral do Ensino a sua 
regularização, sob pena da sanção prevista no n.º 2 do artigo 44º.
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Artigo 60º 
(Impressos)

Os modelos de impressos, alvarás, autorizações ou requerimentos previstos no presente 
decreto-lei serão definidos por portaria do membro do Governo responsável pela área da 
Educação.

Artigo 61º 
(Normas revogatória)

Fica revogado o Decreto - Lei n.º 101-I/90, de 23 de Novembro, e toda a legislação 
anterior que se mostre incompatível com as normas e princípios constantes do presente 
diploma.

Artigo 62º 
(Transitoriedade)

1. No ano lectivo seguinte ao da entrada em vigor do presente diploma, os alunos que 
transitarem para um estabelecimento de ensino privado e que tenham completado o 1º e 2º 
ano do actual Curso geral dos Liceus numa escola pública, ficam sujeitos a provas finais do 
3º ano do Curso Geral.

2. Os alunos que transitem para um estabelecimento de ensino privado nas disciplinas 
completas do 1º ano do actual Curso Complementar dos Liceus, ficam sujeitos a prova final 
das mesmas disciplinas no 2º ano Curso Complementar.

3. A validade do actual sistema do Curso Geral dos Liceus para efeitos de provas 
finais será fixado por portaria do membro do governo responsável pela área da Educação.

Artigo 63º 
(Entrada em vigor)

O presente diploma entra imediatamente em vigor.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros em 26 de Abril de 1996

Calos Veiga – António Gualberto do Rosário – José Luis Livramento – José António 
dos Reis.

Promulgado em 24 de Maio de 1996.

Publique-se.

O Presidente da República, ANTÓNIO MANUEL MASCARENHAS GOMES 
MONTEIRO.

Referendado em 24 de Maio de 2006.

O Primeiro Ministro, Carlos Veiga.
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