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1. ENQUADRAMENTO POLÍTICO, SOCIAL E
ECONÓMICO

 

 
 
Para mais informação, consulte as rubricas seguintes.

 
1.1. Resenha histórica
 
 
 
Portugal é o país mais ocidental da Europa. Fica situado na Península Ibérica e tem como fronteiras: a
norte e este a Espanha e a sul e oeste o Oceano Atlântico. A fundação da nacionalidade remonta a
1143 e em meados do século XIII foram definidas as actuais fronteiras, o que faz de Portugal o mais
antigo estado europeu. Em 1290 é fundada a primeira universidade portuguesa e nessa época inicia-
se  a  afirmação  marítima  de  Portugal.  No  século  XV,  Portugal  lança-se  na  aventura  dos
descobrimentos marítimos. Ao longo de todo este século a expansão marítima continua e ganha uma
importância económica, política, intelectual e espiritual cada vez maior. No início do século XVI
Portugal domina os oceanos Atlântico e Indico, alcançando também o Pacífico Norte. Lisboa torna-se
o maior empório comercial europeu e no campo científico abrem-se novos campos a vários tipos de
conhecimento. Portugal foi uma monarquia até 1910, data em que foi instaurada a República. Em
1974 um movimento  militar  conduzido  por  jovens  oficiais  das  Forças  Armadas,  conhecido  por
Revolução dos Cravos, implantou um regime democrático e terminou com a guerra no ultramar. No
ano seguinte, foi concedida a independência a Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde e São Tomé
e Príncipe. Um ano depois, foi eleita, por sufrágio universal, a assembleia constituinte e elaborada a
Constituição. Em 1976 foi, eleita a Assembleia da República (Parlamento) e constituído o 1.º governo
constitucional, consagrando um moderno Estado de direito democrático, garantindo os direitos e
liberdades das pessoas, dos cidadãos e dos trabalhadores, uma economia assente na coexistência
de três sectores de propriedade e de actividade económica (público, cooperativo e privado), um
sistema de governo semipresidencial, a autonomia do poder local, o governo próprio das regiões
autónomas dos Açores e da Madeira e a subordinação das Forças Armadas ao poder político. A
Constituição da República Portuguesa foi posteriormente revista em 1982, 1989, 1992, 1997, 2001,
2004 e 2005.
 
No começo dos anos 80, evoluiu para a democracia plena em que hoje os portugueses vivem. Com a
democracia veio o desenvolvimento económico, o florescimento cultural e científico e, cada vez mais,
a afirmação no campo das novas tecnologias.
 
 Portugal é, desde 1 de Junho de 1986, membro da Comunidade Europeia, hoje União Europeia. A
opção europeia de Portugal manifestou-se praticamente desde os primeiros tempos de consolidação
democrática e teve no Partido Socialista e no seu primeiro Secretário-geral, Dr. Mário Soares, o seu
grande impulsionador e dinamizador. Essa opção contou com o apoio do Partido Social Democrata
(PPD/PSD) e do Centro Democrático Social (CDS) e com a oposição inicial do Partido Comunista
Português (PCP).
 
As primeiras eleições legislativas, realizadas em 25 de Abril  de 1976, consagraram um sistema
tetrapartidário,  com dois  partidos  maiores  ao centro:  Partido  Socialista  (PS)  e  Partido  Popular
Democrático/Partido Social Democrata (PPD/PSD) e dois partidos menores nos extremos, um à
esquerda Partido Comunista Português (PCP) e outro à direita Centro Democrático Social/Partido
Popular (CDS/PP).
 
Desde a primeira Constituição democrática,  Portugal  define-se como uma República soberana,
baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma
sociedade livre, justa e solidária. No plano das relações internacionais, a Constituição da República
estabelece os princípios da independência nacional, do respeito pelos direitos do homem, pelos
direitos dos povos, da igualdade entre os Estados, da solução pacífica dos conflitos internacionais, da
não ingerência nos assuntos internos de outros Estados e da cooperação com todos os outros povos
para a emancipação e o progresso da humanidade.
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Actualmente, a Assembleia da República (2005-2009) tem a seguinte composição: 
Partido Socialista (PS): 121 deputados
Partido Social Democrata (PPD/PSD): 75 deputados
Centro Democrático Social/Partido Popular (CDS/PP): 12 deputados
Partido Comunista Português (PCP): 12 deputados
Bloco de Esquerda (BE): 8 deputados
Partido Ecologista "Os Verdes": 2 deputados

 
Portugal, para além de membro da União Europeia, é membro fundador da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa (CPLP). Esta Comunidade mantém uma estreita ligação entre os países de
língua oficial portuguesa: Brasil, Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e
Timor.
 
O actual Governo Constitucional, XVII, iniciou funções em Março de 2005. Os dois objectivos que
dominam as preocupações imediatas deste Governo são:

recuperar a credibilidade das instituições;
afirmar um novo projecto político mobilizador,  capaz de contribuir  para a recuperação da
confiança dos portugueses.

 
A particular atenção que o governo atribui à qualificação dos portugueses tem incidência nas áreas da
Educação, da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, do Trabalho, Emprego e da Formação, da
Cultura,  da Protecção Social,  da Sociedade de Informação e do Conhecimento,  da Família,  da
Juventude e da Imigração.
 
O Plano Tecnológico é a peça central da política económica do Governo e consiste num conjunto
articulado de políticas e de medidas transversais, ao serviço da visão de, a médio prazo, transformar
Portugal numa moderna sociedade do conhecimento.
 
Legislação: Constituição da República Portuguesa
 
Instituições: Assembleia da República

 
1.2. Principais órgãos executivos e legislativos
 
 
 
O princípio da separação e interdependência dos órgãos de soberania é um dos traços característicos
do Estado de Direito consagrado pela Constituição Portuguesa de 1976.
 
Legislação: Constituição da República Portuguesa

 
1.2.1. Órgãos de soberania do Estado português 
 
 
São  órgãos  de  soberania  do  Estado  português:  o  Presidente  da  República;  a  Assembleia  da
República; o Governo e os Tribunais.A sua formação, composição, competência e funcionamento
estão definidas na Lei Fundamental. 

O Presidente da República é eleito por sufrágio universal,  directo e secreto dos cidadãos
eleitores para um mandato de cinco anos, não podendo ser reeleito para terceiro mandato
consecutivo. Desempenha, por inerência, as funções de Comandante Supremo das Forças
Armadas. Compete-lhe, entre outras funções, dissolver a Assembleia da República, mediante
certos condicionalismos, nomear o Primeiro-Ministro, demitir o Governo, nomear e creditar
representações e tratados internacionais.
A Assembleia  da República  representa  todos os  cidadãos portugueses.  É  constituída no
máximo por 235 deputados eleitos por círculos eleitorais, fixados na Lei, por um período de 4
anos. A Assembleia da República tem competência política e legislativa específica. Exerce
funções  de  fiscalização  dos  actos  do  Governo  e  da  administração,  aprecia  o  programa
governamental, vota moções ao executivo, vigia o cumprimento da Constituição da República e
das leis, além de designar o Provedor de Justiça.
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O Governo conduz a política geral do país e é o órgão supremo da Administração Pública.
Constituem o Governo: o Primeiro-Ministro, os Ministros e os Secretários de Estado. O Governo
é politicamente responsável perante o Presidente da República e a Assembleia da República. A
responsabilidade política e legislativa do Governo perante a Assembleia da República efectiva-
se mediante a apreciação do programa do Governo, a recusa de confiança ou a aprovação de
moções de censura, assim como pela aprovação de diplomas legais criados por este órgão.
Os Tribunais são órgãos de soberania com competências para administrar a justiça em nome
do povo. Incumbe-lhes assegurar a defesa dos direitos e interesses dos cidadãos, reprimir a
violação da legalidade democrática e dirimir os conflitos de interesses públicos e privados.

 
Legislação: Constituição da República Portuguesa
 
Instituições: Assembleia da República

 
1.2.2. Regiões autónomas dos Açores e da Madeira 
 
 
Dadas as especificidades próprias dos Açores e da Madeira no território português, a lei reserva-lhes
um estatuto de considerável autonomia. O regime político-administrativo próprio dos arquipélagos dos
Açores e da Madeira fundamenta-se nas suas características geográficas, económicas, sociais e
culturais e nas históricas aspirações autonomistas das populações insulares. Nas regiões autónomas,
cabem às  Secretarias  Regionais  de  Educação,  órgãos  dos  governos  regionais,  competências
específicas  no  âmbito  da  política  educativa.

 
1.2.3. As autoridades locais 
 
 
A organização democrática do Estado português compreende a existência de autarquias locais. As
autarquias locais são instituições colectivas territoriais dotadas de órgãos representativos que visam a
prossecução de interesses das respectivas populações.
 
As autarquias locais são, quer no Continente, quer nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira,
o município e a freguesia. A organização e as atribuições das autarquias locais são reguladas por lei,
dispondo estas de património e finanças próprias.
 
É atribuição do poder local o que diz respeito aos interesses próprios, comuns e específicos das
populações, designadamente:

a administração dos bens próprios e sob sua jurisdição;
o desenvolvimento;
o abastecimento público;
a salubridade pública e o saneamento básico;
a saúde;
a educação e ensino;
a protecção à infância e à terceira idade;
a cultura, tempos livres e desporto;
a  defesa  e  protecção  do  meio  ambiente  e  da  qualidade  de  vida  do  respectivo  agregado
populacional;
a protecção civil.

 
As  competências  dos  municípios  em  matéria  de  investimentos  públicos  são  aprovadas  e
regulamentadas pelo Governo sem prejuízo do exercício das atribuições das próprias autarquias.
 
É competência dos municípios a realização de investimentos nos seguintes domínios:

enquadramento rural e urbano;
saneamento básico;
energia;
transportes e comunicações;
educação e ensino:
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estabelecimentos de educação pré-escolar;
escolas do ensino básico;
residências e centros de alojamento para estudantes do ensino básico;
transportes escolares;
actividades complementares de acção educativa na educação pré-escolar e no ensino
básico (acção social escolar e ocupação dos tempos livres);
equipamentos para educação de base de adultos. cultura, tempos livres e desporto;

centros de cultura, bibliotecas e museus municipais;
património cultural, paisagístico e urbanístico;
parques de campismo;
instalações e equipamento para práticas desportivas e recreativas;
saúde.

 
No domínio da descentralização de competências é também responsabilidade dos municípios na área
educativa: a construção, adaptação e manutenção de mobiliário;  certo equipamento didáctico e
despesas de funcionamento de estabelecimentos da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino
básico.

 
1.2.4. Órgãos com competências na Educação, na Cultura, na Investigação,
na Formação, na Inovação e na Juventude e Desportos 
 

Ministério da Educação;
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;
Ministério da Cultura;
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social;
Ministério da Economia e Inovação;
Presidência do Conselho de Ministros – Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto.

 
Instituições: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES)
Instituições: Ministério da Educação (ME)
Instituições: Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS)

 
1.3. Religião
 
 
 
A Constituição da República estabelece que "a liberdade de consciência, de religião e de culto é
inviolável (art. 41.º, n.º 1), e que "as igrejas e outras comunidades religiosas estão separadas do
Estado e são livres na sua organização e no exercício das suas funções e do culto" (art. 41.º, n.º 4).
 
A religião dominante na população portuguesa é a Católica.
 
Legislação: Constituição da República Portuguesa

 
1.4. Língua oficial
 
 
 
O português é a língua oficial  do país,  compreendendo as regiões autónomas dos Açores e da
Madeira.
 
Em 1999, foi reconhecida uma outra língua oficial, o mirandês, da região do Nordeste português,
Miranda do Douro (Lei n.º 7/99, de 29 de Janeiro).
 
A língua portuguesa é falada por mais de 200 milhões de pessoas. O português é a língua oficial de
oito países – Portugal, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe
e Timor.
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Legislação: Lei n.º 7/99

 
1.5. Indicadores demográficos
 
 
 
Portugal tem uma área total de 92 152 km².
 
Dois  aspectos  principais  marcam  os  10  anos  (1991  a  2001)  que  medeiam  os  dois  últimos
recenseamentos: a continuação do envelhecimento demográfico, a um ritmo muito forte, e o reforço
da importância da componente migratória como contributo para o acréscimo populacional.
 
Os resultados das estatísticas demográficas apontam para uma continuação do envelhecimento da
população portuguesa, devido ao decréscimo sustentável da taxa de natalidade (10,4% em 2005) e
ao crescimento relativo da esperança de vida à nascença, que se estimava em 77,18 anos para
ambos os géneros em 2004-2005.
 
O envelhecimento continua a ser mais acentuado no interior do país,  registando-se um relativo
equilíbrio no litoral. O índice de envelhecimento em 2005 estimava-se em 110,1%, enquanto o índice
de dependência dos jovens se ficava pelos 23,1 %.
 
Segundo  dados  estatísticos  do  Serviço  de  Estrangeiros  e  Fronteiras  (SEF),  a  população  com
nacionalidade estrangeira tem vindo a aumentar,  como se verifica, relativamente ao número de
imigrantes legais referentes aos anos de 2001 – 2005: 

2001 ---- 223.976
2002 ---- 238.944
2003 ---- 250.231
2004 ---- 262.361
2005 ----275.906

 
A pirâmide etária continua a apresentar um forte estrangulamento para as idades inferiores a 25 anos,
estando relativamente equilibrada para além daquele limite etário. Este estrangulamento deve-se
maioritariamente à quebra acentuada dos níveis de natalidade que se situam actualmente em valores
abaixo do limiar de reposição de gerações.
 
Instituições: Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)

 
1.6. Indicadores económicos
 
 
 
De acordo com dados do Instituto  Nacional  de Estatística (INE),  o  Produto Interno Bruto (PIB)
português registou, no conjunto do ano de 2006, um crescimento em termos reais de 1,3%, o que
representa uma aceleração face ao registado no ano anterior e que rondou os 0,5%. A procura interna
teve um contributo negativo, registou uma desaceleração, crescendo 0,2% em volume, o que compara
com 0,9% em 2005.
 
De Janeiro a Dezembro de 2005, o défice da balança comercial aumentou 10,6%, em grande parte
explicado pelo forte aumento das importações. 
 
A taxa de desemprego atingiu, em 2006, o valor médio de 7,7%, registando um aumento de 0,1% em
relação à média de 2005. No quarto trimestre de 2006, a situação do mercado de trabalho revelou-se
menos favorável, afectando mais os jovens (17,9%) e as mulheres (9,6%) do que os homens (7,0%).
Neste período, a população desempregada representa aproximadamente 4,1% da população total.
 
Instituições: Instituto Nacional de Estatística (INE)
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 2002 2003 2004 2005 2006 

População 

 99501 6,96501 3,925 01 7,474 01 5,704 01 )rahliM edadinU( latoT

 9,9215 7,5115 3,490 5 3,660 5 3,030 5 snemoH

 2,9645 9,3545 0,534 5 4,804 5 2 ,773 5 serehluM

Estrutura Etária 

0 a 14 anos 1645753 1648996 1647437 1644231 1637637 

15 a 24 anos 1390999 1360606 1327586 1293031 1265531 

25 a 64 anos 5635171 5703687 5763693 5822230 5867310 

65 e + anos 1735542 1761396 1790539 1810100 1828617 

Taxa de Natalidade (‰) 11,0 10,8 10,4 10,4 10,0 

Taxa de Mortalidade (‰) 10,2 10,4 9,7 10,2 9,6 

Taxa de Crescimento Natural (%) 0,08 0,04 0,07 0,02 0,03 

Taxa de Crescimento Efectivo (%) 0,75 0,64 0,52 0,38 0,28 

Índice de Envelhecimento (%) 105,5 106,8 108,7 110,1  

Índice de Dependência de Jovens (%) 23,4 23,3 23,2 23,1  

Índice de Dependência de Idosos (%) 24,7 24,9 25,2 25,4  

População Residente em àreas urbanas 

População Imigrante 275 906 249 995 263 353 275 906  

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) 

 

1.7. Informação estatística
 
 
 
Para mais informação, consulte as rubricas seguintes.
 
Actualização da informação em curso. 

 
1.7.1. Dados demográficos 
 

 
1.7.2. Dados económicos 
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Quadro 1. População empregada e desempregada e taxas de actividade e desemprego  

 

População activa (Unidade milhar) 2003 2004 2005 2006 

 785,5 9,445 5 8,784 5 3,064 5 latoT

 951,5 6,221 5 8,221 5 0,811 5 adagerpmE

 824 3,224 0,563 3,243 adagerpmeseD

Desemprego (Unidade milhar) 

  8,501 9,78  oãçarud agnoL

  6,09 2,98  )sona 42-51 oiráte opurg( linevuJ

Taxa de actividade % 

 2,35 5,25 2,25 3,25 latoT

  9,75 1,85 4,85 snemoH

  4,74 7,64 6,64 serehluM

Taxa de desemprego % 

 7 ,7 6,7 7,6 3,6 latoT

 5,6 7,6 8,5 5,5 snemoH

 9 7,8 6,7 2,7 serehluM

  1,61 3,51  )sona 42-51 oiráte opurg( linevuJ

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) 
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2. ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA EDUCATIVO E
ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ENSINO

 

 
 
Para mais informação, consulte as rubricas seguintes.

 
2.1. Resenha histórica
 
 
 
O ensino em Portugal esteve durante largo tempo a cargo exclusivamente da Igreja. Já no século X,
ainda antes da fundação da monarquia, existiu uma escola de latim. No século seguinte foi fundada
uma escola junto à Sé de Coimbra. Houve colégios célebres, logo nos primeiros tempos da nossa
existência como nação, nos mosteiros de Santa Cruz, em Coimbra, e de Alcobaça e outros em Lisboa
e Braga. Estudos oficiais só apareceram nos finais do século XIII com a fundação da Universidade,
subsistindo o ensino em escolas episcopais e conventuais. No século XVI foi fundado o Colégio das
Artes em Coimbra onde existiam, ao lado de estudos superiores, a que chegaram a corresponder
graus académicos, as escolas menores.
 
Os primeiros ensaios de uma, ainda que incipiente, rede de ensino estatizado gratuito, tiveram lugar
no início da segunda metade de Setecentos, com a criação de aulas de Gramática Latina, Grego e
Retórica (28 de Junho de 1759), correspondentes ao ensino preparatório para os estudos maiores,
hoje, chamado ensino secundário, seguidas da criação de escolas de ler, escrever e contar, ou seja, o
ensino básico (6 de Novembro de 1772). Foram também criadas aulas de Filosofia inseridas no
mesmo ensino preparatório. Aos professores daquelas aulas e aos mestres destas escolas é atribuído
o estatuto de funcionários do Estado.
 
Esta  primeira  reforma  do  ensino  português  contemplou  igualmente  a  centralização  estatal  da
administração escolar, sob a tutela do Ministério do Reino e com uma estrutura central de apoio, cuja
designação e composição foi variando ao longo dos anos, estrutura sempre apoiada em funcionários
ou organismos periféricos da administração pública. Esta organização administrativa, com uma ou
outra alteração menor, manteve-se até 1913, quando foi criado pelos republicanos, com carácter
estável, o Ministério de Instrução Pública, cuja designação passará a Ministério da Educação Nacional
em 1936 e irá até 1974. A partir deste ano, de acordo com o regime instaurado, abandonou o termo
Nacional, passando a Ministério da Educação, designação esta que tem sido, em certos períodos,
alargada  com  outros  nomes  segundo  a  abrangência  da  tutela  desta  pasta  governamental.  A
designação actual é Ministério da Educação. O Ensino superior é da competência do Ministro da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 
 
No que  respeita  ao  formato  do  sistema educativo,  com o  objectivo  de  abandono  definitivo  da
nomenclatura setecentista, tradicional,  da época Pombalina, em finais de 1836, o regime liberal
promulga uma nova organização do ensino, com a definição de graus ou níveis - primário, secundário
liceal, superior e universitário, a que se juntou, alguns anos depois, o ensino técnico-profissional
(1852, 1864). Estes níveis de ensino perdurarão até 1974. 
 
As primeiras afirmações de obrigatoriedade escolar surgem igualmente em 1835-1836 e vão sendo
aperfeiçoadas no decorrer dos tempos, embora sem resultados práticos muito evidentes, abrangendo
os três primeiros anos do designado ensino primário, durante muitas décadas. Este único nível de
ensino básico obrigatório só veio a ter a duração de 4 anos a partir de 1956, para os alunos do sexo
masculino (Decreto-Lei n.º 40 964, de 31 de Dezembro) e, quatro anos depois, extensivo às crianças
do sexo feminino (Decreto-Lei n.º 42 994, de 28 de Maio de 1960).
 
Durante a 1.ª República foi criado o "ensino infantil oficial", designação do actual pré-escolar. Veja 3.1.
 
O ensino secundário liceal foi registando alterações ao longo do século XIX especialmente no que se
referia à sua organização curricular, ao processo de avaliação dos alunos e à duração do curso. Em
1894/1895 foi definitivamente inserido o "regime de classes", mas o plano de estudos mantém-se
praticamente o mesmo. Na 1.ª  República as modificações a assinalar  referem-se ao ensino de
adultos.  Veja 7.1.
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A primeira reforma do ensino secundário liceal, registada sob a vigência do Estado Novo, teve lugar
em 1936, com o ministro da Educação, Carneiro Pacheco, estabelecendo um curso geral dos liceus
(1.º ciclo de 2 anos e 2.º ciclo de 3 anos), em regime de classe, com atribuição de um diploma de fim
de estudos, seguido de um 3.º ciclo de 2 anos, curso complementar de Ciências ou Letras, em regime
de disciplinas,  destinado especialmente a preparar para o acesso ao ensino superior,  tendo os
conteúdos de ensino sido então profundamente reformulados. Em 1947 (Decreto-Lei n.º 36 507), com
o ministro Pires de Lima, esta reforma sofreu ligeiras modificações. Criou-se, nesse mesmo ano, um
sistema de Inspecção do ensino liceal que, desde o século XIX, não lograra implantar-se com carácter
permanente. Veja 5.1.
 
O ensino técnico-profissional só começará a ter o seu funcionamento progressivo a partir de um
conjunto de diplomas (1884) do ministro das Obras Públicas, Comércio e Indústria, António Augusto
de  Aguiar.  Após  a  implantação  da  República,  este  nível  de  ensino  será  objecto  de  reformas
significativas, desde o alargamento da rede escolar, a aspectos relacionados com o pessoal docente
e com o quadro administrativo. Ao abandono a que foi votado na década de 1930 e na primeira
metade da de 40, segue-se, a 19 de Junho de 1947, uma importante reforma do ensino técnico –
profissional,  industrial  e comercial  (Decreto-Lei  n.º  36 356),  cuja execução foi  legislada no ano
seguinte (Estatuto do Ensino Profissional  Industrial  e Comercial,  de 25 de Agosto de 1948).  
 
A meio da década de 60, a escolaridade obrigatória é alargada para 6 anos (Decreto-Lei n.º 45 810,
de 9 de Julho de 1964), tendo por alvo toda a população escolarizável até aos 14 anos de idade, com
a frequência do ensino primário elementar (4 anos) prosseguida por uma de duas novas vias: ensino
primário  complementar  (5.ª  e  6.ª  classes)  ou ciclo  preparatório  do ensino secundário  (2  anos),
presencial  ou mediatizado (curso da telescola).  
 
O  ciclo  preparatório  do  ensino  secundário,  criado  em  1967,  unificou  as  duas  vias  de  estudo
alternativas, subsequentes ao ensino primário (1.º ciclo dos liceus e ciclo preparatório do ensino
técnico),  com o objectivo não só de alargar a cultura geral  de base dos alunos que pretendiam
prosseguir os estudos, mas também de servir de orientação àqueles que tinham de fazer uma opção
vocacional após a sua conclusão: frequência do curso geral do ensino liceal ou dos cursos gerais do
ensino técnico, com a duração de três anos cada. 
 
No início  dos anos 70,  quando o ministro  Veiga Simão é responsável  pela pasta da Educação
Nacional, foi aprovada uma Lei de Bases a que deveria obedecer a reforma do sistema educativo (Lei
n.º  5/73,  de 25 de Julho),  a qual  previa a extensão da escolaridade obrigatória para oito anos,
compreendendo quatro anos de ensino primário e mais quatro de um "tronco comum" de ensino
preparatório. 
 
À escolaridade obrigatória seguir-se-iam quatro anos de ensino secundário a funcionar nos liceus
existentes, que deveriam evoluir para escolas secundárias polivalentes, com opções de estudos
diversificados (cursos liceais, cursos comerciais e cursos industriais). 
 
A Lei n.º 5/73, embora não tenha sido revogada até 1986, não chegou a ser aplicada. A partir de
1974,  a  escolaridade básica obrigatória  continuou a ser  de 6 anos.  A dualidade liceus/escolas
técnicas desapareceu para dar lugar às escolas secundárias, tendo sido extinto o ensino técnico-
profissional.
 
É a Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro) que estabelece o novo
quadro geral do sistema de ensino português. A escolaridade obrigatória passa a ser de 9 anos, com
obrigatoriedade de frequência da escola até aos 15 anos de idade. O objectivo é o de garantir um
ensino básico, dividido em três ciclos articulados e uma escolaridade pós-obrigatória que, por um
lado, constitui um prosseguimento do 3. ° ciclo e, por outro, realiza a transição para o ensino superior
ou para a entrada no mundo do trabalho. Esta medida aplicou-se a todos os alunos que ingressaram
no sistema a partir de 1987/88. Veja 4.
 
O ensino secundário, na configuração do sistema de ensino não superior, circunscreve a escolaridade
pós - obrigatória a um ciclo único de três anos, posterior à conclusão do ensino básico. Organiza-se
segundo formas diferenciadas, contemplando a existência de cursos predominantemente orientados
para a vida activa ou para o prosseguimento de estudos. Veja 5.4.
 
Foi  o rei  D.  Dinis quem fundou,  em 1290,  a primeira instituição portuguesa de ensino superior,
designada por Estudo Geral, instalado em Lisboa e integrando os cursos de Artes, Direito Canónico,
Direito Civil, Medicina e Teologia. Alternando a sua sede entre Lisboa e Coimbra, foram os estudos
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maiores  transferidos  definitivamente  para  esta  última  cidade  pelo  rei  D.  João  III,  em  1537.
Permaneceu  a  Universidade  de  Coimbra  como a  única  estatal  até  1911.  Em Agosto  de  1772,
beneficiou  de  uma  importante  renovação,  traduzida  na  chamada  "Reforma  Pombalina"  da
Universidade e que consistiu na criação de novas estruturas de administração e gestão, na fusão de
cursos, na instalação de novas Faculdades com planos de estudos orientados para a experimentação
e apoiados  por  modernos  institutos  científicos  destinados  a  um ensino  prático.  Com o  regime
republicano, foram criadas duas novas universidades estatais em Lisboa (a Clássica e a Técnica) e
uma no Porto.  Só no século XX, na década de 70, o ensino superior  assiste a um crescimento
importante,  quer na procura,  quer na oferta estatal  e privada. Veja 6.1.
 
No ensino superior, público, particular e cooperativo, coexistem o ensino superior universitário e o
ensino superior  politécnico,  ambos com objectivos e características diferentes.  O primeiro visa
assegurar uma sólida preparação científica e cultural  e proporcionar uma formação técnica que
habilite para o exercício de actividades profissionais e culturais; o segundo, de cariz marcadamente
profissionalizante, visa proporcionar uma sólida formação cultural e técnica de nível superior. Veja 6.5.
 
Legislação: Lei n.º 46/86
Legislação: Lei n.º 5/73
 
Instituições: Ministério da Educação (ME)

 
2.2. Temas em debate e futuros desenvolvimentos
 
 
 
Para mais informações, consulte as rubricas seguintes 3.2., 4.2., 5.2., 5.19.2., 6.2., 7.2., 8.1.2., 8.2.2.,
8.3.2.2., 8.4.1.2., 8.4.2.2., 9.2., 10.2..
 
As propostas apresentadas pelo actual Governo inscrevem-se no quadro definido pela Estratégia de
Lisboa: fazer da sociedade da informação e do conhecimento uma alavanca para a coesão social e a
modernização  económica  e  tecnológica,  numa  perspectiva  de  inclusão  e  de  igualdade  de
oportunidades, na defesa e valorização do serviço público de educação e da escola pública, aberta a
todos. O Governo promoverá, também, o apoio estatal ao ensino particular e cooperativo, assente na
qualidade e através de formas claras e rigorosas de contratualização,
 
Para tal, foram definidas cinco metas:

estender a educação fundamental,  integrando todos os indivíduos em idade própria, até à
conclusão do ensino ou formação de nível secundário, ou seja, motivar todos os menores de 18
anos, incluindo aqueles que já estejam a trabalhar, para percursos escolares ou de formação
profissional.
alargar progressivamente a todas as crianças em idade adequada a educação pré-escolar e
consolidar a universalidade do ensino básico de nove anos, o que implica retomar a aposta na
rede nacional de ofertas da educação de infância e reforçar os instrumentos de inclusão e
combate ao insucesso na escola básica.
dar um salto qualitativo na dimensão e na estrutura dos programas de educação e formação
dirigidos aos adultos, o que requer uma atenção particular às necessidades específicas dos
adultos  activos  que  não  dispõem  de  habilitações  escolares  equivalentes  ao  9º  ano  de
escolaridade.
mudar a maneira de conceber e organizar o sistema e os recursos educativos, colocando-nos
do ponto de vista do interesse público geral e, especificamente, dos alunos e famílias. Este
objectivo determina que questões tão importantes como o recrutamento e colocação dos
docentes, os tempos de funcionamento dos estabelecimentos de pré-escolar e das escolas ou a
estruturação dos seus serviços, sejam abordadas na perspectiva dos destinatários últimos do
serviço público da educação.
enraizar em todas as dimensões do sistema de educação e formação a cultura e a prática da
avaliação e da prestação de contas:  avaliação do desempenho dos alunos e do currículo
nacional; avaliação dos educadores e professores; avaliação, segundo critérios de resultados,
eficiência e equidade, das escolas e dos serviços técnicos que as apoiam.

 
Para esta legislatura o Governo aponta as seguintes metas:
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reduzir para metade o insucesso escolar nos ensino básico e ensino secundário;
duplicar a frequência de jovens em cursos tecnológicos e profissionais de nível secundário;
tornar obrigatório o ensino experimental das ciências em todo o ensino básico;
generalizar o ensino do Inglês desde o primeiro ciclo do ensino básico;
tornar obrigatória a frequência de ensino ou formação profissional para todos os jovens até aos
18 anos;
relançar a aplicação da "cláusula de formação para jovens" e do "mínimo anual de formação";
aumentar o número de diplomados e formações avançadas do ensino superior.

 
Para além deste investimento de fundo para elevar os níveis educativos médios da população,
Portugal  enfrenta,  ainda,  um  novo  desafio:  criar  um  sistema  abrangente  e  diversificado  de
aprendizagem  ao  longo  da  vida  que  abra  a  todos  a  possibilidade  de  actualizar  e  aprofundar
competências  e  de  corresponder  aos  desafios  inerentes  à  flexibilidade  do  emprego.  

 
2.3. Princípios fundamentais e legislação de base
 
 
 
O sistema educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro) é um conjunto de meios pelo qual se concretiza
o direito à educação que se exprime pela garantia de uma permanente acção formativa orientada para
favorecer o desenvolvimento global da personalidade, o progresso social e a democratização da
sociedade. 
 
Tem por âmbito geográfico a totalidade do território, Continente e Regiões Autónomas, mas deve ter
uma expressão flexível e diversificada, de modo a abranger a generalidade dos países e dos locais
em que vivam comunidades de portugueses. 
 
Ao Estado incumbe a responsabilidade da democratização do ensino, não podendo este atribuir-se o
direito de programar a educação e a cultura segundo quaisquer directrizes filosóficas, estéticas,
políticas ou religiosas. O ensino público não é confessional, sendo garantido o direito de criação de
escolas particulares e cooperativas pela Constituição da República Portuguesa de 1976. 
 
Os diplomas legais que procedem à reestruturação curricular em 2001, Decreto-Lei n.º 6/01, de 18 de
Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 209/02 de 17 de Outubro, definem as linhas orientadoras da
organização dos planos de estudos do ensino básico. O Decreto-Lei n.º 74/04, de 26 de Março, define
os princípios orientadores da organização e da gestão do currículo e a avaliação das aprendizagens
do nível secundário da educação.
 
No  ensino  básico  assume  particular  relevo  a  consagração  no  currículo  de  três  novas  áreas
curriculares não disciplinares – área de projecto, estudo acompanhado e formação cívica, bem como a
obrigatoriedade do ensino experimental das ciências, o aprofundamento da aprendizagem das línguas
modernas, o desenvolvimento da educação artística e da educação para a cidadania e o reforço do
núcleo central do currículo nos domínios da língua materna e da matemática. 
 
O ensino secundário organizado em cursos gerais e cursos tecnológicos obedece à articulação com o
ensino básico, com o ensino superior e com o mundo do trabalho. O Decreto-Lei n.º 74/04, de 26 de
Março, determina a criação da área de projecto, nos cursos científico-humanísticos, e da área de
projecto tecnológico, nos cursos tecnológicos, como áreas curriculares não disciplinares. O diploma
consagra ainda a educação para a cidadania, a valorização da língua portuguesa e a dimensão
humana do trabalho, bem como a utilização das tecnologias da informação e da comunicação, como
formações transdisciplinares. 
 
O Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio, alterado pela Lei n.º 24/99, de 22 de Abril, estabelece o
regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar
e dos ensino básico e ensino secundário, bem como dos respectivos agrupamentos. 
 
A  Lei  n.º  159/99,  de  14  de  Setembro,  procurou  estabelecer  um  quadro  de  transferências  de
atribuições  e  competências  para  as  autarquias  locais.  
 
O Decreto-Lei n.º 7/03, de 15 de Janeiro, alterado pela Lei n.º 41/03, de 22 de Agosto, regulamenta os
conselhos  municipais  de  educação  e  aprova  o  processo  de  elaboração  da  carta  educativa,
transferindo  competências  para  as  autarquias.
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A actual Lei Orgânica do Ministério da Educação foi aprovada pelo Decreto-Lei n.º 213/2006, de 27 de
Outubro 2.6. e tem como objectivos:

a consolidação da educação pré-escolar;
o desenvolvimento dos ensino básico e ensino secundário para melhorar  os resultados e
diversificar a oferta educativa;
a melhoria das funções de acompanhamento, controlo e avaliação através de aperfeiçoados
sistemas de informação e estatística;
o reforço da autonomia pedagógica e de gestão das escolas e dos agrupamentos.

 
Relativamente ao ensino superior, o traço dominante, nos últimos anos, relaciona-se com a autonomia
administrativa, financeira, científica e pedagógica dos estabelecimentos deste nível de ensino; os
sistemas de autonomia decorrem da publicação de legislação em 1988 (Lei n.º 108/88, de 24 de
Setembro),  aplicável  às universidades e em 1990 (Lei  n.º  54,  de 5 de Setembro,  alterada pelo
Decreto-Lei n.º 24/94, de 27 de Janeiro), relativa aos institutos politécnicos. Também relevante para
este nível de ensino foi a entrada em vigor do Estatuto do Ensino Superior Particular e Cooperativo,
em 1994 (Decreto-Lei n.º 16/94, de 22 de Janeiro, alterado pela Lei n.º 37/94 com aditamentos do
Decreto-Lei n.º 94/99, de 23 de Março), que vem reconhecer a especificidade legal deste sector. Em
1997 (Decreto-Lei n.º 252/97, de 26 de Setembro), é adoptada legislação que aprofunda a autonomia
das universidades, em articulação com a definição das bases de financiamento do ensino superior
público 6.3..
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 115-A/98
Legislação: Decreto-Lei n.º 16/94
Legislação: Decreto-Lei n.º 209/02
Legislação: Decreto-Lei n.º 213/06
Legislação: Decreto-Lei n.º 24/94
Legislação: Decreto-Lei n.º 252/97
Legislação: Decreto-Lei n.º 6/01
Legislação: Decreto-Lei n.º 7/03
Legislação: Decreto-Lei n.º 74/04
Legislação: Decreto-Lei n.º 94/99
Legislação: Lei n.º 108/88
Legislação: Lei n.º 159/99
Legislação: Lei n.º 24/99
Legislação: Lei n.º 37/94
Legislação: Lei n.º 41/03
Legislação: Lei n.º 46/86
Legislação: Lei n.º 54/90
 
Instituições: Ministério da Educação (ME)

 
2.4. Estrutura geral e momentos chave de orientação
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Organização do Sistema Educativo em Portugal, 2006/07 

ENSINO BÁSICO ENSINO BÁSICO ENSINO UNIVERSITÁRIOCURSOS CIENTÍFICO-
HUMANÍSTICOS

CURSOS TECNOLÓGICOS /
CURSOS ARTÍSTICOS ESPECIALZADOS /

CURSOS PROFISSIONAIS
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA

ENSINO POLITÉCNICO
CT

4 1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 10 

PT 
1.° ciclo 2.° ciclo 3.° ciclo 

JARDIM DE INFÂNCIA 

Educação pré-primária – CITE 0 

(pelo qual o Ministério da Educação é responsável)

Educação pré-primária – CITE 0   (pelo qual o 

Ministério da Educação não é responsável)

Primária – CITE 1 Estrutura única – CITE 1 + CITE 2 

(não há distinção institucional entre CITE 1 e 2)

Secundário geral inferior – CITE 2 

(incluindo pré-profissional)

Secundário inferior profissional – CITE 2 

Secundário geral superior – CITE 3 Secundário superior profissional – CITE 3 

Pós-secundário não superior – CITE 4 

Ensino superior – CITE 5A Ensino superior – CITE 5B 

Correspondência aos níveis CITE: CITE 0 CITE 1 CITE 2 

Ensino obrigatório a tempo inteiro Ensino obrigatório a tempo parcial 

Cursos a tempo parcial ou de combinação escola-trabalho Ano suplementar 

Experiência profissional obrigatória + duração Estudos noutro país -/n/-

Fonte: Eurydice.
 
Para mais informação, consulte as rubricas seguintes.

 
2.4.1. Educação pré-escolar 
 
 
A educação  pré-escolar  é  complementar  e/ou  supletiva  da  acção  educativa  da  família.  A  sua
frequência é facultativa, no reconhecimento de que à família cabe um papel no processo educativo no
nível etário a que se destina – crianças com idade compreendida entre os três anos e a idade de
ingresso no ensino básico (6 anos). 

 
2.4.2. Educação escolar 
 
 
A educação escolar compreende o ensino básico, o ensino secundário e o ensino superior. 
 
Os alunos que concluam o ensino básico com aproveitamento têm direito à atribuição de um diploma,
podendo prosseguir estudos no ensino secundário. 
 
A conclusão do ensino básico coincide com o primeiro momento de opção por parte dos alunos: o
prosseguimento de estudos em qualquer das diferentes modalidades que o ensino secundário oferece
ou o ingresso no mercado de trabalho. 
 
O ensino secundário estrutura-se segundo formas diferenciadas contemplando a existência de cursos
orientados para o prosseguimento de estudos (cursos científico-humanísticos) e para a vida activa
(cursos tecnológicos), estando garantida a permeabilidade entre eles. 
 
As escolas profissionais e os cursos de educação e formação constituem modalidades de formação
alternativas ao sistema regular de ensino na formação de técnicos intermédios. 
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A conclusão dos diferentes cursos de nível secundário confere o direito à atribuição de um diploma
que certifica a formação adquirida. No caso dos cursos tecnológicos, dos cursos profissionais e dos
cursos de educação e formação, a qualificação obtida certifica também para efeitos do exercício de
actividades profissionais. 
 
A conclusão dos cursos das várias modalidades do ensino secundário coincide com o segundo
momento de opção por parte dos alunos: o prosseguimento de estudos em qualquer dos subsistemas
do ensino superior ou o ingresso no mercado de trabalho. 
 
O ensino superior encontra-se organizado em dois subsistemas:

ensino  universitário,  tendo por  objectivo  primordial  o  aprofundamento  de  conhecimentos
teóricos;
ensino politécnico, com uma orientação marcadamente profissionalizante.

 
Os dois subsistemas encontram-se articulados, sendo garantida a possibilidade de transição de um
para o outro. 
 
Têm acesso ao ensino superior os indivíduos habilitados com curso secundário ou equivalente que
realizem as  provas  de  avaliação  definidas  por  cada  estabelecimento  de  ensino.  Podem ainda
ingressar no ensino superior os indivíduos maiores de 23 anos que, não tendo aquela habilitação,
façam provas especialmente adequadas ao referido ingresso. 

 
2.4.3. Educação extra-escolar 
 
 
A educação extra-escolar integra-se numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida e visa
complementar a formação escolar ou suprir a sua carência. 
 
Englobadas no quadro de continuidade da acção educativa, as actividades de educação extra-escolar
podem realizar-se em estruturas de extensão cultural do sistema escolar, ou em sistemas abertos,
com recurso a meios de comunicação social e a tecnologias educativas específicas. 
 
É competência do Estado promover a realização destas actividades e apoiar as que, neste domínio,
sejam de iniciativa das autarquias ou de associações socioculturais. 

 
2.4.4. Modalidades especiais de educação escolar 
 
 
São ainda modalidades de educação escolar, regendo-se por disposições especiais:

A educação especial;
O ensino profissional;
O ensino recorrente de adultos;
O ensino a distância;
O ensino português no estrangeiro.

 
2.5. Escolaridade obrigatória
 
 
 
A Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro) determina a extensão da
escolaridade obrigatória para 9 anos. 
 
A obrigatoriedade de frequência de 9 anos de escolaridade, ensino básico, aplica-se aos alunos que
se inscreveram no 1.º ciclo do ensino básico após o ano lectivo de 1987/88, inclusive. 
 
Ingressam no ensino básico as crianças que completarem 6 anos de idade até 15 de Setembro, ou
entre 16 de Setembro e 31 de Dezembro, se tal for requerido pelos encarregados de educação. A
obrigatoriedade de frequência do ensino básico termina aos 15 anos de idade. 
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O ensino básico compreende três ciclos sequenciais (4 anos + 2 anos + 3 anos). A articulação entre
os 3 ciclos é progressiva cabendo a cada ciclo completar e aprofundar o anterior numa perspectiva de
unidade global. 
 
A escolaridade obrigatória é gratuita, com o objectivo de tornar efectiva a universalidade do ensino
básico, garantindo a todas as crianças o acesso ao ensino e ao sucesso escolar.
 
Legislação: Lei n.º 46/86

 
2.6. Administração geral
 
 
 
A Lei  Orgânica do Ministério da Educação foi  definida pelo Decreto-Lei  n.º  213/2006, de 27 de
Outubro, diploma que visa a consolidação da educação pré-escolar, o desenvolvimento dos ensino
básico e ensino secundário (melhoria dos resultados e da oferta educativa), o desenvolvimento das
funções de acompanhamento, controlo e avaliação e o reforço da autonomia pedagógica e da gestão
das escolas e dos respectivos agrupamentos,  procurando,  assim,  responder  a  um conjunto de
objectivos considerados urgentes e da maior  importância para o sistema educativo português.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 213/06
 
Instituições: Ministério da Educação (ME)

 
2.6.1. Administração geral a nível nacional 
 
 
O Ministério da Educação (ME) é o departamento governamental responsável, nos termos da Lei de
Bases do Sistema Educativo, pela política nacional relativa ao sistema educativo, no âmbito da
educação pré-escolar e dos ensino básico e ensino secundário. 
 
A gestão do Ministério é da competência do Ministro da Educação, secundado, no exercício das suas
funções, pelo seu próprio Gabinete e por dois Secretários de Estado. 
 
A estrutura administrativa do Ministério da Educação compreende os serviços de administração
directa, centrais, e periféricos, os de administração indirecta, os órgãos consultivos, outras estruturas
e a rede de estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e de ensino não superior, incluindo os
respectivos agrupamentos. e os centros de formação de associações de escolas.
 
São Serviços Centrais do Ministério da Educação: 

Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação (GEPE);
Inspecção – Geral da Educação (IGE);
Secretaria – Geral (SG);
Gabinete de Gestão Financeira (GGF);
Direcção – Geral dos Recursos Humanos da Educação (DGRHE);
Direcção – Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular (DGIDC);
Gabinete de Avaliação Educacional (GAVE);
A missão do GEPE é garantir a produção e análise estatística da educação, a observação e
avaliação global de resultados obtidos pelo sistema educativo e assegurar o apoio às relações
internacionais e à cooperação nos sectores de actuação do ministério.
A missão da IGE é assegurar o controlo, a auditoria e a fiscalização do funcionamento do
sistema educativo, dos serviços e organismos do ME e assegurar o serviço jurídico-contencioso
decorrente do exercício da sua missão.
A missão da SG é prestar apoio técnico, administrativo e logístico aos órgãos e serviços do ME,
nos domínios da gestão dos recursos humanos, financeiros, materiais e patrimoniais, do apoio
técnico-jurídico e contencioso, da documentação e informação e da comunicação e relações
públicas.
A missão do GGF é garantir a programação e gestão financeira do ME, através da correcta
identificação da execução orçamental e da gestão previsional fiável e sustentada do Orçamento
do Estado afecto ao ME.
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A missão da DGRHE é garantir a concretização das políticas de desenvolvimento dos recursos
humanos,  docentes  e  não  docentes,  das  escolas  e  prestar  apoio  técnico-normativo  à
formulação das mesmas, sem prejuízo das competências atribuídas por lei às autarquias e aos
órgãos de gestão e administração das escolas.
A missão da DGIDC é garantir a concretização das políticas relativas à componente pedagógica
e didáctica da educação pré-escolar, dos ensino básico e ensino secundário e da educação
extra-escolar, assegurar a realização dos exames, promover a investigação científica no âmbito
do desenvolvimento e da inovação curricular e dos instrumentos de ensino e avaliação e dos
apoios e complementos educativos e ainda coordenar e propor orientações para a promoção do
sucesso e prevenção do abandono escolar e para o desporto escolar.
A missão do GAVE é planear, coordenar, elaborar, validar, aplicar e controlar os instrumentos
de avaliação externa das aprendizagens.

 
O organismo de administração indirecta é a Agência Nacional para a Qualificação, IP(ANQ, IP) que é
tutelada pelos Ministérios da Educação e do Emprego e Formação Profissional. A sua missão é
coordenar e dinamizar a oferta de educação e formação profissional de jovens e adultos, gerir a rede
de reconhecimento,  validação  e  certificação  de  competências  e  coordenar  o  desenvolvimento
curricular  e  as  metodologias  e  materiais  de  intervenção  específicos.
 
Os órgãos consultivos são:

O Conselho Nacional de Educação é o órgão independente do Ministério da Educação e é
ouvido  sobre  a  política  educativa.  Foi  criado  em 1982,  com poderes  autónomos  a  nível
administrativo e financeiro. É responsável, por sua própria iniciativa ou por solicitação, pela
emissão  de  opiniões,  pareceres,  relatórios  e  recomendações  sobre  todos  os  assuntos
relacionados com a educação, nos termos do disposto no art. 49º, da Lei de Bases do Sistema
Educativo. As competências, composição e modo de funcionamento estão previstos em diploma
próprio. Tem 63 membros que representam os diversos parceiros e interesses da sociedade
civil e os detentores da legitimidade para decidir as medidas de política educativa. De acordo
com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 39/2006, de 21 de Abril, passa a integrar as
competências do extinto Conselho Coordenador do Ensino Particular e Cooperativo.
O Conselho das Escolas assegura a representação destas junto do ME, participa na definição
da política e pronuncia-se sobre os projectos de diplomas respeitantes à educação pré-escolar
e  aos  ensino  básico  e  ensino  secundário,  podendo  elaborar  propostas  de  legislação  ou
regulamentação. Pronuncia-se sobre todas as questões de natureza administrativa e financeira,
contribui para a dignificação das funções da escola e do estatuto de todos os membros da
comunidade educativa e deve, ainda, ser obrigatoriamente ouvido sobre a reestruturação da
rede pública de estabelecimentos de educação, nomeadamente, sobre a criação, integração,
modificação e extinção. É composto por 60 presidentes dos conselhos executivos das escolas,
eleitos por sufrágio directo, segundo o sistema de representação proporcional e o método da
média mais alta de Hondt. O Regulamento Eleitoral está em anexo ao Decreto Regulamentar
n.º 32/07, de 29 de Março, que define a composição e o modo de funcionamento do Conselho
das Escolas.

 
No âmbito do ME funciona, ainda, o Gabinete Coordenador do Sistema de Informação (MISI), cuja
missão é criar, manter e garantir o bom funcionamento do sistema integrado de informação. É uma
estrutura transversal de suporte à governação e à administração.
 
A política educativa do ensino superior é assegurada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior (MCTES) e visa assegurar uma sólida formação científica e técnica e o desenvolvimento da
sociedade da informação.
 
Este ministério prossegue as suas atribuições através dos seguintes serviços:

Administração directa do estado
Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais (GPEARI);
Inspecção-Geral (IG);
Secretaria-geral (SG);
Direcção-Geral do Ensino Superior (DGES).
A missão do GPEARI é garantir o apoio técnico à formulação de políticas e ao planeamento
estratégico e operacional,  assegurar as relações internacionais e acompanhar e avaliar  a
execução de políticas nos domínios da ciência, tecnologia, ensino superior e sociedade da
informação.
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A missão da IG é apreciar a legalidade e regularidade dos actos praticados e a sua gestão e os
seus resultados, através do controlo de auditoria técnica, de desempenho e financeira.
A missão da SG é assegurar o apoio técnico especializado aos órgãos e serviços do MCTES,
nos domínios da gestão de recursos internos, do apoio técnico-jurídico e contencioso, da
documentação e informação e da comunicação e relações públicas.
A missão da DGES é assegurar a concepção, execução, e coordenação das políticas do ensino
superior, nomeadamente nas vertentes de definição da rede, do acesso, da acção social, da
cooperação internacional e da mobilidade de estudantes no espaço europeu.

 
Administração indirecta do estado:

Fundação para a Ciência e Tecnologia, IP (FCT, IP);
UMIC – Agência para a Sociedade do Conhecimento, IP (UMIC, IP);
Centro Científico e Cultural de Macau, IP (CCCM, IP);
Instituto de Investigação Científica Tropical, IP (IICT, IP);
Instituto Tecnológico e Nuclear, IP (ITN, IP);
Instituto de Meteorologia, IP (IM, IP).
A missão da FCT, IP é o desenvolvimento, financiamento e avaliação de instituições, redes,
infra-estruturas, programas, projectos e recursos humanos em todos os domínios da ciência e
da tecnologia e a cooperação científica e tecnológica internacional.
A  missão  da  UMIC,  IP  é  mobilizar  a  sociedade  da  informação  através  da  promoção  de
actividades de divulgação, qualificação e investigação.
A missão do CCCM, IP é produzir, promover e divulgar o conhecimento sobre Macau e sobre as
relações de Portugal com Macau e com a China e as da Europa com a região Ásia-Pacífico.
A missão do IICT, IP, como laboratório do Estado, é o apoio técnico e cientifico á cooperação
com os países das regiões tropicais.
A missão do ITN, IP, como laboratório do Estado, é a prossecução das políticas nacionais de
ciência e tecnologia, nomeadamente no domínio das aplicações pacíficas das tecnologias
nucleares.
A missão do IM, IP, como laboratório do Estado, é a prossecução das políticas nacionais nos
domínios da meteorologia, da climatologia e da geofísica.

 
Órgãos Consultivos

Conselho Nacional de Educação (CNE);
Conselho Coordenador da Ciência e Tecnologia (CCCT);
Conselho Coordenador do Ensino Superior (CCES).
A missão do CNE está descrita nos órgãos consultivos do ME.
O CCCT tem por missão aconselhar o ministro no domínio da política científica e tecnológica e
na promoção da inovação.
O CCES tem por missão aconselhar o ministro no domínio da política de ensino superior.

 
Outras estruturas
 
A  Academia  das  Ciências  de  Lisboa  é  uma  instituição  científica  de  utilidade  pública  cujas
competências  e  modo  de  funcionamento  constam  dos  respectivos  estatutos.
 
Legislação: Decreto Regulamentar n.º 32/07
Legislação: Resolução do Conselho de Ministros n.º 39/06
 
Instituições: Academia das Ciências de Lisboa
Instituições: Agência Nacional para a Qualificação, I.P
Instituições: Centro Científico e Cultural de Macau
Instituições: Conselho Coordenador do Ensino Particular e Cooperativo
Instituições: Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGIDC)
Instituições: Direcção-Geral do Ensino Superior (DGES)
Instituições: Direcção-Geral dos Recursos Humanos da Educação (DGRHE)
Instituições: Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT)
Instituições: Gabinete Coordenador do Sistema de Informação do Ministério da Educação (MISI)
Instituições: Gabinete de Avaliação Educacional (GAVE)
Instituições: Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação (GEPE)
Instituições: Gabinete de Gestão Financeira (GGF)
Instituições: Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais (GPEARI)
Instituições: Inspecção-Geral da Educação (IGE)

Eurybase - Portugal - (2006/07)

www.eurydice.org 17



Instituições: Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT)
Instituições: Instituto de Metereologia
Instituições: Instituto Tecnológico e Nuclear
Instituições: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES)
Instituições: Ministério da Educação (ME)
Instituições: Secretaria-Geral do Ministério da Educação

 
2.6.2. Administração geral a nível regional 
 
 
No Continente funcionam cinco Direcções Regionais de Educação (DRE) que integram os serviços
periféricos do ME.
 
As  direcções  regionais  de  educação  desempenham,  no  âmbito  das  circunscrições  territoriais
respectivas, funções de administração periférica, relativas às atribuições do ME e dos seus serviços
centrais,  assegurando o apoio e informação aos utentes do sistema educativo,  a orientação,  a
coordenação e o acompanhamento das escolas, bem como a articulação com as autarquias locais no
exercício das competências atribuídas a estas na área do sistema educativo e asseguram o serviço
jurídico-contencioso decorrente do exercício da sua missão. 
 
No  âmbito  de  cada  direcção  regional  de  educação  podem  existir,  a  nível  intermunicipal,
coordenadores educativos, que exercem as competências delegadas ou subdelegadas pelo director
regional de educação e que dispõem dos serviços de apoio indispensáveis. 
 
No âmbito de cada direcção regional de educação organizam-se, por despacho do director regional,
equipas de apoio às escolas, compostas por docentes ou técnicos superiores. A área de intervenção
de cada equipa e a designação do coordenador é definida no despacho.
 
As Direcções Regionais de Educação também têm competências, no âmbito do ensino particular,
cooperativo e solidário, incluindo os ensinos profissional e artístico e a educação extra-escolar. 
 
Cada Direcção Regional de Educação é dirigida por um director regional, coadjuvado, no caso da
DREALE e da DREALG, por um director regional adjunto e no caso da DREC, da DRELVT e da
DREN, por dois directores regionais adjuntos. 
 
Nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, a administração da educação é assegurada pelas
Secretarias  Regionais  de Educação,  órgãos dos governos regionais  dotados de competências
específicas.  
 
As competências da Inspecção-Geral  da Educação,  a  nível  regional,  são exercidas através de
Delegações Regionais, cujo âmbito territorial coincide, de um modo geral, com o das DRE. A estas
Delegações Regionais incumbe, no âmbito territorial respectivo, proceder à fiscalização técnico-
pedagógica, administrativa, financeira e patrimonial do sistema educativo.
 
Instituições: Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo (DRELVT)
Instituições: Direcção Regional de Educação do Alentejo (DREALE)
Instituições: Direcção Regional de Educação do Algarve (DREALG)
Instituições: Direcção Regional de Educação do Centro (DREC)
Instituições: Direcção Regional de Educação do Norte (DREN)

 
2.6.3. Administração geral a nível local 
 
 
Conselho municipal de educação 
 
A Lei  de Bases do Sistema Educativo (art.  43.º)  estabelece que, na administração e gestão do
sistema educativo, deve ser assegurado o pleno respeito pelas regras de democraticidade e de
participação. 
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O Decreto-Lei n.º 7/03, de 15 de Janeiro, alterado pela Lei n.º 41/03, de 22 de Agosto, regulamenta os
conselhos municipais de educação, nas suas competências, composição e funcionamento. O mesmo
diploma  aprova  também  o  processo  de  elaboração  da  carta  educativa,  transferindo,  assim,
competências  para  as  autarquias  locais.  
 
Estes  Conselhos  devem  integrar  representantes  de  diversos  agentes  e  parceiros  sociais,
nomeadamente, representantes dos professores, dos alunos, das famílias, da respectiva autarquia, de
entidades representativas das actividades sociais, económicas e culturais. 
 
Os conselhos municipais  de educação são instâncias de coordenação e consulta,  que têm por
objectivo promover, a nível municipal, a coordenação da política educativa, articulando a intervenção,
no âmbito  do sistema educativo,  dos agentes educativos e dos parceiros sociais  interessados,
analisando  e  acompanhando  o  funcionamento  do  referido  sistema  e  propondo  as  acções
consideradas  adequadas  à  promoção  de  maiores  padrões  de  eficiência  e  eficácia.  
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 7/03
Legislação: Lei n.º 41/03

 
2.6.4. Instituições educativas, administração e gestão 
 
 
Para mais informação consulte as rubricas seguintes.
 
2.6.4.1. Estabelecimentos de educação pré-escolar, de ensinos básico e secundário e
agrupamentos de escolas 
 
 
O regime de autonomia, administração e gestão, aprovado em 1998 (Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4
de Maio, com alterações em 1999, decretadas pela Assembleia da República, com a Lei n.º 24/99, de
22 de Abril, e em 2000 pelo Decreto Regulamentar n.º 12/00, de 29 de Agosto), aplica-se: 

a estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e de ensino básico e ensino secundário,
regular e especializado;
a agrupamentos de escolas.

 
Os  agrupamentos  de  escolas  são  unidades  organizacionais,  dotadas  de  órgãos  próprios  de
administração e gestão constituídos, quer numa perspectiva horizontal, integrando estabelecimentos
de educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, quer numa perspectiva vertical, integrando
estabelecimentos da educação pré-escolar e dos 1.º,  2.º  e 3.º ciclos do ensino básico e ensino
secundário,  a partir  de um projecto pedagógico comum. 
 
São ainda consideradas  agrupamentos  de  escolas  as  escolas  básicas  integradas  que tenham
resultado da associação de diversos estabelecimentos de educação e ensino, bem como as áreas
escolares, criadas na sequência do Decreto-Lei n.º 172/91, de 10 de Maio, que aprova o regime de
direcção, administração e gestão escolar. 
 
Um agrupamento de escolas integra, preferencialmente, estabelecimentos de educação e de ensino
de um mesmo concelho, salvo em casos devidamente justificados e mediante parecer favorável das
autarquias locais envolvidas.
 
O  regime  de  autonomia,  administração  e  gestão  das  escolas  define  os  seguintes  órgãos  de
administração  e  gestão:  Assembleia,  Direcção  Executiva,  Conselho  Pedagógico  e  Conselho
Administrativo.  Veja  2.6.4.1.1.  e  2.6.4.1.2..
 
O projecto educativo, o regulamento interno e o plano anual de actividades constituem instrumentos
do processo de autonomia das escolas. 
 
O  projecto  educativo  é  o  documento  que  consagra  a  orientação  educativa  da  escola,  ou  do
agrupamento de escolas, no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias
segundo os quais a escola, ou o agrupamento de escolas se propõe cumprir a sua função educativa.
É elaborado pelos órgãos de administração e gestão para um período de três anos e aprovado pela
respectiva Assembleia. 
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O regulamento interno define o regime de funcionamento da escola ou do agrupamento de escolas,
de cada um dos seus órgãos de administração e gestão, das estruturas de orientação e dos serviços
de apoio  educativo,  bem como os  direitos  e  deveres  dos  membros  da  comunidade escolar.  O
regulamento interno pode ser revisto no ano subsequente ao da sua aprovação, podendo ser-lhe
introduzidas as alterações tidas por convenientes. 
 
O plano anual de actividades é o documento de planeamento que define, em função do projecto
educativo, os objectivos, as formas de organização e de programação das actividades e que procede
à identificação dos recursos envolvidos. 
 
Em 2006 foram celebrados, entre o ME e 24 escolas/agrupamentos envolvidos num projecto piloto de
avaliação externa, contratos de desenvolvimento e autonomia que fixam os objectivos a atingir no
projecto educativo e os respectivos recursos e procedimentos necessários ao cumprimento das metas
estipuladas. Está previsto, em 2007, celebrar mais 100 contratos de desenvolvimento e autonomia e a
partir de 2008 o ritmo será de 300 por ano até atingir as 1200 unidades de gestão.
 
Legislação: Decreto Regulamentar n.º 12/00
Legislação: Decreto-Lei n.º 115-A/98
Legislação: Decreto-Lei n.º 172/91
Legislação: Lei n.º 24/99
 
2.6.4.1.1. Órgãos colegiais 
 
 
Assembleia de escola ou do agrupamento de escolas é o órgão responsável pela definição das linhas
orientadoras da actividade da escola e pela participação e representação da comunidade educativa.
 
Na composição da assembleia de escola, cujo número total de membros não pode ser superior a 20,
é assegurada a representação dos docentes, dos pais e encarregados de educação, dos alunos, do
pessoal não docente e da autarquia. Podem ainda ter assento, na assembleia, representantes das
actividades de carácter socioeconómico, cultural, artístico, científico e ambiental da área, de acordo
com o respectivo regulamento interno. O mandato é de três anos.
 
O presidente do conselho executivo, ou o director, bem como o presidente do conselho pedagógico
participam nas reuniões da assembleia, não tendo, contudo, direito de voto. 
 
De entre as competências da assembleia destacam-se: aprovar, acompanhar e avaliar o projecto
educativo de escola ou do agrupamento de escolas e a respectiva execução; aprovar o regulamento
interno da escola ou do agrupamento de escolas e dar parecer sobre o plano anual de actividades,
designadamente no que se refere à sua articulação com o projecto educativo e ao respectivo grau da
sua execução; aprovar as propostas de contratos de autonomia; definir as linhas orientadoras para a
elaboração do orçamento e dar parecer sobre as contas de gerência; apreciar os resultados da
avaliação interna da escola ou do agrupamento de escolas e promover e incentivar o relacionamento
com a comunidade educativa. 
 
A assembleia reúne obrigatoriamente uma vez por trimestre e, extraordinariamente, sempre que o
respectivo presidente, por sua iniciativa ou a requerimento de um terço dos seus membros, ou a
requerimento do presidente do conselho executivo ou do director. 
 
Direcção executiva é o órgão de administração e gestão da escola ou do agrupamento de escolas nas
áreas pedagógica, cultural, administrativa e financeira. 
 
Quando a direcção executiva é constituída por um conselho executivo,  ele é composto por  um
presidente  e  dois  vice-presidentes.  No caso dos agrupamentos de escolas,  o  número de vice-
presidentes pode ser  alargado para três  ou cinco.  
 
Quando a direcção executiva é constituída por um director, este será apoiado por dois adjuntos. 
 
Em qualquer  das  situações,  sempre  que nas  escolas  ou  agrupamentos  de  escolas  funcione a
educação pré-escolar ou o 1.º ciclo do ensino básico conjuntamente com outros ciclos de ensino, dois
dos elementos da direcção executiva são, respectivamente, um educador de infância e um professor
do 1.º ciclo. 
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A constituição de assessorias técnico-pedagógicas, até um máximo de duas, para apoio à direcção
executiva, pode ser autorizada pela assembleia sendo os assessores recrutados preferencialmente de
entre os docentes qualificados para o exercício de outras funções educativas, tendo em conta as
necessidades da escola ou do agrupamento de escolas. 
 
De entre as competências da direcção executiva, destacam-se: elaborar o regulamento interno e o
projecto educativo e submetê-los à aprovação da assembleia, ouvido o conselho pedagógico, bem
como propostas de celebração de contratos de autonomia, ouvido igualmente o conselho pedagógico;
elaborar o plano anual de actividades e submetê-lo à apreciação da assembleia; gerir pedagógica e
administrativamente a escola ou o agrupamento de escolas, tendo em conta os princípios definidos
pelo conselho pedagógico,  nomeadamente quanto a regime de funcionamento,  constituição de
turmas,  elaboração  de  horários,  distribuição  de  serviço  docente  e  não  docente,  execução  de
actividades na área da acção social escolar e celebração de protocolos com outras escolas e outras
instituições no âmbito da formação. 
 
Conselho pedagógico é o órgão que assegura a coordenação e orientação educativas da escola ou
do agrupamento de escolas. 
 
A sua composição é da responsabilidade da escola ou do agrupamento de escolas, sendo de 20 o
número máximo de elementos que o integram. 
 
No conselho pedagógico estão obrigatoriamente representados os departamentos curriculares, os
coordenadores de ano, ciclo ou curso, os serviços especializados de apoio educativo, os projectos em
desenvolvimento na escola, os pais e encarregados de educação, o pessoal não docente e os alunos,
no caso do ensino secundário. O presidente do conselho executivo, ou o director, é membro, por
inerência, do conselho pedagógico. 
 
De  entre  as  competências  do  conselho  pedagógico  salienta-se:  apresentar  propostas  para  a
elaboração  do  projecto  educativo  e  do  plano  anual  de  actividades  e  pronunciar-se  sobre  os
respectivos documentos; pronunciar-se sobre a proposta de regulamento interno; emitir parecer sobre
propostas de contrato de autonomia a celebrar pela escola ou pelo agrupamento de escolas com o
Ministério da Educação, a administração municipal e, eventualmente, outros parceiros interessados;
elaborar  o plano de formação contínua do pessoal  docente e não docente;  definir  critérios nos
domínios da informação e da orientação escolar e vocacional dos alunos; definir opções curriculares
diversificadas, tendo em conta o perfil dos alunos que frequentam a escola, visando responder a
situações  de  insucesso  e  de  risco  de  abandono;  adoptar  os  manuais  escolares,  ouvidos  os
departamentos  curriculares  e  os  conselhos  de  docentes.  
 
O conselho pedagógico reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que
seja convocado pelo respectivo presidente, por iniciativa própria ou a requerimento de um terço dos
seus membros e, ainda, sempre que um pedido da assembleia ou da direcção executiva o justifique. 
 
Conselho administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira da escola ou do
agrupamento de escolas. 
 
O conselho administrativo é constituído pelo presidente do conselho executivo ou pelo director, pelo
chefe dos serviços de administração escolar e por um dos vice-presidentes do conselho executivo ou
um dos adjuntos do director. É o presidente do conselho executivo, ou o director, quem assume a
presidência do conselho administrativo. 
 
Compete  ao  conselho  administrativo  aprovar  o  projecto  de  orçamento  anual  da  escola  ou  do
agrupamento de escolas, verificar a legalidade da gestão financeira da escola ou do agrupamento de
escolas e zelar pelo seu património. 
 
O conselho administrativo reúne ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que
o presidente o convoque, por iniciativa própria ou a solicitação de qualquer dos restantes membros. 
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2.6.4.1.2. Órgãos singulares do regime de administração e gestão 
 
 
A direcção executiva pode ser assegurada por um conselho executivo ou por um director. 
 
O director ou o presidente do conselho executivo representa a escola ou o agrupamento de escolas e
coordena todas as actividades decorrentes das competências do conselho executivo. Compete-lhe
ainda exercer o poder hierárquico relativamente ao pessoal docente e não docente, designadamente
em matéria disciplinar, tal como em relação aos alunos. Detém ainda competências no domínio da
avaliação do pessoal docente e não docente. 
 
O presidente do conselho executivo pode delegar as suas competências num dos vice-presidentes,
por si designado; já o director não pode fazê-lo, mas, nas suas faltas e impedimentos é substituído por
um dos seus adjuntos. 
 
Os candidatos a director, ou a presidente do conselho executivo devem obedecer aos seguintes
requisitos: serem docentes do quadro de nomeação definitiva, em efectivo exercício de funções na
escola, com cinco anos de serviço, no mínimo, e estarem qualificados para o exercício de funções de
administração e gestão escolar, qualificação adquirida quer por via de formação, quer por experiência
correspondente ao desempenho de um mandato completo em cargo de administração e gestão
escolar.
 
O director de turma é o docente responsável pela coordenação do desenvolvimento do plano de
trabalho de uma turma dos 2.º ou 3.ºciclos do ensino básico ou do ensino secundário, designado pelo
órgão de direcção executiva de entre os professores da mesma, sempre que possível, professor
profissionalizado.
 
O coordenador de estabelecimento de educação e de ensino, é eleito por 3 anos, pela totalidade dos
docentes  em  efectivo  exercício  no  mesmo  estabelecimento.  Há  lugar  à  criação  do  cargo  de
coordenador nos estabelecimentos de educação e ensino integrados num agrupamento de escolas
sempre que o número de docentes em exercício seja igual ou superior a três. Compete-lhe: coordenar
as actividades educativas do estabelecimento, cumprir  e fazer cumprir  as decisões da direcção
executiva bem como incentivar a participação de todos os parceiros da comunidade educativa. 
 
2.6.4.1.3. Estruturas de orientação educativa e serviços especializados de apoio educativo 
 
 
De acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio, nos estabelecimentos de
educação pré-escolar, do ensino básico e do ensino secundário funcionam as seguintes estruturas de
orientação educativa, que colaboram com o conselho pedagógico e com a direcção executiva nos
domínios científico-pedagógico, de acompanhamento do processo de ensino e de aprendizagem e de
interacção da escola com a família: 

Conselho de docentes, na educação pré-escolar e no 1.º ciclo do ensino básico, constituído
pela totalidade dos educadores de infância e dos professores do 1.º ciclo em cada escola ou
agrupamento de escolas.  Ao coordenador  do conselho de docentes compete promover  a
cooperação entre todos os docentes e a articulação com outras estruturas ou serviços da
escola, bem como assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos programas e a
respectiva adequação à situação da escola ou do agrupamento de escolas.
Departamento curricular, nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino secundário: é um
órgão colegial ao qual pertencem todos os professores das disciplinas, áreas disciplinares ou
cursos. Ao coordenador do departamento curricular compete promover a cooperação entre
todos os docentes e a articulação com outras estruturas ou serviços da escola bem como
assegurar  a  coordenação  das  orientações  curriculares  e  dos  programas  e  a  respectiva
adequação à situação da escola ou do agrupamento de escolas.
O conselho de turma é um órgão colegial constituído pelos professores de uma turma, por um
delegado dos alunos - apenas no 3.º ciclo do ensino básico e no ensino secundário - e por um
representante dos pais e encarregados de educação. O conselho é coordenado pelo director de
turma, ao qual compete assegurar a coordenação das actividades do conselho, a articulação
com os  pais  e  encarregados  de  educação  e  a  promoção  da  comunicação  e  do  trabalho
cooperativo entre professores e alunos. A coordenação de turma cabe aos professores titulares
de turma no 1.º ciclo e ao conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino
secundário.
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● O conselho de docentes de turma (titulares de turma no 1.º ciclo do ensino básico) e o conselho
de directores de turma (nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino secundário) realizam a
coordenação pedagógica de cada ano, ciclo ou curso, visando a articulação das actividades
desenvolvidas pelas respectivas turmas. A coordenação da acção do respectivo conselho está a
cargo de um coordenador, eleito de entre os membros que o integram.

 
Professor  tutor:  destina-se  ao  acompanhamento  do  processo  educativo  de  grupos  de  alunos,
preferencialmente ao longo do respectivo percurso escolar, nas áreas de aconselhamento, orientação
no estudo e tarefas escolares, em articulação com a família, os serviços especializados de apoio
educativo e outras estruturas de orientação educativa. 
 
Os serviços especializados de apoio educativo funcionam a nível da escola ou do agrupamento de
escolas. Visam a integração dos alunos e articulam a sua actividade com as estruturas de orientação
educativa, assegurando, de modo articulado e flexível, os apoios indispensáveis ao desenvolvimento
de uma escola de qualidade para todos. São constituídos por (i) serviços de psicologia e orientação;
(ii) núcleo de apoio educativo; (iii) outros serviços organizados pela escola, nomeadamente no âmbito
da acção social escolar, da organização das salas de estudo e das actividades de complemento
curricular (Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio). 
 
Serviços de Psicologia e Orientação  
 
O Ministério da Educação, através de legislação de 1991 (Decreto-Lei n.º 190/91, de 17 de Maio)
criou os Serviços de Psicologia e Orientação integrados na rede escolar, os quais desenvolvem a sua
acção  nos  estabelecimentos  públicos  de  educação  pré-escolar  e  dos  ensino  básico  e  ensino
secundário. Em 1993, foi definida a rede de funcionamento destes serviços, objecto de alargamento
em 1996 e respectiva formalização em 1997, antecedendo o estabelecimento do regime jurídico da
carreira do psicólogo, definido por diploma legal de 1997 (Decreto-Lei n.º 300/97, de 31 de Outubro).
Os serviços de psicologia e orientação adoptam dois modelos de organização, distinguindo-se, no
essencial, pela adequação das suas competências ao nível do ensino a que se destinam: um modelo
de intervenção dominantemente psicopedagógico, atendendo ao carácter globalizante da educação
pré-escolar e dos 1.° e 2.° ciclos do ensino básico; um modelo que inclui a vertente de orientação
escolar e profissional, no 3.° ciclo do ensino básico e no ensino secundário. 
 
No quadro  da  orientação  escolar  e  profissional  as  actividades  previstas  legalmente  revestem
modalidades diferenciadas em função dos objectivos e das solicitações formuladas pelos alunos:
programas de Orientação Escolar  e  Profissional;  acções de Informação Escolar  e  Profissional,
prioritariamente para os alunos dos 9. °, 10.°, 11.° e 12.° anos; atendimento individual (entrevistas e
provas de avaliação psicológica); actividades de sensibilização ao mundo do trabalho (visitas de
estudo, estágios, contactos profissionais...); acções de formação a professores e outro pessoal da
escola; acompanhamento de estágios de cursos tecnológicos e profissionais integrados no sistema
educativo; actividades de apoio psicopedagógico. 
 
A  equipa  técnica  de  cada  serviço  colabora  com  os  órgãos  de  administração  e  gestão  dos
estabelecimentos de educação e ensino, participa em reuniões do conselho pedagógico e, quando for
caso disso, em reuniões dos conselhos de ano, ciclo, curso e turma. É constituída por um número de
elementos  variável,  nomeadamente  por  psicólogos,  por  docentes  habilitados  com  curso  de
especialização designados por "especialistas de apoio educativo", na educação pré-escolar e nos 1.°
e 2.° ciclos do ensino básico, por docentes habilitados com cursos de especialização em orientação
escolar e profissional, designados "conselheiros de orientação", no 3.º ciclo do ensino básico e no
ensino secundário e por técnicos de serviço social. 
 
O  Despacho  Normativo  n.º  50/05,  de  9  de  Novembro,  regulamenta  a  implementação,
acompanhamento  e  avaliação  dos  planos  de  recuperação.
 
Núcleo de Apoio Educativo  
 
Com o objectivo de garantir a integração e o sucesso educativo de todos os alunos, o governo cria em
1997 (Despacho Conjunto n.º 105/97, de 1 de Julho) os serviços de apoio educativo, integrados nas
escolas e incumbidos de organizar respostas no domínio da diferenciação pedagógica e da educação
especial. 
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Os serviços de apoio educativo abrangem todo o sistema de educação e ensino não superior e
desenvolvem-se com base na articulação dos recursos e das actividades de apoio especializado
existente nas escolas, com vista à promoção de uma escola integrada. Estes serviços são garantidos
por docentes com formação especializada em áreas específicas, colocados nas escolas em regime de
destacamento. 
 
São atribuições dos serviços: contribuir para a igualdade de oportunidades de sucesso educativo para
todas  as  crianças  e  jovens;  promover  nas  escolas  condições  que  favoreçam  a  integração
socioeducativa de crianças e jovens com necessidades educativas especiais; colaborar na promoção
da qualidade educativa, nomeadamente nos domínios da orientação educativa, da interculturalidade,
da  saúde  escolar  e  da  melhoria  do  ambiente  educativo;  articular  respostas  e  recursos  às
necessidades educativas, recorrendo a outras estruturas e serviços existentes na comunidade. 
 
O Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio, passou a designar os serviços de apoio educativo por
núcleo de apoio educativo.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 115-A/98
Legislação: Decreto-Lei n.º 190/91
Legislação: Decreto-Lei n.º 300/97
Legislação: Despacho Normativo n.º 50/05
 
Instituições: Ministério da Educação (ME)
 
2.6.4.2. Estabelecimentos de ensino superior 
 
 
O regime jurídico do desenvolvimento e da qualidade do ensino superior foi aprovado pela Lei n.º
1/03, de 6 de Janeiro.
 
O ensino superior é composto, na perspectiva da natureza da formação ministrada, pelo subsistema
do ensino universitário e do ensino politécnico.
 
Legislação: Lei n.º 1/03
 
2.6.4.2.1. Universidades 
 
 
Relativamente ao ensino superior universitário, a Lei n.º 108/88, de 24 de Setembro, alterada pelo
Decreto-Lei  n.º  252/97,de  26  de  Setembro,  consagra  a  sua  autonomia  estatutária,  científica,
pedagógica,  administrativa,  financeira  e  disciplinar.  Compete  ao  Conselho  de  Reitores  das
Universidades Portuguesas assegurar a coordenação e representação global das universidades, sem
prejuízo da autonomia de cada uma delas. 
 
O governo das universidades é exercido pelos seguintes órgãos: 

Assembleia  de Universidade:  é  constituída  por  representantes  eleitos  dos  docentes,  dos
investigadores, dos estudantes e dos funcionários, respeitando a paridade entre os docentes e
os  estudantes  bem  como  o  equilíbrio  na  representação  das  unidades  orgânicas,
independentemente da sua dimensão.

São membros da Assembleia, por inerência: o reitor; os vice-reitores ; os pró-reitores,
caso existam; individualidades que presidirem aos órgãos de gestão das diferentes
unidades orgânicas ou aos órgãos de governo de outros estabelecimentos integrados; os
presidentes das associações de estudantes; o administrador ou seu representante; o vice-
presidente dos Serviços Sociais. Compete à Assembleia da Universidade: aprovar os
estatutos da universidade, e as suas alterações; eleger e empossar o reitor, e decidir
sobre a sua suspensão e, após processo legal, a sua destituição.
Reitor: é eleito pela Assembleia da Universidade, de entre os professores catedráticos de
nomeação definitiva, nos termos estabelecidos pelos estatutos de cada universidade. O
seu mandato tem a duração de quatro anos. O reitor nomeia e pode exonerar os vice-
reitores . Compete ao reitor: propor ao Senado as linhas gerais de orientação da vida
universitária; homologar a constituição e empossar os membros dos órgãos de gestão
das faculdades ou unidades orgânicas que constituem a universidade; presidir, com voto
de qualidade,  ao Senado e demais  órgãos colegiais  da universidade e assegurar  o
cumprimento das deliberações por eles tomadas; velar pela observância das leis e dos
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regulamentos;  superintender  na  gestão  académica,  administrativa  e  financeira;
reconhecer  a  oportunidade  no  provimento  de  pessoal;  definir  e  orientar  o  apoio  a
conceder aos estudantes no quadro dos Serviços Sociais e das actividades circum-
escolares. Compete ainda ao reitor comunicar ao Ministro da Ciência, Tecnologia e do
Ensino Superior todos os dados indispensáveis ao exercício da tutela, designadamente os
planos de desenvolvimento e relatórios de actividade.

Senado Universitário: a composição deste órgão é idêntica à da Assembleia da universidade,
podendo ainda integrá-lo representantes dos interesses culturais, sociais e económicos da
comunidade, de acordo com os estatutos de cada universidade, em número não superior a 15
% da totalidade dos membros do Senado. Compete ao Senado Universitário: aprovar as linhas
gerais de orientação da universidade; aprovar os planos de desenvolvimento e o relatório anual
das actividades da universidade; aprovar a criação, integração, modificação, suspensão ou
extinção de cursos, de estabelecimentos ou estruturas da universidade; definir as medidas
adequadas ao funcionamento das unidades orgânicas e serviços da universidade; pronunciar-se
sobre a concessão de graus académicos honoríficos; instituir prémios escolares; exercer o
poder disciplinar nos limites da autonomia universitária; fixar o valor das propinas; ocupar-se de
outros assuntos que lhe foram cometidos por lei, pelos estatutos ou apresentados pelo reitor.
Conselho Administrativo: a sua composição é estabelecida nos estatutos da universidade,
sendo  obrigatória  a  participação  do  reitor,  de  um vice-reitores,  do  administrador  ou  seu
representante e de um representante dos estudantes.

Compete ao conselho administrativo a gestão administrativa, patrimonial e financeira da
universidade.
As  universidades  podem criar,  nos  seus  próprios  estatutos,  conselhos  de  carácter
consultivo, que asseguram a ligação à comunidade e que integram personalidades dos
sectores económicos, sociais e culturais.
As universidades podem ser constituídas por unidades orgânicas (escolas, institutos ou
faculdades diferenciadas e ou por departamentos ou outras unidades, podendo ainda
integrar escolas superiores do ensino politécnico, Art. 17.º da Lei n.º 46/86, de 14 de
Outubro),  cada uma delas responsável  autonomamente pelo ensino de um ou mais
cursos.

 
A Lei n.º 108/88, de 24 de Setembro, estabelece a autonomia científica, pedagógica, administrativa,
financeira  e  disciplinar  das  universidades  públicas.  Este  princípio  de  autonomia  implica,
necessariamente, o livre estabelecimento das normas fundamentais de organização interna. Sem
prejuízo do disposto nos estatutos de cada universidade, os órgãos de governo das faculdades ou das
unidades orgânicas equivalentes incluem necessariamente: 

a Assembleia de Representantes;
o Conselho Directivo;
o Conselho Pedagógico;
o Conselho Científico.

 
Em alguns casos, as atribuições dos dois últimos conselhos referidos podem ser fundidas nas de um
conselho pedagógico-científico. 
 
As actividades dos órgãos de gestão das faculdades ou unidades orgânicas equivalentes devem
decorrer com plena transparência e democraticidade, de modo a assegurar a todos os seus membros
uma participação real e um acompanhamento eficaz da sua gestão e fiscalização.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 252/97
Legislação: Lei n.º 108/88
 
Instituições: Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP)
Instituições: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES)
 
2.6.4.2.2. Estabelecimentos de ensino superior politécnico 
 
 
A Lei n.º 54/90, de 5 de Setembro, complementada pelo Decreto-Lei n.º 24/94, de 27 de Janeiro,
aprovou o Estatuto dos estabelecimentos de ensino superior politécnico
 
institutos politécnicos e escolas superiores não integradas em institutos politécnicos) bem como a sua
autonomia administrativa, financeira, científica e pedagógica. 
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Os institutos  politécnicos  são instituições  de ensino  superior  politécnico  que integram escolas
superiores assim como outras unidades orgânicas, globalmente orientadas para a prossecução dos
objectivos daquele ensino numa mesma região. 
 
Os órgãos específicos de administração dos institutos superiores politécnicos são os seguintes: 

O Presidente, que superintende na gestão académica e na gestão administrativa e financeira e
preside a todos os órgãos colegiais do instituto;
O Conselho  Geral,  que aprova os  planos  de  actividades,  propõe a  criação,  alteração ou
extinção de unidades orgânicas do instituto, dá parecer sobre os relatórios anuais de execução,
estabelece normas de funcionamento do instituto;
O Conselho Administrativo, que, além de funções de administração, promove a elaboração dos
planos financeiros anuais e plurianuais, a elaboração dos projectos de orçamento, bem como a
sua afectação, logo que aprovada, às unidades orgânicas e aos serviços do instituto.

 
O presidente é eleito por um mandato de três anos, renovado até ao máximo de dois mandatos
consecutivos, de entre os professores titulares, professores coordenadores ou professores adjuntos,
professores  associados  e  assistentes,  ou  individualidades  de  reconhecido  mérito  e  alargada
experiência profissional. O presidente nomeia, em regime de requisição ou de comissão de serviço,
um ou dois vice-presidentes e tem ainda a coadjuvá-lo, em matéria de ordem predominantemente
administrativa e financeira, um administrador, em regime de contrato ou de comissão de serviço. 
 
A autonomia administrativa das escolas superiores integradas nos institutos politécnicos envolve a
capacidade de: dispor de orçamento anual; recrutar o pessoal docente necessário à realização das
suas actividades; propor o recrutamento de pessoal não docente necessário à prossecução dos seus
objectivos; atribuir responsabilidades e tarefas ao pessoal da unidade ou escola e proceder à sua
distribuição  pelos  serviços,  de  acordo  com as  normas gerais  aplicadas;  assegurar  a  gestão  e
disciplina daquele pessoal sem prejuízo dos órgãos do instituto; promover a realização dos actos
tendentes à aquisição de bens e serviços; autorizar despesas, dentro dos limites legais estabelecidos.
 
No uso da autonomia administrativa e financeira, as escolas superiores podem dispor de receitas
próprias provenientes do exercício das suas actividades e aplicá-las na satisfação das suas despesas,
através de orçamentos privativos. 
 
São órgãos das escolas superiores:

o Director ou o Conselho Directivo;
o Conselho Científico e o Conselho Pedagógico ou o Conselho Pedagógico-Científico;
o Conselho Consultivo;
o Conselho Administrativo.
O director é coadjuvado por um ou dois subdirectores, um dos quais o substitui nas suas faltas
e impedimentos, podendo neles delegar parte das suas competências. O conselho directivo é
constituído pelo presidente e por dois vice-presidentes, por um representante dos estudantes e
por um representante do pessoal não docente. O director, bem como o presidente e os vice-
presidentes do conselho directivo são eleitos de entre os professores em serviço na escola, com
um  mandato  de  três  anos,  podendo  ser  renovado  até  ao  máximo  de  dois  mandatos
consecutivos.
O Conselho Científico é constituído pelo director ou pelo presidente do conselho directivo da
escola e pelos professores nela em serviço. Podem ainda ser designados para integrar este
conselho: professores de outros estabelecimentos de ensino superior; investigadores; outras
individualidades de reconhecida competência em áreas do domínio de actividades da escola.
O Conselho Pedagógico é  constituído por  representantes  dos professores,  assistentes  e
estudantes,  eleitos pelos respectivos grupos.  O conselho pedagógico é presidido por  um
professor - coordenador ou professor adjunto, a escolher de entre os professores eleitos.
O Conselho Administrativo é o órgão de gestão administrativa da escola é constituído pelo
director ou presidente do conselho directivo; por um subdirector ou um vice-presidente do
conselho directivo; pelo o secretário, que tem como função coadjuvar a direcção, em matéria de
ordem predominantemente administrativa ou financeira.
A composição do Conselho Consultivo e a duração do seu mandato serão, relativamente a cada
escola, fixadas no estatuto do respectivo instituto politécnico.

 
As escolas superiores não integradas em institutos politécnicos gozam de autonomia científica,
pedagógica, administrativa e financeira. Aos directores ou aos presidentes dos conselhos directivos e
aos secretários destas escolas são atribuídas, com as necessárias adaptações, as competências do
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presidente e administrador dos institutos politécnicos.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 24/94
Legislação: Lei n.º 54/90

 
2.6.5. Ensino particular e cooperativo 
 
 
O Estado reconhece a liberdade de aprender e de ensinar, incluindo o direito dos pais à escolha e à
orientação do processo educativo dos filhos. 
 
Por seu turno, a Lei de Bases do Sistema Educativo considera que "os estabelecimentos do ensino
particular e cooperativo, que se enquadrem nos princípios gerais, finalidades, estruturas e objectivos
do sistema educativo, são considerados parte integrante da rede escolar".
 
2.6.5.1. O ensino não superior particular e cooperativo 
 
 
O  Decreto-Lei  n.º  553/80,  de  21  de  Novembro,  estabelece  o  Estatuto  do  Ensino  Particular  e
Cooperativo nas modalidades de ensino não superior, referindo que o exercício da liberdade de
ensino tem como limites apenas o bem comum, as finalidades gerais da acção educativa e os acordos
celebrados entre o Estado e os estabelecimentos de ensino particular. A mobilidade de alunos e
professores entre o regime público e o particular e cooperativo está assegurada pelo Estado. De
acordo com o diploma acima citado, são estabelecimentos de ensino particular e cooperativo as
instituições criadas por pessoas singulares ou colectivas em que se ministre ensino colectivo ou em
que se desenvolvam actividades regulares de carácter educativo. 
 
Cada escola particular pode destinar-se a um ou vários níveis de ensino, constituindo cada um deles
um ciclo de estudos completo e pode ter um projecto educativo próprio, desde que proporcione, em
cada nível de ensino, uma formação global de valor equivalente à dos correspondentes níveis de
ensino a cargo do Estado. Veja 4.16.1.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 553/80
 
2.6.5.2. O ensino superior particular e cooperativo 
 
 
O actual estatuto do ensino particular e cooperativo, aprovado em 1994 (Decreto-Lei n.º 16, de 22 de
Janeiro) e alterado pelo Decreto-Lei n.º 94/99, de 23 de Março, consagra as condições de criação de
cursos, o reconhecimento dos respectivos graus e define a intervenção fiscalizadora do Estado quanto
à qualidade de ensino ministrado e a possibilidade de apoio financeiro. O estatuto procura conciliar a
independência e autonomia das instituições com o necessário controlo e intervenção do Estado como
garantia da qualidade científica, cultural e pedagógica. Veja 6.17..
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 16/94
Legislação: Decreto-Lei n.º 94/99

 
2.7. Concertação interna e externa
 
 
 
Para mais informação, consulte as rubricas seguintes.
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2.7.1. Concertação interna entre níveis de ensino 
 
 
Na escola a cooperação entre docentes, pais e encarregados de educação, alunos, pessoal não
docente, autarquia e actividades de interesse local concretiza-se na assembleia de escola ou do
agrupamento  de  escolas.  No  conselho  pedagógico  estão  obrigatoriamente  representados  os
coordenadores de departamento, ano, ciclo ou curso, dos serviços especializados de apoio educativo,
dos projectos em desenvolvimento na escola, os pais e encarregados de educação, o pessoal não
docente e os alunos, no ensino secundário. Veja 2.6.4.1.1.
 
A coordenação e o acompanhamento da concretização da componente pedagógica e didáctica da
política  educativa,  da  formulação  da  política  de  apoios  e  complementos  educativos  são  da
competência  da  Direcção-Geral  de  Inovação  e  Desenvolvimento  Curricular  (DGIDC)  2.6.1.
 
As orientações concebidas pela DGIDC produzem igualmente efeitos nos estabelecimentos de
educação pré-escolar e de ensino básico e de ensino secundário das redes privada, cooperativa e
solidária, incluindo o ensino artístico e a educação extra-escolar. 
 
Os dois subsistemas de ensino superior – ensino universitário e ensino politécnico – encontram-se
articulados,  sendo possível  a  passagem de um para  o  outro,  competindo  ao  órgão próprio  do
estabelecimento, para o qual o estudante pretende transferir-se, decidir da sua aceitação ou não.
 
Instituições: Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGIDC)

 
2.7.2. Concertação externa: participação e consulta dos diferentes actores da
vida social 
 
 
Para mais informação, consulte as rubricas seguintes.
 
2.7.2.1. Conselho Nacional de Educação (CNE) 
 
 
O Conselho Nacional de Educação é um órgão superior de consulta do Ministério, independente,
gozando de autonomia administrativa e financeira. A Lei n.º 31/87, de 9 de Julho, com as alterações
introduzidas  pelos  Decretos-Lei  n.º  244/91,  de  6  de  Julho  e  n.º  241/96,  de  17  de  Dezembro,
regulamenta  a  sua  composição,  competência  e  regime  de  funcionamento.  
 
O CNE é  composto  por  sessenta  e  três  membros,  representativos  dos  diferentes  organismos
envolvidos  directamente  na  educação  e  dos  sectores  político-sociais:  

Governo, Conselho Nacional da Juventude e formações políticas com assento na Assembleia
da República;
Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas e Universidade dos Açores;
Estabelecimentos de ensino superior e não superior;
Associação de estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, Organizações associativas
de pais, de estudantes e de trabalhadores-estudantes;
Organizações sindicais, patronais, confessionais e outras de carácter científico, pedagógico,
cultural e de solidariedade social;
Sete elementos escolhidos pelo Conselho, de entre personalidades de reconhecido mérito
pedagógico e científico.

 
O presidente  é  eleito  pela  Assembleia  da  República  por  maioria  absoluta  dos  deputados  em
efectividade  de  funções.  
 
Ao Conselho Nacional de Educação compete, por iniciativa própria ou em resposta a solicitações que
lhe sejam apresentadas,  emitir  opiniões,  pareceres e recomendações sobre todas as questões
educativas, em particular, acompanhar a aplicação e desenvolvimento do disposto na Lei de Bases do
Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro). 
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Os serviços do Conselho Nacional de Educação respondem quotidianamente às solicitações dos
sessenta e três Conselheiros, garantem a organização de funcionamento deste órgão, de seminários
e  conferências,  asseguram  o  acompanhamento  técnico  da  elaboração  de  pareceres  e
recomendações, dão apoio ao desenvolvimento de estudos e trabalhos de investigação, preparam
material para publicação, organizam a interacção do Conselho com a sociedade, através dos media
ou por meio de iniciativas editoriais próprias e disponibilizam toda a documentação para consulta pelo
público em geral.
 
O Conselho Coordenador do Ensino Particular e Cooperativo foi extinto e as suas atribuições foram
integradas, de acordo com a c) do n.º3, do art. 22º da Lei Orgânica do ME, no CNE.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 241/96
Legislação: Decreto-Lei n.º 244/91
Legislação: Lei n.º 31/87
Legislação: Lei n.º 46/86
 
Instituições: Assembleia da República
Instituições: Conselho Coordenador do Ensino Particular e Cooperativo
Instituições: Conselho Nacional de Educação (CNE)
 
2.7.2.2. Conselho Nacional para a Acção Social no Ensino Superior (CNASES) 
 
 
O Conselho Nacional para a Acção Social do Ensino Superior (CNASES) é o órgão de consulta e
aconselhamento do Ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior no domínio da política de
acção social no ensino superior.
 
O CNASES é  composto  pelos  seguintes  membros:  um  representante  do  Ministro  da  Ciência,
Tecnologia e do Ensino Superior, representantes dos Ministros das áreas das Finanças, da Saúde, da
Juventude e do Desporto e o Director-Geral do Ensino Superior; representantes do Conselho de
Reitores das Universidades Portuguesas do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos e do
Conselho Coordenador do Ensino Particular e Cooperativo; representantes das associações de
estudantes das instituições universitárias, dos institutos superiores politécnicos e do ensino superior
particular e cooperativo. 
 
A Lei Orgânica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), Decreto-Lei n.º
214/06, de 27 de Outubro, extinguiu este órgão e as suas competências transitaram para o Conselho
Coordenador de Ensino Superior.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 214/06
 
Instituições: Conselho Coordenador do Ensino Particular e Cooperativo
Instituições: Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP)
Instituições: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES)
 
2.7.2.3. Conselho Nacional da Formação Profissional 
 
 
No domínio da formação profissional, o órgão com funções consultivas, é o Conselho Nacional da
Formação Profissional, criado pelo Decreto-Lei n.º 39/06, de 20 de Fevereiro. Este Conselho tem
composição tripartida,  integrando representantes  do Governo e  das confederações sindicais  e
patronais. A sua competência visa a avaliação de estratégias e de propostas de políticas no âmbito da
formação profissional inserida no sistema educativo e no mercado de emprego e é exercida de forma
articulada e no integral respeito pelas atribuições do Conselho Económico e Social, da Comissão
Permanente de Concertação Social e do Conselho Nacional de Educação.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 39/06
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2.7.2.4. Comissão Nacional de Aprendizagem (CNA) 
 
 
A Comissão Nacional de Aprendizagem (CNA), de composição tripartida, integra representantes das
Confederações Patronais e Sindicais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social
(Conselho Económico e Social), dos Ministérios do Trabalho e da Solidariedade Social, da Educação,
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e Pescas, da Secretaria de Estado da Juventude, das
Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, e ainda, individualidades de reconhecido mérito no
domínio da Formação Profissional (Decreto-Lei n.º 205/96, de 25 de Outubro, art. 32º).
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 205/96
 
2.7.2.5. Relação escolas/família 
 
 
Em termos históricos,  as escolas sempre implicaram a intervenção das famílias dos alunos no
processo de ensino-aprendizagem, principalmente nos países com maior tradição de abertura da
escola à comunidade. A partir do pós-guerra os pais e os encarregados de educação passaram a
fazer parte do quotidiano escolar.
 
No entanto, em Portugal,  só a partir  de 25 de Abril  de 1974 é que se criaram condições para a
participação do cidadão na vida pública e, consequentemente, para a participação das famílias nas
escolas.
 
Nestes últimos anos, os órgãos dos poderes públicos, os especialistas em educação, os professores e
outros actores directa ou indirectamente envolvidos na actividade escolar, têm vindo a afirmar uma
preocupação com as parcerias educativas. 
 
Partindo dos discursos dos diversos representantes do poder político central e da administração
educativa, as escolas têm intervindo, cada vez mais, nos contextos educativos locais com a ajuda
acrescida das autarquias, associações, famílias e empresas. 
 
O Decreto-Lei n.º 372/90, de 27 de Novembro, disciplina o regime de constituição, os direitos e os
deveres das associações de pais e encarregados de educação.
 
As associações de pais visam a defesa e a promoção dos interesses dos seus associados em tudo
quanto respeita à educação e ensino dos seus filhos e educandos quer sejam alunos do pré-escolar
ou dos ensino básico ou ensino secundário, público, particular ou cooperativo.
 
Conforme o Artigo 41.º, do Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio, o direito de participação dos pais
na vida da escola processa-se de acordo com o disposto na Lei de Bases do Sistema Educativo e no
Decreto-Lei n.º 372/90, de 27 de Novembro, e concretiza-se através da organização e da colaboração
em iniciativas visando a promoção da melhoria da qualidade e a humanização das escolas, em
acções  motivadoras  de  aprendizagens  e  da  assiduidade  dos  alunos  e  em  projectos  de
desenvolvimento  socioeducativo  da  escola.
 
Na administração e gestão escolar a participação de um representante da associação de pais existe
na Assembleia de Escola e no Conselho Pedagógico. 
 
A participação dos pais nas escolas é importante porque estas podem contar com vozes descentradas
da hierarquia e da cultura escolar e na medida em que potencia, pela colaboração estabelecida, o
processo de aprendizagem.
 
O actual Governo (XVII) tem como prioridade a adaptação do modo e tempos de funcionamento dos
estabelecimentos do pré-escolar e das escolas básicas às necessidades das famílias. O Despacho n.º
12 591/06, de 16 de Junho, estabelece que esses estabelecimentos estão, obrigatoriamente, abertos
no mínimo oito horas diárias. As actividades de animação e de apoio à família no âmbito da educação
pré-escolar  bem  como  de  enriquecimento  curricular  no  1.º  ciclo  do  ensino  básico  deve  ser
comunicada aos encarregados de educação no início do ano lectivo. Quando as necessidades das
famílias o justifiquem, pode ser oferecida uma componente de apoio à família, por entidades que
promovam este tipo de resposta social.
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A Lei n.º 105/01, de 31 de Agosto, criou a figura de mediador sociocultural que tem como função
participar na integração de imigrantes e minorias étnicas nas escolas, colaborando na prevenção e
resolução de conflitos socioculturais, no cumprimento das obrigações educativas e na comunicação
entre a escola e a família.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 115-A/98
Legislação: Decreto-Lei n.º 372/90
Legislação: Lei n.º 105/01
 
2.7.2.6. Relação escolas/empresas 
 
 
Hoje  em dia,  conhecer  as  empresas e  estar  em contacto  com elas  torna-se uma competência
essencial para os jovens à saída do sistema educativo. Outra situação a considerar é a mudança
estrutural verificada nas empresas devido às novas tecnologias, extremamente sofisticadas, que levou
os empregadores a adoptar novas formas de organização de trabalho e a procurar recursos humanos
qualificados, com mais competências. 
 
O perfil dos jovens à saída do sistema educativo deve ser construído na base de conhecimentos
técnicos, científicos e económicos para exercerem a sua cidadania e integrarem-se numa sociedade
democrática. 
 
Surge então a ideia de partenariado entre as escolas e as empresas, cujas relações são diversas na
sua forma e conteúdo, em função: 

do nível e do tipo de ensino;
das áreas para o qual os diplomas se orientam de forma privilegiada;
do tipo de empresa;
da definição e do nível dos actores.

 
No âmbito do projecto de escola, o desenvolvimento de um partenariado deve conter:

criação de uma equipa dentro da escola;
identificação dos parceiros privilegiados;
negociação de um projecto conjunto entre os diferentes parceiros;
definição de uma metodologia de acompanhamento e avaliação.

 
As formas mais frequentes de colaboração entre as escolas e as empresas são a organização de
visitas às empresas e a realização de estágios. No entanto, esta cooperação pode seguir diferentes
modalidades e práticas:

realização de formação em contexto de trabalho em diferentes modalidades;
co-financiamento  de  bolsas  de  formação  noutros  países,  designadamente  no  âmbito  de
programas Comunitários de estágios no estrangeiro ou de intercâmbios;
possibilidade  de  os  professores  poderem  fazer  um  estágio  numa  empresa  para  melhor
conhecerem a realidade empresarial;
participação directa das empresas na modernização dos equipamentos da escola;
dias de informação com a participação das empresas;
contribuição das empresas para a realização de formações complementares que facilitem a
inserção dos jovens no mundo do trabalho;
cooperação técnica em matéria de inovação tecnológica, controle de qualidade, estudos de
mercado, numa linha mais global de prestação de serviços às empresas por parte das escolas;
contribuição das empresas para a actualização de conteúdos programáticos (documentação
técnica, exemplos de aplicações, estudos de prospectiva de materiais, entre outros);
outras acções, mais raras mas possíveis, como sejam a publicação de um jornal, a realização
de um filme ou de outros materiais;
apoio à orientação escolar e profissional dos alunos facilitando o conhecimento dos sectores,
das empresas e das profissões, por parte destes;
apoio à aprendizagem de realização de entrevistas na procura de emprego.

 
Inicialmente,  o  partenariado  apenas  assentava  numa  cooperação  com  os  alunos  de  cursos
tecnológicos  mas,  posteriormente,  passou  a  envolver  os  alunos  de  todos  os  cursos.
 
Os estágios com um papel educativo/formativo tornam-se mais motivadores para os alunos porque
estes se confrontam com a vida da empresa tais como respeito pelos horários, ritmo de trabalho,
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sentido de responsabilidade e autonomia.
 
Existem três tipos de partenariados:

a escola faz uma procura junto de uma empresa ou empresas locais;
a escola e a empresa partem de um acordo sobre o interesse de chegar a um projecto comum;
a (s) escola(s) e as empresa(s) associam-se para um projecto comum.

 
Em termos legais, a Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro prevê:

a introdução e o desenvolvimento das experiências de trabalho ao nível do 3.º ciclo do ensino
básico e também ao nível do ensino secundário;
a melhoria da orientação profissional;
o desenvolvimento dos serviços de informação aos jovens tendo em conta, nomeadamente, a
sua integração no mercado de trabalho;
a educação para a empresa;
a cooperação escola/empresa no contexto local e regional.
Refere igualmente a importância de:
promover contactos e experiências com o mundo do trabalho favorecendo os mecanismos de
aproximação entre  a  escola  e  a  comunidade e  a  dinamização da  função inovadora  e  de
descoberta da escola;
favorecer a orientação e a formação profissional dos jovens através da preparação técnica e
tecnológica para a sua entrada no mundo do trabalho.

 
Dando continuidade ao Despacho Conjunto n.º 75-A/SERE/SEAM/89, que cria o programa "Uma
escola – uma empresa" que se destinava ao 1.º ciclo de escolaridade, os Secretários de Estado
alargaram o projecto a todos os níveis  do ensino básico e secundário  (Despacho Conjunto n.º
191/SERE/92).
 
Os objectivos deste projecto são os seguintes:

articulação da escola com o meio;
a colaboração da comunidade na orientação e formação dos jovens;
o desenvolvimento de experiências de trabalho no 3.º ciclo do ensino básico e no secundário;
a orientação da educação para um contexto empresarial;
o aumento das experiências e dos contactos com o mundo do trabalho e a preparação dos
jovens para a vida activa;
tornar visível a contribuição da escola para o desenvolvimento social/económico/cultural da
região e vice-versa.

 
Legislação: Lei n.º 46/86

 
2.8. Financiamento da educação
 
 
 
O principal agente de financiamento em Portugal é o Estado. As verbas destinadas aos diferentes
níveis de ensino devem ser distribuídas em função das prioridades estratégicas de desenvolvimento
do sistema educativo. 
 
O Ministério da Educação como principal financiador da área educativa, por afectação de recursos,
financia o ensino público não superior, os serviços centrais e regionais dele dependentes e, por
transferências orçamentais, financia o ensino particular e cooperativo. 
 
Com base na descentralização de poderes da administração central são cometidas aos municípios
algumas competências em matéria de financiamento e despesas de ensino, nomeadamente, relativas
à construção, manutenção, equipamento e funcionamento de jardins-de-infância (ISCED O) e escolas
do primeiro ciclo do ensino básico (ISCED 1). São também responsáveis pelos transportes escolares
e pelas actividades extra - escolares, a nível do ensino obrigatório.
 
Relativamente a outros agentes financeiros, salienta-se a participação das famílias com contributos
directos à educação através do pagamento de matrículas e propinas nos ensinos secundário e
superior e da compra de livros e material escolar. Quer no ensino básico, quer no secundário, os
alunos  podem beneficiar  de  manuais  e  de  outro  material  escolar,  de  transportes,  refeições  e
alojamento  quando  as  condições  económicas  das  respectivas  famílias  o  justifiquem.  
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De acordo com a Lei n.º 37/03, de 22 de Agosto, alterada pela Lei n.º 49/05, de 30 de Agosto, que
define as bases de financiamento do ensino superior público, cabe também ao Estado, através do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, garantir as verbas necessárias ao funcionamento
das instituições, assim como assegurar a criação de condições físicas e materiais compatíveis com as
exigências das actividades de ensino, investigação e prestação de serviços, proporcionar estímulos
ao incremento da qualidade dos serviços prestados e das funções desempenhadas.
 
Às instituições de ensino superior público, que elaboram e propõem os respectivos orçamentos, é
reconhecido o direito de serem ouvidas na definição dos critérios de fixação das dotações a conceder
pelo Estado, designadamente no tocante aos planos de investimento. Aquelas instituições podem
elaborar, no decurso de cada ano económico, os orçamentos suplementares destinados a reforçar
verbas inscritas no orçamento privativo ou a alterar rubricas desse orçamento. 
 
A repartição pelas diferentes instituições de ensino superior público da dotação global que em cada
ano o Estado fixar, deve atender ao planeamento global aprovado para o ensino superior público e à
situação objectiva de cada instituição, aferidos critérios objectivos fixados em legislação especial e
que contemplem, designadamente, os tipos de cursos professados, o número de alunos, a natureza
das actividades de investigação, a fase de desenvolvimento das instituições e os encargos das
instalações.
 
As receitas próprias são afectadas às instituições de ensino superior público e às suas unidades
orgânicas em função dos interesses gerais de cada instituição e de acordo com os respectivos
estatutos.
 
Os estudantes do ensino superior, quer público, quer privado, economicamente carenciados, recebem
apoios, através dos serviços de acção social escolar, como forma de garantir a igualdade de acesso a
este nível de ensino. 
 
A União Europeia também co-financia o sector educativo, através do Programa de Desenvolvimento
Educativo  para  Portugal  (PRODEP),  cujos  objectivos  definidos  para  o  período  de  2000-2006
(PRODEP III)  são  os  seguintes:  (i)  melhorar  a  qualidade  da  educação  básica;  (ii)  expandir  e
diversificar a formação inicial dos jovens; (iii) promover a aprendizagem ao longo da vida e melhorar a
empregabilidade da população activa; (iv) guiar e promover o desenvolvimento da sociedade do
conhecimento.  Articulando-se  com  o  PRODEP  III,  existem  outras  linhas  de  financiamento,
comunitário,  nomeadamente  o  Programa Operacional  Sociedade de Informação e  o  Programa
Operacional  do  Emprego,  Formação e  Desenvolvimento  Social.
 
Legislação: Lei n.º 37/03
Legislação: Lei n.º 49/05
 
Instituições: Ministério da Educação (ME)
Instituições: Programa de Desenvolvimento da Educação para Portugal (PRODEP III)

 
2.9. Informação estatística
 
 
 
Para mais informação, consulte rubricas seguintes.

 
2.9.1. Despesas do Ministério da Educação 
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Quadro 1: Orçamento do ME (Continente)  por acções e Orçamento das Regiões Autónomas - 
2007   

 Und: € 

Acções Despesa 

 00,128.316.148.5 latotbus etnenitnoC

 00,453.107.694 ocilbúP ralocse- érP .dE

 00,828.941.540.5 ocilbúP .ceS e ocisáB .snE

 00,611.510.441 ralocsE laicoS oãçcA

 00,406.700.511 sodaletuT .vreS e .tsnimdA

 00,919.937.04 oriegnartsE .troP .snE e arutluC ad .fiD

 00,684.611.045 latotbus samonótuA seõigeR

 00,703.037.183.6 latoT lagutroP

Fonte: GGF, Relatório Inicial 2007 

Quadro 2: Despesa em Acção Social Escolar do ME (Continente) e das Regiões Autónomas - 
2006 

 

 Unidade  € 

 00,124.321.921 latotbuS etnenitnoC

 00,729.360.51 ralocsE etieL

 00,829.691.48  soirótiefeR e oãçatnemilA

 00,588.240.6 saicnêdiseR

 00,351.124.2  seõçazinmednI e ralocsE orugeS

 00,791.790.71  ocimónocE-oicóS oiopA

Bolsas  4.301.331,00 

 03,786.648.32 latotbuS samonótuA seõigeR

 03,801.079.251 latoT lagutroP
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Quadro 3: Despesa em Educação 

 

Despesa Pública em Educação como Percentagem do PIB pm (1997/2006)  

unidade: Milhões de €uros 

 6002 5002 4002 sonA

 8,697.251 5,687.741 9,774.341 mp BIP

(p. correntes) 

 82,520.6 77,260.6 55,188.5  EM od asepseD )A

(sem Ensino Superior) 

B) Despesa das Secretarias Regionais de Educação 492,16   

    )ariedaM e seroçA(

Fontes: 

PIB: INE, Contas Nacionais Trimestrais, Base 2000 (WEB, 7/Dez./2006). Em 2006 estimativa e em 2007 previsão 
do Ministério das Finanças e da Administração Pública.  

Despesa do Ministério da Educação: GGF/Ministério da Educação, Relatórios de Execução Orçamental. O valor 
de 2006 é ainda provisório.  

Despesa das Regiões Autónomas: Secretarias Regionais de Educação. 

Nota - A Despesa Pública em Educação reportada não inclui  administrações locais e corresponde a nível 
Central e Regional aos serviços indicados.  
 
2.9.2. Estabelecimentos de Educação e Ensino 
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Quadro 1. Estabelecimentos de Educação e Ensino, segundo tipo de ensino ministrado e 
natureza do estabelecimento (b)  

 

2006/2007 (a) - Continente 

 
Total Público Privado 

Educação pré-escolar 6524 4465 2059 

Ensino básico 

1.º Ciclo 6492 6000 492 

2.º Ciclo 1082 844 238 

3.º Ciclo 1460 1145 315 

Ensino secundário (e) 852 504 348 

 

Observações: 

(a) Dados preliminares. 

(b) Cada estabelecimento de educação e ensino é contado tantas vezes quantas os ensinos que ministra.  

(c) A rúbrica "Ensino Secundário" inclui a informação relativa a escolas profissionais. 

 

Fonte:  

GEPE – Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação Recenseamento Escolar 2006/2007. 
 
2.9.3. Taxas de escolarização 
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Quadro 1. Taxa de Escolarização, segundo o nível de educação/ensino, por idade (%) 

 serehluM e snemoH – odavirP e ocilbúP 5002/4002 - lagutroP

Ensino Básico 

Nível de Ensino 
Idade 

Total 
Educação 

Pré-
Escolar 

Total 1.º 
Ciclo 

2.º 
Ciclo 

3.º 
Ciclo 

Ensino 
Secundário 

Cursos de 
Especialização 

Tecnológica 

Ensino 
Superior 

3 61,4 61,4               

4 84,0 84,0        

5 89,8 87,1 2,7 2,7           

6 100,0 2,4 97,6 97,6      

7 100,0   100,0 100,0           

8 100,0  100,0 100,0      

9 100,0   100,0 91,3 8,7         

10 100,0  100,0 27,0 73,0     

11 100,0   100,0 9,5 82,8 7,7       

12 100,0  100,0 3,1 34,1 62,8    

13 100,0   100,0 1,0 16,7 82,3       

14 100,0  94,2 0,6 9,0 84,7 5,8   

15 92,0   46,1 0,3 3,7 42,2 45,9     

16 81,4  21,3 0,2 1,1 20,0 60,1   

17 76,3   9,0 0,2 0,5 8,3 67,3 0,0   

18 66,0  3,3 0,1 0,2 2,9 43,7 0,2 18,8 

19 53,5   1,5 0,1 0,1 1,3 25,9 0,2 25,8 

20 46,1  1,1 0,1 0,1 0,8 14,6 0,2 30,2 

21 40,4   0,8 0,1 0,1 0,6 8,2 0,2 31,2 

22 35,1  0,7 0,1 0,1 0,5 5,5 0,1 28,8 

23 27,6   0,6 0,1 0,1 0,4 4,1 0,1 22,8 

24 21,5  0,6 0,1 0,1 0,4 3,3 0,1 17,5 

25 17,2   0,6 0,2 0,1 0,4 2,8 0,1 13,7 

26 13,7  0,6 0,2 0,1 0,4 2,3 0,0 10,8 

27 11,0   0,6 0,1 0,1 0,4 1,9  0,0 8,6 

28 8,7  0,5 0,1 0,1 0,3 1,5 0,0 6,6 

29 7,3   0,6 0,2 0,1 0,3 1,2 0,0 5,5 

30 e mais 1,4  0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,9 

Fonte:  

GEPE – Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação 

Séries Cronológicas - Alunos1977-2006 
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Organização do Sistema Educativo em Portugal, 2006/07 

ENSINO BÁSICO ENSINO BÁSICO ENSINO UNIVERSITÁRIOCURSOS CIENTÍFICO-
HUMANÍSTICOS

CURSOS TECNOLÓGICOS /
CURSOS ARTÍSTICOS ESPECIALZADOS /

CURSOS PROFISSIONAIS
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA

ENSINO POLITÉCNICO
CT

4 1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 10 

PT 
1.° ciclo 2.° ciclo 3.° ciclo 

JARDIM DE INFÂNCIA 

Educação pré-primária – CITE 0 

(pelo qual o Ministério da Educação é responsável)

Educação pré-primária – CITE 0   (pelo qual o 

Ministério da Educação não é responsável)

Primária – CITE 1 Estrutura única – CITE 1 + CITE 2 

(não há distinção institucional entre CITE 1 e 2)

Secundário geral inferior – CITE 2 

(incluindo pré-profissional)

Secundário inferior profissional – CITE 2 

Secundário geral superior – CITE 3 Secundário superior profissional – CITE 3 

Pós-secundário não superior – CITE 4 

Ensino superior – CITE 5A Ensino superior – CITE 5B 

Correspondência aos níveis CITE: CITE 0 CITE 1 CITE 2 

Ensino obrigatório a tempo inteiro Ensino obrigatório a tempo parcial 

Cursos a tempo parcial ou de combinação escola-trabalho Ano suplementar 

Experiência profissional obrigatória + duração Estudos noutro país -/n/-

Fonte: Eurydice.

3. EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
 

 

 
3.1. Resenha histórica
 
 
 
A educação pré-escolar pública, então chamada "ensino infantil oficial", foi criada pela 1.ª República
(Decreto de 29 de Março de 1911), essencialmente com carácter de preparação para o ingresso na
escola primária. Pouco tempo depois são definidas as regras de funcionamento e publicados os seus
programas.
 
O ensino infantil é organizado, para ambos os sexos, em duas classes: uma, para crianças de 4-5
anos  (mais  centrada  na  educação  física)  e  outra,  para  crianças  de  6-7  anos,  para  as  quais
continuavam  a  ser  importantes  os  jogos  e  as  brincadeiras,  mas  deviam  igualmente  ser-lhes
ministradas lições mais formais para a realização das primeiras aprendizagens, com valorização do
uso dos materiais froebelianos. Ao mesmo tempo, atenta-se na formação das respectivas professoras
em cursos das escolas normais Primárias de Lisboa, Porto e Coimbra. São concedidas bolsas para
especialização no estrangeiro, nomeadamente no Curso Internacional Maria Montessori.
 
Em 1919, quando o Ministério da Educação procede à reforma do ensino, a educação infantil passa a
integrar o ensino primário oficial.
 
Embora com abundante legislação, a obra da 1.ª República, no que respeita à educação pré-escolar,
não atinge os resultados pretendidos, sendo muito restrito o número de crianças que dela vem a
usufruir, pouco menos de 1%. Assim, em 1926 o ensino infantil oficial é extinto, com o pretexto de que
a sua diminuta expressão não justificava a despesa realizada.
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No início dos anos trinta o Estado Novo valoriza o papel da mãe como educadora, em prejuízo de
uma acção a cargo de profissionais de ensino. A responsabilidade de apoiar as mães na tarefa de
educar os filhos é entregue à Obra Social das Mães pela Educação Nacional. A partir de então e até
aos anos 70, desenvolvem-se simultaneamente dois tipos de resposta: uma, de carácter assistencial,
cabendo às Misericórdias e outras instituições congéneres um papel de relevo, outra, de iniciativa
privada, com funções educativas.
 
Nos finais dos anos 60, no âmbito do então Ministério da Saúde e Assistência, são criadas creches e
jardins-de-infância, assumindo uma função supletiva da família, substituindo-a durante os horários de
trabalho dos pais ou noutros impedimentos temporários. Assim, interessava expandir as creches,
embora se considerasse que a família era o meio natural para a educação das crianças. Deveria ser
aproveitada toda a sua potencialidade educativa e social,  beneficiando as famílias de algumas
regalias,  entre elas a lei  da maternidade e do trabalho parcial.
 
É com a Lei n.º 5/73, de 25 de Julho, que aprova a reforma do sistema educativo, que a educação pré
– escolar passa a ser considerada como parte integrante do sistema, que são definidos os seus
objectivos e são criadas as Escolas de Educadores de Infância oficiais.
 
Até à data, a Inspecção-Geral do Ensino Particular era a entidade responsável pela supervisão dos
estabelecimentos de educação pré-escolar existentes.
 
Nesse mesmo ano, é atribuída à Direcção Geral do Ensino Básico a superintendência na organização,
criação e funcionamento de estabelecimentos públicos de educação pré-escolar dependentes do
Ministério  da  Educação,  bem como a  orientação  pedagógica  da  educação  particular  com fins
lucrativos  ou  com organização  cooperativa.  
 
Em 1978 são criados os primeiros jardins-de-infância oficiais do Ministério da Educação, mas só em
1986, com a publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo, é que a educação pré-escolar é
enquadrada definitivamente no sistema, através da definição dos seus objectivos genéricos em torno
da formação e do desenvolvimento equilibrado das potencialidades das crianças, a realizar em
estreita colaboração com o meio familiar. Na prática, cedeu grande parte desta responsabilidade à
iniciativa privada.
 
Em 1995, o Ministério da Educação elaborou um plano de expansão da rede de estabelecimentos de
educação pré-escolar com o objectivo de assegurar uma maior cobertura da rede. Definiu, ainda, o
regime de apoio financeiro, a sua criação e manutenção, bem como os critérios a observar no que se
refere às condições de instalação e de funcionamento.
 
O XIII Governo Constitucional ao estabelecer as prioridades políticas para a educação (1995-1999),
definiu dois grandes objectivos estratégicos:

conferir visibilidade nacional à educação de infância, enquanto alicerce de cidadania;
criar condições para que 90% das crianças de 5 anos tivessem acesso à educação pré-escolar
até ao ano lectivo de 2000/2001.

 
Neste sentido, foram tomadas medidas que se consubstanciaram, em 1995, na elaboração de um
Plano de Expansão da Rede de Estabelecimentos de Educação Pré-escolar, com o objectivo de
assegurar o acesso de um maior número de crianças a estabelecimentos que garantissem a função
de educação e guarda e, em 1996, no lançamento do Programa de Expansão e Desenvolvimento da
Educação Pré-escolar, com o objectivo de promover um efectivo alargamento e expansão da rede, em
parceria entre a iniciativa pública e a privada.
 
É em 1997, no desenvolvimento de princípios já consagrados na Lei de Bases do Sistema Educativo,
que é publicada a Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar (Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro), que define
este nível de educação como a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao
longo da vida. 
 
Cria-se uma rede nacional de educação pré-escolar, integrando uma rede pública e uma rede privada
com e sem fins lucrativos; consagra-se o direito de participação das famílias na elaboração dos
projectos  educativos;  definem-se  instrumentos  de  cooperação  institucional  entre  os  vários
departamentos  governamentais  envolvidos  no  Programa  de  Expansão  e  Desenvolvimento  da
Educação Pré-Escolar; determinam-se as condições organizativas dos estabelecimentos de educação
pré-escolar, bem como as condições de enquadramento do apoio financeiro.
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Na prossecução dessas metas e com um horizonte temporal de funcionamento até Dezembro de
1999, foi criado o Gabinete para a Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-escolar (Despacho
Conjunto. n.º 186/ME/MSSS/MEPAT/96) e uma linha de crédito bonificado, destinada à atribuição de
financiamento de projectos enquadrados no Programa.
 
Legislação: Lei n.º 5/73
Legislação: Decreto-Lei n.º 105/97
 
Instituições: Ministério da Educação (ME)

 
3.2. Temas em debate e futuros desenvolvimentos
 
 
 
Alargar progressivamente a todas as crianças em idade adequada a educação pré-escolar, através do
reforço da rede nacional de ofertas educativas, tendo como meta que, até final de 2009, 100% das
crianças com cinco anos de idade estejam a frequentar a educação de infância.
 
Dar prioridade à organização dos estabelecimentos de educação pré-escolar, adaptando os modos e
tempos de funcionamento às necessidades das famílias.  Para este efeito,  os estabelecimentos
públicos de educação pré-escolar manter-se-ão abertos até às 17h30 e, no mínimo 8 horas diárias, de
forma a proporcionar actividades de animação e de apoio à família. A planificação destas actividades
deve ser comunicada aos encarregados de educação no início do ano lectivo.

 
3.3. Quadro legislativo específico
 
 
 
Na sequência de uma necessidade urgente de aprovação de um conjunto legislativo para viabilizar a
expansão  e  desenvolvimento  da  educação  pré-escolar,  foi  publicada  a  Lei  n.º  5/97,  de  10  de
Fevereiro, que consagra a educação pré-escolar como a primeira etapa da educação básica no
processo de educação ao longo da vida, sendo complementar da acção educativa da família, com a
qual deve estabelecer estreita cooperação. 
 
Nos  termos  desta  Lei-Quadro,  a  educação  pré-escolar  pode  desenvolver-se  através  da
operacionalização das diversas modalidades que se complementam e articulam, nomeadamente a
educação  pré-escolar  itinerante  e  a  animação  infantil  e  comunitária.  Esta  lei  estabelece  o
ordenamento jurídico desta etapa da educação básica,  define a rede,  os princípios gerais e os
princípios pedagógicos,  bem como os princípios de organização.
 
A partir da publicação da Lei-Quadro, foi preparada uma série de diplomas que regulamentam a
expansão da rede e afirmam a tutela pedagógica por parte do Ministério da Educação:

Decreto-Lei  n.º  147/97,  de  11  de  Junho  –  estabelece  o  ordenamento  jurídico  do
desenvolvimento e expansão da rede nacional de educação pré-escolar e define o respectivo
sistema de organização e financiamento;
Despacho Conjunto n.º 268/97, de 25 de Agosto – define critérios pedagógicos e técnicos para
a instalação e funcionamento de estabelecimentos de educação pré-escolar;
Despacho Conjunto n.º 258/97, de 21 de Agosto – fornece orientações quanto ao equipamento
mínimo de qualquer estabelecimento de educação pré-escolar;
Portaria n.º 583/97, de 1 de Agosto – autoriza, segundo determinadas condições, um horário de
funcionamento superior a 40 horas semanais aos estabelecimentos de educação pré-escolar;
Despacho n.º 5220/97, de 4 de Agosto – define as orientações curriculares para a educação
pré-escolar;
Despacho Conjunto n.º 291/97, de 4 de Setembro – define as normas que regulam a atribuição
de  apoio  financeiro  pelo  Estado,  no  domínio  das  infra-estruturas,  equipamentos  e
apetrechamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar;
Despacho n.º 8493/04, de 27 de Abril – define as prioridades de admissão de crianças nos
jardins-de-infância da rede pública.
Cabe, ainda, referir  a seguinte legislação de apoio ao desenvolvimento e consolidação da
educação pré-escolar:
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Decreto-Lei n.º 542/79, de 31 de Dezembro – Aprova o estatuto dos jardins-de-infância do
Ministério da Educação;
Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de Abril, com alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º
105/97, de 29 de Abril, nº 1/98, de 2 de Janeiro, n.º 121/05, de 26 de Julho e n.º 229/05, de 29
de Dezembro – estatuto da carreira dos educadores de infância, e dos professores dos ensino
básico e ensino secundário;
Decreto-Lei n.º 372/90, de 27 de Novembro – , alterado pelo Decreto-Lei n.º 80/99, de 16 de
Março – direitos e deveres a que ficam subordinadas as associações de pais e encarregados de
educação;
Despacho Conjunto n.º 300/97, de 9 de Setembro – normas que regulam as comparticipações
familiares;
Despacho n.º 10319/99, de 26 de Maio – aprova a educação pré-escolar itinerante;
Decreto-Lei  n.º  241/01,  de  30  de  Agosto  –  define  os  perfis  específicos  de  desempenho
profissional do educador de infância e do professor do 1.º ciclo do ensino básico;
Despacho Conjunto n.º 114/05, de 7 de Fevereiro – actualiza os apoios financeiros do Estado,
que são actualizados anualmente através de despacho, para a componente de apoio à família
nos jardins-de-infância da rede nacional;
Despacho n.º 12591/2006 (2ª série) de 16 de Junho – define as normas a observar no período
de funcionamento dos estabelecimentos de educação e ensino público nos quais funcione a
educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico, bem como na oferta de actividades de
animação e de apoio à família e de enriquecimento curricular.

 
3.4. Objectivos gerais
 
 
 
De acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro) e a Lei-Quadro
da Educação Pré-escolar (Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro), a educação pré-escolar destina-se às
crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e a idade de ingresso no ensino básico.
 
É  a  primeira  etapa  da  educação  básica  no  processo  de  educação  ao  longo  da  vida,  sendo
complementar da acção educativa da família, com a qual deve estabelecer estreita colaboração,
favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a sua plena
inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário.
 
A frequência é facultativa, pois reconhece-se que é a família a primeira responsável pela educação
dos filhos. Compete, contudo, ao Estado contribuir activamente para a universalização da oferta da
educação pré-escolar. 
 
Segundo a Lei-Quadro, são objectivos gerais da educação pré-escolar:

promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de vida
democrática numa perspectiva de educação para a cidadania;
fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela pluralidade das
culturas, favorecendo uma progressiva consciência do seu papel como membro da sociedade;
contribuir  para  a  igualdade  de  oportunidades  no  acesso  à  escola  e  para  o  sucesso  da
aprendizagem;
estimular o desenvolvimento global de cada criança, no respeito pelas suas características
individuais,  incutindo  comportamentos  que  favoreçam  aprendizagens  significativas  e
diversificadas;
desenvolver a expressão e a comunicação através da utilização de linguagens múltiplas como
meios de relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do mundo;
despertar a curiosidade e o pensamento crítico;
proporcionar a cada criança condições de bem-estar e de segurança, designadamente, no
âmbito da saúde individual e colectiva;
proceder à despistagem de inadaptações, deficiências e precocidades, promovendo a melhor
orientação e encaminhamento da criança;
incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de efectiva
colaboração com a comunidade.

 
São finalidades da educação pré-escolar:
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apoiar as famílias na tarefa da educação dos filhos:
proporcionar a cada criança a oportunidade de desenvolver a sua autonomia, socialização e
desenvolvimento intelectual;
promover a sua integração equilibrada na vida em sociedade;
prepará-la para uma escolaridade bem sucedida. A escola deverá ser entendida como local de
aquisição de aprendizagens múltiplas.

 
São beneficiários da educação pré-escolar todas as crianças que residem em território nacional, sem
excepção.
 
Legislação: Lei n.º 46/86
Legislação: Lei n.º 5/97

 
3.5. Acessibilidade geográfica
 
 
 
Sob designação legal existem as seguintes modalidades pedagógicas de educação para crianças dos
3 aos 6 anos de idade:

O jardim-de-infância – é a instituição privilegiada de educação pré-escolar e a mais frequentada
pelas crianças dos 3, 4 e 5 anos. Presta serviços vocacionados para o desenvolvimento da
criança, proporcionando-lhe actividades educativas, podendo também oferecer actividades de
apoio à família;
Actividades  de  Animação  Socioeducativa  tuteladas  pelo  Ministério  do  Trabalho  e  da
Solidariedade Social (MTSS) – dinamizam actividades destinadas a crianças da educação pré-
escolar que suplementam o horário escolar, cobrindo a diferença entre este e o horário laboral
dos pais. Tem principalmente uma intencionalidade de guarda das crianças;
Animação Infantil e Comunitária – destina-se a crianças de 5 anos, com o fim de proporcionar à
população que vive em zonas urbanas periféricas, populosas e carenciadas, sem acesso a
qualquer  equipamento,  actividades adequadas ao seu desenvolvimento.  Realizam-se em
instalações cedidas pela comunidade;
Educação de Infância Itinerante - é uma modalidade de educação que possibilita o acesso das
crianças dos 3 aos 5 anos de idade residentes em zonas rurais  a actividades educativas
naqueles locais onde, pelo número insuficiente de crianças, menos de 15, não é possível a
criação de um jardim-de-infância.

 
Sendo estas as modalidades de Educação e Cuidados para a Infância mais comuns, o sistema admite
uma grande diversidade de atendimentos, no intuito de garantir  a todas as crianças o acesso à
educação pré-escolar.  
 
Os horários de funcionamento destes estabelecimentos apresentam aspectos comuns a todos eles e,
a partir desses constrangimentos, podem ser muito diversificados, pelas seguintes razões:

os estabelecimentos de educação pré-escolar asseguram um horário flexível,  segundo as
necessidades  das  famílias,  sendo  ouvidos  obrigatoriamente  os  pais  e  encarregados  de
educação, na fixação do horário em cada ano lectivo;
de acordo com as disposições legais, todos os jardins-de-infância têm obrigatoriamente que
garantir  5  horas  de  componente  educativa,  entendendo-se  por  componente  educativa  o
desenvolvimento das orientações curriculares;
os  jardins-de-infância  públicos  proporcionam ou  organizam com outras  instituições  uma
componente  de  animação  e  de  apoio  à  família.  Estas  actividades  devem ser  objecto  de
planificação pelos órgãos competentes dos estabelecimentos, tendo em conta as necessidades
das famílias, articulando com os municípios da respectiva área a sua realização, de acordo com
o protocolo de cooperação de 28 de Julho de 1998 celebrado entre o Ministério da Educação, o
Ministério  do Trabalho e da Solidariedade Social  e  a  Associação Nacional  de Municípios
Portugueses, no âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-
Escolar.

 
Garantindo os projectos educativos de cada escola, é da responsabilidade do Ministério da Educação,
através da Tutela Pedagógica Única, assegurar a qualidade pedagógica do ensino ministrado e
financiar os encargos respeitantes à componente educativa. 
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O transporte  das  crianças  que vivem em zonas  geográficas  afastadas  do  jardim-de-infância  é
assegurado pelas  Autarquias.
 
A  educação  pré-escolar  da  rede  pública  está  inserida  em  estabelecimentos  próprios,  que  se
denominam jardins-de-infância, ou num conjunto de instalações, onde funcionam diversos níveis de
educação básica, de acordo com a seguinte tipologia:

Escola básica do 1.º ciclo com jardim-de-infância – 3 aos 10 anos;
escola básica integrada com jardim-de-infância – 3 aos 15 anos.

 
Criada pelo Despacho Conjunto n.º 19/SERE/SEAM/90, de 6 de Março, a escola básica integrada
constitui um modelo de escola que pretende reunir numa única organização escolar os 3 ciclos do
ensino básico e, sempre que possível, a educação pré-escolar, numa ou em diversas instalações,
reunidas à volta de uma escola – sede, permitindo maior rentabilização de recursos humanos e
materiais.
 
A partir  de  2000,  através  do Decreto  Regulamentar  n.º  12/00,  de  29 de Agosto,  iniciou-se  um
processo de reordenamento da rede educativa, agrupando estabelecimentos públicos de educação
pré-escolar  e do ensino básico,  designados por  agrupamentos de escolas,  no intuito de anular
situações de isolamento e de dispersão de estabelecimentos de pequena dimensão.
 
O agrupamento de escolas representa uma unidade organizacional,  com órgãos próprios,  com
projectos pedagógicos comuns e articulados e percursos educativos integrados.
 
Legislação: Decreto Regulamentar n.º 12/00
 
Instituições: Ministério da Educação (ME)
Instituições: Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS)

 
3.6. Condições de admissão e escolha da instituição
 
 
 
Antes da implementação do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar
havia uma tutela diversificada de estabelecimentos vocacionados para as crianças na faixa etária
entre os 3 e os 5 anos de idade:  os da responsabilidade do Ministério da Educação,  com uma
componente predominantemente educativa e os da responsabilidade do Ministério da Segurança
Social e do Trabalho (designado actualmente como Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social),
com uma forte incidência na componente social de apoio à família, para crianças entre os 3 meses e
os 5 anos.
 
A partir  da implementação do Programa,  as redes de educação pré-escolar,  pública e privada,
constituem uma rede nacional,  visando efectivar  a  universalidade da educação pré-escolar.
 
A rede  pública  integra  os  estabelecimentos  criados  e  a  funcionar  na  directa  dependência  da
administração pública central e local do Ministério da Educação e do Ministério do Trabalho e da
Solidariedade Social. 
 
Os pais podem inscrever os filhos na rede pública ou na rede privada, independentemente do seu
poder económico.
 
Nos estabelecimentos da rede pública deve ser dada preferência às crianças mais velhas, contando-
se a idade em anos, meses e dias.
 
Na inscrição  de  crianças  nos  jardins-de-infância  pertencentes  à  rede  pública  são  observadas,
sucessivamente,  as  seguintes  prioridades:

crianças  que  frequentaram  no  ano  anterior  o  estabelecimento  de  educação  em  que  se
pretendem matricular;
crianças que se encontrem no ano anterior ao primeiro ano da escolaridade obrigatória, com
vista a promover o sucesso na educação escolar (Decreto-Lei n.º 286/89, de 29 de Agosto);
crianças com necessidades educativas especiais, (Decreto-Lei n.º 319/91, de 23 de Agosto)
independentemente do local de residência do aluno e com dispensa dos limites etários;
filhos de pais estudantes menores, até completarem 5 anos de idade (Lei n.º 90/01, de 20 de
Agosto);
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crianças com irmãos já matriculados no estabelecimento de educação pretendido;
crianças cuja residência dos pais e encarregados de educação se situe na freguesia em que se
localiza  o  estabelecimento  de  educação  pretendido,  (Decreto-Lei  n.º  542/79,  de  31  de
Dezembro);
crianças cujas actividades dos pais e encarregados de educação se desenvolvam na freguesia
em que se situa o estabelecimento de educação pretendido, (Decreto-Lei n.º 542/79, de 31 de
Dezembro).

 
A inscrição de crianças que completem três anos de idade entre 15 de Setembro e 31 de Dezembro é
aceite, a título condicional, e ordenada de acordo com as prioridades definidas anteriormente, sendo a
respectiva frequência garantida, caso exista vaga no estabelecimento de educação pretendido à data
do início das actividades educativas.
 
Nos estabelecimentos da rede privada com fins lucrativos e da rede privada sem fins lucrativos, os
critérios de admissão são de ordem social, de acordo com as necessidades das famílias, tendo,
simultaneamente, em consideração as crianças em situação de risco, a ausência dos pais para
assegurar  os  cuidados  necessários,  ou  crianças  pertencentes  a  famílias  monoparentais  ou
numerosas.
 
A inscrição das crianças nos estabelecimentos de educação pré-escolar dependentes do Ministério da
Educação efectua-se entre o início de Janeiro e 20 de Junho do ano lectivo anterior àquele a que a
matrícula respeita.
 
Se a criança tiver necessidades educativas especiais, pode ser recomendada a sua permanência no
jardim-de-infância para além dos 6 anos, idade em que deveria iniciar a escolaridade obrigatória,
mediante pedido apresentado pelo encarregado de educação.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 286/89
Legislação: Decreto-Lei n.º 319/91
Legislação: Decreto-Lei n.º 542/79
Legislação: Lei n.º 90/01
 
Instituições: Ministério da Educação (ME)
Instituições: Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS)

 
3.7. Suporte financeiro para as famílias
 
 
 
Em 1998 foi celebrado um protocolo de Cooperação entre o Ministério da Educação (ME), o Ministério
da Segurança Social  e  do Trabalho (designado actualmente como Ministério  do Trabalho e da
Solidariedade Social) e as Uniões das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), das
Mutualidades e das Misericórdias.
 
Esse Protocolo, no ponto 3, do III capítulo, refere que "As instituições comprometem-se a desenvolver
as iniciativas necessárias ao cumprimento do disposto no n.º 2, do art. 18.º, da Lei n.º 5/97", que
passamos a transcrever: "Aos educadores de infância que exerçam funções na rede privada devem
ser, progressivamente, proporcionadas idênticas condições de exercício e valorização profissionais",
ou seja a aplicação do Estatuto da Carreira Docente (Decreto-Lei n.º 1/98, de 2 Janeiro). 
 
Por  sua  vez,  referindo  ainda  o  mesmo  Protocolo,  "...o  Estado  compromete-se  a  apoiar
financeiramente o funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar das instituições, (...)
que se destina a assegurar (...) o pagamento integral dos custos da componente educativa e da
promoção da qualidade pedagógica dos serviços a prestar..." o que compreende entre outros "o custo,
por sala, do vencimento de um Educador de Infância enquadrado no nível 14 da carreira em vigor
para o Ensino Particular e Cooperativo, acrescido do valor dos encargos sociais obrigatórios", (ponto
2.1, Art. IV do Protocolo de Cooperação). 
 
Ao abrigo do Protocolo de Cooperação acima referido, e no caso de a Instituição ter assinado o
Acordo, a tabela salarial para os educadores das IPSS é a mesma que se encontra em vigor para os
educadores do Ensino Particular e Cooperativo. Esta tabela pode ser consultada no Boletim do
Trabalho e Emprego do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social.
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O Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social devem assegurar a
articulação institucional necessária à expansão e desenvolvimento da rede nacional, no que respeita
a:

educação da criança e a promoção da qualidade pedagógica dos serviços a prestar;
apoio  às  famílias,  designadamente,  no  desenvolvimento  de  actividades  de  animação
socioeducativa, de acordo com as suas necessidades;
apoio financeiro a conceder aos estabelecimentos de educação pré-escolar.

 
É da responsabilidade do Ministério da Educação assegurar a qualidade pedagógica do ensino
ministrado e financiar os encargos respeitantes à componente educativa.
 
Na Rede Pública, a componente educativa/lectiva da educação pré-escolar é totalmente gratuita para
todas as crianças, enquanto que na rede privada com fins lucrativos é paga. 
 
Na  Rede  Privada  com  fins  lucrativos,  o  Ministério  da  Educação  estabelece  contratos  de
desenvolvimento  para  apoio  às  famílias  carenciadas.
 
Na Rede Privada sem fins  lucrativos,  o  Estado comparticipa  o  funcionamento  das instituições,
assegurando o pagamento integral dos custos da componente educativa e da promoção da qualidade
pedagógica dos serviços a prestar, sendo o valor actualizado todos os anos. Também garante a
participação nos custos das actividades de apoio à família.
 
Há a considerar três modalidades básicas de apoio financeiro às famílias:

em cada ano lectivo é atribuída pelo Estado uma verba,  por  criança/mês,  que se destina
unicamente ao pagamento de serviços da componente educativa, a qual inclui o pagamento ao
educador de infância, ao auxiliar de acção educativa e o apoio à aquisição de material didáctico
e pedagógico. Os valores das verbas atribuídas pelo Estado são actualizados todos os anos;
a  componente  de  apoio  à  família  inclui  uma  quantia/mês  para  todas  as  crianças  que  a
frequentam.  Compreende  os  serviços  de  alimentação  e  as  actividades  de  animação
socioeducativa,  sendo  comparticipada  pelos  pais,  de  acordo  com  os  seus  rendimentos
familiares e pelas Autarquias, através de Acordos de Cooperação entre as Direcções Regionais
de Educação e os Centros de Segurança Social. Os valores são actualizados todos os anos e o
montante do subsídio a atribuir a cada criança depende do número de crianças do conselho a
usufruir da componente de apoio à família
no âmbito do desenvolvimento e apoio às Instituições Particulares de Solidariedade Social (rede
privada sem fins lucrativos) foi constituído um Fundo de Compensação Socioeconómica que
constitui uma compensação complementar à comparticipação das famílias.

 
O Ministério da Educação garante, ainda, a distribuição diária e gratuita de 2 dl de leite às crianças
que frequentam estabelecimentos públicos de educação pré-escolar.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 1/98
Legislação: Lei n.º 5/97
 
Instituições: Ministério da Educação (ME)
Instituições: Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS)

 
3.8. Nível etário e grupos de crianças
 
 
 
Cada sala de educação pré-escolar, destinada a um educador, deve ter a frequência mínima de 20 e
máxima de 25 crianças. 
 
Em  situações  devidamente  fundamentadas,  designadamente  em  zonas  de  baixa  densidade
populacional, poderá ser autorizada a frequência com menos de 20 crianças por sala, ou adoptadas
modalidades alternativas, como a educação itinerante e a animação infantil e comunitária. 
 
As actividades das crianças de 3, de 4 ou de 5 anos podem ser as mesmas; os objectivos definidos e
o grau de complexidade é que deverá ser diferenciado, de acordo com o desenvolvimento de cada
criança ou grupo de crianças.
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A  formação  dos  grupos  depende  da  metodologia  e  dos  princípios  defendidos  pelo  Conselho
Pedagógico  do  estabelecimento.
 
De acordo com a pedagogia de cada estabelecimento de educação pré-escolar, podem-se formar
grupos heterogéneos, ou seja, grupos de idades diferentes ou grupos com as mesmas idades.

 
3.9. Organização do tempo escolar
 
 
 
Cabe ao Ministério da Educação,  através de despacho normativo,  definir  os parâmetros gerais
relativos à organização do ano escolar  nos estabelecimentos de educação pré-escolar.
 
Por despacho anual, o Ministro da Educação determina as datas para início e termo dos períodos
escolares e os períodos de interrupção das actividades educativas, assegurando um regime de
funcionamento e um horário flexível,  de acordo com as necessidades das famílias.
 
Instituições: Ministério da Educação (ME)

 
3.9.1. Calendário escolar 
 
 
As actividades iniciam-se habitualmente na segunda semana de Setembro e terminam até final de
Julho.  Estas  datas  são  definidas  em  reunião  a  realizar  com  o  responsável  pela  direcção  do
estabelecimento,  os  pais  e  representantes  das  Autarquias.
 
Os períodos de interrupção das actividades educativas  com as crianças ocorrem no Natal,  no
Carnaval  e  na Páscoa e  correspondem a períodos de 5  dias  úteis,  seguidos ou interpolados.  
 
Em Julho, a partir do dia em que terminam as actividades educativas com as crianças, são destinados
15 dias para actividades de formação dos educadores,  avaliação das actividades educativas e
preparação das mesmas para o ano lectivo seguinte.

 
3.9.2. Horário semanal e diário 
 
 
Nos estabelecimentos de educação pré-escolar a componente educativa tem a duração de 5 horas de
trabalho diário, dividido em dois períodos, cinco dias por semana.
 
O horário de funcionamento dos estabelecimentos pertencentes à rede pública e privada é,  no
mínimo, oito horas diárias.  
 
Os estabelecimentos do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social estão abertos 10 -12 horas
por dia, cinco dias por semana e, a maioria, encerra um mês por ano, no verão.
 
Os estabelecimentos  de  educação  pré-escolar  asseguram um horário  flexível  e  adequado  ao
desenvolvimento de actividades pedagógicas e de apoio às famílias sendo ouvidos obrigatoriamente
os pais e encarregados de educação na fixação do horário em cada ano lectivo; 
 
De acordo com as disposições legais, todos os jardins-de-infância têm obrigatoriamente que garantir 5
horas diárias de componente educativa, entendendo-se por componente educativa o desenvolvimento
das orientações curriculares para a educação pré-escolar. 
 
Alguns jardins-de-infância proporcionam ou organizam com outras instituições a componente de apoio
à família,  com actividades de animação socioeducativa,  desenvolvidas  para  além das 5  horas
educativas  diárias,  em função das necessidades da família,  incluindo o  serviço  de refeições.
 
Instituições: Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS)
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3.10. Currículo, tipos de actividade, número
 
 
 
Cada  estabelecimento  de  educação  pré-escolar  é  coordenado  por  um  director  pedagógico,
obrigatoriamente um educador de infância ou técnico de educação, reconhecido pelo Ministério da
Educação para o efeito.  Compete-lhe,  entre outras funções,  coordenar a aplicação do projecto
educativo do estabelecimento, coordenar a actividade educativa, designadamente, a execução das
orientações curriculares e as actividades de animação socioeducativa.
 
O desenvolvimento curricular é da responsabilidade do educador de infância e deve ter em conta os
objectivos gerais da educação pré-escolar.
 
As Orientações Curriculares (Despacho n.º 5 220/97, de 4 Agosto) constituem: 

um conjunto de princípios destinados a apoiar os educadores nas decisões sobre a sua prática,
ou seja, a conduzir o processo educativo a desenvolver com as crianças;
uma referência comum para todos os educadores da rede nacional de Educação Pré-Escolar,
destinando-se à organização da componente educativa;
a possibilidade de fundamentar diversas opções educativas e, portanto, vários currículos.

 
O documento elaborado organiza-se de acordo com as seguintes rubricas: princípio geral e objectivos
pedagógicos enunciados na Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar, fundamentos e organização das
Orientações Curriculares e orientações gerais para o educador.
 
As Orientações Curriculares assentam nos seguintes fundamentos que se deverão articular entre si:

o desenvolvimento da criança e a aprendizagem enquanto vertentes indissociáveis;
o reconhecimento da criança como sujeito do processo educativo;
a construção articulada do saber;
a exigência de resposta a todas as crianças – o que pressupõe uma pedagogia diferenciada. O
educador, de acordo com os fundamentos anteriormente enunciados, deverá ter em conta:
os objectivos gerais enunciados na Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar, que deverão orientar
a prática profissional dos educadores;
a  organização  do  ambiente  educativo  como  suporte  do  trabalho  curricular  e  da  sua
intencionalidade. O ambiente educativo comporta diversos níveis de interacção: organização do
grupo, do espaço e do tempo; a organização do estabelecimento educativo; a relação com os
pais e com outros parceiros educativos;
as áreas de conteúdo que constituem as referências gerais a considerar no planeamento e
avaliação das situações e oportunidades de aprendizagem:

Área de Formação Pessoal e Social;
Área da Expressão/Comunicação, que compreende três domínios:

Domínio das expressões com diferentes vertentes – expressão motora, expressão
dramática, expressão plástica e expressão musical;
Domínio da linguagem e abordagem à escrita;
Domínio da matemática;

Área do Conhecimento do Mundo.
continuidade educativa, como processo que parte do que as crianças já sabem e aprenderam,
criando condições para o sucesso nas aprendizagens seguintes;
intencionalidade educativa, que decorre do processo reflexivo de observação, planeamento,
acção  e  avaliação  desenvolvido  pelo  educador,  de  forma  a  adequar  a  sua  prática  às
necessidades das crianças.

 
As crianças iniciam a escolaridade obrigatória no início do ano lectivo em que completam os 6 anos.
No  caso  de  a  criança  ter  necessidades  educativas  especiais,  pode  ser  recomendada  a  sua
permanência  no  jardim-de-infância  para  além  da  idade  legal.
 
Instituições: Ministério da Educação (ME)
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3.11. Métodos e materiais
 
 
 
Na generalidade, os educadores de infância pertencentes às redes pública e privada têm autonomia
na actividade pedagógica, adoptando metodologias próprias e diversificadas.
 
Os modelos pedagógicos mais frequentes são:

Pedagogia  de  Projecto:  parte  de  motivações  concretas,  associadas  à  realidade  social  e
pressupõe um plano de acção construído pelas crianças com a educadora, que coordena.
Assenta  num  programa  flexível  e  aberto,  tendo  como  objectivos  fundamentais  o
desenvolvimento da sensibilidade, da imaginação criadora, da autonomia e socialização da
criança.
Movimento da Escola Moderna: baseado nos trabalhos de Freinet e Vygotsky, assenta numa
organização cooperativa de classe.  As crianças organizam-se em função dos interesses,
trabalhando  individualmente  ou  em  grupo.  O/A  educador(a)  promove  a  livre  expressão
individual, dentro de um espírito de entreajuda e cooperação.
Método João de Deus: privilegia as aprendizagens nos domínios da leitura, da escrita e da
aritmética, de acordo com um plano prévio de trabalho, com o objectivo de preparar a criança
para a escola. O/A educador(a) situa-se na linha de uma pedagogia directiva, tendo em vista o
desempenho e sucesso escolares da criança.
Currículo de Orientação Cognitiva: fundamenta-se nas teorias de desenvolvimento de Piaget e
enquadra-se numa pedagogia activa. A criança aprende fazendo. As actividades desenvolvem-
se num ambiente organizado por áreas, onde as crianças podem fazer a sua escolha. O/A
educador(a) tem o papel de incentivar e de promover a acção.
Pedagogia de Situação:  inspira-se nas pedagogias não directivas.  O/A educador(a)  pode
também seguir práticas indiferenciadas, não identificadas com um método específico.
Os educadores devem partir  do que a criança já  sabe e valorizar  os seus saberes como
fundamento de novas aprendizagens, bem como estimular a participação de todas as crianças.

 
Devem, ainda, os educadores construir, de forma articulada, o saber, o que significa que as diferentes
áreas a desenvolver não deverão ser vistas isoladamente, mas de forma globalizante e integrada.
 
As crianças aprendem a aprender, a relacionar-se e a fazer parte de um grupo, a formular as suas
opiniões e a aceitar as dos outros, desenvolvendo um espírito democrático, num clima de participação
e partilha.
 
Uma  pedagogia  estruturada  implica  uma  organização  intencional  e  sistemática  do  processo
pedagógico, obrigando o educador a planear o seu trabalho, a avaliar o processo educativo e os seus
efeitos no desenvolvimento e na aprendizagem das crianças.
 
Os educadores devem considerar o carácter lúdico de que se revestem muitas aprendizagens, na
medida em que o prazer de aprender e de dominar certas competências exige, também, esforço,
concentração e investimento pessoal.
 
Neste sentido, o jardim-de-infância deve constituir um ambiente alegre, colorido e acolhedor, com
diferentes zonas de actividades,  onde as crianças constroem a sua aprendizagem, de forma a
favorecer  a sua formação e desenvolvimento equilibrado.
 
Ao respeitar e valorizar as características individuais de cada criança, a sua diferença constitui a base
de novas aprendizagens,  desfrutando de experiências educativas diversificadas,  num contexto
facilitador de interacções sociais alargadas com outras crianças e adultos, que, ao mesmo tempo,
contribui para o desenvolvimento e aprendizagem da própria criança e das outras.
 
O material  didáctico  a  utilizar  nos  jardins-de-infância  deve ser  variado,  polivalente,  resistente,
acessível, de fácil conservação e limpeza, manufacturado, agradável e multigraduado, ou seja, possa
ser utilizado em vários níveis de dificuldade.
 
Deve, também, favorecer a fantasia, o jogo simbólico, a criatividade e estimular o exercício físico e o
desenvolvimento cognitivo.
 
As salas de actividades devem estar equipadas com jogos de manipulação e construção, lotos,
dominós, material de contagem e medição, letras móveis, livros, jogos simbólicos e de classificação,
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fantoches, instrumentos musicais, tintas, pincéis, canetas, barro, plasticina, lãs, bonecas de vestir e
despir, utensílios domésticos, entre outros.

 
3.12. Avaliação das crianças
 
 
 
A avaliação realizada com as crianças constitui uma actividade educativa e, ao mesmo tempo, uma
base de avaliação para o educador.
 
A reflexão  do  educador,  a  partir  dos  efeitos  que  vai  observando,  possibilita-lhe  estabelecer  a
progressão das aprendizagens a desenvolver com cada criança, e, simultaneamente, adequar o
processo educativo às necessidades das crianças e do grupo.
 
Cabe ao educador promover a continuidade educativa num processo marcado pela entrada para a
educação pré-escolar e pela transição para a escolaridade obrigatória, proporcionando as condições
necessárias  para  que  a  criança  tenha  uma aprendizagem com sucesso  na  fase  seguinte,  em
colaboração  com os  pais  e  em articulação  com os  professores  do  1.º  ciclo.

 
3.13. Serviços de apoio
 
 
 
Um dos objectivos da educação pré-escolar é proceder ao despiste de inadaptações, deficiências ou
precocidades, promovendo a melhor orientação e encaminhamento da criança.
 
Com a intenção de garantir a oferta de uma escola inclusiva, definiram-se condições organizacionais,
metodológicas e de gestão dos apoios educativos para a educação das crianças com necessidades
educativas especiais.
 
Foram criadas  equipas  de  coordenação  dos  apoios  educativos,  compostas  por  professores  e
educadores habilitados com formação especializada nas áreas da educação especial, supervisão
pedagógica ou de animação sociocultural.
 
Funcionando em estreita articulação com os serviços de apoio educativo, existem os Serviços de
Psicologia e Orientação (Decreto-Lei n.º 190/91, de 17 de Maio) que desenvolvem a sua acção nos
estabelecimentos de educação pré-escolar.
 
Pelo  carácter  globalizante  da  educação  pré-escolar,  configurou-se  um modelo  de  intervenção
psicopedagógico,  em que  compete  aos  serviços:

colaborar com os educadores, prestando apoio psicopedagógico às actividades educativas;
proceder à avaliação global de situações relacionadas com problemas de desenvolvimento e
dificuldades de aprendizagem;
articular modalidades de complemento pedagógico, de compensação educativa e de educação
especial;
propor, de acordo com os pais, o encaminhamento de crianças para modalidades adequadas.

 
Para crianças pertencentes a famílias migrantes, a grupos étnicos minoritários e a ciganos estão em
curso vários projectos de educação intercultural, cujo objectivo é incentivar a intervenção educativa
junto destas populações, bem como a produção de materiais pedagógicos.
 
Neste sentido, a Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular (DGIDC) em parceria
com  a  Universidade,  produziu  um  CD-ROM  –  "Nós  e  os  Outros",  tendo  como  referência  as
orientações  curriculares,  designadamente,  a  área  de  conteúdo  "Expressão  e  Comunicação:
expressões musical,  plástica,  motora e dramática",  matemática,  linguagem oral  e abordagem à
escrita.
 
Em parceria com a EFECOT (European Federation for the Education of the Occupational Travellers),
a DGIDC produziu Cadernos de Actividades, Cadernos de Poesia, Canções, Lengalengas, Adivinhas
e Histórias destinados a crianças filhas de trabalhadores itinerantes que não têm possibilidade de
frequentar regularmente um jardim-de-infância, bem como a apoiar as famílias e os educadores que
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com elas trabalham.
 
Foi produzido, também, o Livro de Registo e o Cartão de Identificação que deverão acompanhar a
criança ao longo do ano lectivo, mantendo um registo actualizado da frequência em jardins-de-
infância,  conforme o percurso profissional dos pais.
 
Para crianças pertencentes a famílias excluídas socialmente, para além de programas de apoio
financeiro, foram criados pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social o programa "Ser
Criança", e Comissões de Protecção de Menores, destinadas à protecção e ao apoio de crianças em
situação de risco.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 190/91
 
Instituições: Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGIDC)

 
3.14. Educação Pré-Escolar particular
 
 

 
3.14.1. Resenha histórica 
 
 
Em Portugal, as instituições particulares de assistência foram o grande arranque para a cobertura do
país a nível da educação da primeira e da segunda infância, tendo-se iniciado pela segunda infância e
só mais tarde se deu atenção à primeira infância.
 
São de facto as instituições privadas que substituem os estabelecimentos oficiais, determinando, por
isso, um tipo de educação pré-escolar específico, com a aceitação de elevado número de crianças,
apesar de alguma escassez de meios humanos e materiais.
 
Até 1974,  altura em que se deu a mudança de regime político,  passando a vigorar  um Estado
democrático, as amas, as avós, as creches particulares, "ateliers", salas de guarda de crianças eram
considerados os equipamentos alternativos ao jardim-de-infância mais utilizados, sobretudo nas
zonas mais carenciadas de estabelecimentos.
 
A Constituição de 1975 reconhece, valoriza e apoia, incentivando e fomentando o funcionamento das
instalações de ensino particular e cooperativo, ao mesmo tempo que regulamenta e fiscaliza.
 
Assim, pela Lei n.º 5/77, de 1 de Fevereiro, o Estado estabelece pela 1.ª vez as normas necessárias
para a criação do sistema público de educação pré-escolar.
 
Dá-se início a classes de educação pré-escolar com o objectivo de favorecer o desenvolvimento
harmonioso da criança e de contribuir para corrigir os efeitos da discriminação sociocultural no acesso
escolar.
 
Em 1974-1975, o Ministro da Educação criou bolsas de estudo para as crianças da segunda infância
frequentarem estes estabelecimentos. As bolsas eram atribuídas segundo determinados critérios e as
escolas particulares que não as tivessem deveriam contribuir com uma mensalidade, de acordo com a
capitação do agregado familiar, para que a criança permanecesse no jardim-de-infância.
 
Em 1978, considerando o importante papel do ensino privado, determinou o Ministro da Educação
atribuir subsídios para as crianças frequentarem estabelecimentos particulares de educação pré-
escolar e centros de educação pré-escolar sem fins lucrativos, bem como para a aquisição de material
didáctico.
 
A  Lei  n.º  5/97,  de  10  de  Fevereiro  estabeleceu  a  rede  privada  que  passou  a  integrar  os
estabelecimentos  de  educação  pré-escolar  que  funcionem  no  âmbito  do  ensino  particular  e
cooperativo, onde se desenvolvem actividades regulares de carácter educativo. Podem ser criados
por  pessoas  singulares  ou  colectivas  privadas  e  podem  funcionar  em  regime  de  autonomia
pedagógica.
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Actualmente a rede privada integra os estabelecimentos que funcionem em instituições de ensino
particular e/ou cooperativo (com fins lucrativos): Instituições Particulares de Solidariedade Social,
Misericórdias, Mutualidades ou outras Instituições sem fins lucrativos, que realizem actividades no
domínio da educação e do ensino. 
 
A rede privada sem fins lucrativos é constituída pelos estabelecimentos de educação pré-escolar que
funcionam em Instituições  de  Solidariedade  Social  e  em Instituições  sem fins  lucrativos,  que
desenvolvem actividade  de  educação  e  de  ensino.
 
Para as crianças dos 4 meses aos 3 anos de idade a oferta educativa não formal de educação e
cuidados para a infância é constituída por entidades como a família, os vizinhos, as empregadas
domésticas,  amas não licenciadas,  enquanto que na oferta formal  encontram-se as amas e as
creches.
 
São atendidas em equipamentos de iniciativa pública do Ministério do Trabalho e Solidariedade; de
iniciativa particular, cooperativa, Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) ou outras
instituições sem fins lucrativos, sempre tutelados pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade
Social. 
 
As modalidades de oferta educativa de Educação e Cuidados para a Infância para as crianças do
nascimento até à idade escolar são as seguintes:

Ama é a pessoa que, por conta própria e mediante retribuição, cuida de uma ou mais crianças
(até o máximo de quatro) que não sejam suas, parentes ou afins, por um período de tempo
correspondente ao trabalho ou impedimento dos pais;
As creches são estabelecimentos destinados a acolher crianças da faixa etária compreendida
entre os 0 e os 3 anos de idade e a tutela destes estabelecimentos é da única competência do
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social. Nestes estabelecimentos há a obrigatoriedade
da existência de uma educadora nas salas de creche.
(No entanto e de acordo com a legislação vigente, apesar dos educadores de infância terem
todos a mesma formação académica – licenciatura - a contagem do tempo de serviço dos
educadores a trabalhar em creches, ainda não é reconhecida pelo Ministério da Educação).
Mini- creche é uma organização pequena e de ambiente semelhante ao familiar, incluindo 5-6
crianças;  creches  familiares  é  o  conjunto  de  amas,  não  inferior  a  12  nem superior  a  20,
residentes na mesma zona geográfica, enquadradas técnica e financeiramente pelos Centros
Regionais de Segurança Social do Ministério do Trabalho e Solidariedade, Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa ou Instituições Particulares de Solidariedade Social, com actividades que
se desenvolvem com crianças dos 0 anos de idade à idade regulamentar de ingresso no ensino
básico. O horário é idêntico ao da ama.
As creches funcionam, também, em empresas, cooperativas e associações.

 
De salientar, ainda, o papel de organizações não governamentais que promovem o atendimento à
criança hospitalizada e o desenvolvimento de actividades lúdicas em meios desfavorecidos, como é o
caso do Instituto de Apoio à Criança (IAC), que desenvolve o Programa SOS Criança.
 
Legislação: Lei n.º 5/77
Legislação: Lei n.º 5/97
 
Instituições: Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS)

 
3.14.2. Temas em debate e futuros desenvolvimentos 
 
 
De momento não há temas em debate para o sector privado.

 
3.14.3. Quadro legislativo específico 
 
 
As principais leis gerais da educação pré-escolar privada são:
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Decreto-Lei n.º 553/80, de 21 de Novembro – estatuto do ensino particular e cooperativo;
Decreto-Lei  n.º  119/83,  de  25  de  Fevereiro  –  estatuto  das  Instituições  Particulares  de
Solidariedade Social (IPSS);
Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro – Lei-Quadro da Educação Pré-escolar;
Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de Junho – estabelece o regime jurídico do desenvolvimento e
expansão  da  educação  pré-escolar  e  define  o  respectivo  sistema  de  organização  e
financiamento;
Despacho n.º 156/88, de 28 de Setembro – estabelece a linha de crédito bonificado ao qual
poderão ter acesso os estabelecimentos de ensino particular;
Despacho Conjunto n.º 291/97, de 4 de Setembro – regula a atribuição de apoio financeiro pelo
Estado no domínio das infra-estruturas, equipamentos e apetrechamento dos estabelecimentos
de educação pré-escolar;
Despacho n.º 1058/98, de 17 de Janeiro – estabelecimento de contratos de desenvolvimento
para a educação pré-escolar entre os titulares dos estabelecimentos de ensino particular e o
Ministério de Educação;
Despacho Conjunto n.º  413/99,  de 15 de Maio – define o regime de acesso e normas de
financiamento do sistema de apoio financeiro às IPSS, designado por Fundo de Compensação
Socioeconómico.

 
3.15. Estruturas alternativas
 
 
 
A educação pré-escolar pode desenvolver-se através da operacionalização de diversas modalidades
alternativas que se complementam e articulam, nomeadamente a educação de infância itinerante,
animação infantil e comunitária e actividades de tempos livres, destinadas a compensar carências da
rede nacional de estabelecimentos de educação pré-escolar.
 
A Educação de Infância Itinerante, destina-se a crianças dos 3 aos 5 anos de idade, residentes em
zonas rurais isoladas ou de população dispersa, onde é difícil reunir 15 crianças para que o Ministério
da Educação crie um jardim-de-infância.
 
Este serviço funciona em regime de tempo parcial e é organizado por um educador que se desloca
diariamente a vários pólos ou directamente às famílias, constituindo uma valiosa oportunidade de
desenvolvimento educativo e social das crianças.
 
Esta modalidade tem como objectivos:

possibilitar o acesso de maior número de crianças à educação pré-escolar;
criar alternativas metodológicas e estruturais ao sistema clássico em estabelecimento;
experimentar formas de colaboração mais intensas com os pais e a comunidade.

 
Compete às Direcções Regionais de Educação, em função das necessidades detectadas na sua área,
propor  anualmente  o  número  global  de  educadores  para  a  referida  modalidade,  bem  como
acompanhar os processos de organização, de desenvolvimento e de avaliação desta modalidade
alternativa.
 
Para cada educador de infância é concedido anualmente apoio financeiro para aquisição de material
didáctico e pedagógico.
 
As crianças que frequentam esta modalidade têm as mesmas regalias sociais das que frequentam os
jardins-de-infância.
 
As crianças de 5 anos que vivam em zonas urbanas e suburbanas populosas e carenciadas, sem
acesso a actividades culturais e educativas formais, participam em actividades de Animação Infantil e
Comunitária,  organizadas por  pessoal  qualificado,  destacado pelo  Ministério  da Educação,  em
espaços disponibilizados para o efeito  pela  comunidade local.
 
Esta modalidade tem por objectivos:

proporcionar a todas as crianças a possibilidade de usufruir de actividades específicas visando
a socialização, o desenvolvimento da linguagem, a capacidade de descobrir e de raciocinar;
fazer a vigilância do boletim individual de saúde e o rastreio de competências sensoriais;
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fornecer um suplemento alimentar;
colaborar em actividades conjuntas com a escola básica e outros serviços para a infância
existentes na zona;
promover o trabalho com os pais e a comunidade, sensibilizando-os para a criança, enquanto
pessoa.

 
As Actividades de Tempos Livres são destinadas a crianças dos 3 aos 5 anos, que não têm onde ficar
até que os pais regressem do trabalho, dependendo da responsabilidade do Ministério do Trabalho e
da  Solidariedade  Social.  Têm  carácter  sociocultural  e  são,  com  frequência,  organizados  por
associações  voluntárias,  ligadas  às  Instituições  Particulares  de  Solidariedade  Social.  Estas
actividades  podem  ser,  também,  frequentadas  por  crianças  do  1.º  ciclo  do  ensino  básico.
 
Os Ministérios da Educação e do Trabalho e da Solidariedade Social, na qualidade de promotores da
educação pré-escolar, estabelecem protocolos específicos de cooperação com a Associação Nacional
dos Municípios, as Instituições Particulares de Solidariedade Social, as Misericórdias e Mutualidades
que dispõem de creches e jardins-de-infância.
 
O Ministério da Justiça possui creches e jardins-de-infância e programas de apoio destinados aos
filhos de mulheres presas ou crianças em situação de risco.
 
A  participação  da  sociedade  no  processo  educativo  deverá  assumir  grande  empenhamento,
começando  pela  participação  das  famílias  na  elaboração  dos  projectos  educativos  dos
estabelecimentos e pela colaboração, através das Associações de Pais e Encarregados de Educação,
na direcção dos estabelecimentos de educação pré-escolar e em actividades educativas de animação
e atendimento.
 
Instituições: Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS)

 
3.16. Estatísticas
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Quadro 1. Crianças inscritas e estabelecimentos de educação pré-escolar, por natureza do 
estabelecimento (1) 

 

2006/2007(a) – Portugal 
Natureza do estabelecimento 

Estabelecimentos Crianças inscritas 

Total 6 939 263 031 

 979 731 377 4 ocilbúP

 250 521 661 2 )b( odavirP

Rede do Ministério da Educação 5 613 178 599 

 740 431 707 4 ocilbúP

 255 44 609 )b( odavirP

Rede de Outros Ministérios 1 326 84 432 

 239 3 66 ocilbúP

 005 08 0621 odavirP

 

Observações: 

(1) Cada estabelecimento de ensino é contado tantas vezes quantos os ensinos que ministra. 

(a) Dados preliminares. 

(b) Inclui informação relativa a estabelecimentos de educação e ensino com Planos de Estudos 

Estrangeiros. 

Fonte:  

GEPE – Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação Recenseamento Escolar 2006/2007 

Quadro 2. Pessoal Docente da educação pré-escolar  

 

  odavirP e ocilbúP etnenitnoC

2005/2006 
 

Educadores de  Infância 

Total  15 315 

Fonte:  

GEPE – Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação Recenseamento Escolar 2005/2006;  
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Quadro 3. Alunos e Pessoal Docente, por nível de Educação/Ensino – Relação 
Criança/Educador 

 

 serehluM e snemoH – odavirP e ocilbúP lagutroP
 

2006/2007 (a) 
Nível de  Educação/Ensino 

Relação Criança/Educador 

Educação  Pré-Escolar 15,4 

Observações: 

Dados preliminares. 

Fonte:  

GEPE – Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação 

Recenseamento Escolar 2006/2007. 
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Quadro 4. Estabelecimentos de Ensino, Segundo a Natureza e a Tipologia do 
Estabelecimento, por escalão de Dimensão 

  odavirP e ocilbúP etnenitnoC

2006/2007 

Natureza 
Escalão  JI 

Total  4634 

0 - 4 alunos 74 

5 - 9 alunos 322 

10 - 14 alunos 497 

15 - 19 alunos 536 

20 - 24 alunos 653 

25 - 29 alunos 403 

30 - 39 alunos 328 

40 - 49 alunos 560 

50 - 59 alunos 302 

60 - 69 alunos 299 

70 - 79 alunos 285 

80 - 89 alunos 93 

90 - 99 alunos 95 

100 -124 alunos 98 

125 -149 alunos 45 

150 -199 alunos 37 

200 -299 alunos 6 

300 -399 alunos 1 

Fonte:  

GEPE – Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação 

Recenseamento Escolar 2006/2007. 
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Organização do Sistema Educativo em Portugal, 2006/07 

ENSINO BÁSICO ENSINO BÁSICO ENSINO UNIVERSITÁRIOCURSOS CIENTÍFICO-
HUMANÍSTICOS

CURSOS TECNOLÓGICOS /
CURSOS ARTÍSTICOS ESPECIALZADOS /

CURSOS PROFISSIONAIS
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA

ENSINO POLITÉCNICO
CT

4 1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 10 

PT 
1.° ciclo 2.° ciclo 3.° ciclo 

JARDIM DE INFÂNCIA 

Educação pré-primária – CITE 0 

(pelo qual o Ministério da Educação é responsável)

Educação pré-primária – CITE 0   (pelo qual o 

Ministério da Educação não é responsável)

Primária – CITE 1 Estrutura única – CITE 1 + CITE 2 

(não há distinção institucional entre CITE 1 e 2)

Secundário geral inferior – CITE 2 

(incluindo pré-profissional)

Secundário inferior profissional – CITE 2 

Secundário geral superior – CITE 3 Secundário superior profissional – CITE 3 

Pós-secundário não superior – CITE 4 

Ensino superior – CITE 5A Ensino superior – CITE 5B 

Correspondência aos níveis CITE: CITE 0 CITE 1 CITE 2 

Ensino obrigatório a tempo inteiro Ensino obrigatório a tempo parcial 

Cursos a tempo parcial ou de combinação escola-trabalho Ano suplementar 

Experiência profissional obrigatória + duração Estudos noutro país -/n/-

Fonte: Eurydice.

4. ENSINO BÁSICO
 

 

 
Em Portugal, desde 1986 com a Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro),
a designação de ensino básico engloba o ensino primário e uma parte do ensino secundário, tem a
duração de 9 anos e compreende três ciclos: 1.º ciclo – 4 anos; 2.º ciclo – 2 anos e 3.º ciclo – 3 anos.

 
4.1. Resenha histórica
 
 
 
Período de 1910 a 1950 
 
Quando Portugal entra no regime republicano, em Outubro de 1910, uma das tarefas urgentes a
encetar foi a reforma do ensino primário, ocorrida em Março de 1911, englobando o ensino infantil e o
ensino normal primário, numa tentativa de, através da legislação produzida, resolver o grave problema
do analfabetismo.
 
Assim,  o  ensino  primário  foi  dividido  em  três  graus,  elementar,  complementar  e  superior,
circunscrevendo  a  obrigatoriedade  aos  3  anos  do  ensino  primário  elementar.
 
Na reforma de 1919, o ensino primário passa a ter 5 anos de ensino obrigatório, (dos 7 aos 12 anos),
mas, com o golpe militar de 1926, que deu origem ao início da ditadura, o ensino primário elementar
foi  reduzido para 4 anos, considerando-se os três primeiros como a verdadeira base do ensino
primário, onde se ensinava a ler, escrever e contar correctamente. O 4.º ano destinava-se a fornecer
os conhecimentos indispensáveis a todos os alunos que não desejassem continuar os estudos.
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Em 1936 desaparece o grau complementar,  criam-se nas zonas rurais postos de ensino,  cujos
mestres – regentes escolares – possuíam reduzidas habilitações e o analfabetismo deixa de ser uma
prioridade.
 
Paralelamente  cria-se  a  Mocidade Portuguesa,  organismo oficial  de  juventude dependente  do
Ministério da Educação, destinado a "estimular o desenvolvimento da capacidade física, a formação
do carácter e a devoção à Pátria no sentimento da ordem, no gosto da disciplina e no culto do dever
cumprido" e que marcou a imagem do Estado Novo no âmbito da educação.
 
Período de 1950 a 1960
 
Nesta década verifica-se um processo de acomodação do sistema de ensino vigente desde a década
de 30 à realidade socioeconómica do pós-guerra e consolida-se a escola nacionalista.
 
Em 1952 é lançado o Plano de Educação Popular,  cujas medidas se destinavam a combater o
analfabetismo, que atingia uma taxa de 40%, reforçando, assim, a obrigatoriedade escolar.
 
Em 1956,  a  escolaridade obrigatória  aumenta  para  4  anos para  os  alunos do sexo masculino,
alargando-se ao sexo feminino  em 1960.
 
Período de 1960 a 1974 
 
Na década de 60 o debate sobre o atraso educacional é retomado e generaliza-se a ideia de que é
necessário haver estudos mais longos, levando o governo a alterar a política educativa ao aumentar
para seis anos a escolaridade obrigatória. O ensino primário dividiu-se em 2 ciclos: elementar com 4
anos e o complementar com 2 anos, aplicável aos alunos que, a partir do ano lectivo 1964/65, se
matriculassem no 1.º ano de escolaridade.
 
Paralelamente ao ciclo complementar primário, aparece a telescola (ensino televisivo) e, em 1967/68,
o ciclo preparatório do ensino secundário, que vai substituir os dois primeiros anos do ensino liceal e
do ensino técnicoprofissional.
 
Estas  3  modalidades  de  ensino  básico  apresentavam  significativas  diferenças  curriculares  e
organizativas e nas habilitações científicas e pedagógicas dos professores que eram chamados a
leccionar os ciclos.
 
O ciclo preparatório do ensino secundário era definido no Estatuto, que foi aprovado em 1968, como
uma forma de alargamento da cultura de base no prosseguimento de estudos e como um processo de
orientação dos alunos nas respectivas opções escolares, apresentando inovações importantes em
relação ao ensino tradicional.
 
O plano de estudos estava organizado em 5 conjuntos: 

Formação Espiritual e Nacional (Língua Portuguesa, História e Geografia de Portugal, Moral e
Religião;
Formação Científica (Matemática e Ciências da Natureza);
Formação Plástica (Desenho e Trabalhos Manuais);
Actividades Musicais e Gimnodesportivas (Educação Musical e Educação Física);
Línguas Estrangeiras (Francês ou Inglês).

 
Nos programas e nas metodologias recomendava-se um ensino e aprendizagem de carácter activo e
prático, adequado aos interesses e experiências dos alunos, estimulando o trabalho de grupo e a
cooperação, assim como a coordenação interdisciplinar.
 
Os programas admitiam margens de liberdade na organização sequencial das matérias. Previa-se a
existência de aulas de recuperação, 2 horas semanais por disciplina.
 
No final do ciclo realizavam-se exames nas disciplinas dos conjuntos A, B, E.
 
O ensino era ministrado em regime de separação de sexos, situação que só terminaria em 1972.
 
As condições de ensino eram deficitárias, devido à falta de instalações e equipamento apropriado e
devido aos atrasos na colocação dos professores.
 
O  currículo  do  ciclo  preparatório  TV  era  idêntico  ao  do  ciclo  preparatório,  excepto  na  língua
estrangeira,  em  que  se  ensinava,  apenas,  o  Francês.
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Os períodos lectivos repartiam-se por aulas de emissão, com a duração de 20 minutos, aulas de
exploração e aulas sem emissão, destinadas à área de Ciências.
 
A partir de 1972-1973 criaram-se postos oficiais, com professores monitores, que possuíam como
habilitação o curso do ensino secundário, o curso do Magistério Primário ou habilitação superior. 
 
O ciclo complementar do ensino primário e o ciclo preparatório TV destinavam-se, preferencialmente,
às populações rurais e suburbanas, enquanto o ciclo preparatório do ensino secundário foi lançado
em zonas urbanas.
 
Iniciava-se, assim, uma abertura do sistema educativo a todas as camadas da população, que viria a
concretizar-se na Lei n.º 5/73, de 25 de Julho, com grande alteração na estrutura do ensino básico,
prevendo uma escolaridade obrigatória de 8 anos, sendo os 4 primeiros ministrados em escolas
primárias e os 4 restantes em escolas preparatórias. A Lei visava uma nova reforma do sistema
educativo que, pela 1.ª vez, introduzia o conceito de democratização do ensino.
 
Obstáculos de natureza política e de recursos humanos e materiais, nomeadamente carências de
instalações e ausência de professores habilitados, impediram a execução plena da Lei.
 
Período de 1974 a 1998 
 
Após a revolução de 25 de Abril de 1974, que repõe o estado democrático, o primeiro objectivo foi
assegurar o cumprimento da escolaridade obrigatória de 6 anos, que passa a compreender o ensino
primário e o ensino preparatório.
 
Apesar de conflitos sociais e ideológicos próprios do momento, verifica-se grande mobilização e
participação  no  sector  do  ensino,  sendo  de  assinalar  algumas  transformações  significativas,
principalmente  a  nível  de  alteração  de  conteúdos  programáticos.
 
Os 4 anos do ensino primário são organizados em fases de aprendizagem, com a duração de 2 anos
cada uma, a funcionar em regime experimental; a avaliação dos alunos, ao realizar-se no fim de cada
fase, impedia que houvesse reprovações no final dos 1.º e 3.º anos de escolaridade. O regime de
fases, baseado no desenvolvimento psicológico da criança, foi considerado uma orientação desejável,
pois iria permitir melhor conhecimento dos alunos e estimular a individualização da acção educativa.
No 5.º e 6.º anos mantêm-se as 3 modalidades – ciclo complementar primário (extinto em 1979),
ensino preparatório e ensino preparatória TV, concorrendo todos para o alargamento da frequência a
um maior número de alunos e para o aproveitamento dos recursos existentes.
 
Os  programas  do  ensino  primário  elementar  sofreram  uma  profunda  revisão,  com  inovações
significativas quanto aos conteúdos e métodos, tendo vigorado desde o ano lectivo de 1975-76 até ao
ano lectivo de 1979-80. Em 1978 foi aprovado um novo programa que foi experimentado num número
limitado de escolas e generalizado no ano lectivo de 1980-81, cuja revisão incidira especialmente na
área "Meio Físico e Social".
 
Apelava para a interdisciplinaridade, concedendo aos professores a iniciativa para serem eles a
estruturar os blocos lectivos.
 
O  estatuto  do  professor  foi  melhorado  e  dignificado,  podendo  participar  na  gestão  escolar  e
promoveram-se  cursos  de  actualização.
 
Apesar  destas  inovações  pedagógicas,  os  equipamentos  escolares  e  o  material  didáctico  era
insuficiente ou inexistente em muitas escolas, tendo havido necessidade de construir 15000 salas de
aula até 1980-1981.
 
O cumprimento  efectivo  da  escolaridade  obrigatória  é  apoiado  por  várias  medidas  de  auxílio
socioeconómico, nomeadamente o transporte escolar, o suplemento alimentar, o alojamento e o
auxílio económico às famílias.
 
No ciclo  preparatório  do  ensino  secundário,  o  plano  curricular  incluía  a  área  de  comunicação
(Português,  Iniciação à Língua Estrangeira,  Matemática,  Educação Visual,  Educação Musical  e
Educação Física), e a área de experiência (Estudos Sociais/História, Ciências da Natureza, Trabalhos
Manuais e Religião).
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As línguas estrangeiras de oferta eram o Francês, Inglês ou Alemão.
 
A disciplina de História e Geografia de Portugal no 1.º ano foi substituída por Estudos Sociais.
 
As aulas de recuperação foram suspensas, devido aos fracos resultados.
 
Foi atribuída grande importância ao desenvolvimento das capacidades de análise e de síntese, ao
estímulo  da  criatividade,  da  livre  crítica,  do  sentido  de  responsabilidade  e  da  capacidade  de
integração  em grupo.
 
Em 1986 é publicada a Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro), que
estabelece  o  direito  à  educação  e  à  cultura  e  garante  o  direito  a  uma  efectiva  igualdade  de
oportunidades  no  acesso  e  sucesso  escolares.
 
Tem por âmbito geográfico a totalidade do território, Continente e regiões autónomas, Açores e
Madeira, mas deve ter uma expressão flexível e diversificada, de modo a abranger a generalidade dos
países e dos locais em que vivam comunidades de portugueses.
 
Refere, ainda, que ao Estado não pode atribuir-se o direito de programar a educação e a cultura
segundo quaisquer directrizes filosóficas, estéticas, políticas ou religiosas. O ensino público não é
confessional,  sendo garantido o  direito  de criação de escolas  particulares  e  cooperativas  pela
Constituição da República  Portuguesa de 1976.  
 
Determinou o alargamento da escolaridade obrigatória para 9 anos, compreendendo o ensino básico
3 ciclos sequenciais,  conferindo a cada um a função de completar,  aprofundar e alargar o ciclo
anterior,  numa  perspectiva  de  unidade  global.  Esta  medida  abrangeu  as  crianças  que,  tendo
completado 6 anos até 15 de Setembro, se inscreveram no 1.º ano de escolaridade, a partir do ano
lectivo de 1987-88.
 
De acordo  com os  objectivos  definidos  para  o  ensino  básico  pela  Lei  de  Bases,  em 1989-90
estabelece-se uma reforma curricular em cada um dos ciclos, assim como as linhas de orientação dos
novos planos de estudos (Decreto-Lei n.º 286/89, de 29 de Agosto). O currículo é organizado segundo
os seguintes princípios gerais:

valorização do ensino e aprendizagem da língua materna;
valorização da formação pessoal e social, assegurada especialmente pela área pluridisciplinar
de Desenvolvimento Pessoal e Social;
iniciação a uma língua estrangeira desde o 1.º ciclo, conferindo um ensino e aprendizagem
estruturado e sequencial das línguas estrangeiras;
integração de actividades de complemento curricular,  visando utilizar  de forma criativa  e
formativa os tempos livres dos alunos;
adopção  de  uma  perspectiva  interdisciplinar  e  integradora  de  saberes  e  competências
desenvolvidas por cada uma das disciplinas e pela Área-Escola;
adopção de um sistema de avaliação que pretende promover o sucesso de todos os alunos, de
acordo com os diferentes ritmos de desenvolvimento e progressão.

 
No quadro da gestão escolar, a partir de 1975 surgiu uma regulamentação inovadora para as escolas
básicas de 2.º e 3.º ciclos, através do Decreto-Lei n.º 769-A/76, de 23 de Outubro, que regulava o
processo democrático de eleição e participação, de composição e atribuições dos novos órgãos de
gestão, em substituição do director ou reitor.
 
Em 1991, embora em regime experimental, outro modelo de direcção, gestão e administração escolar
apareceu (Decreto-Lei n.º 172/91, de 10 de Maio), tendo como aspectos essenciais o reforço da
dimensão participativa da comunidade escolar e local, a prevalência da dimensão pedagógica sobre a
dimensão administrativa e a sua aplicação ao 1.º ciclo, cujos estabelecimentos foram agrupados por
áreas geográficas. A gestão financeira destas escolas continuou a ser exercida pelas autarquias.
 
Após alterações ao modelo experimental, foi publicado o Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio,
alterado pela Lei n.º 24/99, de 22 de Abril, que determinou o regime de autonomia, administração e
gestão  dos  estabelecimentos  públicos  da  educação pré-escolar  e  dos  ensino  básico  e  ensino
secundário.
 
Em 2001, foram definidos os princípios orientadores de uma nova organização e gestão do currículo
do ensino básico, bem como da avaliação das aprendizagens (Decreto-Lei n.º 6/01, de 18 Janeiro).
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A aplicação deste Decreto-Lei produziu efeitos no ano lectivo 2001-2002 para o 1.º e 2.º ciclos (do 1.º
ao 6.º anos de escolaridade) do ensino básico e, a partir do ano lectivo de 2002-2003, alargou-se ao
3.º ciclo (do 7.º ao 9.º anos de escolaridade) até ao ano lectivo de 2004-2005.
 
A reorganização curricular do ensino básico contribuiu para a construção de um currículo nacional
assente  no  desenvolvimento  de  um  eixo  comum  que  articula  saberes  de  referência  com  as
competências  de  saída  do  ensino  básico.
 
O currículo  nacional  estabelece  um conjunto  de  aprendizagens  e  competências  essenciais  e
estruturais assentes num processo flexível de procura de respostas diferenciadas e adequadas às
necessidades e características de cada aluno, escola ou região, no sentido do aprender a aprender.
 
Cada escola, dentro dos limites do currículo nacional, pode organizar e gerir autonomamente todo o
processo de ensino e aprendizagem adequando-o aos seus alunos na tradução de componentes
locais e regionais e construindo o seu próprio projecto curricular.
 
Definiu-se um conjunto de competências - competências gerais a desenvolver ao longo do ensino
básico, competências específicas que dizem respeito a cada uma das áreas disciplinares e disciplinas
- no conjunto dos três ciclos e em cada um deles, compreendendo conhecimentos, capacidades e
atitudes, que, desenvolvidas integradamente, permitem aos alunos a utilização dos conhecimentos em
situações diversas.
 
Para além da formulação de competências, a reorganização curricular contemplou diversos aspectos
inovadores, nomeadamente:

coerência e sequencialidade entre os três ciclos do ensino básico e articulação destes com o
ensino secundário;
nova gestão da carga horária semanal dos alunos;
criação de três novas áreas curriculares não disciplinares – estudo acompanhado, área de
projecto e Formação Cívica;
introdução da Educação para  a  Cidadania  e  utilização das Tecnologias  da Informação e
Comunicação  em  todos  os  anos  do  ensino  básico  como  áreas  transversais  a  todas  as
disciplinas e áreas do currículo;
obrigatoriedade da aprendizagem de uma segunda língua estrangeira no 3.º ciclo;
valorização das aprendizagens experimentais nas diferentes áreas e disciplinas, em particular
no ensino das ciências.

 
Desde 1997, tem havido a preocupação em desenvolver itinerários diversificados de educação e
formação para assegurar o cumprimento da escolaridade básica de 9 anos, os quais aparecem
associados a uma formação que permita aos jovens desempenhos profissionais mais qualificados.
 
Assim, sob a responsabilidade conjunta dos Ministros da Educação e do Trabalho e Solidariedade,
foram regulamentados cursos de educação e formação de níveis de qualificação I e II, com uma
estrutura, organização e desenvolvimento curricular próprios.
 
Estes cursos destinam-se a jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 18 anos, em risco de
abandono escolar ou que entraram precocemente no mercado do trabalho, que não tendo concluído
os 1.º, 2.º ou 3.º ciclos do ensino básico, pretendem obter, em simultâneo, o respectivo diploma e uma
qualificação profissional.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 115-A/98
Legislação: Decreto-Lei n.º 172/91
Legislação: Decreto-Lei n.º 286/89
Legislação: Decreto-Lei n.º 6/01
Legislação: Decreto-Lei n.º 769-A/76
Legislação: Lei n.º 24/99
Legislação: Lei n.º 46/86
Legislação: Lei n.º 5/73
 
Instituições: Ministério da Educação (ME)
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4.2. Temas em debate e futuros desenvolvimentos
 
 
 
Em 2005 tomou posse o XVII Governo Constitucional, cujo programa aposta em mudanças estruturais
de modo a conseguir uma educação de qualidade para todos, apontando como principais metas:

reduzir para metade o insucesso escolar nos ensino básico e ensino secundário;
duplicar a frequência de jovens em cursos tecnológicos e profissionais de ensino secundário;
tornar obrigatório o ensino experimental das ciências em todo o ensino básico;
tornar obrigatória a frequência de ensino ou formação profissional para todos os jovens até aos
18 anos;
introduzir obrigatoriamente a Educação Sexual integrada na área de Educação para a Saúde,
abordada nas áreas curriculares não disciplinares no ensino básico;

 
4.3. Quadro legislativo específico
 
 
 
Directamente relacionados com a organização pedagógica e administrativa dos estabelecimentos de
ensino, surgem em 1989 e 1998 dois documentos no âmbito do regime de autonomia, direcção e
gestão das escolas:

Decreto-Lei n.º 43/89, de 3 de Fevereiro – defineo regime jurídico de autonomia das escolas
oficiais dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário;
Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio, com alterações introduzidas pela Lei n.º 24/99, de 22 de
Abril, e demais legislação complementar – aprova o regime de autonomia, administração e
gestão dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensino básico e ensino
secundário, bem como dos respectivos agrupamentos;
No âmbito da reorganização curricular do ensino básico foi publicado o Decreto-Lei n.º 6/01, de
18 de Janeiro, rectificado pela Declaração n.º 4-A/01, de 28 de Fevereiro e com alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 209/02, de 17 de Outubro.

 
Cabe, ainda, referir a seguinte legislação de apoio ao desenvolvimento do ensino básico:

Despacho n.º 43/SERE/90, de 29 de Junho – estabelece a obrigatoriedade de utilização da
caderneta escolar;
Decreto-Lei n.º 35/90, de 25 de Janeiro – Define o regime de gratuitidade da escolaridade
obrigatória (revoga o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 301/84, de 7 de Setembro, cuja redacção foi
alterada pelo artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 243/87, de 15 de Junho);
Decreto-Lei n.º 372/90, de 27 de Novembro, com alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º
80/99, de 16 de Março – regulamenta o regime de constituição dos direitos e deveres a que
ficam subordinadas as associações de pais e encarregados de educação;
Despacho Conjunto n.º 48/SEAE/SERE/91, de 20 de Abril – cria o ensino básico Mediatizado;
Decreto-Lei n.º 319/91, de 23 de Agosto – estabelece o regime educativo especial aplicável aos
alunos com necessidades educativas especiais. (Revoga o Decreto-Lei n.º 174/77, de 2 de
Maio, e o Decreto-Lei n.º 84/78, de 2 de Maio);
Decreto-Lei n.º 190/91, de 17 de Maio – cria nos estabelecimentos de educação e ensino
públicos os serviços de psicologia e orientação;
Decreto-Lei n.º 301/93, de 31 de Agosto – estabelece o regime de matrícula e frequência no
ensino básico obrigatório;
Despacho n.º 60/SEEI/96, de 19 de Novembro – define as condições em que pode ser iniciada
a aprendizagem de uma língua estrangeira no 1.º ciclo;
Despacho Conjunto n.º 105/97, de 1 de Julho – estabelece o regime aplicável à prestação de
serviços de apoio educativo;
Decreto-Lei n.º 328/97, de 27 de Novembro – define o estatuto do dirigente associativo juvenil;
Decreto-Lei n.º 1/98, de 2 de Janeiro – altera o Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância
e dos Professores dos ensino básico e ensino secundário (aprovado pelo Decreto-Lei nº 139-
A/90, de 28 de Abril);
Lei n.º 159/99, de 14 Setembro, que estabelece o quadro de transferência de atribuições e
competências para as autarquias locais;
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Decreto Regulamentar nº 12/2000, de 29 de Agosto, que fixa os requisitos necessários para a
constituição de agrupamentos de estabelecimentos de educação pré-escolar e do ensino básico
, bem como os procedimentos relativos à sua criação e funcionamento e altera o regime de
autonomia e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensino
básico e ensino secundário;
Decreto-Lei n.º 209/2002, de 17 de Outubro, que introduz alterações ao artigo 13º e aos anexos
I, II e III do Decreto-lei nº 6/01, de 18 de Janeiro, que estabelece os princípios orientadores da
organização e da gestão curricular do ensino básico, bem como a avaliação das aprendizagens
e do processo de desenvolvimento do currículo nacional;
Lei n.º 30/02, de 20 de Dezembro – aprova o estatuto do aluno do ensino não superior;
Decreto-Lei  n.º  7/03,  de  15  de  Janeiro  –  (alterado  pela  Lei  n.º  41/03,  de  22  de  Agosto)
–regulamenta os conselhos municipais de educação e aprova o processo de elaboração da
carta educativa, transferindo competências para as autarquias;
Despacho Conjunto n.º 373/02, de 23 de Abril com alterações introduzidas pelo Despacho n.º
13765/04, de 13 de Julho – estabelece as normas a observar na matrícula e sua renovação, na
distribuição dos alunos, no período de funcionamento dos cursos e na constituição das turmas
pelas escolas e agrupamentos de escolas do ensino básico e secundário, públicas, particulares
e cooperativas, com contratos de associação e as diferentes modalidades de ensino nelas
ministradas;
Despacho Normativo n.º 1/05, de 5 de Janeiro – estabelece os princípios e os procedimentos a
observar na avaliação das aprendizagens e das competências dos alunos dos três ciclos do
ensino básico;
Despacho Conjunto n.º 105-A/05, de 2 de Fevereiro (revogado pelo Despacho n.º 25 650/06, de
19 de Dezembro) – aprova o regulamento do Programa Escola Segura, que visa prevenir, evitar
e reduzir a violência e insegurança no meio escolar;
Despacho n.º 5 208/05, de 10 de Março, revogado pelo Despacho n.º 5 002/06, de 3 de Março –
estabelece  a  avaliação  aferida,  a  realizar  no  final  dos  1.º  e  2.º  ciclos  do  ensino  básico,
destinando-se a avaliar o desenvolvimento do currículo nacional, no sentido de melhorar a
qualidade das aprendizagens e reforçar a confiança social no sistema educativo;
Despacho n.º 14 753/05 (2ª série), de 5 de Julho, aprova o programa de generalização do
ensino de inglês no 1º ciclo do ensino básico bem como o regulamento que define o regime de
acesso ao financiamento do respectivo programa, a conceder pelo Ministério da Educação;
Despacho Normativo n.º 50/05, de 9 de Novembro – define, no âmbito da avaliação sumativa
interna, princípios de actuação e normas orientadoras para a implementação, acompanhamento
e avaliação dos planos de recuperação, de acompanhamento e de desenvolvimento como
estratégia de intervenção com vista ao sucesso educativo dos alunos do ensino básico;
Decreto-Lei n.º 227/05, de 28 Dezembro - define o novo regime de concessão de equivalência
de habilitações estrangeiras dos ensino básico e ensino secundário, revogando parcialmente o
Decreto-Lei n.º 219/97, de 20 de Agosto;
Despacho Normativo n.º 1/06, de 6 de Janeiro (revoga o Despacho n.º 22/SEEI/96, de 20 de
Abril)–  regulamenta  a  constituição,  funcionamento  e  avaliação de  turmas com percursos
curriculares alternativos;
Despacho Normativo n.º 7/06, de 6 de Fevereiro – estabelece, no âmbito da organização e
gestão  do  currículo  nacional,  princípios  de  actuação  e  normas  orientadoras  para  a
implementação, acompanhamento e avaliação das actividades curriculares e extracurriculares
específicas a desenvolver pelas escolas e agrupamentos de escolas no domínio do ensino da
língua portuguesa como língua não materna;
Despacho Normativo n.º 18/06, de 14 de Março - introduz alterações ao Despacho Normativo
n.º 1/05, de 5 de Janeiro sobre o estabelecimento dos princípios e procedimentos a observar na
avaliação das aprendizagens e competências dos alunos dos três ciclos do ensino básico;
Despacho n.º 12591/06 (2ª série), de 16 de Junho - define as normas a observar no período de
funcionamento dos estabelecimentos do pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico, bem como
na oferta de actividades de animação ede apoio à famíliae deenriquecimento curricular;
Despacho n.º 13 599/2006, de 28 de Junho – determina a organização do horário semanal de
trabalho do pessoal  docente do pré-escolar  e dos ensino básico e ensino secundário e a
ocupação plena dos tempos escolares dos alunos dos ensino básico e ensino secundário;
Lei n.º 47/06, de 28 Agosto - define o regime de avaliação, certificação e adopção aplicável aos
manuais escolares do ensino básico e secundário, bem como os princípios e objectivos a que
deve obedecer o apoio sócio-educativo relativamente à aquisição e ao empréstimo de manuais
escolares;
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Despacho  Normativo  n.º  5/07,  de  10  de  Janeiro  -  introduz  alterações  aos  Despachos
Normativos n.º 1/05, de 5 de Janeiro e n.º 18/06, de 14 de Março, sobre o sistema de avaliação
dos alunos no ensino básico; 
Despacho n.º 546/07, de 11 de Janeiro - cria o Programa Nacional de Ensino do Português no
1º ciclo do ensino básico (PNEP);
Despacho n.º 2351/07, de 14 de Fevereiro - determina, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 6/01 de 18
de Janeiro, que as provas de aferição devam ser aplicadas anualmente ao universo dos alunos
no final  do 1º  e 2º  ciclos do ensino básico,  nas escolas públicas e no ensino particular  e
cooperativo. Revoga o Despacho n.º 5 002/06 (2ª série), de 3 de Março;
Decreto-Lei n.º 15/07, de 19 Janeiro – sétima alteração do Estatuto da Carreira dos Educadores
de Infância e dos Professores dos Ensino Básico e Ensino Secundário, aprovado pelo Decreto-
Lei  n.º  139-A/90,  de 28 de Abril,  e  alteração do regime jurídico da formação contínua de
professores, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 249/92, de 9 de Novembro.

 
4.4. Objectivos gerais
 
 
 
Em Portugal, o ensino básico – universal, obrigatório e gratuito tem, desde 1986, a duração de nove
anos e compreende três ciclos sequenciais: 
 
O 1.º ciclo compreende quatro anos de escolaridade, proporciona um ensino globalizante, com um
único professor, eventualmente acompanhado por outros técnicos de educação para actividades
especiais.
 
O 2.º ciclo compreende dois anos de escolaridade, proporciona um ensino organizado por áreas
pluridisciplinares, cada uma estando a cargo de um ou de vários professores.
 
O 3.º  ciclo  compreende três  anos  de  escolaridade e  organiza-se  por  disciplinas  ou  grupos  de
disciplinas,  estando cada uma a  cargo  de  um professor.
 
A articulação entre os ciclos obedece a uma sequencialidade progressiva de objectivos, programas e
metodologias de ensino/aprendizagem, de modo a que cada ciclo complete, aprofunde e alargue o
ciclo anterior, numa perspectiva de unidade global do ensino básico.
 
De acordo com os artigos 7.º e 8.º da Lei de Bases do Sistema Educativo, são objectivos do ensino
básico:

assegurar uma formação geral comum a todos os portugueses, que lhes garanta a descoberta e
o desenvolvimento dos seus interesses e aptidões, capacidades de raciocínio, memória, espírito
crítico, criatividade, sentido moral e sensibilidade estética, promovendo a realização individual
em harmonia com os valores da solidariedade social;
assegurar que nesta formação sejam equilibradamente interrelacionados o saber e o saber
fazer, a teoria e a prática, a cultura escolar e a cultura do quotidiano;
proporcionar o desenvolvimento físico e motor, valorizar actividades manuais e promover a
educação artística, de modo a sensibilizar para as diversas formas de expressão estática,
detectando e estimulando aptidões nestes domínios;
proporcionar a aprendizagem de uma primeira língua estrangeira e a iniciação de uma segunda;
proporcionar a aquisição dos conhecimentos basilares que permitam o prosseguimento de
estudos ou a inserção do aluno em esquemas de formação profissional, bem como facilitar a
aquisição e o desenvolvimento de métodos e instrumentos de trabalho pessoal e em grupo,
valorizando a dimensão humana do trabalho;
formar a consciência nacional aberta à realidade concreta numa perspectiva de humanismo
universalista, de solidariedade e de cooperação internacional;
desenvolver o conhecimento e o apreço pelos valores característicos da identidade, língua,
história e cultura portuguesas;
proporcionar aos alunos experiências que favoreçam a sua maturidade cívica e socioafectiva,
criando neles atitudes e hábitos positivos de relação e cooperação, quer no plano dos vínculos
de família, quer no da intervenção consciente e responsável na realidade circundante;
proporcionar a aquisição de atitudes autónomas, visando a formação de cidadãos civicamente
responsáveis e democraticamente intervenientes na vida comunitária;
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assegurar às crianças com necessidades educativas específicas, devidas, designadamente, a
deficiências  físicas  e  mentais,  condições  adequadas  ao  seu  desenvolvimento  e  pleno
aproveitamento das suas capacidades;
formar o gosto por uma constante actualização de conhecimentos;
participar  no processo de informação e orientação educacionais  em colaboração com as
famílias;
proporcionar, em liberdade de consciência, a aquisição de noções de educação cívica e moral;
criar condições de promoção do sucesso escolar e educativo a todos os alunos.

 
4.5. Acessibilidade geográfica
 
 
 
Criada pelo Despacho Conjunto n.º 19/SERE/SEAM/90, de 6 de Março, a escola básica integrada,
constitui um modelo de escola que pretende reunir numa única organização escolar os três ciclos do
ensino básico e, sempre que possível, a educação pré-escolar numa ou em diversas instalações,
congregadas à volta de uma escola - sede. 
 
A  reunião  de  vários  ciclos  permite  maior  rentabilização  dos  recursos  materiais  e  humanos,
promovendo uma união de esforços à volta de um projecto educativo comum e pode contribuir para
quebrar o isolamento das escolas.
 
Entre  os  anos  lectivos  de  1996/1997  e  de  1998/1999  foi  experimentada  uma  outra  forma  de
relacionamento entre escolas dos três ciclos do ensino básico e da educação pré-escolar situadas em
zonas de graves carências socioeconómicas e culturais, de elevada frequência de alunos integrados
em programas de apoio de educação especial e/ou com necessidades de integração multicultural – os
Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP).
 
Em 2000, iniciou-se um processo de reordenamento da rede educativa agrupando estabelecimentos
públicos de educação pré-escolar e do ensino básico, designados por agrupamentos de escolas,
(Decreto Regulamentar n.º 12/00, de 29 de Agosto), baseados em dinâmicas locais de associação,
como uma das estratégias adoptadas no intuito de anular situações de isolamento e de dispersão de
escolas de pequena dimensão, garantindo, ao mesmo tempo, coerência e continuidade entre os
diferentes ciclos da educação básica.
 
O agrupamento de escolas representa uma unidade organizacional,  dotada de órgãos próprios,
podendo integrar estabelecimentos de educação pré-escolar e de um ou mais ciclos do ensino básico
, em articulação vertical, ou estabelecimentos do mesmo nível de ensino, em articulação horizontal,
geograficamente próximos, com projectos pedagógicos comuns e articulados, e percursos educativos
integrados. 
 
O conceito de escola-organização liga-se a este tipo de comunidades educativas, concorrendo todas
as escolas intervenientes para a articulação de espaços e de recursos e para a optimização de meios
humanos e materiais, com o objectivo de promover uma visão integrada da escolaridade obrigatória,
possibilitando ao aluno um percurso escolar sequencial e articulado.
 
Melhorar a qualidade das aprendizagens e favorecer a ligação escola-comunidade envolvente é outro
dos objectivos da constituição destes agrupamentos de escolas,  que desenvolvem um trabalho
conjunto para a elaboração de um projecto educativo que promova condições de sucesso e de ligação
com as autarquias e entidades representativas da sociedade civil. 
 
A avaliação destas escolas, realizada pelas estruturas regionais do Ministério da Educação e pela
Comissão Nacional de Coordenação, tem levado à introdução de ajustamentos nos agrupamentos
existentes e ao sucessivo alargamento do seu número.
 
No combate à insegurança que se tem vindo a verificar no meio escolar, em 1992, o Ministro da
Educação e o Ministro da Administração Interna criaram o Programa Escola Segura, que visa garantir
condições e comportamentos de segurança junto da população escolar, através da vigilância das
escolas e áreas envolventes, de policiamento dos percursos habituais de acesso às escolas e de
acções de sensibilização junto dos alunos.
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Em 2000, no mesmo âmbito da prevenção da segurança, foi concebido e distribuído às escolas um
Manual de Utilização e Manutenção das Escolas, instrumento de informação, apoio e orientação aos
órgãos dos estabelecimentos, fixando regras de utilização e conservação das instalações e dos
equipamentos para salvaguarda da saúde e bem-estar da comunidade educativa. 
 
Através do Despacho n.º 25 650/2006, de 29 de Novembro, foi aprovado o novo Regulamento do
Programa Escola Segura. 
 
Este Programa, de iniciativa conjunta dos Ministérios da Administração Interna e da Educação, tem
âmbito nacional, é centrado na escola e prevê a participação activa de toda a comunidade. Inclui
todos os estabelecimentos de educação e ensino, públicos, privados e cooperativos, com excepção
do ensino superior.  A estrutura organizacional do Programa assenta na existência de um grupo
coordenador e de uma comissão consultiva: o primeiro integra representantes dos dois Ministérios
directamente envolvidos; a segunda é constituída por representantes dos Ministérios da Presidência,
da  Saúde,  da  Justiça,  do  Trabalho  e  da  Solidariedade  Social,  da  Confederação  Nacional  das
Associações  de  Pais,  da  Associação  Nacional  de  Municípios.  
 
Para valorizar e humanizar os espaços educativos, o Ministério da Educação tem promovido, com
excelentes resultados, um concurso de valorização estética das escolas, as quais se candidatam com
projectos de realização de trabalhos no domínio das artes plásticas, envolvendo a participação de
professores e alunos.
 
Na organização do espaço interior dos edifícios tem-se procedido à adaptação das instalações para
os alunos com deficiências, em especial de natureza motora, à construção de pavilhões gimno-
desportivos e de laboratórios para a leccionação da disciplina de Ciências Físico-químicas (no 3.º
ciclo).
 
Para  os  alunos  que  residam  em  localidades  afastadas  dos  estabelecimentos  escolares,  sem
transportes públicos colectivos utilizáveis, existe um esquema adequado de transportes escolares,
conjugando com alguma flexibilização o horário escolar. A organização e despesa com os transportes
escolares são da competência das autarquias, garantindo-os quando a distância casa - escola não
seja inferior a 3 km.
 
Legislação: Despacho n.º 25 650/06
 
Instituições: Ministério da Educação (ME)

 
4.6. Condições de admissão e escolha da instituição
 
 
 
A obrigatoriedade de frequência aplica-se a crianças entre os 6 e os 15 anos de idade e pode ser
cumprida em escolas públicas, particulares ou cooperativas.
 
É obrigatória a primeira matrícula no 1.º ano do ensino básico para todas as crianças que completem
6 anos de idade até 15 de Setembro. As crianças que completem os 6 anos de idade entre 16 de
Setembro e 31 de Dezembro podem, também, ingressar no 1.º ano do ensino básico, mediante
pedido apresentado pelo respectivo encarregado de educação na escola da área da residência do
aluno, durante o período fixado anualmente para as matrículas.
 
As condições de admissão nos ciclos subsequentes – 2.º e 3.º ciclos – dependem, fundamentalmente,
dos alunos completarem, com sucesso, o ciclo imediatamente anterior, ou serem possuidores de
habilitações consideradas equivalentes.
 
As crianças que revelem uma precocidade global que aconselhe o ingresso na vida escolar um ano
mais cedo do que o regime educativo comum, podem matricular-se no 1.º ano de escolaridade, desde
que completem 5 anos de idade até ao início do ano escolar. O pedido de autorização da matrícula
antecipada é solicitado pelo encarregado de educação à Direcção Regional de Educação respectiva,
acompanhado de um relatório de avaliação psicopedagógica,  efectuado por  um psicólogo,  que
comprove um desenvolvimento intelectual  superior à média e um desenvolvimento emocional e
afectivo equilibrado.
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A matrícula destes alunos está dependente da existência de vaga na escola, não podendo, em caso
algum, implicar a alteração quer do regime de funcionamento, quer do ratio professor/aluno fixado por
lei.
 
O preenchimento das vagas existentes será feito com rigorosa observância da data de nascimento
das crianças, tendo prioridade os mais velhos.
 
Os alunos com necessidades educativas especiais beneficiam de condições especiais de matrícula,
nomeadamente no que se refere à escolha da escola adequada, independentemente da área de
residência, e à dispensa dos limites etários do regime educativo comum.
 
A renovação de matrícula para os anos subsequentes, desde que o aluno se mantenha na mesma
escola, é feita automaticamente pela escola, através de meios informáticos. A capacidade existente
em cada estabelecimento de ensino é preenchida de acordo com as seguintes prioridades:

alunos que frequentaram o estabelecimento de ensino no ano anterior;
alunos com necessidades educativas especiais;
alunos com irmãos já matriculados no estabelecimento de ensino;
alunos cuja residência dos pais/encarregados de educação se situe na área de influência do
estabelecimento de ensino;
alunos cuja actividade dos pais/encarregados de educação se situe na área do estabelecimento
de ensino com prioridade para os mais novos.

 
Durante  a  frequência  de  cada  um  dos  ciclos  de  ensino  básico  não  devem  ser  permitidas
transferências, salvo em situações excepcionais, como mudança de residência ou de local de trabalho
dos pais/encarregados de educação, ou como medida disciplinar. A transferência de escola como
medida  disciplinar  é  aplicável  ao  aluno  de  idade  não  inferior  a  10  anos,  que  apresente
comportamentos muito graves que dificultem o processo de ensino e aprendizagem dos outros
alunos.

 
4.7. Suporte financeiro para as famílias dos alunos
 
 
 
No âmbito do combate à exclusão social e do princípio de igualdade de oportunidades no acesso e
sucesso escolares, existem medidas de apoio socioeducativo, dirigidas aos ensinos oficial e particular.
 
Estas medidas compreendem a atribuição de benefícios em espécie ou financeiro,  como apoio
alimentar, alojamento, empréstimo de longa duração de manuais escolares, transportes e auxílios
económicos.
 
As crianças que frequentam os estabelecimentos públicos do 1.º ciclo beneficiam da distribuição diária
e gratuita de 2dl de leite. As refeições que se fornecem aos alunos nos refeitórios escolares e a
alimentação dos bufetes escolares são oferecidas a preços mais económicos e devem constituir uma
alimentação equilibrada e adequada às necessidades da população escolar.
 
O preço das refeições é estabelecido, anualmente, por despacho ministerial.
 
A partir do ano lectivo 2005/2006 foi criado o programa de generalização do fornecimento de uma
refeição equilibrada aos alunos que frequentam o 1.º ciclo, no sentido de promover o sucesso escolar,
pondo fim a desigualdades nas condições de aprendizagem. O apoio financeiro a conceder pelo
Ministério da Educação destina-se às autarquias através da definição de um regulamento.
 
Para  garantir  a  frequência  dos  estudos  a  alunos  que  são  forçados  a  separar-se  da  família,  é
organizado, a nível nacional, um esquema de apoio ao alojamento em residências para estudantes,
quando a localização do agregado familiar não possibilita condições de deslocação.
 
Aos pais/encarregados de educação destes alunos é-lhes fixada uma mensalidade, de acordo com a
capitação mensal do agregado familiar ou, beneficiam de redução da mensalidade, fixada anualmente
por despacho ministerial.
 
Os auxílios económicos constituem uma modalidade de apoio socioeducativo, destinado a alunos
inseridos  em  agregado  familiar  com  fracos  recursos  económicos,  necessitando  de  uma
comparticipação financeira para fazer face a encargos com refeições, material escolar, alojamento e
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actividades de complemento curricular, no sentido de garantir o prosseguimento de estudos. Essa
comparticipação pode ser total ou parcial.
 
Para os alunos que residam em localidades afastadas das escolas, ou não disponham de transportes
públicos, existe um esquema de transportes escolares.
 
As autarquias são responsáveis por todo o processo de organização, funcionamento e financiamento
dos transportes escolares, através de um Conselho Consultivo, constituído por representantes da
autarquia e das escolas da área abrangida pelos transportes, com a finalidade de proporcionar uma
melhoria de serviços a prestar aos alunos.
 
O serviço de transporte escolar é gratuito para os alunos na escolaridade obrigatória, abrangendo os
que residam a mais de 3km das escolas.

 
4.8. Níveis etários e grupos de alunos
 
 
 
Para a  constituição de turmas existem critérios  de natureza pedagógica,  definidos no projecto
educativo de cada escola, competindo ao respectivo órgão de direcção executiva aplicá-los no quadro
de uma eficaz gestão dos recursos humanos e materiais existentes.
 
Tanto quanto possível, as turmas constituídas no primeiro ano de cada ciclo devem manter-se ao
longo desse ciclo, a não ser que razões justificativas o desaconselhem.

 
4.8.1. Constituição de turmas no 1.° ciclo 
 
 
A constituição das turmas deve respeitar as seguintes condições:

grupo ou turma que iniciou a escolaridade em determinado ano deve manter-se ao longo de
todo o ciclo;
não podem ser constituídas turmas apenas com alunos em situação de retenção;
o  mesmo  professor  deve  acompanhar  o  grupo  de  alunos  ao  longo  dos  quatro  anos  de
escolaridade do 1.º ciclo;
as turmas são constituídas por 24 alunos, desde que incluam um só ano de escolaridade. Se
incluírem  alunos  de  diferentes  anos  de  escolaridade  e  apenas  com  um  professor,  são
constituídas por 18 alunos; com mais do que um professor, podem abranger 22 alunos
as turmas que integrem alunos com necessidades educativas especiais de carácter prolongado,
não podendo incluir mais de 2 alunos nessas condições, são constituídas por 20 alunos no
máximo.

 
4.8.2. Constituição de turmas no 2. ° ciclo 
 
 
A constituição  de  turmas  do  2.º  ciclo  deve  obedecer,  prioritariamente,  a  critérios  de  natureza
psicopedagógica,  respeitando  as  seguintes  condições:

as turmas devem ser constituídas por alunos cujas idades oscilem entre 10/12, 12/14 anos;
manutenção do grupo/turma do ano lectivo anterior, desde que não haja indicação em contrário
do conselho de turma;
integração dos alunos retidos em turmas de alunos com o mesmo nível etário ou nível mais
próximo;
constituição de turmas apenas com alunos em situação de retenção, somente quando existam
projectos devidamente fundamentados pelo órgão de direcção executiva, ouvido o conselho
pedagógico;
número de alunos por turma: 24 no mínimo e 28 no máximo;
turmas que integrem alunos com necessidades educativas especiais (dois alunos, no máximo)
não podem ter mais que 20 alunos;
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as turmas dos anos sequenciais podem funcionar com um número de alunos inferior a 24,
desde que seja para assegurar o prosseguimento de estudos dos alunos que, no ano lectivo
anterior, frequentaram a escola com aproveitamento;
turmas em que se desenvolvem percursos curriculares alternativos são constituídas por um
número máximo de 15 alunos.

 
4.8.3. Constituição de turmas no 3. ° ciclo 
 
 
Além dos  critérios  referidos  em 4.8.2.,  também aplicáveis  ao  3.ºciclo,  são  condicionantes  da
constituição  das  turmas  neste  ciclo:

a disciplina de Língua Estrangeira I, frequentada nos anos anteriores;
a intenção de frequência de qualquer das áreas opcionais oferecidas pela escola;
no 7.º e 8.º anos, a opção dos alunos pela frequência de uma disciplina da área da Educação
Artística (Educação Musical, Teatro, Dança) de oferta obrigatória;
no 9.º ano a escolha livre de uma única disciplina dos domínios artístico e tecnológico.

 
4.9. Organização do tempo escolar
 
 
 
De acordo com os princípios estabelecidos no regime de autonomia das escolas, foram definidos
parâmetros gerais relativos à organização do ano escolar nos estabelecimentos de educação e dos
ensino básico e ensino secundário, os quais são desenvolvidos por cada escola, no âmbito dos
respectivos projectos educativos e planos anuais de actividades As datas previstas para o início e
termo  dos  períodos  lectivos,  interrupção  das  actividades  lectivas,  momentos  de  avaliação  e
classificação, realização de exames e de outras provas constam de despacho anual do Ministro da
Educação.  (Despacho  Normativo  n.º  24/00,  de  11  de  Maio,  com alterações  introduzidas  pelo
Despacho  Normativo  nº  36/02,de4  de  Junho).
 
Legislação: Despacho Normativo n.º 36/02

 
4.9.1. Organização do ano escolar 
 
 
Os princípios orientadores para a organização do ano escolar são os seguintes:

considera-se ano escolar o período compreendido entre 1 de Setembro e 31 de Agosto;
o ano lectivo, cujo calendário é fixado anualmente por despacho do Ministro da Educação, tem
a duração de 180 dias efectivos de actividades escolares nos estabelecimentos de ensino
básico;
cada período tem uma duração de, aproximadamente, 3 meses, seguido de uma semana de
interrupção das actividades lectivas;
as interrupções das actividades lectivas ocorrem nos períodos do Natal, Carnaval e Páscoa;
as actividades lectivas iniciam-se entre 12 e 16 de Setembro e terminam na 2.ª quinzena de
Junho, excepto para o 9.º ano de escolaridade, que termina a partir do dia 9 de Junho, devido à
realização de exames nacionais.

 
Instituições: Ministério da Educação (ME)

 
4.9.2. Horário semanal e diário 
 
 
A duração do tempo lectivo semanal das áreas disciplinares/disciplinas para os diferentes níveis de
ensino é a seguinte:
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Nível de Ensino Carga horária 

1.º ciclo (1.º, 2º, 3º e 4º anos) 25 horas para qualquer ano 

2.º ciclo (5.º e 6.º anos) 16 períodos lectivos de 90 minutos cada, em qualquer ano 

3.º ciclo (7.º, 8.º e 9.º anos) 17+17+17,5 em períodos lectivos de 90 minutos cada 

 
 
No 1.º ciclo o horário semanal de trabalho compreende 25 horas lectivas.
 
Os estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e do 1º ciclo funcionam em regime normal, ou
seja, a actividade educativa distribui-se pelo período da manhã e da tarde, interrompida para almoço;
com excepção das escolas do 1.º ciclo com carência de instalações ou de recursos humanos, que
funcionam em regime duplo, com um turno de manhã e outro de tarde, apenas a título excepcional e
mediante autorização da respectiva Direcção Regional de Educação.
 
Qualquer alteração ao regime de funcionamento deverá ter o consentimento dos encarregados de
educação.
 
Quanto aos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, são os órgãos de gestão dos estabelecimentos de
ensino, respeitando as normas gerais e no uso da sua autonomia pedagógica, que estabelecem a
carga horária diária dos alunos.
 
No  2.º  ciclo  do  ensino  básico  o  horário  curricular  semanal  é  de  16  ou  17  tempos  lectivos,
correspondendo  cada  tempo  lectivo  a  90  minutos.
 
No  3.º  ciclo  do  ensino  básico  o  horário  curricular  semanal  é  de  17  ou  18  tempos  lectivos,
correspondendo  cada  tempo  lectivo  a  90  minutos.
 
No turno da tarde, as aulas de Educação Física só poderão realizar-se 1 hora depois de terminado o
período que a escola definiu para o almoço.
 
A generalidade das escolas com 2.º e 3.º ciclos funcionam em dois turnos.

 
4.10. Currículo, programas e número de horas
 
 
 
No quadro da reflexão sobre o currículo do ensino básico, iniciada em 1996/97, com o objectivo de
apoiar os estabelecimentos de ensino com condições para desenvolver projectos próprios no domínio
da gestão flexível do currículo nacional, foi lançado um projecto de reorganização curricular, tendo em
vista construir um currículo nacional a partir de aprendizagens nucleares e competências a atingir no
final de cada ciclo e de cada nível de ensino.
 
Os resultados desta experiência levaram, em 2001, ao lançamento do Currículo Nacional do Ensino
Básico – Competências Essenciais.
 
O termo competências integra conhecimentos, capacidades e atitudes e pode ser entendido como
saber em acção ou em uso. Foram definidas competências essenciais,  transversais a todas as
disciplinas e específicas para cada área disciplinar ou disciplina.
 
Embora os programas do ensino básico tenham sido definidos a nível nacional, prevê-se, contudo,
ajustamentos da organização curricular, em função quer dos recursos e infra-estruturas das escolas,
quer de propostas elaboradas no âmbito da autonomia de que gozam, tendo como referente de base
o projecto educativo de escola, o qual define a política educativa para a escola por um período de 3
anos. 
 
Indicadores de contexto escolar específico podem aconselhar, ainda, a introdução de componentes
locais e regionais no desenho curricular.
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O Currículo Nacional do ensino básico enuncia um conjunto de aprendizagens e de experiências
educativas essenciais, que devem ser proporcionadas a todos os alunos.
 
A interpretação e aplicação do currículo nacional são operacionalizadas através da elaboração de
projectos curriculares de escola e de turma. A sua concretização constitui um processo flexível, que
procura respostas diferenciadas e adequadas às diferentes necessidades e características de cada
aluno e de cada escola.
 
Na reorganização curricular assume especial importância:

o aparecimento de 3 novas áreas curriculares não disciplinares:  área de projecto,  estudo
acompanhado e Formação Cívica;
o desenvolvimento da educação artística;
a educação para a cidadania, e a utilização das TIC, que correspondem a aprendizagens que
atravessam todas as disciplinas e áreas do currículo;
a obrigatoriedade do ensino experimental das ciências;
o reforço do currículo nos domínios da língua materna e da matemática;
a  aprendizagem da língua portuguesa como segunda língua,  para  os  alunos  cuja  língua
materna não seja o português.

 
Relativamente  às  áreas  curriculares  não  disciplinares:  

são obrigatórias para a totalidade dos alunos;
devem ser desenvolvidas em articulação entre si e com as áreas disciplinares, e constar do
projecto curricular de turma;
ajudam a promover a integração e contextualização dos diversos saberes e aprendizagens;
promovem a autonomia, a responsabilidade e o esforço pessoal;
encorajam o envolvimento dos alunos na vida escolar e reforçam os valores da cooperação e da
solidariedade.

 
Área de projecto – visa a concepção, realização e avaliação de projectos, através da articulação de
saberes de diversas áreas curriculares/disciplinas em torno de problemas ou temas de pesquisa, de
acordo com os interesses dos alunos.
 
Estudo acompanhado – visa a aquisição de competências que permitam aos alunos utilizar métodos e
técnicas de estudo e de trabalho para realizarem com maior autonomia as aprendizagens.
 
Formação cívica – área privilegiada para o desenvolvimento da educação para a cidadania, elemento
fundamental no processo de formação de cidadãos responsáveis, críticos, intervenientes, utilizando o
diálogo e a reflexão sobre experiências vividas pelos alunos e sobre temas e problemas da vida da
turma, da escola e da comunidade.
 
A gestão do currículo rege-se pelos seguintes princípios orientadores:

coerência e sequencialidade entre os 3 ciclos do ensino básico e articulação destes com o
ensino secundário;
integração da avaliação das aprendizagens no currículo;
existência  de  áreas  curriculares  disciplinares,  visando  a  realização  de  aprendizagens
significativas e a formação integral dos alunos, através da articulação dos saberes;
integração da Educação para a Cidadania em todas as áreas curriculares;
valorização  das  aprendizagens  experimentais  nas  diferentes  áreas  e  disciplinas,
obrigatoriamente no ensino das Ciências;
reconhecimento  da  autonomia  da  escola  na  definição  de  projectos  de  desenvolvimento
curricular adequado e integrado no projecto educativo de escola;
valorização da diversidade de metodologias de ensino e actividades de aprendizagem, com
recurso às Tecnologias de Informação e Comunicação, promovendo o desenvolvimento de
competências, numa perspectiva de formação ao longo da vida;
racionalização da carga horária semanal dos alunos.

 
À saída do ensino básico, o aluno deve ser capaz de:

realizar e resolver situações e problemas do quotidiano;
usar adequadamente linguagens de diferentes áreas do saber cultural, científico e tecnológico;
utilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a usar correctamente a
língua portuguesa para comunicar de forma adequada e para estruturar o pensamento;
usar línguas estrangeiras para comunicar em situações práticas e para recolher informação;
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Currículo do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Componentes do Currículo 

Áreas Curriculares disciplinares 
Língua Portuguesa 
Matemática 
Estudo do Meio 
Expressões: Artística e Físico/Motora 

Áreas Curriculares não disciplinares 
Área de Projecto 
Estudo Acompanhado 
Formação Cívica 

Total: 25 horas 

Área Curricular disciplinar de frequência facultativa 
Educação Moral e Religiosa 

Total: 26 horas 

Ed
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Formação  
Pessoal e Social 

Actividades de Enriquecimento Curricular  

 

●
●
●
●
●

pesquisar, seleccionar e organizar informação para a transformar em conhecimento mobilizável;
adoptar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de decisões:
realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa;
cooperar em tarefas e projectos comuns;
relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspectiva pessoal e interpessoal,
promotora da saúde e da qualidade de vida.

 
4.10.1. Currículo no 1.º ciclo 
 
 
No 1.º ciclo,  o modelo de ensino é globalizante, a cargo de um professor único, privilegiando o
desenvolvimento integrado de estudos e actividades, podendo ser apoiado em áreas especializadas.
 
O currículo do 1.º ciclo do ensino básico (1.º, 2.º, 3.º e 4. anos de escolaridade) é constituído por:

 
O Despacho n.º 19 575/2006, de 25 de Setembro, estabelece os seguintes tempos mínimos semanais
para a leccionação do programa do 1º ciclo: 8 horas para a Língua Portuguesa, incluindo 1 hora diária
para a leitura; 7 horas para a Matemática; 5 horas para o Estudo do Meio, das quais metade deve ser
dedicada ao Ensino Experimental das Ciências; 5 horas para a Área das expressões e restantes
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áreas curriculares.
 
As áreas curriculares não disciplinares devem ser desenvolvidas em articulação entre si e com as
áreas disciplinares,  incluindo uma componente de trabalho de cada turma,  podendo implicar  a
colaboração entre diferentes turmas.
 
A gestão,  planificação e discussão do estudo acompanhado e da área de projecto ocorrem em
conselho de docentes e é trabalhada de forma interdisciplinar pelo professor titular  da turma.
 
A disciplina de Educação Moral e Religiosa é de frequência facultativa.
 
A  Formação  Cívica  ocupa  um  tempo  semanal  para  sessões  de  informação  e  de  debate,  em
assembleia  de  turma.
 
Os estabelecimento de ensino mantêm-se abertos pelo menos até às 17.30 horas e, no mínimo, oito
horas diárias, de modo a proporcionar a oferta de actividades de enriquecimento curricular.
 
As actividades de enriquecimento curricular são seleccionadas de acordo com os objectivos definidos
no projecto educativo do agrupamento de escolas e devem constar do respectivo plano anual de
actividades. Incluem obrigatoriamente o apoio ao estudo para todos os alunos e o ensino do inglês
para os alunos dos 3.º e 4.º anos de escolaridade; incluem ainda, com carácter facultativo, o ensino
de inglês ou outras línguas estrangeiras, actividade física e desportiva, ensino da música e outras
expressões artísticas, etc.
 
No 1.º ciclo do ensino básico pode ser oferecida uma componente de apoio à família, destinada a
assegurar  o  acompanhamento dos alunos antes e/ou depois  das actividades curriculares e  de
enriquecimento,  e/ou durante  os períodos de interrupções lectivas.  
 
Esta componente é assegurada por entidades que promovam este tipo de resposta social, mediante
acordo com as escolas.
 
O tempo lectivo é gerido pelo professor, tendo em atenção as características do grupo e o horário da
escola, segundo o projecto educativo de escola e o acordado em conselho de docentes.
 
Qualquer alteração ao regime de funcionamento deverá ter o consentimento dos encarregados de
educação.
 
As escolas  proporcionam actividades  curriculares  específicas  para  a  aprendizagem da  língua
portuguesa como segunda língua aos alunos cuja língua materna não seja o português, utilizando o
tempo dedicado ao estudo acompanhado.

 
4.10.2. Currículo no 2.º ciclo 
 
 
O 2.º ciclo do ensino básico funciona em regime de pluridocência, está organizado por áreas de
estudo,  de  carácter  pluridisciplinar,  sendo  desejável  que,  a  cada  área,  corresponda  um/dois
professor(es).
 
Na área de projecto e na disciplina de Educação Visual e Tecnológica funcionam dois professores por
turma.
 
O plano curricular comporta áreas distintas, representadas por disciplinas ou blocos de disciplinas e
por espaços educativos reservados a actividades e projectos multidisciplinares, lúdicos e culturais.
 
A carga horária semanal está organizada em períodos de 90 minutos. Em situações justificadas, a
escola pode distribuir a carga horária semanal dos alunos de forma diversa, respeitando os totais por
ciclo e por ano de escolaridade.
 
A actividade a desenvolver no estudo acompanhado é discutida, planificada e gerida em conselho de
turma conssendo a sua operacionalização da responsabilidade de 2 professores, preferencialmente
de áreas disciplinares ou disciplinas diferentes.
 
Os tempos semanais da área de projecto destinados ao trabalho dos alunos são atribuídos a 2
professores da turma de áreas disciplinares ou disciplinas diferentes e deve constar do projecto
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Componentes do Currículo Carga horária semanal  
(x 90 min.) 

Áreas curriculares disciplinares 
Línguas e Estudos Sociais 
 – Língua Portuguesa 
 – Língua Estrangeira 
 – História e Geografia de Portugal 

10,5 

Matemática e Ciências 
 – Matemática 
 – Ciências da Natureza 

7 

Educação Artística e Tecnológica 
– Educação Visual e Tecnológica 
– Educação Musical 

6 

 3 acisíF oãçacudE

Educação Moral e Religiosa (de frequência 
facultativa) (1) 

Áreas curriculares não disciplinares: 
-Área de Projecto 
-Estudo Acompanhado 
-Educação Cívica 

5,5 

Total 32(33) 

Actividade a decidir pela escola 1 

Máximo Global 34 
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Formação Pessoal e Social 

Actividades de Enriquecimento (*)  

 

(*) Com carácter facultativo e carga horária a definir pela escola. 

curricular de turma.
 
O tempo existente no horário dos alunos para a Formação Cívica é da responsabilidade do director de
turma.
 
As actividades de enriquecimento decorrem, preferencialmente, fora do tempo lectivo dos alunos e
são  facultativas.  Contudo,  os  projectos  respectivos  devem ser  estruturados  pelos  professores
envolvidos,  que os apresentam ao conselho pedagógico.  Este órgão decide da viabilidade dos
projectos de natureza desportiva, artística, tecnológica e de experimentação científica, aprova-os e
avalia o seu cumprimento, com base no relatório elaborado pelos responsáveis dos diferentes grupos
nucleares.
 
O desporto escolar é, assim, integrado no sistema educativo, devendo manter com a disciplina de
Educação Física uma coerência sistémica.
 
A disciplina de Educação Moral e Religiosa é de frequência facultativa.
 
As escolas  proporcionam actividades  curriculares  específicas  para  a  aprendizagem da  língua
portuguesa como segunda língua aos alunos cuja língua materna não seja o português, utilizando o
tempo dedicado ao estudo acompanhado.
 
Neste ciclo, inicia-se a aprendizagem obrigatória de uma língua estrangeira curricular, cuja oferta
actualmente existente é Francês, Inglês ou Alemão e continua pelo 3.º ciclo, de modo a proporcionar
aos alunos o domínio da língua de forma estruturada e sequencial.
 
O plano curricular do 2.º ciclo do ensino básico (5,º e 6.º anos de escolaridade) é o seguinte:

 
A carga horária semanal é de 17 tempos lectivos, correspondendo cada tempo lectivo a 90 minutos.
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4.10.3. Programas, currículos e organização do tempo escolar no 3. º ciclo 
 
 
Neste  ciclo,  o  ensino  está  organizado  por  disciplinas  ou  grupos  de  disciplinas,  em regime de
pluridocência,  com um professor  por  disciplina  ou  área  curricular  não  disciplinar.
 
A aprendizagem de uma 2.ª língua estrangeira é obrigatória no 3.º ciclo, escolhida entre Francês,
Inglês, Alemão ou Espanhol.
 
O plano curricular deste ciclo consagra a existência de várias disciplinas, e uma área da formação
pessoal e social, que inclui as três áreas disciplinares não curriculares, a educação moral e religiosa
como disciplina de opção e actividades de enriquecimento.
 
As áreas de projecto e de estudo acompanhado são asseguradas, cada uma, por um professor.
 
A disciplina de Introdução às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) é leccionada, apenas,
no 9.º ano, embora seja desejável utilizá-la no 7.º e 8.º anos, em especial nas áreas curriculares não
disciplinares.
 
As escolas  proporcionam actividades  curriculares  específicas  para  a  aprendizagem da  língua
portuguesa como segunda língua aos alunos cuja língua materna não seja o português, utilizando o
tempo dedicado ao estudo acompanhado.
 
O plano curricular do 3.º ciclo do ensino básico (7.º, 8.º 9.º anos de escolaridade) é o seguinte:
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Componentes do Currículo Carga horária semanal  
(x 90 min.) 

Áreas curriculares disciplinares 
Língua Portuguesa 

6 

 8 II uo I ariegnartsE augníL

Ciências Sociais e Humanas 
- História 
- Geografia 

7 

 6 acitámetaM

Física e Ciências Naturais 
- Ciências Naturais 
- Física/Química 

6,5 

Educação Artística  
- Educação Visual  
- Outra disciplina (a oferecer pela escola*) 
Educação Tecnológica 

5,5 

 5,4 acisíF oãçacudE

TIC 1 

Educação Moral e Religiosa (de frequência 
facultativa) (1,5) 

Áreas curriculares não disciplinares: 
-Área de Projecto 
-Estudo Acompanhado 
-Educação Cívica 

7 

Total 51,5 (53) 

Actividade a decidir pela escola 1 

Máximo Global 54 
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Formação Pessoal e Social 

Actividades de Enriquecimento (**)  

 

(*) Educação Musical, Teatro, Dança, etc. 

(**) Com carácter facultativo e carga horária a definir pela escola. 

●
●

●

 
A organização do tempo escolar do 3.º ciclo é idêntica à do 2.º ciclo do ensino básico.

 
4.11. Métodos de ensino e materiais
 
 
 
Tendo  como  referência  os  princípios  consignados  na  Lei  de  Bases  do  Sistema  Educativo,
nomeadamente no que diz respeito ao "desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade do
indivíduo",  à  "formação de cidadãos livres"  e à "realização integral  do aluno",  as metodologias
preconizadas nos programas do ensino básico apontam para que:

se torne o aluno agente activo e consciente da sua própria aprendizagem;
se mobilizem os interesses, experiências e conhecimentos dos alunos para o desenvolvimento
de atitudes e capacidades que conduzam a uma autonomia na pesquisa e manipulação da
informação, possibilitando assim a descoberta e a invenção;
se  promova  a  relação  Escola/Meio,  de  modo  a  que  os  alunos  possam  utilizar  os  seus
conhecimentos para transformar o meio.
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Com o estabelecimento da organização e gestão curricular do ensino básico, iniciou-se um processo
de transformação gradual de orientações curriculares, formuladas a nível nacional, para um conjunto
de competências especiais a desenvolver e tipos de experiências a proporcionar, por área disciplinar
e por ciclo, considerando o ensino básico como um todo.
 
É a nível da turma que a articulação entre as diversas áreas do currículo se torna uma realidade, se
diversificam práticas e metodologias de ensino para que todos os alunos aprendam, recorrendo, em
especial, às tecnologias de informação e comunicação, no sentido de facilitar o desenvolvimento de
competências, numa perspectiva de formação ao longo da vida.
 
No 1.º ciclo, o projecto curricular de turma é discutido e acompanhado pelo conselho de docentes.
 
No 2º. e 3.º ciclos, esta actividade cabe ao conselho de turma, coordenado pelo director de turma.
 
Dado que as actividades educativas se centram no aluno, o professor assume-se, cada vez mais,
como um criador de situações de aprendizagem, propondo actividades que partam da experiência do
aluno, proporcionando-lhe o gosto de aprender e o desenvolvimento do espírito de pesquisa e de
criatividade.
 
Simultaneamente, o professor é um dinamizador e orientador do processo, adaptando estratégias que
envolvam o aluno de uma forma cada vez mais independente e pessoal.
 
Neste  sentido,  cabe  ao  professor  assegurar  as  condições  e  os  meios  que,  gradualmente,
desenvolvam no aluno as capacidades de organizar, controlar e avaliar a sua própria aprendizagem.
 
Cabe,  ainda,  ao  professor  criar  um ambiente  de  trabalho  agradável  e  estimulante  para  todos,
conducente  ao  sucesso,  recorrendo a  práticas  pedagógicas  diferenciadas,  compatíveis  com a
heterogeneidade de  experiências  e  ritmos  de  aprendizagem dos  alunos.
 
No âmbito do Decreto-Lei n.º 6/01, de 18 de Janeiro, que estabelece os princípios orientadores da
organização e gestão curricular e da orientação para o ensino básico, o currículo nacional deve ser
adequado ao contexto de cada escola, através da construção de um projecto curricular de escola, que
deverá ser desenvolvido em função de cada turma, definindo prioridades curriculares em situações
específicas.
 
A  avaliação  deve  empregar,  também,  uma  variedade  de  instrumentos,  em  cada  ano  e  ciclo,
adequados à diversidade das aprendizagens, bem como ao percurso e evolução do aluno ao longo do
ensino básico.
 
A diferenciação, a adequação e a flexibilização devem constituir as estratégias mais utilizadas no
processo de ensino e aprendizagem.
 
Ao coordenador do departamento curricular, professor responsável pela articulação curricular a nível
das  diferentes  disciplinas,  grupos  de  disciplinas  e  áreas  disciplinares  que  integram  cada
departamento, incumbe, no âmbito de cada escola e do projecto curricular de turma a definição das
metodologias a seguir, de acordo com decisões consensuais tomadas pelo colectivo dos professores.
 
Os professores utilizam materiais pedagógicos diversificados e específicos para a leccionação das
disciplinas,  como documentos em suporte de papel,  materiais audiovisuais,  meios informáticos,
manuais  escolares,  materiais  científicos,  mapas,  aparelhos  para  o  desporto,  ferramentas,
instrumentos  musicais  e  outros,  de  acordo  com  as  necessidades  de  cada  disciplina.
 
As escolas dispõem de centros de recursos ou bibliotecas, laboratórios, onde se pode encontrar este
material ou, em muitos casos, são os próprios professores a construir os seus materiais.
 
O manual escolar é um dos vários instrumentos de trabalho utilizado pelo aluno e pelo professor,
como auxiliar indispensável e obrigatório no processo ensino e aprendizagem.
 
Os procedimentos de adopção, avaliação e certificação dos manuais escolares, em que intervêm os
docentes, no âmbito dos órgãos coordenação e orientação educativa das escolas e agrupamentos de
escolas, e as comissões de avaliação, desenvolvem-se em duas fases:

uma fase de avaliação e de certificação, a cargo de comissões de avaliação, que se traduz na
atribuição de uma certificação de qualidade científico-pedagógica;
uma fase de avaliação e adopção, a realizar pelos docentes nas escolas, tendo em vista a
apreciação da adequação dos manuais certificados ao projecto educativo respectivo.
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No processo de adopção de manuais escolares destinados a alunos com necessidades educativas
especiais de carácter prolongado intervêm obrigatoriamente os professores de educação especial,
sendo tida em consideração a existência de manuais disponíveis em formato adaptado, adequado aos
alunos em causa.
 
O período de vigência dos manuais escolares do ensino básico e do ensino secundário é, em regra de
seis anos, devendo ser idêntico aos dos programas das disciplinas a que se referem.
 
Os preços dos manuais escolares e de outros recursos didáctico-pedagógicos estão sujeitos ao
regime de preços convencionados, a fixar por legislação conjunta do Ministro da Economia e Inovação
e do Ministro da Educação.
 
A acção social escolar concretiza-se por meio de diversas formas de intervenção no sentido de apoiar
as  famílias,  particularmente  as  mais  carenciadas,  no  acesso  aos  manuais  e  outros  recursos
pedagógicos  formalmente  adoptados.  As  escolas  e  agrupamentos  de  escolas  devem  criar
modalidades de empréstimo de manuais escolares e de outros recursos didáctico-pedagógicos,
mediante princípios e regras gerais definidos por despacho do Ministro da Educação.
 
Relativamente aos trabalhos executados por alunos por indicação dos professores não existem
recomendações oficiais. De uma maneira geral, os professores marcam pequenas actividades, que
são consideradas um complemento necessário das aprendizagens em sala de aula.
 
A área curricular não disciplinar estudo acompanhado, em todos os ciclos do ensino básico e a
actividade de enriquecimento curricular Apoio ao Estudo, no 1.º ciclo, permitem aos alunos treinarem
métodos e técnicas de estudo e de trabalho para realizarem, autonomamente, as aprendizagens.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 6/01

 
4.12. Avaliação dos alunos
 
 
 
A avaliação dos alunos do ensino básico,  cujos princípios orientadores e procedimentos foram
estabelecidos pelo Despacho Normativo n.º 1/2005, de 5 de Janeiro, com alterações introduzidas
pelos Despachos Normativos n.º 18/2006, de 14 de Março e n.º 5/2007, de 10 de Janeiro, incide sobre
as aprendizagens e competências definidas no currículo nacional para as diversas áreas e disciplinas.
Enquanto elemento regulador  da prática  educativa,  a  avaliação tem um carácter  sistemático e
contínuo.
 
Além dos órgãos próprios da escola, dos professores, dos alunos e dos encarregados de educação,
intervêm,  também,  no  processo  de  avaliação  das  aprendizagens  e  competências  os  Serviços
Especializados  de  Apoio  Educativo  e  a  Administração  Educativa.  
 
As formas de participação dos alunos, dos encarregados de educação e dos serviços de apoio no
processo de avaliação são estabelecidas no regulamento interno de cada escola.
 
Cada aluno possui um dossier individual que o acompanha ao longo de todo o ensino básico, onde
consta  toda  a  documentação  fundamental  que  proporcione  uma  visão  global  do  processo  de
desenvolvimento integral do aluno, sendo garantida a confidencialidade dos dados nele contidos.
 
A organização do dossier é da responsabilidade do professor titular de turma no 1.º. Ciclo, e do
director de turma nos 2.º e 3.º ciclos, sendo entregue ao encarregado de educação quando o aluno
conclui a escolaridade obrigatória (9.º ano de escolaridade).
 
No início do ano lectivo, compete ao conselho pedagógico, de acordo com as orientações do currículo
nacional, definir os critérios de avaliação para cada ciclo e ano de escolaridade, sob proposta do
conselho de docentes, no 1.º ciclo e dos departamentos curriculares e do conselho de directores de
turma, no 2.º e 3.º ciclos; estes critérios são divulgados junto dos vários intervenientes da avaliação.
 
A  avaliação  das  aprendizagens  e  competências  compreende  as  modalidades  de  avaliação
diagnóstica,  avaliação  formativa  e  avaliação  sumativa.
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Legislação: Despacho Normativo n.º 1/05
Legislação: Despacho Normativo n.º 18/06

 
4.12.1. Avaliação diagnóstica 
 
 
A avaliação diagnóstica conduz à adopção de estratégias de diferenciação pedagógica, contribui para
adequar e reformular o projecto curricular de turma, facilitando a integração escolar do aluno e
apoiando a orientação escolar e vocacional. É da responsabilidade de cada professor e realiza-se em
qualquer momento do ano lectivo.

 
4.12.2. Avaliação formativa 
 
 
A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação no ensino básico. Assume carácter
contínuo e sistemático e visa a regulação do ensino e da aprendizagem, recorrendo a uma variedade
de instrumentos de recolha de informação, de acordo com a natureza das aprendizagens e dos
contextos em que ocorrem.
 
A avaliação formativa fornece ao professor,  ao aluno, ao encarregado de educação e restantes
intervenientes, informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens e competências, de modo a
permitir rever e melhorar os processos de trabalho, através da adopção de medidas de diferenciação
pedagógica  adequadas  às  características  dos  alunos  e  às  aprendizagens  e  competências  a
desenvolver.
 
A avaliação formativa é da responsabilidade de cada professor, em diálogo com os alunos e em
colaboração com os outros professores, designadamente no âmbito dos órgãos que concebem e
gerem o respectivo projecto curricular e, sempre que necessário, com os serviços especializados de
apoio educativo e os encarregados de educação.

 
4.12.3. Avaliação sumativa 
 
 
A avaliação sumativa, utilizando a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa, consiste na
formulação de um juízo globalizante sobre o desenvolvimento das aprendizagens realizadas pelos
alunos  e  das  competências  definidas  para  cada  disciplina/área  disciplinar/área  curricular  não
disciplinar.  
 
A avaliação sumativa compreende a avaliação sumativa interna e avaliação sumativa externa no 9º
ano de escolaridade.
 
No 1.º ciclo, a avaliação sumativa interna, bem como a decisão quanto à avaliação final do aluno, é da
responsabilidade do professor titular da turma em articulação com o respectivo conselho de docentes;
nos 2.º e 3.º ciclos, é da responsabilidade dos professores que integram o conselho de turma, sob
proposta dos professores de cada disciplina/área disciplinar/área curricular não disciplinar. 
 
A avaliação sumativa interna ocorre no final de cada período lectivo, de cada ano lectivo e de cada
ciclo.
 
No 1.º  ciclo,  a  avaliação  sumativa  interna  exprime-se  de  forma  descritiva  em todas  as  áreas
curriculares.
 
Nos 2.º e 3.º ciclos, expressa-se numa classificação de 1 a 5 em todas as disciplinas e numa menção
qualitativa de " Não Satisfaz", "Satisfaz" e "Satisfaz Bem", nas áreas curriculares não disciplinares.
 
No 1.º período dos 5.º e 7.º anos de escolaridade, a avaliação sumativa interna poderá, por decisão
devidamente fundamentada do conselho pedagógico, assumir apenas carácter descritivo.
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No 9.º ano de escolaridade, a avaliação sumativa interna pode incluir, nas disciplinas não sujeitas a
exame nacional,  a realização de uma prova global  ou de um trabalho final  que incida sobre as
aprendizagens e competências previstas para o final do ensino básico. As provas e trabalhos referidos
não constituem instrumento de avaliação obrigatória, podendo ser realizados por decisão da escola,
como  instrumento  de  aferição  de  conhecimentos  nas  disciplinas  que  se  considerarem  mais
adequadas  e  convenientes.
 
Para os alunos que revelem dificuldades de aprendizagem em qualquer disciplina, área curricular
disciplinar ou não disciplinar é desenvolvido pela escola um plano de recuperação, para que adquiram
as aprendizagens e as competências consagradas nos currículos.  Aos alunos que tenham sido
objecto  de  retenção,  é  aplicado  pela  escola  um  plano  de  acompanhamento,  que  incide,
predominantemente,  nas  disciplinas  ou  áreas  disciplinares  em  que  o  aluno  não  adquiriu  as
competências essenciais, com vista à prevenção de situações de retenção repetida. No caso de
alunos que revelem capacidades excepcionais de aprendizagem, a escola pode aplicar planos de
desenvolvimento,  com  o  objectivo  de  criar  as  condições  favoráveis  para  a  expressão  e
desenvolvimento  dessas  capacidades,  bem como ajudar  na  resolução  de  eventuais  situações
problema (Despacho  Normativo  n.º  50/2005,  de  9  de  Novembro)  
 
As actividades a desenvolver no âmbito dos planos de recuperação e de acompanhamento devem
atender às necessidades do aluno ou grupo de alunos e são de frequência obrigatória. Todas estas
actividades,  concebidas  no  âmbito  curricular  e  de  enriquecimento  curricular,  são  planeadas,
realizadas e avaliadas em articulação com outros técnicos de educação, envolvendo os pais ou
encarregados de educação e os alunos.
 
A avaliação sumativa externa é da responsabilidade dos Serviços Centrais do Ministério da Educação
e compreende a realização de exames nacionais nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática,
as quais incidem sobre as aprendizagens e competências do 3.º ciclo. A classificação é atribuída
numa escala de 1 a 5. A não realização destes exames implica a retenção do aluno no 9.º ano.
 
Estão dispensados da realização dos exames nacionais no 9.º ano de escolaridade os alunos que se
encontrem numa das seguintes situações: 

estejam integrados em percursos curriculares alternativos;
sejam oriundos de países de língua oficial não portuguesa e tenham ingressado no sistema
educativo português no ano lectivo correspondente ao da realização dos exames nacionais ou
no ano lectivo imediatamente anterior;
estejam integrados em famílias de profissionais itinerantes.

 
No entanto, os alunos referidos anteriormente realizam obrigatoriamente os exames nacionais de
Língua Portuguesa e de Matemática, caso pretendam prosseguir estudos de nível secundário em
cursos científico-humanísticos.
 
Os exames de equivalência à frequência nos anos terminais dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico (6.º
e 9.º anos), com vista a uma certificação de conclusão de ciclo destinam-se a candidatos que a se
encontrem numa das seguintes situações:

alunos que frequentam estabelecimentos de ensino particular e cooperativo sem autonomia ou
paralelismo pedagógico;
alunos que estejam abrangidos pelo ensino individual e doméstico;

 
Alunos que atinjam a idade limite da escolaridade obrigatória sem aprovação na avaliação sumativa
final no 6.º ou no 9.º ano de escolaridade e se candidatem como autopropostos.
 
Os alunos que atinjam a idade limite  da escolaridade obrigatória  sem aprovação na avaliação
sumativa final no 9.º ano podem realizar, na qualidade de autopropostos, os exames nacionais nas
disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática do 3.º  ciclo  e os exames de equivalência à
frequência nas disciplinas em que não obtiveram aprovação. Caso não obtenham aprovação nestes
exames, podem, no ano seguinte, matricular-se no 9.º ano de escolaridade, devendo ser objecto de
um plano de acompanhamento a implementar ao abrigo do Despacho Normativo n.º 50/2005, de 9 de
Novembro. 
 
Os alunos com necessidades educativas especiais, que frequentaram um plano educativo individual,
são avaliados nos termos definidos no referido plano.
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Legislação: Despacho Normativo n.º 50/05
 
Instituições: Ministério da Educação (ME)

 
4.12.4. Avaliação aferida 
 
 
A avaliação aferida, regulamentada através do Despacho n.º 2351/2007, de 14 de Fevereiro, é uma
modalidade de avaliação destinada a fornecer informação relevante aos professores, às escolas e à
administração educativa sobre os níveis de desempenho dos alunos.
 
Consiste na recolha regular de informação, na análise da informação obtida para tomada de decisões
relativamente à concepção dos currículos, à adequação das práticas lectivas, à indicação dos alunos
que devem ser objecto de estratégias específicas de intervenção com vista ao seu sucesso educativo.
 
As provas realizam-se no 4.º e 6.º anos de escolaridade e são aplicadas anualmente ao universo dos
alunos nas escolas públicas e nos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo. Estas provas
devem conter a identificação do aluno, mas são classificadas anonimamente.
 
Legislação: Despacho n.º 2 351/07

 
4.13. Progressão dos alunos
 
 
 
A evolução  do  processo  educativo  dos  alunos  do  ensino  básico  assume uma  lógica  de  ciclo,
progredindo ao ciclo imediato todo o aluno que tenha realizado as aprendizagens e desenvolvido as
competências definidas para cada ciclo.
 
A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou retenção do aluno,
expressa  através  das  menções  de  "Transitou"  ou  "Não  Transitou"  no  final  de  cada  ano  e  de
"Aprovado" ou "Não Aprovado" no final de cada ciclo. Esta decisão pedagógica é da responsabilidade
do professor titular da turma no 1.º ciclo ou o conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos que devem
ponderar profundamente e adoptar procedimentos futuros.
 
A disciplina de Educação Moral e Religiosa não é considerada para efeitos de progressão dos alunos.
 
A  retenção  apresenta-se,  sempre,  com  carácter  excepcional  e  ocorre  quando  o  aluno  não
desenvolveu  as  competências  necessárias  para  prosseguir  com  sucesso  os  seus  estudos.
 
No 1.º ano de escolaridade não há lugar a retenção, excepto se o aluno tiver ultrapassado o limite de
faltas injustificadas. Um aluno retido no 2.º ou 3.º ano de escolaridade deve continuar a integrar a
turma a que pertencia; é avaliado no final do 1.º ciclo, transitando para ciclo seguinte caso tenha
desenvolvido as competências necessárias para prosseguir com sucesso os seus estudos.
 
No final do 2.º ciclo, o conselho de turma pode decidir, por unanimidade, a progressão de um aluno
que não desenvolveu competências essenciais, quando este tenha obtido classificação inferior a 3
nas disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática, ou tenha obtido classificação inferior a 3 em
três disciplinas ou em duas disciplinas e a menção de Não satisfaz na área de projecto, desde que
não integrem cumulativamente a Língua Portuguesa e a Matemática.
 
No final do 3.º ciclo, o aluno não progride se tiver obtido classificação inferior a 3 nas disciplinas de
Língua Portuguesa e de Matemática ou classificação inferior a 3 em três disciplinas, ou em duas
disciplinas e a menção Não satisfaz na área de projecto.
 
A tomada de decisão relativamente a uma retenção repetida no mesmo ciclo, à excepção do 9º ano
de escolaridade, só ocorre após a aplicação de uma avaliação extraordinária que ponderará as
vantagens  educativas  de  nova  retenção.  A  proposta  de  retenção  ou  progressão  tem  que  ser
acompanhada por parecer dos serviços de psicologia e orientação, parecer dos encarregados de
educação e proposta de encaminhamento do aluno para um plano de acompanhamento, percurso
alternativo ou curso de educação e formação.
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No final do ano lectivo, ao verificar que um aluno, já retido em qualquer ano de escolaridade, não
reúne condições necessárias para transitar de ano, é submetido a uma avaliação extraordinária, sob a
concordância do Conselho Pedagógico, podendo não transitar de ano, ser encaminhado para um
percurso curricular alternativo ou para cursos de educação e formação.
 
As decisões decorrentes da avaliação de um aluno no final de qualquer ano lectivo podem ser objecto
de um pedido de revisão, devidamente fundamentado pelo respectivo encarregado de educação e
dirigido ao órgão de direcção da escola.
 
Alunos que revelem capacidades de aprendizagem excepcionais e um grau de maturidade elevado,
desde  que  existam  pareceres  concordantes  do  encarregado  de  educação,  dos  serviços
especializados do apoio educativo ou psicólogo e do conselho pedagógico, podem progredir mais
rapidamente, beneficiando de uma das seguintes situações ou de ambas:

concluir o 1.º ciclo com 9 anos de idade, feitos até 31 de Dezembro do ano respectivo, isto é,
completando o 1º ciclo em três anos;
transitar de ano de escolaridade antes do final do ano lectivo, uma única vez, ao longo dos 2.º e
3.º ciclos.

 
4.14. Certificação
 
 
 
Aos alunos que obtiverem aprovação na avaliação sumativa final do 3.º ciclo, será atribuído o diploma
de ensino básico pelo órgão de administração e gestão da respectiva escola.
 
Os alunos que atingiram a idade limite da escolaridade obrigatória (15 anos) sem completarem o 9.º
ano de escolaridade com aproveitamento, mas que frequentaram a escola com assiduidade, podem
solicitar a passagem de um certificado de frequência da escolaridade obrigatória, caso não queiram
candidatar-se à realização de exames nacionais a todas as disciplinas para obtenção do diploma do
ensino básico.

 
4.15. Orientação educacional
 
 
 
A partir de 1991, existem nas escolas Serviços de Psicologia e Orientação, que actuam nos domínios
da orientação escolar, de apoio psicopedagógico a alunos, pais e professores, em contexto das
actividades educativas e de apoio ao desenvolvimento do sistema das relações interpessoais.
 
Cabe a psicólogos ou professores com preparação específica acompanhar o percurso escolar dos
alunos, apoiar a orientação vocacional dos alunos do 9.º ano e adoptar medidas de apoio pedagógico
que contribuam para evitar o abandono e o insucesso escolares.
 
O apoio pedagógico pode revestir diferentes modalidades, como:

ensino diferenciado na sala de aula com o mesmo currículo;
grupos de nível de carácter temporário;
gestão diferenciada dos espaços e tempos lectivos;
currículos alternativos;
programas específicos elaborados pelos professores;
programas de tutoria para apoio a estratégias de estudo e acompanhamento do aluno;
programas de ocupação de tempos livres;
programas de compensação no início do ano escolar.

 
A prestação de cuidados a nível de saúde escolar é realizado pelas equipas de saúde pertencentes
aos Centros de Saúde, dependentes do Ministério da Saúde.
 
No ano lectivo 2006/2007 foi implementado nas escolas de ensino básico um Programa de Educação
para a Promoção da Saúde, onde se inclui obrigatoriamente a Educação Sexual, tratada de forma
transversal, integrada nas diversas disciplinas e numa das três áreas curriculares não disciplinares.
Esta medida tem por base um estudo elaborado por um Grupo de Trabalho criado no âmbito do
Despacho n.º 19 737/05, de 13 de Setembro. 
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Com o objectivo de assegurar o cumprimento da escolaridade obrigatória, prevenindo o absentismo e
o abandono, combatendo o insucesso escolar e a exclusão social, têm sido lançadas várias medidas,
designadamente:

gestão curricular flexível, dando a cada escola a possibilidade, dentro dos limites do currículo
nacional, de organizar e gerir autonomamente todo o processo de ensino e aprendizagem;
a partir do 2.º período, elaboração de planos de recuperação e de acompanhamento dos alunos
que não tenham no período anterior desenvolvido competências necessárias no 1.º ciclo, ou
que  tenham obtido  três  ou  mais  níveis  inferiores  a  três  no  2.º  e  3.º  ciclos,  recorrendo  à
pedagogia diferenciada na sala de aula, programas de tutoria para apoio ao desenvolvimento de
estratégias de estudo e aulas de recuperação;
orientação dos alunos que ultrapassaram os 15 anos para cursos de educação e formação, com
o duplo objectivo de assegurar a conclusão do ensino básico, , associada a uma formação
profissional qualificante, organizados de acordo com diversas tipologias;
criação da figura de mediador sociocultural (Lei n.º 105/01, de 31 de Agosto). que tem como
função participar na integração de imigrantes e minorias étnicas nas escolas, colaborando na
prevenção e resolução de conflitos socioculturais, no cumprimento das obrigações educativas e
na comunicação entre a escola e a família. O exercício da função é assegurado através da
celebração de protocolo entre o ME e associações, cooperativas ou empresas de prestação de
serviços, constituídas por pessoas de grupos étnicos ou imigrantes. O candidato a mediador
deve frequentar um curso de formação de mediador sociocultural, que é equiparado ao 9.º ano
de escolaridade.
designação  de  um  professor-tutor,  responsável  pelo  acompanhamento,  de  forma
individualizada,  do processo educativo de um grupo de alunos ao longo do seu percurso
escolar.  Estes  professores  devem  ser  professores  profissionalizados,  com  experiência
adequada nas áreas de orientação educativa ou coordenação pedagógica. Têm como funções
desenvolver medidas de apoio aos alunos, designadamente integração na turma e na escola e
de aconselhamento e orientação no estudo e nas actividades escolares, promover a articulação
das actividades formativas, com a família e com os serviços especializados de apoio educativo.
promoção da integração dos alunos provenientes de outros países no sistema educativo
português, centrando o processo de equivalência de estudos no estabelecimento de ensino,
para acelerar o processo e desenvolvimento obrigatório de actividades de apoio para estes
alunos.

 
Uma das prioridades da acção do Ministério da Educação consiste na qualificação do1º ciclo e na sua
integração efectiva no sistema de ensino. Com esse objectivo foi lançado em 2006 um conjunto de
medidas especificamente destinadas a este ciclo:

O alargamento do horário de funcionamento das escolas, até às 17h30, de forma a permitir o
acesso generalizado a actividades de enriquecimento curricular, estabelecidas pelo Despacho
nº 12591/2006, de 16 de Junho;
A racionalização da rede escolar do 1º ciclo, através do encerramento de escolas de reduzida
dimensão, onde o insucesso escolar se manifesta de forma mais expressiva;
A elaboração de orientações curriculares para o 1º ciclo, definindo os tempos mínimos a dedicar
às actividades relacionadas com a aquisição das competências básicas: 8 horas/semana para a
Língua Portuguesa, incluindo uma hora para a leitura; 7 horas para a Matemática; 5 h para o
Estudo do Meio, das quais metade deve ser dedicada ao Ensino Experimental das Ciências; 5
horas para as áreas de expressões e restantes áreas curriculares.

 
O programa de formação contínua para professores do 1.º ciclo, em Matemática, Português, Ensino
Experimental e TIC. 
 
Ainda em 2006, outras medidas foram adoptadas pelo Ministério da Educação com vista a melhorar
as condições de ensino e aprendizagem no ensino básico:

A  ocupação  plena  dos  tempos  escolares,  garantindo  que  as  escolas  preencham  com
actividades educativas os furos de horário resultantes da ausência de professores;
O Plano de Acção para a Matemática nos 2.º e 3.º ciclos;
O Plano Nacional de Leitura, da responsabilidade do Ministério da Educação, em articulação
com o Ministério da Cultura e o Gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares;

 
O lançamento da iniciativa " Escolas, Professores e Computadores Portáteis",  tendo em vista o
apetrechamento das escolas para apoio ao trabalho em sala de aula e ao trabalho dos professores;
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A criação do Observatório da Segurança na Escola e a elaboração de novo regulamento para o
Programa Escola Segura;
A reedição do Programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP) nas áreas
metropolitanas de Lisboa e Porto, através da elaboração de projectos educativos centrados na
escola e na comunidade, prioritariamente orientados para a reinserção escolar dos alunos.
Estes projectos constituem a base de negociação de um contrato-programa a outorgar entre a
escola e o Ministério da Educação;
A aprovação da lei dos manuais escolares;
O início dos processos de certificação em Língua Portuguesa como Língua não Materna para
professores e requerentes da nacionalidade;
A criação do Grupo de Recrutamento para a Educação Especial, integrando três subgrupos,
tendo em conta as necessidades educativas dos alunos.

 
Legislação: Despacho n.º 12 591/06
Legislação: Despacho n.º 19 737/05
Legislação: Lei n.º 105/01
 
Instituições: Ministério da Educação (ME)

 
4.16. Ensino Particular e Cooperativo
 
 
 
Para mais informação, consulte as rubricas seguintes.

 
4.16.1. Resenha histórica 
 
 
Em 16 de Janeiro de 1931, através do Decreto n.º 19 244, é publicado o primeiro estatuto do ensino
particular e cooperativo, o qual confere personalidade jurídica e permite a abertura de quaisquer
estabelecimentos de educação e ensino, exercendo o Estado um forte controlo, quanto à criação e
direcção das escolas e quanto à validação oficial das habilitações dos alunos.
 
A Concordata de 1940, entre a Santa Sé e a República Portuguesa, determina que as organizações
da Igreja podem estabelecer e manter escolas particulares paralelas às do Estado, ficando sujeitas à
sua fiscalização e podendo ser subsidiadas.
 
A continuidade deste serviço foi garantida pelo Decreto n.º 37 545, de 8 de Setembro de 1949, o
Estatuto do Ensino Particular, que, sujeito a vários ajustamentos, se vai manter até 1980, apesar das
alterações verificadas na sociedade portuguesa e no próprio ensino. O normativo reforça o controlo do
Estado, sem qualquer apoio financeiro.
 
No entanto, o ensino particular vai conhecer um período de expansão até à primeira metade da
década de 60. Em muitas localidades nascem escolas particulares, que representam, para muitas
famílias, a única via para o estudo, recorrendo ao internato, quando possuem recursos económicos,
ou ao seminário do clero secular ou das congregações religiosas, quando esses recursos não existem
ou são escassos.
 
É um período de expansão, em que o ensino particular lança cursos com planos próprios, em especial
nas áreas profissionalizantes, como os cursos artísticos, de secretariado, de gestão ou de cinema,
bem como abre jardins-de-infância para a educação pré-escolar.
 
A existência de elevado número de escolas particulares conduz a um ensino de natureza comercial,
pouco preocupado com a qualidade e admitindo professores com habilitações inferiores às exigidas.
 
Em 1965, o ensino oficial entra em expansão, cria-se o ciclo preparatório, os ensinos secundário e
técnico sofrem alterações, a escolaridade obrigatória alarga-se para 6 anos, pondo em causa a
sobrevivência da escola particular e cooperativa.
 
A partir de 1971, o Ministério da Educação inicia a atribuição de subsídios regulares às escolas
particulares, em especial às que se encontram situadas em locais onde não existem escolas públicas.
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Após  a  revolução  política  de  1974  e  o  aparecimento  de  uma nova  Constituição  da  República
Portuguesa, que veio consagrar alguns princípios gerais sobre educação, abrangendo os ensinos
público e particular, inicia-se uma renovada acção educativa no ensino particular e cooperativo.
 
A constituição de cooperativas de ensino acentuou-se, sobretudo na área da educação especial, que
o Ministério da Educação passa a apoiar financeiramente.
 
A Lei n.º 9/79, de 19 de Março, cria a Lei de Bases do Ensino Particular e Cooperativo, colocando ao
mesmo nível os ensinos público e particular e cooperativo, que se traduziu na definição de um regime
de contratos e subsídios, na possibilidade de opção dos pais entre as duas vias de ensino, na isenção
de certos impostos, no apoio pedagógico e técnico pelo Estado, na formação de professores em
escolas não oficiais, nos benefícios e regalias gerais dos apoios socioeducativos.
 
O Estado passa a reconhecer a liberdade de aprender e de ensinar, incluindo o direito dos pais à
escolha e à orientação do processo educativo dos filhos.
 
Por seu turno, a Lei de Bases do Sistema Educativo vai admitir que "os estabelecimentos do ensino
particular e cooperativo que se enquadrem nos princípios gerais, finalidades, estruturas e objectivos
do sistema educativo são considerados parte integrante da rede escolar".
 
Em 1980, foi criado o Conselho Consultivo do Ensino Particular e Cooperativo (CCEPC), com a
finalidade de emitir parecer sobre a política educativa para o ensino particular e na regulamentação da
actividade escolar particular e cooperativa.
 
O actual Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo (Decreto-Lei n.º 553/80, de 21 de Novembro),
nas modalidades de ensino não superior, refere que o exercício da liberdade de ensino tem como
limites apenas o bem comum, as finalidades gerais da acção educativa e os acordos celebrados entre
o Estado e os estabelecimentos de ensino particular.
 
Os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo que se integrem no sistema educativo regem-
se pelas mesmas normas e disposições legais do ensino oficial, no que diz respeito a normativos
pedagógicos, currículo, avaliação e habilitações profissionais dos professores.
 
A  mobilidade  de  alunos  e  professores  entre  o  regime  público  e  o  particular  e  cooperativo  é
assegurada  pelo  Estado.
 
De acordo com o referido diploma, são estabelecimentos do ensino particular  e cooperativo as
instituições criadas por pessoas singulares ou colectivas em que se ministre ensino colectivo ou em
que se desenvolvam actividades regulares de carácter educativo.
 
Cada escola particular pode destinar-se a um ou a vários níveis de ensino, constituindo cada um deles
um ciclo de estudos completo e é gerida por um director pedagógico. Pode ter um projecto educativo
próprio, desde que proporcione, em cada nível de ensino, uma formação global de valor equivalente à
dos correspondentes níveis de ensino a cargo do Estado.
 
Os regulamentos das escolas com cursos e planos próprios devem conter as regras a que obedece a
inscrição ou admissão, a idade mínima para a frequência, as normas de assiduidade dos alunos e os
critérios de avaliação de conhecimentos.
 
As escolas  particulares,  no  âmbito  do  seu  projecto  educativo,  podem funcionar  em regime de
autonomia pedagógica. A autonomia pedagógica consiste na não dependência de escolas públicas
quanto a:

orientação metodológica e instrumentos escolares;
planos de estudos e conteúdos programáticos;
avaliação dos conhecimentos;
matrícula,  emissão  de  diplomas  e  certificados  de  matrícula,  de  aproveitamento  e  de
habilitações.

 
A  autonomia  pedagógica  supõe  as  seguintes  condições:

instalações, equipamento, e material didáctico adequados;
direcção pedagógica, designada pela entidade que concede autorização;
cumprimento da legislação em vigor respeitante a alunos e professores;
existência de serviços administrativos organizados;
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funcionamento  em  regime  de  paralelismo  pedagógico  durante  cinco  anos  escolares
consecutivos.

 
As escolas  particulares,  no  âmbito  do  seu  projecto  educativo,  podem funcionar  em regime de
paralelismo pedagógico, quando não dependam de escolas públicas no que respeita a orientação
metodológica e instrumentos escolares, bem como avaliação de conhecimentos.
 
O paralelismo pedagógico pressupõe a existência de:

instalações, equipamento e material didáctico adequado;
direcção pedagógica, designada pela entidade titular da autorização;
cumprimento da legislação em vigor respeitante a alunos e professores, estabelecida para o
ensino público;
existência de serviços administrativos organizados.

 
Compete ao Estado no que se refere ao ensino particular:

definir  critérios para a criação de estabelecimentos de ensino particular  e autorizar o seu
funcionamento;
verificar o regular funcionamento;
proporcionar  apoio  técnico  e  pedagógico  e  velar  pelo  nível  pedagógico  e  científico  dos
programas e planos de estudos;
promover progressivamente o acesso às escolas particulares em condições de igualdade com
as públicas;
apoiar  os estabelecimentos de ensino particular  através da celebração de contratos e da
concessão de subsídios e outros benefícios fiscais e financeiros, bem como velar pela sua
correcta aplicação;
elaborar provas de exame e organizar os exames nacionais para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos
do ensino básico que frequentem estabelecimentos de ensino particular e cooperativo sem
autonomia ou paralelismo pedagógico.

 
Legislação: Lei n.º 9/79
 
Instituições: Ministério da Educação (ME)

 
4.16.2. Temas em debate e futuros desenvolvimentos 
 
 
Os temas em debate para o sector privado são os mesmos do ensino público 4.2..

 
4.16.3. Quadro legislativo específico 
 

Lei n.º 9/79, de 19 de Março – Lei de Bases do Ensino Particular e Cooperativo;
Decreto-Lei  n.º  553/80,  de  21  de  Novembro  –  aprova  o  Estatuto  do  Ensino  Particular  e
Cooperativo;
Decreto-Lei n.º 484/88, de 29 de Dezembro – altera a denominação, estrutura e funcionamento
do Conselho Consultivo do Ensino Particular e Cooperativo, que passa a designar-se Conselho
Coordenador do Ensino Particular e Cooperativo;
Portaria n.º 860/91, de 20 de Agosto – cria e aprova o Regulamento do registo das Instituições
Particulares de Solidariedade Social do âmbito do Ministério da Educação;
Despacho n.º  15/SEEI/96,  de 8 de Abril  –autoriza algumas escolas do ensino particular  e
cooperativo  a  ministrar  o  3º  ciclo  do  ensino  recorrente  na  modalidade  de  unidades
capitalizáveis.

 
4.17. Estruturas alternativas
 
 
 
De acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo, que consagra o direito à educação artística
para todos os cidadãos em idade escolar, foi reforçada a componente do ensino artístico em escolas
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especializadas, perspectivando a progressão e o aumento de qualidade neste tipo de ensino. 
 
 Surgiu regulamentação que, em termos gerais, definiu o enquadramento no sistema educativo das
várias áreas de expressão artística – dança, música, teatro, artes plásticas, cinema e audiovisual,
estabelecendo-se a distinção entre a educação artística genérica e a vocacional, esta destinada
apenas a crianças e jovens que revelem potencialidades para o ingresso e progressão numa vertente
de estudos artísticos aprofundados e profissionalizantes.
 
É ministrada no ensino básico em escolas especializadas públicas, particulares e cooperativas.
 
O ensino artístico especializado, que engloba as modalidades de Dança, Música e Artes Visuais,
funciona em regime de ensino integrado. A mesma escola oferece as disciplinas do currículo geral e
as componentes específicas da educação artística. Pode funcionar, também, em regime articulado, ou
seja, a escola oferece apenas as componentes específicas e as disciplinas do currículo geral são
frequentadas nas escolas oficiais do ensino básico, estabelecendo-se acordos entre as duas escolas
intervenientes.
 
Os planos de estudo das escolas artísticas especializadas regem-se por normativos específicos,
excepto a avaliação dos alunos, que se rege pelos normativos em vigor para o ensino básico, com
alguns ajustamentos específicos nas áreas da dança e da música.
 
Por motivos de saúde ou outros, em casos muito especiais, os pais podem escolher um ensino
ministrado individualmente ou em situação doméstica.
 
No primeiro caso, o ensino ministrado fora das escolas dirige-se a um aluno ou a um pequeno grupo
de 5 alunos no máximo, leccionado por um professor, enquanto que, no segundo caso, ocorre no
domicílio do aluno, leccionado por um familiar ou outra pessoa, devidamente habilitada.
 
Em qualquer das situações, os alunos têm de ser matriculados numa escola oficial, seguir os mesmos
planos de estudo, sendo sujeitos, no final de cada ciclo, a exame nacional em todas as disciplinas.
 
Para as crianças e jovens que se encontrem hospitalizadas ou retidas na residência por motivos de
doença  prolongada,  as  Direcções  Regionais  de  Educação  e  o  Ministério  da  Saúde  celebram
protocolos específicos, com vista ao acompanhamento pedagógico desses alunos, em articulação
com  as  escolas  envolvidas,  no  intuito  da  disponibilização  de  recursos  humanos  e  materiais
necessários à continuidade das suas aprendizagens (Despacho Conjunto n.º 402/98, de 15 de Junho).

 
4.18. Informção estatística
 
 
 
Para mais informações, consulte as rubricas seguintes.

 
4.18.1. Alunos, estabelecimentos e docentes 
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Quadro 1. Matrículas e estabelecimentos de ensino, no ensino básico regular, segundo o 
nível e modalidade de ensino  

Continente Ensino regular – Público e Privado – Homens 
e Mulheres 

2006/2007 (a) 
Nível e modalidade de ensino 

Estabelecimentos Alunos 
matriculados 

Ensino básico 7 671 1 071 607 

 410 964 074 6 olciC º.1

1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos (b)  410 964  

 150 832 460 1 olciC º.2

5.º e 6.º anos (b)  024 732  

   1 levín ,sianoissiforp sosruC

 136  )1 opiT( FEC sosruC

 245 463 814 1 olciC º.3

7.º, 8.º e 9.º anos (b)  735 933  

 785  2 levín ,sianoissiforp sosruC

 814 42  )3 e 2 sopiT( FEC sosruC

Valores observados em Escolas Básicas e Secundárias 7 582 1 068 016 

 410 964 074 6 olciC º.1

1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos (b)  410 964  

 069 732 360 1 olciC º.2

5.º e 6.º anos (b)  024 732  

   1 levín ,sianoissiforp sosruC

 045  )1 opiT( FEC sosruC

 240 163 923 1 olciC º.3

7.º, 8.º e 9.º anos (b)  735 933  

 492  2 levín ,sianoissiforp sosruC

 112 12  )3 e 2 sopiT( FEC sosruC

Valores observados em Escolas Profissionais 89 3 591 

 19 1 olciC º.2

   1 levín ,sianoissiforp sosruC

 19  )1 opiT( FEC sosruC

 005 3 98 olciC º.3

 392  2 levín ,sianoissiforp sosruC

 702 3  )3 e 2 sopiT( FEC sosruC

Observações: 

(a) Dados preliminares. 

(b) Inclui informação relativa ao ensino artístico especializado em regime integrado e a estabelecimentos de 
educação e ensino com Planos de Estudos Estrangeiros. 

Fonte:  

GEPE – Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação Recenseamento Escolar 06/07 
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Quadro 2. Pessoal docente em exercício no estabelecimento, segundo o nível e modalidade 
de ensino, por idade/escalão etário  

 

Continente Público e Privado – Homens e Mulheres 

2004/2005 

Escalão etário Docentes 1.º 
Ciclo 

Docentes 2.º 
Ciclo 

Docentes 3.º Ciclo e Ensino Secundário 

Total   40448 95053 60573

≤ 24 anos  9503 987 5531

25 a 29 anos  7219 1234 7016

30 a 34 anos  84731 3054 0635

35 a 39 anos  85941 4864 1404

40 a 44 anos  74441 8684 5744

45 a 49 anos  33321 3035 1057

50 a 54 anos  3019 5575 3617

55 a 59 anos  0455 8743 3111

≥ 60 anos  9802 8531 193

Fonte: GEPE – Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação 

 Estatísticas da Educação 2004/2005. 
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Quadro 3. Pessoal docente em exercício no estabelecimento, por nível e modalidade de 
ensino  

 

 serehluM e snemoH – odavirP e ocilbúP lagutroP

2006/2007 (a) 
Nível e modalidade de ensino 

Número  de  docentes 

Docentes do 1.º Ciclo do ensino básico 33 944 

 00713 savitcel seõçnuf moC

 4422 savitcel oãn seõçnuf moC

Docentes do 2.º Ciclo do ensino básico 34470 

 06923 savitcel seõçnuf moC

 0151 savitcel oãn seõçnuf moC

Docentes do 3.º Ciclo do ensino básico e do ensino secundário (b) 88734 

 84348 savitcel seõçnuf moC

 6834 savitcel oãn seõçnuf moC

Docentes em escolas com planos de estudos estrangeiros 731 

 117 savitcel seõçnuf moC

 02 savitcel oãn seõçnuf moC

Observações: 

(a) Dados preliminares 

(b) Inclui formadores em Estabelecimentos Públicos de Educação e Ensino, em 2006/2007. 

Fonte:  

GEPE – Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação 

Recenseamento Escolar 2006/2007. 
 
4.18.2. Taxas de escolarização por idade 
 
 
Taxas de escolarização – Ano lectivo 2004/2005. Ver quadro 2.9.3.

 
4.18.3. Outros 
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Quadro 1. Taxa de retenção e desistência, segundo o ano lectivo, por nível de ensino, ciclo de 
estudo e ano de escolaridade (%) 

 serehluM e snemoH – odavirP e ocilbúP lagutroP

Nível de ensino 2004/2005 

Ensino Básico 11,8 

1.º Ciclo 5,5 

 0,31 olciC º.2

 7,91 olciC º.3

Fonte: GEPE – Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação 

Séries Cronológicas Docentes -1985-2005; 

Quadro 2. Taxa de Transição/Conclusão, segundo o ano lectivo, por ciclo de estudo (%) 

 serehluM e snemoH – odavirP e ocilbúP lagutroP

  Nível de ensino 2004/2005  

Ensino Básico 88,2 

1.º Ciclo 94,5 

2.º Ciclo 87,0 

3.º Ciclo 80,3 

Fonte:  

GEPE – Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação.  

Séries Cronológicas Docentes -1985-2005; 
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Quadro 3. Alunos e Pessoal Docente, segundo o ano lectivo, por nível de Educação/Ensino – 
Relação Aluno/Docente 

 serehluM e snemoH – odavirP e ocilbúP lagutroP

2006/2007 (a)(1) 
Nível de Educação/Ensino 

Relação  Aluno/Docente 

Ensino Básico 1.º Ciclo 15,0 

Ensino Básico 2.º Ciclo 7,5 

Ensino Básico (3.º Ciclo) e Secundário 7,9 

Observações: 

Dados Preliminares 

(1) Alunos – Ensino Recorrente – valor estimado para o 1.º e 2.º Ciclos. 

Fonte:  

GEPE – Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação 

Recenseamento Escolar 2006/2007. 

Nota: Relação Aluno/Professor - incluídos os Professores dos Planos de Estudos Estrangeiros; não incluídos os 
Formadores das Escolas Profissionais; não incluídos Alunos das Escolas Profissionais. 

 

Quadro 4. Alunos e Turmas, por nível e modalidade de ensino – Relação Alunos/Turma 

 serehluM e snemoH – odavirP e ocilbúP etnenitnoC

2006/2007– (a) 
Nível e modalidade de Ensino 

Relação  Alunos/Turma 

Ensino Básico 20,5 

1.º Ciclo 18,8 

2.º Ciclo 22,1 

3.º Ciclo 22,3 

Observações: 

 (a) Dados preliminares 

Fonte:  

GEPE – Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação  

Recenseamento Escolar 2006/2007. 
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Organização do Sistema Educativo em Portugal, 2006/07 

ENSINO BÁSICO ENSINO BÁSICO ENSINO UNIVERSITÁRIOCURSOS CIENTÍFICO-
HUMANÍSTICOS

CURSOS TECNOLÓGICOS /
CURSOS ARTÍSTICOS ESPECIALZADOS /

CURSOS PROFISSIONAIS
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA

ENSINO POLITÉCNICO
CT

4 1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 10 

PT 
1.° ciclo 2.° ciclo 3.° ciclo 

JARDIM DE INFÂNCIA 

Educação pré-primária – CITE 0 

(pelo qual o Ministério da Educação é responsável)

Educação pré-primária – CITE 0   (pelo qual o 

Ministério da Educação não é responsável)

Primária – CITE 1 Estrutura única – CITE 1 + CITE 2 

(não há distinção institucional entre CITE 1 e 2)

Secundário geral inferior – CITE 2 

(incluindo pré-profissional)

Secundário inferior profissional – CITE 2 

Secundário geral superior – CITE 3 Secundário superior profissional – CITE 3 

Pós-secundário não superior – CITE 4 

Ensino superior – CITE 5A Ensino superior – CITE 5B 

Correspondência aos níveis CITE: CITE 0 CITE 1 CITE 2 

Ensino obrigatório a tempo inteiro Ensino obrigatório a tempo parcial 

Cursos a tempo parcial ou de combinação escola-trabalho Ano suplementar 

Experiência profissional obrigatória + duração Estudos noutro país -/n/-

Fonte: Eurydice.

5. ENSINO SECUNDÁRIO
 

 

 
Para mais informação, consulte as rubricas seguintes.

 
5.1. Resenha histórica
 
 
 
O ensino secundário, como hoje se apresenta, constitui-se como uma escolaridade pós -obrigatória e
consta de um ciclo  de três anos (10.º,  11.º  e  12.º  anos).  Este ciclo  de ensino segue-se a uma
escolaridade obrigatória de 9 anos, organizada em três ciclos articulados e visa, por um lado, o
prosseguimento do 3.º ciclo do ensino básico e, por outro, a transição para o ensino superior ou a
integração na vida activa e no mundo do trabalho.
 
A história do ensino secundário remonta ao século XIII, em que o ensino era praticado nos mosteiros,
nas chamadas escolas conventuais e episcopais. Até ao século XV, quando foram criadas as escolas
menores, não existia uma distinção nítida entre o que era considerado como ensino secundário e
ensino superior. Até ao século XVIII o ensino secundário continuou a funcionar predominantemente
em colégios religiosos e seminários.  Com o Marquês de Pombal,  e com a extinção das ordens
religiosas,  foram  instituídas  várias  escolas  para  substituir  as  dos  mosteiros,  ficando  ainda  a
Universidade de Coimbra encarregada pelos estudos menores. Começou nesta altura a surgir o
ensino particular exercido pelos seculares. No início do século XIX, com Passos Manuel, é organizado
o ensino secundário oficial, ensino que seria concentrado em escolas denominadas liceus, a instalar
em todas as sedes de distrito. A Reforma de João Franco, nos finais do século XIX substitui o curso
secundário de seis anos, dividido num curso geral de quatro anos e num curso complementar de dois,
divido por letras e ciências, por um curso de sete anos e uniforme. Em 1905 houve alterações à
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Reforma, organizou-se o ensino técnico e estabeleceu-se a bifurcação do curso complementar em
Letras e Ciências, o que foi mantido até à Reforma de 1936, que estabeleceu um curso geral de seis
anos e um curso complementar de apenas um ano. Em 1947 é publicado o Decreto n.º 36 507/47, de
17 de Setembro, em que restabelece dois anos para o curso complementar, então denominado 3.º
ciclo, que visava preparar os alunos para o ingresso em escolas superiores. O Decreto n.º 37 029/48,
de 25 de Agosto, reorganiza os cursos técnicos, com vários patamares de formação, sendo o mais
longo de seis anos. Até aos anos 70, embora tenha ocorrido publicação de legislação, para questões
pontuais, não houve alterações substanciais na organização curricular.
 
O problema da articulação entre a escola e o mundo do trabalho foi equacionado, no início da década
de  70  do  século  XX,  pelo  ministro  Veiga  Simão  numa  dupla  perspectiva:  prevenção  das
especializações prematuras, por um lado, e, por outro, promoção de estruturas de formação de
professores  devidamente  articuladas  com os  sectores  industrial,  agrícola  e  de  serviços,  como
condição de  expansão de  cursos  de  carácter  profissionalizante.
 
Após a Revolução em 25 de Abril de 1974, as duas principais alterações efectuadas na estrutura do
ensino secundário consistiram na unificação do curso geral, correspondente ao actual 3.º ciclo do
ensino básico, e na criação de cursos complementares de via única nos dois ramos de ensino até aí
existentes: o ensino liceal e o ensino técnico e comercial.
 
A unificação do curso geral do ensino secundário foi iniciada no ano de 1975-1976, tendo em vista:
um  objectivo  social  de  igualdade  de  oportunidades;  a  actualização  de  processos  e  métodos
pedagógicos;  o  reforço  da  função  social  da  escola  com  a  sua  abertura  à  comunidade.  
 
Por razões de conjuntura política, nos anos que se seguiram foram sendo introduzidas alterações sem
uma perspectiva de sequência e de objectivos,  ficando em aberto o problema da aquisição de
qualificações profissionais  intermédias.
 
No final da década de 70, procedeu-se à unificação do dispositivo curricular: foram aprovados os
novos planos curriculares e realizou-se a unificação dos grupos de docência. Em 1978, entra em vigor
a nova estrutura curricular  do curso complementar,  procurando-se eliminar  as duas vias até aí
existentes:  ensino liceal  e  ensino técnico.  Pretende-se facultar  o  acesso ao ensino superior  e,
simultaneamente, facilitar a inserção dos jovens na vida activa, em articulação com sistemas de
formação já existentes ou a criar. Pretende-se igualmente que os 10.º e 11.º anos constituam a
sequência equilibrada do 9.º ano e do regime de opções então criado (Despacho Normativo n.º 140-
A/78, de 22 de Junho). 
 
Quanto à  estrutura,  as  ofertas  educativas passavam a organizar-se em cinco áreas de estudo
integrando três  componentes:  um tronco comum,  de formação geral;  a  formação específica;  a
formação vocacional.
 
Seguiram-se  outros  dispositivos  legais  que  não  resolveram  os  problemas  de  fundo  quanto  a
objectivos, estrutura, adequação às necessidades nacionais e regionais, meios de execução e suporte
financeiro. 
 
A criação do Ano Propedêutico, em 1977, prenunciava o alargamento do ensino secundário, o que
veio a confirmar-se com a criação do 12. ° ano de escolaridade em 1980. Porém, a estrutura curricular
e a carga horária deste último ano de escolaridade parecia manter o carácter de excepção que tinha
dado lugar  à  criação  do  Ano Propedêutico,  destinando-se  apenas  aos  alunos  que  pretendiam
prosseguir estudos no ensino superior. Na verdade, o diploma de ensino secundário complementar
obtinha-se, então, com a conclusão do 11.º ano, até à entrada em vigor dos planos curriculares
instituídos pelo Decreto-Lei n.º 286/89, de 29 de Agosto, que consigna o ensino secundário como um
ciclo de três anos de estudo.
 
Já na década de 80, o facto mais relevante, do ponto de vista da organização do sistema, foi a
institucionalização do ensino técnico - profissional, abrangendo já então, um ciclo de três anos. A sua
criação, em 1983, (Despacho Normativo n.º  194-A/83, de 21 de Outubro),  no âmbito do ensino
secundário complementar, integrava-se num plano de emergência para a reorganização do ensino
técnico e representava uma alternativa de formação de cariz profissionalizante, oferecida no interior
do sistema formal de ensino, à qual se virão acrescentar, a partir de 1989, as escolas profissionais. 
 
A  Lei  de  Bases  do  Sistema  Educativo  (LBSE)  –  Lei  n.º  46/86,  de  14  de  Outubro  –  aponta
expressamente para um modelo sequencial e articulado, tendo os cursos do ensino secundário a
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duração de três anos e organizando-se segundo formas diferenciadas, contemplando a existência de:
cursos  predominantemente  orientados  para  o  prosseguimento  de  estudos,  e  cursos
predominantemente orientados para a vida activa. A LBSE determina ainda que ambas as vias acima
referidas  deverão  incluir  componentes  de  formação  de  sentido  técnico,  tecnológico  e
profissionalizante e de língua e cultura portuguesas adequadas à natureza dos diversos cursos. É
garantida a permeabilidade entre os cursos orientados para a vida activa e os cursos orientados para
o prosseguimento de estudos.
 
A linha de orientação consignada na LBSE viria a ser regulamentada no Decreto-Lei n.º 286/89, de 29
de Agosto, que, no caso do ensino secundário, entrou em vigor, de forma generalizada, em todas as
escolas de todo o país, em 1993/1994.
 
Os planos curriculares têm uma estrutura nacional, admitindo a introdução de disciplinas de oferta
própria, na componente de formação técnica dos cursos gerais, em função do projecto educativo da
escola; nos cursos tecnológicos é ainda possível organizar cursos com planos de estudo próprios, em
função das especificidades locais e regionais.
 
A Lei de Bases define ainda genericamente os objectivos, público-alvo e modalidades de organização
da formação profissional, assim como confere enquadramento legal à criação de estabelecimentos
especializados destinados ao ensino e prática de cursos de natureza técnica e tecnológica ou de
índole artística. 
 
Reguladas pelo Decreto-Lei n.º 70/93, de 10 de Março, na sequência da avaliação externa de que
foram objecto, desde o seu lançamento em 1989, as escolas profissionais dispõem, desde o início de
1998,  de  um  novo  enquadramento  jurídico  que  estabelece  o  respectivo  regime  de  criação,
organização e funcionamento. Estas escolas constituem presentemente, enquanto estabelecimentos
de ensino que oferecem uma modalidade especial de educação escolar, a mais importante alternativa
aos esquemas de formação profissionalmente qualificantes oferecidos no quadro do sistema formal de
ensino. A sua importância decorre não apenas do facto de com elas se pretender absorver, a médio
prazo, uma parte substancial dos contingentes de alunos que procuram uma formação orientada para
a vida activa após a conclusão da escolaridade básica de nove anos, mas também da deslocação da
iniciativa para a sociedade civil.  De facto, boa parte destas escolas resultam de parcerias entre
entidades do tecido social  e económico,  por vezes envolvendo as autarquias,  procurando ir  ao
encontro das necessidades locais ou regionais.
 
No ano lectivo de 2004/2005, entraram em vigor novos planos de estudo para o ensino secundário, no
quadro de uma reforma do ensino secundário, que visa adequar as formações de nível secundário às
mudanças sociais e às necessidades de desenvolvimento do país. As alterações curriculares estão,
na essência,  definidas no Decreto-Lei  n.º  74/04,  de 26 de Março,  que estabelece os princípios
orientadores da organização e da gestão do currículo, bem como da avaliação e certificação das
aprendizagens do nível secundário de educação, aplicáveis aos diferentes percursos neste nível de
ensino.
 
Assim, as Portarias n.os 550 A, 550 B, 550 C, 550 D e 550 E, de 21 de Maio, e Portaria n.º 554/04, de
22 de Maio, materializam a execução dos princípios enunciados no Decreto-Lei n.º 74/04, definindo as
regras de organização, funcionamento e avaliação dos cursos tecnológicos, dos cursos artísticos
especializados, dos cursos profissionais, dos cursos científico -humanísticos e dos cursos do ensino
recorrente, respectivamente. 
 
As bases gerais do ensino artístico especializado, que abrange as áreas das artes visuais, da dança e
da música, tal como tem funcionado, constam de legislação de 1990 (Decreto-Lei n.º 344/90, de 2 de
Novembro), estando prevista a reorganização curricular desta oferta educativa, conforme o quadro
legal instituído no Decreto-Lei n.º 74/04, de 26 de Março. 
 
Os cursos das áreas da música e da dança estão a ser objecto de reestruturação, prevendo-se a sua
entrada em vigor em 2006/2007. Por sua vez, as duas escolas com ensino artístico especializado na
área  das  artes  visuais  iniciaram,  já  em  2004/2005,  a  aplicação  de  novos  planos  de  estudo,
construídos  com  a  participação  activa  das  escolas.
 
Legislação: Decreto n.º 36 507/47
Legislação: Decreto n.º 37 029/48
Legislação: Decreto-Lei n.º 286/89
Legislação: Decreto-Lei n.º 344/90
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Legislação: Decreto-Lei n.º 70/93
Legislação: Decreto-Lei n.º 74/04
Legislação: Despacho Normativo n.º 140-A/78
Legislação: Despacho Normativo n.º 194-A/83
Legislação: Lei n.º 46/86
Legislação: Portaria n.º 550-A/04
Legislação: Portaria n.º 550-B/04
Legislação: Portaria n.º 550-C/04
Legislação: Portaria n.º 550-D/04
Legislação: Portaria n.º 550-E/04

 
5.2. Temas em debate e futuros desenvolvimentos
 
 
 
A escola assume-se como um espaço de valorização pessoal e também como instituição ao serviço
do desenvolvimento social e da modernização do país.
 
A par de medidas de flexibilização e diversificação dos percursos educativos e formativos, pretende-
se atrair mais jovens para as vias profissionalmente qualificantes, assim como adoptar medidas de
prevenção do insucesso e do abandono escolar. 
 
Neste contexto, os aspectos mais inovadores dos novos curricula, tanto para o ensino como para a
formação, centram-se sobretudo ao nível de: 

ênfase no desenvolvimento das competências essenciais e das aprendizagens estruturantes;
utilização  de  metodologias  activas,  centradas  no  aluno,  promotoras  da  autonomia,  do
desenvolvimento da capacidade de aprender a aprender, da motivação para a aprendizagem ao
longo da vida;
encorajamento do recurso às tecnologias de informação e comunicação, numa perspectiva de
desenvolvimento das competências de pesquisa e de gestão e selecção da informação;
introdução da área de projecto/projecto tecnológico, de carácter interdisciplinar, em que serão
privilegiadas as metodologias de aprendizagem baseadas na resolução de problemas e no
desenvolvimento de projectos;
uma mais clara articulação entre a teoria e a prática, com valorização do ensino experimental e
das metodologias baseadas na realização de tarefas;
ligação mais estreita entre a escola e o mundo do trabalho, sobretudo nos cursos tecnológicos
com a introdução de um período de estágio obrigatório, a decorrer em contexto real de trabalho.
aproximação à realidade dos alunos que procuram uma segunda oportunidade de ensino e
formação, pela via formal, através da implementação de novos planos de estudo para o ensino
recorrente;
enfoque no ensino artístico especializado pela reestruturação de todo o ensino, nomeadamente
dos planos de estudo, no sentido de responder às necessidades e preocupações do ensino
artístico em Portugal.
reformulação  e  implementação  de  formações  de  nível  secundário  com elevado  grau  de
empregabilidade para os jovens cujo objectivo mais imediato não é o prosseguimento de
estudos, mas sim a inserção na vida activa, quer através dos cursos tecnológicos, quer dos
cursos profissionais ou dos cursos de educação e formação.

 
incentivo  à  frequência  da  escola  até  aos  18  anos,  pela  valorização  da  identidade  do  ensino
secundário, tornando o 12.º ano o referencial mínimo de formação para todos, por forma a elevar os
níveis de educação, formação e qualificação de base da população jovem, através da iniciativa
"Novas Oportunidades".  

reforço das ofertas formativas de carácter profissional, aproximando as escolas secundárias, as
escolas profissionais e os centros de formação profissional, no sentido de rendibilizar recursos
ainda no âmbito desta iniciativa para este nível de ensino.
alargamento quer dos cursos quer das instituições que ministram cursos pós-secundários não
superiores  de  nível  4  de  formação  profissional,  possibilitando  uma formação  técnica  de
qualidade que prepare para a integração no mundo de trabalho cada vez mais competitivo.
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5.3. Quadro legislativo de base
 
 
 
A Lei de Bases do Sistema Educativo de 1986 (Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro), ao estabelecer os
objectivos e organização actual do ensino secundário, define-o como um ciclo único de ensino pós-
obrigatório, com a duração de três anos, organizado segundo formas diferenciadas, orientadas quer
para o prosseguimento de estudos quer para a vida activa. A permeabilidade entre estas duas vias
deve ser assegurada.
 
A Lei estabelece ainda os objectivos, as condições de acesso e modelos da organização da formação
profissional, enquanto modalidade especial da educação escolar.
 
De acordo com a reestruturação orgânica e funcional do Ministério da Educação (Decreto-Lei n.º
213/06, de 27 de Outubro), a Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular tem por
missão assegurar a concretização das políticas relativas à componente pedagógica e didáctica do
ensino secundário regular enquanto que a Agência Nacional para a Qualificação, I.P. tem por missão
coordenar a execução das políticas de educação e formação profissional de jovens e adultos.
 
Com o intuito de diversificar e aumentar a oferta de formação profissional, através de uma rede de
escolas de iniciativa local, utilizando recursos públicos e privados, foram criadas, em 1989, as escolas
profissionais (Decreto-Lei n.º 26/89, de 21 de Janeiro). 
 
O regime de criação, organização e funcionamento destas escolas foi objecto de alteração em 1998
(Decreto-Lei n.º 4/98, de 8 de Janeiro), visando a consolidação das respectivas potencialidades no
domínio do ensino profissional de nível secundário.
 
O Decreto-Lei  n.º  74/04,  de  26 de Março,  consubstanciando a  Reforma do ensino secundário,
reorganiza os cursos deste nível de ensino, estabelecendo os princípios orientadores da organização
e da gestão do currículo, bem como da avaliação e certificação das aprendizagens, aplicáveis aos
diferentes percursos neste nível de ensino.
 
As Portarias n.os 550 A, 550 B, 550 C, 550 D e 550 E, de 21 de Maio, e Portaria n.º 554/04, de 22 de
Maio, materializam a execução dos princípios enunciados no Decreto-Lei n.º 74/04, definindo as
regras de organização, funcionamento e avaliação dos cursos tecnológicos, dos cursos artísticos
especializados, dos cursos profissionais, dos cursos científico-humanísticos e dos cursos do ensino
recorrente. 
 
O Despacho Conjunto n.º 453/04, de 27 de Junho, regulamenta a criação de cursos de educação e
formação  destinados  preferencialmente  a  jovens  com  idade  igual  ou  superior  a  15  anos,
proporcionando  uma  dupla  certificação  escolar  e  profissional.
 
Instituições: Agência Nacional para a Qualificação, I.P
Instituições: Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGIDC)
Instituições: Ministério da Educação (ME)

 
5.4. Objectivos gerais
 
 
 
Os três grandes objectivos definidos para este nível de ensino na Constituição da República são:

criar as condições que permitam a consolidação e aprofundamento da autonomia pessoal
conducente a uma realização individual e socialmente gratificante.
proporcionar  a  consolidação,  aprofundamento  e  domínio  de  saberes,  bem  como  os
instrumentos e metodologias que fundamentem uma cultura humanística, artística, científica e
técnica, e favoreçam, numa perspectiva de educação permanente, a definição de interesses e
motivações próprios face a opções escolares e profissionais.
aprofundar valores, atitudes e práticas que preparem intelectual e afectivamente os jovens para
o desempenho consciente dos seus papéis.

 
No respeito por estes princípios, a Lei de Bases do Sistema Educativo estabelece para o ensino
secundário, os seguintes objectivos: 
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assegurar  o  desenvolvimento  do  raciocínio,  da  reflexão  e  da  curiosidade  científica  e  o
aprofundamento dos elementos fundamentais de uma cultura humanística, artística, científica e
técnica  que  constituam  suporte  cognitivo  e  metodológico  apropriado  para  o  eventual
prosseguimento de estudos e para a inserção na vida activa;
facultar aos jovens conhecimentos necessários à compreensão das manifestações estéticas e
culturais e possibilitar o aperfeiçoamento da sua expressão artística;
fomentar a aquisição e aplicação de um saber cada vez mais aprofundado assente no estudo,
na reflexão crítica, na observação e na experimentação;
formar, a partir da realidade concreta da vida regional e nacional, e no apreço pelos valores
permanentes  da  sociedade  em  geral,  e  da  cultura  portuguesa,  em  particular,  jovens
interessados na resolução dos problemas do país e sensibilizados para os problemas da
comunidade internacional;
facultar contactos e experiências com o mundo do trabalho, fortalecendo os mecanismos de
aproximação entre a escola, a vida activa e a comunidade e dinamizando a função inovadora e
interventora da escola;
favorecer a orientação e formação profissional dos jovens, através da preparação técnica e
tecnológica, com vista à entrada no mundo do trabalho;
criar hábitos de trabalho, individual e em grupo, e favorecer o desenvolvimento de atitudes de
reflexão metódica, de abertura de espírito, de sensibilidade e de disponibilidade e adaptação à
mudança.

 
Na mesma linha de orientação, o Decreto-Lei n.º 74/04, de 26 de Março, procede à revisão curricular
do ensino secundário, de acordo com princípios orientadores, de que se destacam:

transversalidade  da  educação  para  a  cidadania  e  da  valorização  da  língua  e  da  cultura
portuguesas em todas as componentes curriculares;
favorecimento da integração das dimensões teórica e prática dos saberes, com o estabelecer
de formas específicas de aprendizagem em contexto de trabalho;
integração do currículo e da avaliação, assegurando que esta constitua um elemento regulador
do ensino e da aprendizagem;
flexibilidade na construção de percursos formativos e permeabilidade entre cursos.

 
Na nova organização curricular do ensino secundário assume especial relevância a aprendizagem
das tecnologias de informação e comunicação com a introdução,  no 10.º  ano,  da disciplina de
Tecnologias de Informação e Comunicação, na componente de formação geral, comum a todas as
formações do ensino secundário. 
 
Conforme estabelece o quadro legal instituído na LBSE, entende-se por ensino secundário o ciclo
trienal de estudos após a conclusão da escolaridade obrigatória.
 
O ensino secundário regular estrutura-se segundo formas diferenciadas contemplando a existência de
cursos predominantemente orientados para o prosseguimento de estudos, designados de cursos
científico-humanísticos 5.4.1., e cursos predominantemente orientados para a vida activa, ou cursos
tecnológicos 5.4.2., estando garantida a permeabilidade entre eles. 
 
A formação de técnicos intermédios pelas escolas profissionais constitui uma modalidade de formação
alternativa ao sistema regular de ensino, destinada a jovens cujo objectivo mais imediato é a inserção
no mercado de trabalho. Os cursos das escolas profissionais 5.4.3. também dão acesso ao ensino
superior, em especial dos institutos politécnicos, mediante a realização dos exames nacionais do
ensino regular nas disciplinas específicas de acesso. 
 
No sentido de captar jovens desmotivados com o ensino formal, e de lhes proporcionar formação mais
adequada às suas necessidades, foram criados percursos formativos orientados para a vida activa,
denominados cursos de educação e formação, vocacionados para jovens desmotivados com a escola
formal e cursos de formação pós – secundária, os cursos de especialização tecnológica 5.4.4.. 
 
Existe ainda uma alternativa de educação e formação destinada a jovens com aptidões ou talentos
específicos, o ensino artístico especializado, referenciado em Variantes Organizacionais e Estruturas
Alternativas 5.20., que é ministrado em escolas de ensino artístico especializado nas áreas das artes
visuais e audiovisuais, da dança e da música. Este tipo de ensino visa proporcionar uma elevada
formação  especializada  a  futuros  executantes,  criadores  e  profissionais  nos  diferentes  ramos
artísticos.
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Cada escola secundária do ensino regular deve, na sua oferta educativa, contemplar cursos das
várias vias acima referidas embora possa haver preponderância de uma das vias, em função da
racionalização de recursos humanos e físicos.
 
Para uma escolha criteriosa de uma das vias de educação ou formação, no final do ensino básico os
alunos têm acesso a serviços de psicologia e orientação. Em princípio, os alunos têm a possibilidade
de escolher o seu percurso educativo em função dos seus interesses, capacidades e competências,
tendo em conta a oferta formativa da escola. No caso de o aluno pretender frequentar um curso não
disponível na escola mais próxima da sua residência, poderá ser transferido para uma outra escola,
podendo ter de recorrer a meio de transporte da rede pública ou transporte escolar disponibilizado
pela autarquia.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 74/04

 
5.4.1. Cursos científico-humanísticos 
 
 
Actualmente, na via de ensino geral, vocacionado para o acesso ao ensino superior, existem cinco
cursos científico – humanísticos 5.11.2.,  que vêm substituir  os cursos gerais estabelecidos pelo
Decreto-Lei n.º 286/89, de 29 de Agosto, ainda em vigor, durante o ano de 2007.
 
Com a nova Reforma, instituída pelo Decreto-Lei n.º 74/04, de 26 de Março, os cursos científico-
humanísticos destinam-se, principalmente, aos alunos que, tendo concluído o 9.º ano de escolaridade,
pretendam obter uma formação de nível secundário tendo em vista o prosseguimento de estudos para
o ensino superior (universitário ou politécnico). Um diploma de ensino secundário em qualquer um dos
cursos científico-humanísticos dá acesso a cursos do ensino superior em áreas do conhecimento
relacionadas ou a cursos pós-secundários não superiores, denominados cursos de especialização
tecnológica, embora, neste caso, estejam sujeitos a módulos complementares de formação.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 286/89
Legislação: Decreto-Lei n.º 74/04

 
5.4.2. Cursos tecnológicos 
 
 
Os cursos tecnológicos destinam-se, principalmente, aos alunos que, tendo concluído o 9.º ano de
escolaridade, pretendam obter uma qualificação profissional de nível intermédio que lhes possibilite o
ingresso no mercado de trabalho. A oferta educativa e formativa do currículo nacional consiste em dez
cursos tecnológicos 5.11.2..
 
A conclusão de um curso tecnológico confere dois tipos de diplomas:

diploma de qualificação profissional  de  nível  3,  que certifica  o  jovem para  o  ingresso no
mercado de trabalho, como técnico intermédio;
diploma de conclusão dos estudos secundários, possibilitando a candidatura ao ensino superior,
preferencialmente a cursos do ensino superior politécnico ou a cursos pós -secundários não
superiores.

 
A estrutura curricular destes cursos favorece a aproximação ao mundo do trabalho, quer com a
introdução do  projecto  tecnológico  a  concretizar  ao  longo dos  três  anos,  quer  com a  inclusão
obrigatória  de  um período  de  estágio  em contexto  de  trabalho.

 
5.4.3. Cursos profissionais 
 
 
O  ensino  profissional  é  uma  modalidade  especial  de  educação  que  visa,  essencialmente,  o
desenvolvimento  da  formação  profissional  qualificante  dos  jovens.  Pelo  facto  de  uma  parte
significativa da carga horária ser dedicada à formação técnica, tecnológica ou artística, os cursos
profissionais permitem ao jovem desenvolver competências específicas para o exercício de uma
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profissão, reconhecidas através da atribuição de um diploma de qualificação profissional de nível 3. 
 
O ensino profissional pretende simultaneamente responder às carências do mercado de trabalho, a
nível  local  e regional,  pelo que se procura que os cursos leccionados em cada escola estejam
relacionados com as características e necessidades da região em que se insere.
 
Os cursos profissionais ministrados em escolas profissionais são regulamentados e reconhecidos pelo
Ministério da Educação, embora a sua criação seja normalmente resultado da iniciativa da sociedade
civil,  designadamente  de  autoridades  autárquicas,  empresas  ou  associações  empresariais  e
sindicatos,  entre  outras  organizações.

 
5.4.4. Cursos de Educação e Formação 
 
 
Os Cursos de Educação e Formação (CEF), criados pelo Despacho Conjunto n.º 453/04, de 27 de
Julho, são uma oportunidade para jovens com idade igual ou superior a 15 anos que, não tendo
concluído a escolaridade de 6, 9 ou 12 anos, na idade própria, pretendem adquirir uma certificação
escolar e simultaneamente obter uma qualificação profissional. Estes cursos também se destinam
àqueles  que,  após  conclusão  dos  12  anos  de  escolaridade,  não  possuindo  uma  qualificação
profissional, pretendam adquiri-la para ingresso no mundo do trabalho. Distribuem-se por vários Tipos,
do Tipo 1 ao Tipo 7, escalonados de acordo com as condições de acesso, a duração mínima de horas
de formação e a certificação correspondente. No que se refere ao nível secundário de educação,
existem CEF de tipo 4, 5, 6 e 7, que conferem qualificações profissionais de níveis 2 e 3.
 
Legislação: Despacho Conjunto n.º 453/04

 
5.4.5. Cursos de especialização tecnológica 
 
 
Os Cursos de Especialização Tecnológica (CET) proporcionam uma formação pós-secundária não
superior e visam, entre outras finalidades, promover um percurso formativo que integre os objectivos
de qualificação e inserção profissional, permitindo também o prosseguimento de estudos.
 
Integram as componentes de formação: geral e científica, tecnológica e formação em contexto de
trabalho. 
 
A componente de formação geral e científica visa desenvolver atitudes e comportamentos adequados
a profissionais com elevado nível de qualificação profissional e adaptabilidade ao mundo do trabalho e
da empresa e aperfeiçoar os conhecimentos de natureza científica que fundamentam as tecnologias
próprias da área de formação. A componente de formação tecnológica integra domínios de natureza
tecnológica orientados para a compreensão das actividades práticas e para a resolução de problemas
do âmbito do exercício profissional. Têm uma carga horária que varia entre as 840 horas e as 1020
horas, correspondendo à primeira 15% e à segunda 85% do número de horas fixado. 
 
A componente de formação em contexto de trabalho tem uma carga horária que varia entre as 360
horas e as 720 horas e visa a aplicação de conhecimentos e saberes adquiridos às actividades
práticas. Pode adoptar diferentes modalidades de formação prática em situação real de trabalho,
designadamente estágios. 
 
Os CET podem organizar-se na modalidade de formação em alternância, em estabelecimentos de
ensino público e privado,  tanto de nível  secundário como superior,  e  em outras instituições de
formação devidamente creditadas.  
 
Os CET atribuem um Diploma de Especialização Tecnológica (DET), após o cumprimento de um
plano  de  formação  que  confere  entre  60  e  90  créditos  (ECTS),  bem  como  um  certificado  de
qualificação profissional de nível 4, e ainda um Certificado de Aptidão Profissional (CAP), emitido no
âmbito do Sistema Nacional de Certificação Profissional.

Eurybase - Portugal - (2006/07)

www.eurydice.org 100



Alunos Área média de pavimento/aluno Turmas Área média de terreno/aluno 

384 a 720 8 a 8,5 m2/aluno 16 a 30 30 m2/aluno 

 

●
●

●

●

●

5.5. Tipos de estabelecimento ou instituição
 
 
 
Os cursos  científico-humanísticos  e  os  cursos  tecnológicos  do  ensino  secundário  regular  são
ministrados em escolas secundárias da rede pública e em estabelecimentos de ensino particular e
cooperativo.
 
Cada escola oferecerá determinados cursos constantes do conjunto de cursos propostos a nível
nacional. Esta escolha pode ser ditada pelas condições socioeconómicas locais ou regionais e pelas
necessidades de recursos humanos qualificados.
 
Os critérios de dimensionamento das escolas secundárias traduzem-se nos seguintes valores:

 
Se bem que as orientações dominantes para o desenvolvimento da rede escolar apontem para a
implementação de escolas  integradas,  isto  é,  escolas  que ministrem todos o  níveis  de ensino,
podendo incluir  também ensino pré-escolar,  continuam a funcionar estabelecimentos de ensino
associando o ensino básico e o secundário ou escolas apenas com o ensino básico ou apenas com o
ensino secundário, sempre que a melhor utilização dos recursos já instalados o justifique.
 
Assim, nas tipologias de escolas do ensino regular há a referir: as escolas secundárias, só para
alunos do ensino secundário; as escolas secundárias com 3.º ciclo e as escolas básicas com ensino
secundário, para alunos do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário; as escolas integradas,
que recebem alunos dos vários níveis de ensino não superior.
 
Os cursos profissionais funcionam em escolas profissionais (EP) que, de acordo com o regime
estabelecido em 1998, são estabelecimentos privados de ensino, podendo o Estado criar EP públicas
no sentido de assegurar o acesso a esta via alternativa nas regiões do país não cobertas pela rede de
EP existentes. 
 
As  EP  estão  sujeitas  à  tutela  científica,  pedagógica  e  funcional  do  Ministério  da  Educação  e
desenvolvem as  suas  actividades  culturais,  científicas,  tecnológicas  e  pedagógicas  de  forma
autónoma.  As  EP privadas podem ser  criadas  quer  por  pessoas singulares,  quer  por  pessoas
colectivas,  isoladamente  ou  em associação.  
 
Desde o ano lectivo de 2004/2005, os cursos profissionais podem também ser ministrados em escolas
públicas de ensino secundário regular segundo as condições que são definidas no Despacho n.º 14
758/04, 2.ª série, de 23 de Julho, tendo já funcionado a título experimental nas áreas da Mecânica e
da Química, áreas que deixaram de ser abrangidas pelos cursos tecnológicos regulares das escolas
públicas. 
 
Os requisitos para que uma escola da rede de ensino público possa ministrar cursos profissionais são
os seguintes: 

compatibilidade e inserção no respectivo projecto educativo;
capacidade de iniciativa e abertura para a partilha de informação, saberes e experiências a nível
interno e a nível externo, designadamente, através da participação em rede com as restantes
escolas e centros de formação que ofereçam formações semelhantes;
estabilidade do corpo docente detentor de saberes e experiência adequados às qualificações
visadas,  motivação  e  mobilização  para  novas  formas  de  organização  pedagógica  e
funcionamento;
capacidade para o estabelecimento de relações de cooperação com o tecido económico e
social envolvente, nomeadamente empresas e autarquias locais, objectivadas na capacidade de
negociar protocolos que permitam a realização e o acompanhamento da formação em contexto
de trabalho bem como a inserção profissional dos futuros diplomados;
instalações e equipamentos adequados e capacidade de gestão e administração dos mesmos,
bem como a demais logística associada ao desenvolvimento da formação laboratorial e oficinal
e em contexto de trabalho.
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Legislação: Despacho n.º 14 758/04

 
5.6. Acessibilidade geográfica
 
 
 
Todo o território nacional está coberto por uma rede de escolas das várias tipologias que responde às
necessidades de frequência dos alunos. Aos alunos que residam em localidades que não disponham
de estabelecimento escolar acessível a pé, nem de transportes colectivos utilizáveis, é facultado pelas
autoridades autárquicas um esquema adequado de transportes escolares para a escola mais próxima.
 
No caso das escolas profissionais, os alunos poderão ter de utilizar os transportes da rede pública,
mas o pagamento é, em princípio, assegurado por uma bolsa de formação a que os alunos têm
direito.
 
Quanto ao ensino artístico especializado, a cobertura do território nacional de escolas especializadas
poderá não garantir o fácil  acesso de todos os potenciais interessados, conduzindo por vezes à
deslocação dos jovens para fora da área de residência.

 
5.7. Condições de acesso e escolha de escola
 
 
 
Idade mínima de admissão num curso de nível secundário é de 14 anos.
 
O acesso a qualquer curso científico-humanístico ou tecnológico é facultado aos candidatos que
tenham completado, com aproveitamento, o ensino básico (9.º ano de escolaridade) ou equivalente,
independentemente  da  área  vocacional  escolhida  ou  da  modalidade  de  educação  escolar
prosseguida.
 
Têm acesso aos cursos profissionais os candidatos que concluam o 3.° ciclo do ensino básico ou
equivalente. 
 
O acesso aos cursos do ensino artístico especializado na área das artes visuais é facultado aos
candidatos que tenham completado, com aproveitamento, o ensino básico (9.° ano de escolaridade)
ou equivalente, independentemente da área vocacional escolhida ou da modalidade de educação
escolar prosseguida. O acesso às Escolas Especializadas do Ensino Artístico nas áreas da Dança e
da Música exige, contudo, aprendizagem e prática anteriores. 
 
Têm acesso aos cursos de especialização tecnológica os diplomados com um diploma de ensino
secundário ou equivalente, mediante as condições já descritas anteriormente. 
 
No acto  de matrícula,  realizada na escola  onde o  aluno conclui  o  ensino básico,  o  aluno ou o
encarregado de educação deve indicar, por ordem de preferência, cinco estabelecimentos de ensino.
Na identificação das escolas de preferência dever-se-á ter em conta a existência do(s) curso(s)
pretendido(s). 
 
A capacidade existente em cada escola é preenchida, dando prioridade, por ordem decrescente, aos
alunos: que a tenham frequentado no ano anterior; com necessidades educativas especiais; que
tenham irmãos já matriculados no estabelecimento de ensino; que residam na área de influência da
escola; cujos pais/encarregados de educação exerçam actividade profissional na área de influência do
estabelecimento de ensino.

 
5.8. Matrícula e Propinas
 
 
 
No  acto  da  matrícula  os  alunos  inscrevem-se,  por  ordem  de  prioridade,  em  quatro  cursos,
dependendo a matrícula no curso da primeira escolha e assim sucessivamente, do número de vagas
existentes nas turmas previamente atribuídas à escola em questão,  para determinados cursos,
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aquando da definição da rede escolar. Em casos de excesso de alunos candidatos às turmas e cursos
pretendidos, para além das prioridades estabelecidas pela legislação e acima descritas, contam as
classificações finais obtidas no 3.º ciclo do ensino básico, bem como outros critérios que venham a
ser definidos pelo Regulamento Interno da escola. 
 
No  ensino  secundário,  não  sendo  escolaridade  obrigatória,  nas  escolas  públicas  há  lugar  a
pagamento de uma verba pela inscrição e de propinas de frequência, ainda que se trate de um
montante bastante reduzido, de valor praticamente simbólico. Os alunos pagam também seguro
escolar, cobrindo riscos de acidentes pessoais durante as actividades curriculares dentro e fora da
escola.  Os  sócios  da  associação  de  estudantes  pagam uma quota  anual,  não  sendo,  todavia,
obrigatória  a  inscrição  nesse  órgão.
 
Nas escolas profissionais privadas há lugar a pagamento de propinas, embora o seu valor possa ser
reduzido, quer através de financiamento público a que as escolas podem candidatar-se, quer através
da celebração de contratos-programa com o Estado.
 
Nas  escolas  privadas  os  custos  da  educação  são  totalmente  suportadas  pelas  famílias  dos
educandos  ou  pelos  formandos  no  caso  da  educação  e  formação  de  adultos.  

 
5.9. Apoio financeiro a alunos
 
 
 
Os alunos provenientes de famílias com baixo rendimento per capita podem ser isentos do pagamento
de propinas. Além disso, podem também ter acesso a apoio social para pagamento das refeições na
cantina da escola, para pagamento do passe em transporte público e para aquisição de materiais
escolares. 
 
Os alunos que frequentem cursos profissionais podem beneficiar de uma bolsa de formação que lhes
permite frequentar um curso profissional em condições idênticas àquelas em que frequentariam o
ensino secundário regular. 
 
De qualquer modo, para todas as famílias, independentemente do rendimento per capita, as despesas
de educação são elegíveis para efeitos de benefício fiscal.

 
5.10. Níveis etários e grupos de alunos
 
 
 
Os critérios definidos para a organização das turmas, tanto nos cursos científico-humanísticos como
nos cursos tecnológicos, são, no essencial, os seguintes:

seriação baseada em intervalos etários;
manutenção do grupo/turma do ano lectivo anterior no ano seguinte;
equilíbrio numérico do número de alunos de ambos os sexos;
determinação do número de alunos por turma em função da dimensão das salas: 24 a 28 para
uma sala de dimensão média (entre 35 e 40 m2);
integração dos alunos com necessidades educativas especiais – até ao máximo de 2 – na
mesma turma, a qual não terá mais do que 20 alunos.

 
Quanto aos alunos que utilizam o transporte escolar,  não sendo obrigatório que se reúnam nas
mesmas turmas, há que atender à sua situação quando se organizam os horários.
 
Neste  nível  de  ensino,  existe  uma  mais  evidente  especialização  das  matérias,  pelo  que  são
necessários vários professores para a mesma turma, sendo um professor normalmente responsável
por uma disciplina ou duas disciplinas da mesma área curricular. Em princípio, um professor pode
acompanhar a mesma turma durante o ciclo de estudos, sendo a continuidade pedagógica um critério
importante na distribuição de serviço nas escolas.
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5.11. Especialização de estudos
 
 
 
Durante a escolaridade obrigatória, em que a educação é de carácter generalista, o plano de estudos
de cada ciclo é, em princípio, comum a todos alunos, embora possa haver algumas diferenciações no
3.º ciclo do ensino básico, através da implementação de currículos alternativos, determinadas pela
necessidade de adequação às características dos alunos. 
 
No ensino secundário assiste-se a uma diversificação de percursos em função da especialização em
áreas de estudo ou da necessidade de proporcionar vias de formação e educação diferenciadas,
tendo em vista a satisfação dos interesses dos jovens e as necessidades do país em termos de
desenvolvimento. Assim, no ensino regular existem fundamentalmente duas vias possíveis: os cursos
científico-humanísticos, predominantemente orientados para o prosseguimento de estudos, e os
cursos tecnológicos, predominantemente orientados para a vida activa. Inseridos nesta via existem
ainda os cursos de educação e formação, os cursos profissionais e os cursos de especialização
tecnológica.
 
A permeabilidade entre os vários percursos possíveis está garantida, sendo dada equivalência às
disciplinas comuns ou afins.

 
5.11.1. Cursos científico-humanísticos 
 
 
No quadro do Decreto-Lei n.º 74/04, de 26 de Março, a via educativa de prosseguimento de estudos
oferece cinco opções possíveis nos cursos de científico-humanísticos:

Curso de Ciências e Tecnologias;
Curso de Ciências Sociais e Humanas;
Curso de Ciências Socioeconómicas;
Curso de Línguas e Literaturas;
Curso de Artes Visuais.

 
Legislação: Decreto-Lei n.º 74/04

 
5.11.2. Cursos tecnológicos 
 
 
Desde Setembro de 2004, de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 74/04, de 26 de Março,
entraram em vigor dez cursos tecnológicos, que a seguir se indicam:

Curso tecnológico de Construção Civil e Edificações
Curso tecnológico de Electrotecnia e Electrónica
Curso tecnológico de Informática
Curso tecnológico de Design e Equipamento
Curso tecnológico de Multimédia
Curso tecnológico de Administração
Curso tecnológico de Ordenamento do Território e Ambiente
Curso tecnológico de Desporto
Curso tecnológico de Acção Social
Curso tecnológico de Marketing

 
Legislação: Decreto-Lei n.º 74/04

 
5.11.3. Cursos profissionais 
 
 
Os cursos profissionais são uma modalidade de educação, inserida no ensino secundário, que se
caracteriza por uma forte ligação com o mundo profissional. Tendo em conta o perfil profissional
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desejado, a aprendizagem valoriza o desenvolvimento de competências para o exercício de uma
profissão, em articulação com o sector empresarial local.
 
Estes cursos estão distribuídos por 39 áreas, algumas das quais coincidentes com referenciais de
formação também abrangidos pelos cursos tecnológicos, embora a maior parte da oferta formativa
cubra áreas de formação não existentes no sistema de ensino regular. 
 
Indicam-se a seguir todas a áreas de formação abrangidas: 
 
Artes do espectáculo; Audiovisuais e produção dos media; Design; Artesanato; Filosofia; História e
ciências afins; Jornalismo; Biblioteconomia, Arquivo e Documentação (BAD); Comércio Marketing e
Publicidade; Finanças, Banca e Seguros; Contabilidade e Fiscalidade; Gestão e Administração;
Secretariado  e  Trabalho  Administrativo;  Enquadramento  na  organização/empresa;  Ciências
Informáticas;  Metalurgia  e  Metalomecânica;  Electricidade  e  Energia  Electrónica  e  Automação;
Engenharia Química; Construção e Reparação de Veículos a Motor; Indústrias Alimentares; Têxtil e
Vestuário;  Calçado  e  Couros;  Materiais  (madeira,  papel,  plástico,  vidro  e  outros);  Indústrias
Extractivas;  Arquitectura  e  Urbanismo;  Construção Civil;  Produção Agrícola;  Produção Animal;
Floricultura e Jardinagem; Silvicultura e Caça; Pescas;  Serviços de Saúde; Ciências Dentárias;
Serviços de Apoio a Crianças e Jovens; Trabalho Social e Orientação; Hotelaria e Restauração;
Turismo e Lazer; Protecção do Ambiente; Protecção de Pessoas e Bens; Segurança e Higiene no
Trabalho.
 
A organização curricular dos cursos profissionais segue o paradigma concebido para todos os cursos
do ensino secundário, com a estrutura curricular organizada em componentes de formação, conforme
se descreve em 5.13..

 
5.11.4. Cursos artísticos especializados 
 
 
O ensino artístico especializado consiste numa formação especializada, destinada a indivíduos que
revelam potencialidades para o ingresso e progressão numa via de estudos artísticos.
 
Esta oferta formativa, nos domínios das Artes Visuais e dos Audiovisuais é vocacionada, consoante a
área artística, para o prosseguimento de estudos de nível superior ou orientada na dupla perspectiva
da inserção no mundo do trabalho e do prosseguimento de estudos.
 
De acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 74/04, de 26 de Março, entraram em vigor, no ano
de 2004/2005, os cursos artísticos especializados que a seguir se indicam:

Curso de Design de Comunicação, Curso Design do Produto e Curso de Produção Artística, na
Área das Artes Visuais;
Curso de Comunicação Audiovisual, na Área dos Audiovisuais.

 
Legislação: Decreto-Lei n.º 74/04

 
5.11.5. Cursos de Educação e Formação 
 
 
Ainda dentro da educação formal, os Cursos de Educação e Formação (CEF) dão resposta a jovens
com idade não abrangida pela escolaridade obrigatória que, desmotivados com a escola tradicional,
procuram uma aprendizagem de carácter mais prático e uma formação ligada ao mundo do trabalho.
Estes  cursos  conferem  um  diploma  de  estudos  secundários  e  um  certificado  de  qualificação
profissional  de  nível  3.

 
5.12. Organização do horário escolar
 
 
 
A organização do ano escolar cabe ao Ministério da Educação, que decide a nível nacional do número
de dias úteis de aulas, das interrupções lectivas, do início e termo de aulas em cada período lectivo e
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Horário escolar – 5 dias / semana /base de 30h semanais * 

Dias da 
semana 

Actividades de 
complemento curricular 

(antes das aulas) 

Início e 
termo das 

aulas (parte 
da manhã) 

Intervalo 
de almoço 

Início e 
termo das 

aulas 
(parte da 

tarde) 

Actividades de 
complemento curricular 

(depois das aulas) 

2.ª feira - 8.30-12.30 12.30-14.30 14.30-17.30 - 

3.ª feira - 8.30-13.30 - - possível 

4.ª feira - 8.30-12.30 12.30-13.30 13.30-15.30 15.30-17.30 

5.ª feira - 9.30-13.30 12.30-14.30 14.30-17.30 - 

6.ª feira - 8.30-13.30 - - possível 

 

* para uma turma com horário de incidência na tarde, a mancha horária será ao contrário  

 

do calendário de exames. 
 
O horário escolar dos alunos é organizado em cinco dias úteis da semana, de Segunda a Sexta-feira,
em unidades lectivas de 90 minutos por se considerar pedagogicamente adequada, por permitir o
recurso a uma maior diversificação de metodologias e actividades. Os cursos têm uma carga horária
semanal variável de acordo com a sua natureza e especificidade. 

 
5.12.1. Organização do ano escolar 
 
 
Considera-se ano escolar o período compreendido entre 1 de Setembro e 31 de Agosto, incluindo,
para além da duração do ano lectivo, o tempo em que decorrem outras actividades tais como a
realização dos exames nacionais, a organização de turmas e horários, tarefas que competem também
aos professores. 
 
O ano lectivo, fixado anualmente por Despacho do Ministro da Educação, tem a duração de 180 dias.
Quanto às datas de abertura e fecho do ano lectivo, normalmente é deixada alguma margem de
flexibilidade, que as escolas podem gerir, no âmbito da autonomia que a lei lhes confere, desde que
seja respeitado o número mínimo de dias de aulas efectivas.

 
5.12.2. Organização da carga horária diária e semanal 
 
 
O calendário de actividades lectivas para cada turma, ocupando os cinco dias úteis da semana, é
elaborado pelos órgãos de gestão dos estabelecimentos de ensino no respeito pelas normas gerais e
consubstanciados  no  Regulamento  Interno  da  Escola.  Cada  turma  tem  um  horário
predominantemente de manhã ou de tarde, ainda que em alguns dias o horário de actividades lectivas
possa  ocupar  os  dois  períodos.  O  turno  da  manhã  começa  entre  as  8.00h  e  as  8h  30m,
desenvolvendo-se até às 13.00h ou 13.30h; o turno da tarde decorre das 13.30h ou 14.00h às 17.30h
ou 18.00 h. 

 
5.13. Currículo, programas, número de horas
 
 
 
A estrutura curricular  de todos os cursos das várias ofertas educativas e formativas do ensino
secundário  integra  um conjunto  de  disciplinas  ou  áreas  curriculares  não  disciplinares  que  se
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organizam em torno de componentes de formação.
 
A componente de formação geral, comum aos cursos científico-humanísticos, aos cursos tecnológicos
e aos cursos artísticos especializados, visa contribuir para a construção da identidade pessoal, social
e cultural dos alunos e integra as seguintes disciplinas: Português, Língua Estrangeira, Filosofia,
Educação Física e Tecnologias de Informação e Comunicação. A disciplina de Educação Moral e
Religiosa é de frequência facultativa. 
 
A componente de formação sociocultural, nos cursos profissionais, visa igualmente contribuir para a
construção da identidade pessoal, social e cultural dos alunos e integra as seguintes disciplinas:
Português, Língua Estrangeira, Área de Integração, Tecnologias de Informação e Comunicação e
Educação Física.
 
A componente de formação específica, nos cursos científicohumanísticos, visa proporcionar formação
científica consistente, variável de curso para curso, dependendo da área do saber. Com função
correspondente,  a  componente  de  formação  científica,  nos  cursos  tecnológicos,  artísticos
especializados e profissionais, integra um conjunto de disciplinas, variável com a área do saber,
visando também a aquisição e o desenvolvimento de saberes e competências de base de cada curso.
 
As componentes de formação tecnológica, técnico  artística e técnica, nos cursos tecnológicos,
artísticos especializados e profissionais, respectivamente, visam, em complementaridade com a
componente de formação científica, a aquisição e o desenvolvimento de um conjunto de saberes e
competências de base do respectivo curso, integrando , formas específicas de concretização da
aprendizagem em contexto de trabalho, nomeadamente um período de Estágio, no que se refere aos
cursos tecnológicos.
 
A formação em contexto de trabalho nos cursos artísticos especializados consiste num conjunto de
actividades profissionais desenvolvidas sob a coordenação e acompanhamento da escola, que visam
a aquisição ou o desenvolvimento de competências técnico-artísticas, relacionais e organizacionais,
relevantes para o perfil de desempenho à saída do curso frequentado pelo aluno.
 
A matriz curricular dos cursos científico-humanísticos, inclui no 12.º ano a área de projecto, que visa
mobilizar e integrar competências e saberes adquiridos nas diferentes disciplinas. Por sua vez, a
matriz  dos  cursos  tecnológicos  inclui,  na  área  tecnológica  integrada,  o  Projecto  Tecnológico,
proporcionando o desenvolvimento de um projecto relacionado com a área de formação do curso.
 
As escolas organizam ainda actividades de complemento curricular, no âmbito de clubes ou projectos,
de carácter facultativo e natureza eminentemente lúdica e cultural, visando a utilização criativa e
formativa dos tempos livres dos alunos e o desenvolvimento de uma cultura de participação activa na
vida cívica.
 
A aprendizagem de  línguas  estrangeiras  está  garantida  no  currículo  português,  sendo,  desde
2002/2003,  obrigatória  a aprendizagem de duas línguas estrangeiras durante os nove anos de
escolaridade obrigatória. Os alunos que tenham estudado apenas uma língua estrangeira até ao 9.º
ano de escolaridade deverão iniciar o estudo de uma 2.ª língua estrangeira no ensino secundário. 
 
Os planos de estudo do ensino secundário  de todas as  vias  educativas  e  formativas  integram
obrigatoriamente pelo menos uma língua estrangeira na componente de formação geral, do nível de
iniciação ou  de  continuação.  Alguns  cursos  integram ainda  uma 2.ª  língua na  componente  de
formação específica, que pode ser ou a continuação de uma das já estudadas no ensino básico ou a
iniciação de uma terceira língua estrangeira.
 
A utilização das tecnologias de informação e comunicação é fortemente recomendada nos novos
programas das várias disciplinas como um recurso a privilegiar. Para além da abordagem transversal,
os novos planos de estudo a partir de 2004/2005 incluem a disciplina de Tecnologias da Informação e
Comunicação, para todos os alunos, com 3 horas semanais, no 9.º e no 10.º anos. Pretende-se,
assim, garantir que todos os alunos, independentemente do contexto socioeconómico de que provêm,
desenvolvam autonomia  na  utilização de  tais  recursos,  enquanto  meio  facilitador  do  acesso à
informação e  ao  conhecimento.
 
Em relação aos programas ministrados nas escolas profissionais, os conteúdos em cada disciplina
desenvolvem-se  de  acordo  com  uma  estrutura  modular,  sendo  o  Módulo  uma  unidade  de
aprendizagem autónoma no âmbito do programa de cada disciplina. Este tipo de organização permite
ao aluno a adaptação da formação ao seu ritmo de aprendizagem e maior flexibilidade na construção
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do seu itinerário de formação.
 
Os planos de estudo, componentes de formação, respectivos programas e organização curricular,
referentes a todos os tipos de cursos e actividade de formação passíveis de oferta por parte das EP,
são estabelecidos por normativos legais, no desenvolvimento do regime em vigor desde 1998, a
adaptar de acordo com as normas gerais que regem o ensino de nível secundário, estabelecidas no
Decreto-Lei n.º 74/04, de 26 de Março.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 74/04

 
5.13.1. Cursos Científico-humanísticos 
 
 
O plano de estudo de cada curso integra as disciplinas da formação geral, de frequência obrigatória,
uma disciplina trienal, estruturante e obrigatória, um conjunto de disciplinas bienais das quais o aluno
escolherá duas e um conjunto de disciplinas anuais de opção, das quais o aluno escolherá uma no
12.º ano.
 
O plano de estudo destes cursos inclui  ainda a área de projecto,  no 12.º  ano com objectivos e
finalidades definidas para cada curso.
 
Em seguida,  apresenta-se a matriz  curricular  dos cursos científico-humanísticos,  integrando as
disciplinas da componente de formação geral, bem como as áreas curriculares constitutivas de cada
componente de formação e as respectivas cargas horárias.
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Matriz dos Cursos Científico-Humanísticos 

Componentes de Formação Disciplinas 
Carga Horária Semanal 

(x 90 minutos) 

 º.21 º.11 º.01  

Português 
Língua Estrangeira I, II ou III a) 
Filosofia 
Educação Física 
Tecnologias da Informação e Comunicação 

2 
2 
2 

2 b) 
2 
 

2 
2 
2 

2 b) 
– 

2 
– 
– 

2 b) 
– 

Geral 

Subtotal 10 8 4 

  
 
 
Trienal 
 
 

3 3 3 

 
 
 
 
Opções c) 
 
 
 

3 3 - 

Opções d) - 3 3 

Específica 

Opções e) - - 3 

Subtotal 6 (9) 9 (6) 9 

Área de Projecto g) – – 2  

Educação Moral e Religiosa h) (1) (1) (1) 

Total 16 a 20 17 a 18 12 a 16 

 

Bienal 1 
 
Bienal 2 

Bienal 1 
Bienal 2 
Bienal 3 
 
Bienal 4 f) 
Bienal 5 f) 

 
O aluno poderá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico ou
iniciar uma nova L.E. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira, iniciará obrigatoriamente uma
segunda língua no ensino secundário, devendo a inserção desta ocorrer conforme estabelece o plano
de estudo de cada curso. Neste caso, tomando em conta as disponibilidades da escola, o aluno
poderá cumulativamente dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com
aceitação expressa do acréscimo de carga horária. No curso de Línguas e Literaturas a L.E. I ou II
tem lugar na componente de formação geral,  podendo a L.E. III  ser iniciada na componente de
formação específica. 
 
A carga horária semanal poderá ser reduzida até 1 unidade lectiva, no caso de não ser possível a
escola assegurar as condições físicas, humanas e organizacionais para a leccionação da disciplina
com a carga horária definida. 
 
O aluno escolhe uma ou duas disciplinas bienais estruturantes. 
 
No caso de o aluno ter optado por iniciar apenas uma disciplina bienal no 10.º ano, escolherá uma
disciplina, excluindo a iniciada no 10.º ano. 
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O aluno escolhe uma disciplina. No caso de ter iniciado uma disciplina bienal no 11.º ano, é excluída
das possibilidades de escolha a disciplina que se considere sequência da referida disciplina bienal. 
 
Oferta dependente do projecto educativo de escola. 
 
A área de projecto é assegurada por um só professor. 
 
Disciplina de frequência facultativa. 

 
5.13.2. Cursos tecnológicos 
 
 
A estrutura  curricular  dos  cursos  tecnológicos  organiza-se  em torno  de  três  componentes  de
formação.  
 
As disciplinas da componente de formação geral são comuns às dos cursos científico-humanísticos
5.13..
 
A componente de formação científica integra um conjunto de disciplinas, variável com a área do saber
e a componente de formação tecnológica que para além de duas disciplinas trienais e uma bienal
integra, na área tecnológica integrada, as Disciplinas de Especificação, a seleccionar uma em função
da especificação profissional pretendida, e formas específicas de aprendizagem de carácter prático,
nomeadamente o Projecto Tecnológico e um período de Estágio em contexto de trabalho.
 
Matriz dos Cursos Tecnológicos

Eurybase - Portugal - (2006/07)

www.eurydice.org 110



Componentes de 
Formação Disciplinas 

Carga Horária Semanal 
(x 90 minutos) 

 º21 º.11 º01  

Português 

Língua Estrangeira I, II ou III a) 

Filosofia 

Educação Física 

Tecnologias da Informação e 
Comunicação 

 
2 
2 
2 

2 b) 
2 

 
2 
2 
2 

2 b) 
– 

 
2 
– 
– 

2 b) 
– 

Geral 

Subtotal 10 8 4 

Trienal 
Bienal 

2 
2 

2 
2 

2 
– 

Científica 

 2 4 4 latotbuS

Trienal 
Trienal 
Bienal 

2 
2 
2 

 
2 
2 
4 
 

2 
2 
– 

Subtotal 6 8 4 

 )sotunim 09 x( launnA airároH agraC 

Especificação 1 
 
 
Especificação 2 
- (...) Tecnológica 

Á
re

a 
Te

cn
ol

óg
ic

a 
In

te
gr

ad
a 

c)
 

 

Disciplina de Especificação 
d) e) 
 
ProjectoTecnológico e) 
 
Estágio f) 

 

 
120 
 
 
 
27 
 
 
 
(147) 
 
 
 
 
 
 
 
160 g) 

 Educação Moral e Religiosa h) (1) (1) (1) 

 81 a 71 12 a 02 12 a 02 latoT

 5,63 a 53 oigátsE ed odoírep me anames/saroh :labolG omixáM
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Matriz dos Cursos Profissionais 

Componentes de formação Total de horas (a)  
(Ciclo de formação) 

Componente de formação sociocultural 
Português 
Língua Estrangeira I, II ou III (b) 
Área de Integração 
Tecnologias e Informação e Comunicação 
Educação Física 

320 
220 
220 
100 
140 

 

Subtotal 1000 

Componente de formação científica 
2 a 3 disciplinas (c) 500 

Componente de formação técnica 
3 a 4 disciplinas (d) 
Formação em Contexto de Trabalho e) 

1600 
1180 
420 

 0013 osruC / saroh ed LATOT

 

O aluno poderá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico ou
iniciar uma nova L.E. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira, iniciará obrigatoriamente uma
segunda língua no ensino secundário. Neste caso, tomando em conta as disponibilidades da escola, o
aluno poderá cumulativamente dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa,
com aceitação expressa do acréscimo de carga horária.
 
A carga horária semanal poderá ser reduzida até 1 unidade lectiva, no caso de não ser possível a
escola assegurar as condições físicas, humanas e organizacionais para a leccionação da disciplina
com a carga horária definida.
 
A área tecnológica integrada é assegurada pelo docente que lecciona a disciplina de Especificação. 
 
O aluno frequenta a disciplina correspondente à Especificação em que se inscreveu. 
 
A gestão da carga horária anual (147 x 90 minutos) da Especificação e do Projecto Tecnológico será
da  responsabilidade  da  escola,  salvaguardando  que  a  carga  horária  anual  da  disciplina  de
Especificação seja de 120 unidades lectivas e a do Projecto Tecnológico de 27 unidades lectivas.
 
A organização do  Estágio  será  objecto  de  regulamentação própria,  aprovada pelo  Ministro  da
Educação.  
 
Incluindo um total de 24 horas de gestão flexível da responsabilidade do professor – orientador e
alunos – formandos. Esse total deverá ser utilizado para a elaboração do Plano de Estágio e para as
diversas reuniões de orientação e avaliação.
 
Disciplina de frequência facultativa.

 
5.13.3. Cursos profissionais 
 
 
Os cursos profissionais têm a duração de 3 anos lectivos, organizando-se a sua matriz curricular nas
seguintes componentes e número de horas de formação: componente de formação sociocultural
(1000 horas), componente de formação científica (500 horas), podendo o aluno optar por duas ou três
disciplinas e componente de formação técnica (2780 horas) em que o aluno opta por três ou quatro
disciplinas, opções interdependentes, desde que perfaçam o número de horas estabelecido. Os
cursos ainda contemplam a formação em contexto de trabalho, com uma carga total de 420 horas,
sujeita a regulamentação própria.

 
Carga horária global não compartimentada pelos 3 anos de ciclo de formação, a gerir pela escola, no
âmbito da sua autonomia pedagógica acautelando o equilíbrio da carga horária anual, de forma a
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Matriz dos Cursos Artísticos Especializados 

Componentes de 
Formação 

Disciplinas Carga Horária Semanal 
(x 90 minutos) 

 º21 º.11 º01  

Português 
Língua Estrangeira I, II ou III a) 
Filosofia 
Educação Física b) 
Tecnologias da Informação e Comunicação 

2 
2 
2 

2 c) 
2 

2 
2 
2 

2 c) 
– 

2 
– 
– 

2 c) 
– 

Geral 

Subtotal 8/10 6/8 2/4 

    )d sanilpicsid ortauq a sauD acifítneiC

 6/2 8/3 6/2 )e latotbuS 

    )d sanilpicsid ocnic a sauD
Técnica-Artística f) 

Subtotal e) 5/15 5/18 5/21 

 Educação Moral e Reli  )1( )1( )1( )g asoig

 52 a5,51 62 a5,91 52 a 91 )e lareg latoT

 

optimizar a gestão global modular e a formação em contexto de trabalho.
 
O  aluno  escolhe  uma  L.E.  Se  tiver  estudado  apenas  uma  L.E.  no  ensino  básico,  iniciará
obrigatoriamente  uma  segunda  língua  no  ensino  secundário.
 
Disciplinas científicas de base a fixar em regulamentação própria,  em função das qualificações
profissionais a adquirir.
 
Disciplinas de natureza pedagógica, técnica e prática estruturantes da qualificação profissional visada.
 
A formação em contexto de trabalho visa a aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas,
relacionais e organizacionais relevantes para a qualificação profissional a adquirir.

 
5.13.4. Cursos artísticos especializados 
 
 
A matriz e respectivos planos e estudo incluem a componente de formação geral, comum a todos os
cursos de nível secundário, as componentes de formação científica e técnico – artística, podendo esta
última integrar, consoante a área artística, a formação em contexto de trabalho.

 
O aluno poderá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico ou
iniciar uma nova L.E. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira, iniciará obrigatoriamente uma
segunda língua no ensino secundário. Neste caso, tomando em conta as disponibilidades da escola, o
aluno poderá cumulativamente dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa,
com aceitação expressa do acréscimo de carga horária.
 
Não existe na formação Dança e Teatro. 
 
A carga horária semanal poderá ser reduzida até 1 unidade lectiva, no caso de não ser possível a
escola assegurar as condições físicas, humanas e organizacionais para a leccionação da disciplina
com a carga horária definida. 
 
Integra uma disciplina bienal a frequentar nos 11.º e 12.º anos, escolhida entre um leque de opções a
definir de acordo com a natureza do curso e do projecto educativo de escola, podendo integrar,
consoante a sua natureza, a componente de formação científica e técnica-artística. 
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Matriz dos Itinerários tipo 4,5,6,7 e curso de formação complementar 

Componentes de 
formação 

Áreas de competência Disciplinas/domínios/unidades de formação 

Línguas, cultura e 
comunicação 

Português 
Língua Estrangeira  
Tecnologias e Informação e Comunicação 

Sociocultural 

Cidadania e sociedade 
Cidadania e Sociedade 
Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 
Educação Física 

Científica Ciências aplicadas 

Disciplina (s) de Ciências Aplicadas 
Disciplina científica 1 (*) 
Disciplina científica 2 (*) 
Disciplina científica 3 (*) 

Tecnológica Tecnologias específicas Unidade (s) do itinerário de qualificação 
associado 

Prática Estágio em contexto de 
trabalho - 

 

Intervalo em que se inscrevem os valores mínimos e máximos da carga horária correspondente aos
planos de estudo, consoante a área artística.
 
Pode integrar, consoante a área artística, formação em contexto de trabalho. 
 
Disciplina de frequência facultativa.

 
5.13.5. Cursos de Educação e Formação 
 
 
Os percursos que integram esta oferta formativa privilegiam uma estrutura curricular acentuadamente
profissionalizante adequada aos níveis de qualificação visados, tendo em conta a especificidade das
respectivas  áreas  de  formação  e  compreendem  as  seguintes  componentes  de  formação:
sociocultural,  científica,  tecnológica  e  prática.  
 
As componentes de formação sociocultural e científica visam a aquisição de competências no âmbito
das Línguas, Cultura e Comunicação, Cidadania e Sociedade e das diferentes Ciências aplicadas
numa lógica transdisciplinar e transversal. 
 
A componente de formação tecnológica organiza-se por unidades ou módulos de formação em função
das competências que definem a qualificação profissional visada.
 
A  componente  de  formação  prática  assume  a  forma  de  estágio  e  visa  a  aquisição  e  o
desenvolvimento de competências técnicas, relacionais, organizacionais e de gestão de carreira
relevantes para a qualificação profissional a adquirir, para a inserção no mundo de trabalho e para a
formação ao longo da vida. 
 
Os percursos de educação e formação de nível de qualificação profissional 2 e 3 integram uma prova
de avaliação final (PAF), que assume o carácter de desempenho profissional e consiste na realização
e  posterior  defesa  perante  um  júri,  de  um  ou  mais  trabalhos  práticos,  devendo  avaliar  as
competências  e  conhecimentos  relacionados  com  as  actividades  desenvolvidas  durante  um
determinado  curso.  

 
(*) Disciplinas/domínios de suporte científico à qualificação profissional visada
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5.14. Métodos de ensino e materiais
 
 
 
Ao delegado de disciplina e ao coordenador do departamento curricular, professor responsável pela
orientação e coordenação do trabalho dos docentes incumbe, nos termos definidos pela legislação
aplicável e pelo regulamento interno de cada escola, a definição das metodologias a seguir, de acordo
com  decisões  consensuais  tomadas  pelos  professores,  tendo  como  quadro  de  referência  as
Orientações  propostas  e  a  adequação  ao  contexto  educacional  específico  de  actuação.
 
Os novos Programas, elaborados no âmbito da reforma curricular do ensino secundário, integram
orientações metodológicas e orientações de gestão, fornecendo indicações precisas sobre o quadro
de referências metodológicas preconizado e ainda tipos de actividades e tarefas propostos. Em linhas
gerais, destaca-se a aplicação de metodologias activas, centrando o processo no aluno, com vista ao
desenvolvimento da sua autonomia. Também a aprendizagem baseada em metodologia de projecto e
na  realização  de  tarefas,  com  incidência  na  experimentação,  constitui  o  fulcro  das  opções
metodológicas dos novos curricula, com vista ao desenvolvimento de competências de pesquisa, de
organização e método, que proporcionem condições para aprender fazendo e aprender a aprender,
numa perspectiva de formação ao longo da vida.
 
Para apoio ao desenvolvimento do currículo, existem para a generalidade das disciplinas manuais
escolares, cuja produção não é da responsabilidade do Ministério da Educação (ME). Pertence à
sociedade civil a iniciativa da elaboração, produção e distribuição de manuais escolares, cabendo ao
ME um papel supletivo no caso de ausência de iniciativas editoriais. Cabe também à ME a função de
avaliação da qualidade pedagógica e científica dos manuais escolares produzidos pelas editoras
privadas. 
 
O Ministério da Educação, através dos serviços pedagógicos, tem vindo a produzir um conjunto de
materiais de apoio ao desenvolvimento dos programas de várias disciplinas, tais como Português,
Língua Estrangeira, Matemática e Ciências Experimentais, seja em formato tradicional, através da
publicação de brochuras e guias de apoio, seja em formato multimédia, nomeadamente vídeo e CD-
ROM. 
 
Vários desses materiais têm sido produzidos no âmbito da formação contínua de professores ou
elaborados por grupos de especialistas. A título de exemplo, destacam-se as brochuras de apoio à
Matemática Informat, um conjunto de oito vídeos também para utilização nesta disciplina; um conjunto
de 4 CD-ROM Navegar no Português, um conjunto de 8 brochuras produzidas no âmbito do projecto
FALAR – Formação de Acompanhantes Locais:  Aprendizagem em Rede,  projecto de formação
contínua de professores de Português, e o documento editado em CD-ROM Terminologia Linguística
para os Ensino Básico e Ensino Secundário,  que resultou de um trabalho conjunto de equipas
coordenadas por  especialistas nos vários domínios da linguística.
 
Nos cursos de especialização tecnológica os métodos e materiais de ensino são definidos pelas
entidades promotoras dos mesmos. 
 
O ensino é organizado de acordo com as disciplinas, podendo ser orientado por diferentes modelos
de formação em alternância. A formação em contexto de trabalho é desenvolvida em regime de
parceria e pode assumir diferentes formas de formação prática em situações reais de trabalho.
 
Instituições: Ministério da Educação (ME)

 
5.15. Avaliação dos alunos
 
 
 
No âmbito da reforma curricular, a avaliação das aprendizagens está regulamentada pelo Decreto-Lei
n.º  74/04,  de 26 de Março e respectiva Declaração de Rectificação n.º  44/04,  de 25 de Maio e
Decreto-Lei n.º 24/06, de 06 de Fevereiro, bem como pelas Portarias números 550-A/04, 550B/04,
550C/04  e  550D/04,  de  21  de  Maio,  para  os  cursos  tecnológicos,  artísticos  especializados,
profissionais e científico-humanísticos, respectivamente, e pelo Despacho Normativo n.º 15/06, de 13
Novembro.
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●
●
●

A avaliação das aprendizagens dos alunos é encarada como essencial no processo de ensino e
aprendizagem, não apenas para avaliar produtos mas como regulador de processos. Daí resulta a
assunção do princípio da avaliação contínua como inerente ao desenvolvimento do currículo, pelo que
os  programas  de  todas  as  disciplinas  estabelecem linhas  de  orientação  para  a  avaliação  em
consonância  com as  opções  metodológicas.  
 
A opção por metodologias orientadas para a acção implica uma avaliação contínua, formativa e
sistemática, com recurso a múltiplos processos de observação e recolha de informação, para além da
avaliação sumativa  interna e  da avaliação sumativa  externa.  Uma tal  abordagem pressupõe a
utilização de uma variedade de técnicas, instrumentos e estratégias de avaliação adequados às
finalidades, por forma a integrar as várias dimensões que estruturam a aprendizagem e a demonstrar
cabalmente o que os alunos efectivamente sabem e são capazes de fazer. 
 
Para cada uma das modalidades de educação estão definidos procedimentos de avaliação, no que se
refere ao apuramento dos resultados finais do aluno/formando.
 
A avaliação formativa é contínua e sistemática e tem função diagnóstica, permitindo ao professor, ao
aluno, ao encarregado de educação e a outras pessoas ou entidades legalmente autorizadas obter
informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens com vista à definição e ao ajustamento de
processos e estratégias.
 
A avaliação formativa é da responsabilidade do professor, em interacção com o aluno, na perspectiva
de promoção da autoavaliação, em colaboração com os outros professores, no âmbito do conselho de
turma e,  ainda,  sempre que necessário,  com os serviços da competência em matéria de apoio
socioeducativo e os encarregados de educação.  
 
Esta modalidade de avaliação expressa-se de forma descritiva e qualitativa e destina-se a informar os
alunos, encarregados de educação, professores e restantes intervenientes sobre o desenvolvimento e
a qualidade do processo educativo, de modo a permitir:

estabelecimento de metas intermédias que favoreçam o sucesso educativo do aluno;
a adopção de metodologias diferenciadas e a promoção de medidas de apoio educativo;
a reorientação do aluno relativamente às suas opções curriculares.

 
A  avaliação  sumativa  consiste  na  formulação  de  um  juízo  globalizante  sobre  o  grau  de
desenvolvimento das aprendizagens do aluno e tem como objectivos a classificação e a certificação.
 
A avaliação sumativa inclui: avaliação sumativa interna e a avaliação sumativa externa.
 
A avaliação  sumativa  interna  é  da  responsabilidade  conjunta  dos  professores  que  integram o
conselho de turma e do órgão de gestão pedagógico da escola. Destina-se a informar o aluno e o seu
encarregado de educação do estado de cumprimento dos objectivos curriculares e a fundamentar a
tomada de decisão sobre o percurso escolar do aluno.
 
Para efeitos de formalização da avaliação sumativa interna, o conselho de turma reunirá no final de
cada período lectivo, a fim de decidir sobre a classificação a atribuir ao aluno em cada disciplina. A
classificação atribuída no final do ano lectivo traduz o trabalho realizado ao longo do ano e determina
a transição para o ano seguinte.
 
A avaliação sumativa externa destina-se a aferir  o grau de desenvolvimento das aprendizagens
mediante o recurso a instrumentos de avaliação definidos a nível nacional. Consubstanciada na
realização de exames nacionais aplica-se a todos os alunos do ensino secundário que pretendam
ingressar no ensino superior, independentemente do percurso formativo realizado, tendo como função
seriar  os  alunos  para  efeitos  de  acesso  àquele  nível  de  ensino,  bem  como  contribuir  para  a
homogeneidade  das  classificações.  
 
A avaliação sumativa externa não integra a realização de exames orais, sendo a componente oral
avaliada no contexto da avaliação sumativa interna, ao longo do ano lectivo.
 
Esta modalidade de avaliação é da responsabilidade dos serviços centrais do Ministério da Educação.
A elaboração das provas escritas dos exames nacionais é da competência do Gabinete de Avaliação
Educacional (GAVE). A sua aplicação e classificação são da responsabilidade do Júri Nacional de
Exames (JNE).
 

Eurybase - Portugal - (2006/07)

www.eurydice.org 116



O resultado da avaliação, quer na avaliação sumativa interna quer na externa, é expresso, em cada
disciplina, de forma quantitativa, na escala de 0 a 20 valores.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 74/04
Legislação: Portaria n.º 550-A/04
Legislação: Portaria n.º 550-B/04
Legislação: Portaria n.º 550-C/04
Legislação: Portaria n.º 550-D/04
 
Instituições: Gabinete de Avaliação Educacional (GAVE)

 
5.15.1. Cursos científico-humanísticos, tecnológicos e artísticos especializados 
 
 
Todos alunos dos cursos acima mencionados estão sujeitos à avaliação formativa e à avaliação
sumativa interna, para conclusão de curso de nível secundário. Os alunos dos cursos científico-
humanísticos têm que realizar, complementarmente, a avaliação sumativa externa para aprovação e
conclusão de curso.
 
Os alunos dos cursos científico-humanísticos realizam exames nacionais nas seguintes disciplinas:
Português, na disciplina trienal e em duas disciplinas bienais da componente de formação específica.
 
Os alunos dos cursos tecnológicos, para além da avaliação sumativa interna em todas as disciplinas e
áreas não disciplinares, como o projecto tecnológico e o estágio, realizam uma prova de aptidão
tecnológica (PAT). Esta prova consiste na defesa, perante um júri, de um produto que assume a forma
de objecto ou produção escrita ou de outra natureza, e do respectivo relatório de realização, os quais
evidenciam as aprendizagens e as competências profissionais e técnicas adquiridas pelo aluno.
 
Da mesma forma, os alunos do ensino artístico especializado estão sujeitos à avaliação sumativa
interna em todas as disciplinas e áreas não disciplinares, assim como na formação em contexto de
trabalho e na prova de aptidão artística (PAA). Esta prova consiste na defesa perante um júri, de um
tema, sob a forma de um objecto ou produção escrita, sobre o qual deverá ser elaborado um relatório
que expresse os conhecimentos e competências técnico - artísticas adquiridas pelo aluno durante a
sua formação. 
 
A classificação final dos alunos dos cursos tecnológicos é o resultado da média da classificação final
obtida em todas as disciplinas, projecto tecnológico e estágio, e a classificação obtida na prova de
aptidão tecnológica.
 
A  classificação  final  dos  alunos  dos  cursos  artísticos  especializados  é  o  resultado  da  média
ponderada da classificação final  obtida em todas as disciplinas e na formação em contexto de
trabalho,  e a classificação obtida na prova de aptidão artística.

 
5.15.2. Cursos profissionais 
 
 
Nos cursos profissionais, os alunos não estão sujeitos à realização de exames nacionais para efeitos
de conclusão do curso; realizam os exames nacionais para efeitos de acesso ao ensino superior nas
disciplinas específicas requeridas por cada estabelecimento do ensino superior, conforme a área de
estudos.
 
A avaliação dos alunos dos cursos profissionais assume carácter predominantemente formativo e
contínuo e incide sobre as aprendizagens realizadas em cada módulo, conjuntos de módulos ou
disciplinas que constituem o plano de estudos.
 
A avaliação sumativa realiza-se no final de cada módulo e exprime-se numa escala de 0 a 20 valores.
Para além da avaliação de cada módulo, os alunos serão objecto de avaliação formativa qualitativa ao
longo do ano lectivo. Estas avaliações realizam-se em conselho de turma, cabendo a cada escola
regulamentar os procedimentos que deve seguir. 
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No final  de cada trimestre  devem ser  tornadas públicas  as  classificações dos módulos,  sendo
lançadas apenas as  que forem iguais  ou superiores  a  10 valores.  
 
Os planos de curso contemplam a formação em contexto de trabalho cuja classificação é autónoma e
integra o cálculo da média final do curso. O curso compreende ainda, como parte integrante da
avaliação, a realização de uma Prova de Aptidão Profissional (PAP), que deve assumir o carácter de
projecto interdisciplinar, cujo produto final é apresentado à comunidade educativa em sessão pública,
considerando-se aprovados nesta prova os alunos que obtenham classificação igual ou superior a 10
valores.
 
A PAP reveste a forma de um projecto pessoal, o qual deve ser estruturante do futuro profissional do
jovem e centrado em temas e problemas perspectivados pelo aluno e nele devem ser investidos
saberes e competências adquiridos no quadro da formação.
 
A classificação final  de cada disciplina obtém-se pela média aritmética simples arredondada às
unidades das classificações obtidas em cada módulo.
 
A classificação final respeitante à conclusão do plano curricular obtém-se pela média aritmética
simples das classificações de cada disciplina e da formação em contexto de trabalho (FCT). 
 
A conclusão com aproveitamento de um curso profissional obtém-se pela aprovação, em todas as
disciplinas do curso, na formação em contexto de trabalho e na prova de aptidão profissional, com
classificação igual ou superior a 10 valores.
 
A classificação final do curso resulta da média ponderada da classificação final do plano curricular, da
formação em contexto de trabalho e da classificação obtida na PAP.

 
5.15.3. Cursos de educação e formação 
 
 
A avaliação é contínua e reveste carácter regulador, proporcionando um reajustamento do processo
ensino-aprendizagem e o estabelecimento de um plano de recuperação que permita a apropriação
pelos alunos/formandos de métodos de estudo e de trabalho e proporcione o desenvolvimento de
atitudes e de capacidades que favoreçam uma maior autonomia na realização das aprendizagens.
 
A avaliação realiza-se por disciplina ou domínio e por componente de formação, numa escala de 0 a
20 valores.
 
A classificação final  de cada componente de formação obtém-se pela média das classificações
obtidas em cada uma das disciplinas ou domínios de formação que as constituem.
 
Para conclusão de um curso os alunos/ formandos terão de obter uma classificação final igual ou
superior a 10 valores em todas as disciplinas e ou domínios e ou módulos, no estágio e na prova de
avaliação final.
 
A classificação final do curso obtém-se pela média ponderada das classificações obtidas em cada
componente de formação.

 
5.16. Transição / Progressão dos alunos/formandos
 
 
 
A avaliação nos cursos científico-humanísticos, tecnológicos e artísticos especializados realizada no
final do 3.º período de cada ano lectivo conduzirá à progressão ou retenção do aluno, devendo o
conselho  de  turma  produzir  recomendações  no  sentido  da  adopção  de  medidas  de  apoio  e
complemento  educativo,  nos  casos  em  que  tal  se  justificar.
 
A aprovação em disciplinas terminais dos 10.º e 11.º anos, bem como de disciplinas terminais do 12.º
ano não sujeitas a exame nacional (no caso dos cursos científico-humanísticos), verifica-se quando o
aluno obtém, na avaliação sumativa interna, uma classificação final, igual ou superior a 10 valores. 
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Consideram-se aprovados em cada ano os alunos que obtiverem uma classificação final igual ou
superior a 10 valores em todas as disciplinas curriculares do ano, ou em todas menos uma ou duas,
ou seja, os alunos podem transitar de ano com duas disciplinas com classificação negativa, desde que
com classificação não inferior a oito valores. Não é autorizada a matrícula em disciplinas em que o
aluno não tenha obtido classificação igual ou superior a 10 valores em dois anos consecutivos.
 
O aluno não pode matricular-se mais de três vezes para frequência do mesmo ano do curso em que
está inserido, podendo, todavia,  fazê-lo em curso equivalente do ensino recorrente ou de outro
sistema alternativo ao ensino regular.
 
Consideram-se aprovados no ensino secundário os alunos que obtiverem aprovação em todas as
disciplinas do respectivo curso. 
 
Nas disciplinas de Educação Moral e Religiosa e de Educação Física, a classificação de frequência
não é considerada para efeitos de aprovação e de transição de ano, desde que o aluno frequente com
assiduidade regular as referidas disciplinas. 
 
Nos cursos profissionais a progressão nas disciplinas depende da obtenção em cada um dos módulos
de  uma  classificação  igual  ou  superior  a  10  valores.  Contudo,  no  âmbito  da  sua  autonomia
pedagógica a escola pode definir, no regulamento interno, modalidades especiais de progressão
modular.
 
Nos cursos de educação e formação a progressão do aluno depende da obtenção na avaliação
sumativa interna do 1.º ano de classificação igual ou superior a 10 valores em todas as disciplinas, ou
em todas menos uma ou duas. 
 
Para conclusão de um curso os alunos/ formandos terão de obter uma classificação final igual ou
superior a 10 valores em todas as disciplinas e ou domínios e ou módulos, no estágio e na prova de
avaliação final.

 
5.17. Certificação
 
 
 
Aos alunos que concluem um curso científico-humanístico, tecnológico, artístico especializado ou
profissional, é passado um diploma de estudos secundários que especifica o curso concluído e a
classificação final obtida.
 
Aos alunos que tenham concluído um curso tecnológico, artístico especializado ou profissional será
também passado um certificado de qualificação profissional de nível 3.
 
Os alunos/formandos que concluírem com aproveitamento os cursos de educação e formação de
nível secundário são certificados com um diploma que lhes confere equivalência ao 12.º ano de
escolaridade e uma qualificação profissional de nível 3. 
 
Para além disso, os titulares de um certificado de formação têm acesso ao correspondente Certificado
de Aptidão Profissional (CAP), sempre que se verifiquem as condições de certificação profissional e
de avaliação específicas exigidas pelo Sistema Nacional de Certificação Profissional. 

 
5.18. Orientação educacional e vocacional, relação
educação/emprego
 
 
 
O Ministério da Educação proporciona o acesso a serviços de psicologia e orientação, serviços
especializados de apoio educativo que asseguram uma intervenção pedagógica individualizada ou em
grupo, apoiando os jovens nas escolhas que terão de fazer ao longo do percurso escolar, facilitando o
desenvolvimento da sua identidade e a construção do seu próprio projecto de vida. 
 
Quer o especialista de orientação escolar quer o professor director de turma desempenham um papel
fundamental  no  acompanhamento  dos  jovens,  no  esclarecimento  sobre  as  vias  possíveis,  no
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estabelecimento  de  articulações  com outros  serviços  de  apoio  socioeducativo,  na  proposta  e
celebração  de  protocolos  entre  a  escola  e  diferentes  serviços,  empresas  e  outros  agentes
comunitários  a  nível  local.
 
O Ministério da Educação organiza ou participa com regularidade em feiras e certames de educação e
formação destinados a fornecer aos jovens informação abrangente sobre as profissões e o mercado
de trabalho,  em que as empresas e  associações empresariais  são chamadas também a dar  a
conhecer o seu sector de actividade e a sua acção enquanto entidades promotoras de emprego.
 
Quanto à relação educação/emprego, há que distinguir as seguintes situações:

Os cursos gerais e os cursos científico-humanísticos são cursos predominantemente orientados
para o prosseguimento de estudos, não estando prevista a organização de experiências de
trabalho ou de estágios;
Os cursos tecnológicos, orientados para a aproximação ao mundo laboral, permitem também o
prosseguimento de estudos.  Nestes cursos é obrigatória  a  realização de um estágio,  em
contexto  real  de  trabalho,  com  os  seguintes  objectivos:  desenvolver  e  consolidar  os
conhecimentos  e  competências  profissionais  adquiridas  durante  a  frequência  do  curso;
proporcionar experiências de carácter socioprofissional que facilitem a futura integração dos
jovens no mundo do trabalho;  desenvolver  aprendizagens no âmbito da saúde,  higiene e
segurança no trabalho;
Os cursos artísticos especializados visam proporcionar formação nas diversas áreas artísticas
e, consoante a área artística, vocacionada para o prosseguimento de estudos de nível superior
ou orientados na dupla perspectiva da inserção no mercado de trabalho e do prosseguimento
de estudos. Estes cursos contemplam uma formação em contexto de trabalho que consiste num
conjunto de actividades profissionais desenvolvidas sob coordenação e acompanhamento da
escola,  que visam a aquisição ou o  desenvolvimento  de competências  técnico-artísticas,
relacionais  e  organizacionais,  relevantes  para  o  perfil  de  desempenho  à  saída  do  curso
frequentado pelo aluno;
Os cursos profissionais são uma oferta vocacionada para a qualificação inicial dos alunos,
privilegiando a sua inserção qualificada no mundo do trabalho e permitindo o prosseguimento
de  estudos.  A  formação  em contexto  de  trabalho  é  variável  em duração,  organização  e
características, em função do projecto educativo de cada escola, o que decorre da diversidade
de situações, dos sectores de actividade e da especificidade de cada região.

 
Visando  a  inserção  dos  seus  formandos  na  vida  activa,  as  Escola  Profissionais  (EP)  devem
desencadear mecanismos de promoção da integração e do acompanhamento profissional dos seus
diplomados.
 
As EP devem ainda disponibilizar, sempre que solicitada pelo Ministério da Educação, informação
relativa aos processos e resultados da formação e dos trajectos dos seus diplomados.
 
Os cursos de educação e formação conferem uma dupla certificação escolar e profissional e visam
essencialmente facilitar a inserção profissional. Estes cursos prevêem uma componente de formação
prática, estruturada num plano individual de formação ou roteiro de actividades a desenvolver em
contexto de trabalho,  sob a forma de estágio.  Esta formação tem por objectivo a aquisição e o
desenvolvimento de competências técnicas, relacionais, organizacionais e de gestão de carreira
relevantes para a qualificação profissional a adquirir, para a inserção no mundo do trabalho e para
formação ao longo da vida.
 
Instituições: Ministério da Educação (ME)

 
5.19. Ensino particular e cooperativo
 
 
 
A Lei n.º 9/79, de 19 de Março (Lei de Bases do Ensino Particular e Cooperativo) e a Lei n.º 65/79, de
4 de Outubro (Lei da Liberdade do Ensino) reconhecem aos pais a prioridade na escolha do processo
educativo e de ensino para os seus filhos, em conformidade com as suas convicções. 
 
Em alternativa  aos  estabelecimentos  de  ensino  públicos,  existem estabelecimentos  de  ensino
particular e cooperativo, que se regem pelo Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, estabelecido
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no Decreto-Lei n.º 553/80, de 21 de Novembro.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 553/80
Legislação: Lei n.º 65/79
Legislação: Lei n.º 9/79

 
5.19.1. Resenha histórica 
 
 
Antes do 25 de Abril de 1974, a rede de estabelecimentos de ensino público era manifestamente
insuficiente, não respondendo à procura, sobretudo no que respeita ao ensino secundário. A criação
de estabelecimentos de ensino particular colmatava, de algum modo, as lacunas da rede pública, um
pouco por todo o país, sendo a opção de muitas famílias por uma escola particular determinada por
uma questão de proximidade geográfica. 
 
Com as transformações políticas e sociais decorrentes do processo revolucionário do pós-25 de Abril,
uma visão democrática de expansão do ensino público leva à assunção por parte do Estado da
responsabilidade de assegurar o acesso generalizado ao ensino público. Esta perspectiva leva ao
alargamento do parque escolar, quer através da construção de novos estabelecimentos, quer através
da aquisição de instalações do ensino particular. Assiste-se, assim, ao desaparecimento natural de
muitos estabelecimentos de ensino particular. Alguns, no entanto, com longa tradição, mantêm-se e
outros foram criados,  em muitos casos,  em resultado do movimento associativo e cooperativo,
constituindo,  portanto,  uma oferta  complementar  à  rede de ensino público.

 
5.19.2. Temas em debate e futuros desenvolvimentos 
 
 
Como se refere  em 5.19.3.,  os  estabelecimentos  de ensino  particular  e  cooperativo  oferecem,
genericamente, as mesmas modalidades de ensino que os estabelecimentos de ensino público. Daí
que as questões que são objecto de debate, no que diz respeito à adequação do currículo no ensino
público, sejam as mesmas no ensino particular e cooperativo.
 
Os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo com autonomia pedagógica têm, contudo, a
possibilidade de organizar planos de estudo próprios e conteúdos programáticos adaptados, em
função do seu projecto educativo, os quais deverão ser objecto de homologação. Sendo assim,
poderão, em princípio, com maior flexibilidade adaptar a sua oferta formativa ao contexto em que se
inserem, sobretudo no que diz respeito às actividades de complemento curricular, cuja oferta, sendo
custeada  pelas  famílias,  estará  certamente  dependente  das  opções  de  gestão  dos  recursos
financeiros.
 
O debate  que,  de  facto,  atravessa  a  sociedade  portuguesa  centra-se  sobretudo  em torno  do
financiamento.  Alguns  sectores  reclamam  do  Estado  o  financiamento  do  ensino  particular  e
cooperativo na mesma medida do ensino público,  isto é,  a atribuição de um subsídio por aluno
correspondente aos encargos no ensino público, com o argumento de que só assim é garantida a
liberdade de opção das famílias sobre que escola e tipo de ensino os seus filhos podem frequentar.
Tal situação acontece nos casos em que o Estado celebra contratos de associação, nos termos
legalmente definidos.

 
5.19.3. Quadro legislativo específico 
 
 
Na sequência das leis acima referidas, veio a ser aprovado pelo Governo o Estatuto do Ensino
Particular e Cooperativo, através do Decreto-Lei n.º 553/80, de 21 de Novembro. O Estado reconhece
a liberdade de aprender  e de ensinar,  incluindo o direito  dos pais  à escolha e à orientação do
processo educativo dos filhos. O exercício da liberdade de ensino só é limitado pelo bem comum,
pelas  finalidades  gerais  da  acção  educativa  e  pelos  acordos  celebrados  entre  o  Estado  e  os
estabelecimentos  de  ensino  particular.
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De acordo com o diploma atrás referido, são estabelecimentos de ensino particular e cooperativo as
instituições criadas por pessoas singulares ou colectivas em que se ministre ensino colectivo ou em
que se desenvolvam actividades regulares de carácter educativo.
 
O Estado reconhece ainda o direito a cada escola particular de ter um projecto educativo próprio,
desde que proporcione, em cada nível de ensino, uma formação global de valor equivalente à dos
correspondentes níveis de ensino a cargo do Estado. 
 
As escolas particulares podem funcionar em regime de autonomia pedagógica ou de paralelismo
pedagógico desde que satisfaçam as condições exigidas na lei, condições essas que dizem respeito
a: instalações; equipamento e material didáctico adequados; direcção pedagógica designada pela
entidade titular da autorização; cumprimento da legislação em vigor no que respeita a alunos e
pessoal docente; existência de serviços administrativos organizados.
 
A autonomia pedagógica consiste na não dependência de escolas públicas quanto a:

orientação metodológica e adopção de instrumentos;
planos de estudo e conteúdos programáticos;
avaliação de conhecimentos;
matrícula,  emissão  de  diplomas  e  certificados  de  matrícula,  de  aproveitamento  e  de
habilitações.

 
O paralelismo pedagógico consiste na não dependência de escolas públicas quanto ao disposto nas
alíneas a) e c).
 
Genericamente,  os  estabelecimentos  de  ensino  particular  e  cooperativo  oferecem as  mesmas
modalidades de ensino que os estabelecimentos de ensino público. Aos estabelecimentos de ensino
particular e cooperativo com autonomia pedagógica é reconhecida a possibilidade de organizar planos
de estudo próprios e conteúdos programáticos adaptados, em função do seu projecto educativo, os
quais deverão ser objecto de homologação pelo Ministério da Educação. De um modo geral, no
entanto, os estabelecimentos de ensino particular não constituem uma oferta educativa diferenciada
que  se  possa  considerar  uma alternativa  à  rede  de  ensino  público,  uma vez  que,  salvo  raras
excepções, na sua oferta educativa contemplam os mesmos cursos e planos de estudo que o ensino
público. 
 
O Estado celebra contratos de associação com escolas particulares situadas em zonas carecidas de
escolas públicas.  Os contratos de associação têm por fim possibilitar  a frequência das escolas
particulares nas mesmas condições de gratuitidade do ensino público. Assim, o Estado concede às
escolas  com  contrato  de  associação  um  subsídio  por  aluno  igual  ao  custo  de  manutenção  e
funcionamento por aluno das escolas públicas de nível e grau equivalente, obrigando-se a escola a
garantir a gratuitidade do ensino nas mesmas condições do ensino público.
 
Nos termos do Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, compete ao Estado: 

homologar a criação de estabelecimentos de ensino particular, autorizar o seu funcionamento e
verificar o seu regular funcionamento;
proporcionar apoio técnico e pedagógico e velar pelo nível pedagógico e científico e científico
dos programas e planos de estudos;
apoiar  os estabelecimentos de ensino particular  através da celebração de contratos e da
concessão de subsídios e outros benefícios fiscais e financeiros, bem como velar pela sua
correcta aplicação;
promover progressivamente o acesso às escolas particulares em condições de igualdade com
as públicas;
fomentar  o  desenvolvimento  da  inovação  pedagógica  nos  estabelecimentos  de  ensino
particular.

 
Legislação:  Decreto-Lei  n.º  553/80
 
Instituições: Ministério da Educação (ME)
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5.20. Variantes organizacionais e estruturas alternativas
 
 
 
Para além das modalidades de ensino secundário descritas,  que constituem os percursos mais
comuns de oferta educativa e formativa, existem ainda algumas variantes organizacionais menos
comuns – ainda que algumas delas estejam implantadas há longas décadas, como é o caso do ensino
artístico especializado. 
 
Existem assim várias formações, de nível secundário, alternativas ao ensino regular, ministradas quer
em empresas quer em algumas escolas ou centros de ensino vocacional que oferecem percursos de
formação em áreas de actividade específicas e são da responsabilidade dos Ministérios que tutelam
os respectivos sectores, nomeadamente, escolas secundárias do ensino artístico especializado, nas
áreas da dança e da música, tuteladas pelo Ministério da Educação.
 
O ensino da Música e da Dança visa a formação de músicos e bailarinos, bem como a preparação
específica para o exercício de outras profissões afins. A conclusão de um curso em qualquer destes
domínios  confere  um diploma relativo  à  área de formação adquirida,  permitindo a  inserção no
mercado de trabalho artístico  e/ou a  progressão de estudos a  nível  superior.
 
São objectivos gerais, entre outros:

proporcionar formação artística, tendo em vista a preparação de profissionais dos diferentes
ramos artísticos;
fomentar práticas artísticas individuais e de grupo, visando a compreensão das suas linguagens
e o estímulo à criatividade.

 
Os cursos secundários do ensino artístico especializado têm a duração de três anos, correspondentes
aos 10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade.
 
O ensino artístico especializado da Música e da Dança pode ser frequentado ou em regime integrado
– todas as componentes de formação são leccionadas na mesma escola – ou em regime articulado,
em que as disciplinas da componente de formação geral e algumas disciplinas da formação específica
são leccionadas num estabelecimento de ensino secundário regular,  enquanto toda a formação
técnica/artística é leccionada num estabelecimento de ensino artístico especializado. 
 
A aprendizagem de  música  pode ainda  ser  realizada  em regime supletivo,  ou  seja,  os  alunos
frequentam as disciplinas da formação técnica/artística  numa Escola  de Música,  para além da
eventual  frequência  da  escolaridade  de  ensino  secundário  regular  e  independentemente  das
habilitações  académicas  que  possuem.
 
As Escolas de Hotelaria e Turismo sob tutela do Ministério da Economia e Inovação e dependentes do
Instituto de Formação Turística desenvolvem e apoiam acções de formação inicial com diversos níveis
de qualificação e saídas profissionais, com vista a responder às necessidades de qualificação do
sector turístico. Este tipo de formação é dirigida a jovens desempregados ou à procura do primeiro
emprego  e  tem como  principal  objectivo  atribuir  uma  certificação  profissional  a  todos  os  que
pretendam ingressar  no  mundo  do  trabalho.
 
O Centro de Formação Profissional para o Sector das Pescas – Forpescas com 9 unidades em todo o
país,  tuteladas pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional,  organismo do Ministério  do
Trabalho e da Solidariedade Social.  
 
Alguns Centros ou empresas, também sob a responsabilidade do Instituto do Emprego e Formação
Profissional, organismo do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social ministram uma formação
profissional inicial em regime de alternância – os Cursos de Aprendizagem – que visam qualificar
candidatos ao primeiro emprego, por forma a facilitar a sua integração na vida activa, através de perfis
de formação que contemplam uma tripla valência: reforço das competências académicas, pessoais,
sociais e relacionais, aquisição de saberes no domínio científico-tecnológico e uma sólida experiência
na empresa.
 
Os Centros de Formação Agrária, sob a tutela do Ministério da Agricultura apoiam a instalação de
jovens agricultores, com ênfase nas áreas de gestão e organização da empresa agrícola. Têm por
objectivo assegurar o Desenvolvimento Rural sustentável, favorecendo e valorizando os "recursos do
território", os "recursos humanos" e os "recursos do conhecimento". 
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O Ministério da Saúde assegura a formação inicial de grupos profissionais associados à prestação de
cuidados de saúde. Neste âmbito a Direcção-Geral da Saúde desenvolve, com o apoio do Programa
Operacional Saúde XXI, um conjunto de acções de formação de apoio ao Plano Nacional de Saúde
2004-2010.
 
Instituições: Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP)
Instituições: Instituto de Formação Turística (INFTUR)
Instituições: Ministério da Educação (ME)
Instituições: Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS)

 
5.21. Informação estatística
 
 
 
Para mais informação, consulte as rubricas seguintes.

 
5.21.1. Alunos, estabelecimentos e docentes 
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Quadro 1. Matrículas e estabelecimentos de ensino, no ensino secundário regular, segundo a 
modalidade de ensino 

 

2006/2007 (a) – Continente 

Modalidade de ensino 
Estabelecimentos 

Alunos  
matriculados 

Ensino secundário  822 276 908 

 445 722  sona º.21 e º.11 ,º.01

 903 581  )b( siareg sosruC  

 793 04  socigóloncet sosruC  

  Ensino artístico especializado (c)  838 1  

 664 44  3 levín ,sianoissiforp sosruC

 898 4  )ratnemelpmoC oãçamroF e 7 ,6 ,5 ,4 sopiT( FEC sosruC

Valores observados em Escolas Básicas e Secundárias 610 243 705 

 445 722  sona º.21 e º.11 ,º.01

 903 581  )b( siareg sosruC  

 793 04  socigóloncet sosruC  

  Ensino artístico especializado (c)  838 1  

 011 21  3 levín ,sianoissiforp sosruC

 150 4  )ratnemelpmoC oãçamroF e 7 ,6 ,5 ,4 sopiT( FEC sosruC

Valores observados em Escolas Profissionais 212 33 203 

 653 23  3 levín ,sianoissiforp sosruC

 748  )ratnemelpmoC oãçamroF e 7 ,6 ,5,4 sopiT( FEC sosruC

 

Observações: 

(a) Dados preliminares 

(b) Inclui informação relativa a estabelecimentos de educação e ensino com planos de estudos estrangeiros. 

(c) Inclui informação relativa ao ensino artístico especializado em regime integrado. 

Fonte:  

GEPE – Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação 

Recenseamento Escolar 2006/2007 
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Quadro 2. Matrículas e estabelecimentos de ensino, no ensino pós-secundário 

 

2005/2006 (a) – Continente 

 
Estabelecimentos 

Alunos  
matriculados 

Cursos de especialização tecnológica 39 860 

Em escolas básicas e secundárias 12 288 

Em escolas profissionais 27 572 

Observações: 

(a) Dados preliminares 

Fonte:  

GEPE – Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação 

Recenseamento Escolar 2005/2006. 

 

Quadro 3. Pessoal docente em exercício no estabelecimento, segundo o nível e modalidade 
de ensino, por idade/escalão etário   

 serehluM e snemoH – odavirP e ocilbúP etnenitnoC

2004/2005 
Escalão etário Docentes 

3.º Ciclo e Ensino Secundário 
Docentes  Escolas Profissionais 

Total  474 7 404 48

≤ 24 anos  341 9503

25 a 29 anos  436 1 7219

30 a 34 anos  249 1 84731

35 a 39 anos  523 1 85941

40 a 44 anos  288 74441

45 a 49 anos  955 33321

50 a 54 anos  704 3019

55 a 59 anos  612 0455

≥ 60 anos  931 9802

Fonte:  

GEPE – Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação 

Estatísticas da Educação 2004/2005. 
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Quadro 4. Pessoal docente em exercício no estabelecimento, com funções lectivas e não 
lectivas, por nível e modalidade de ensino  

Continente            Público e Privado – Homens e Mulheres 

2006/2007(a)  
 

Número de 
docentes 

Docentes do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário 83 387 

 013 97 savitcel seõçnuf moC

 770 4 savitcel oãn seõçnuf moC

Docentes/formadores do ensino profissional/qualificante x 

(dos quais, em escolas profissionais) 7 628(b) 

Docentes em escolas com planos de estudos estrangeiros 731 

 117 savitcel seõçnuf moC

 02 savitcel oãn seõçnuf moC

Observações: 

(a) Dados preliminares. 

(b)  Inclui apenas o Ensino Privado. 

x– Valor não disponível. 

Fonte:  

GEPE – Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação 

Recenseamento Escolar 2006/2007. 

 
 
5.21.2. Taxas de escolarização 
 
 
Taxas de escolarização – Ano lectivo 2004/2005: Ver Quadro 2.9.3.

 
5.21.3. Outros 
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Quadro 1. Taxa de retenção e desistência, segundo o ano lectivo, por nível de ensino, ciclo de 
estudo e ano de escolaridade (%) 

 serehluM e snemoH – odavirP e ocilbúP lagutroP

 Nível de ensino  2004/2005  

Ensino Secundário 32,1 

 7,82 siareG sosruC

 0,44 socigólonceT sosruC

10.º Ano 29,5 

11.º Ano 15,9 

12.º Ano 49,4 

Fonte:  

GEPE – Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação 

Séries Cronológicas – Alunos 1977-2006 

 

Quadro 2. Taxa de Transição/Conclusão, segundo o ano lectivo, por ciclo de estudo e ano de 
escolaridade (%) 

 serehluM e snemoH – odavirP e ocilbúP lagutroP

  Nível de ensino  2004/2005  

Ensino Secundário 67,9 

Cursos Gerais e Tecnológicos 10.º, 11.º e 12.º Anos 67,8 

Cursos Gerais 10.º, 11.º e 12.º Anos 71,3 

Cursos Tecnológicos 10.º, 11.º e 12.º Anos 56,0 

Fonte:  

GEPE – Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação 

Séries Cronológicas – Alunos 1977-2006 
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Quadro 3. Taxas de Conclusão, segundo o nível de ensino 

  odavirP e ocilbúP lagutroP

2004/2005 
Nível de Ensino   

Taxa de conclusão 

Ensino Básico 

Regular 79,7 

Ensino Artístico Especializado (1)  0,08 

 x 2 levín ed sianoissiforP sosruC

 3,06  ) 3 e 2 opiT ( FEC

 x ) 5 ,4 ,3 opiT ( FEC

Ensino Secundário 

 1,25 siareG sosruC

 0,34 socigólonceT sosruC

Ensino Artístico Especializado (1)(2)  1,06 

 x 3 levín ed sianoissiforP sosruC

 x )5 opiT ( FEC

Observações: 

Em regime integrado. 

Não inclui o ensino recorrente das artes visuais. 

x – Valor não disponível. 

 Fonte:  

GEPE – Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação 

Estatísticas da Educação 2004/2005. 
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Quadro 4. Alunos e Turmas, por nível e modalidade de ensino – Relação Alunos/Turma 

 serehluM e snemoH – odavirP e ocilbúP etnenitnoC

2006/2007– (a) 

Nível e modalidade de Ensino 
Relação Alunos/Turma 

Ensino Secundário 20,8 

Observações: 

(a) Dados preliminares 

Fonte:  

GEPE – Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação 

Recenseamento Escolar 2006/2007. 
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Organização do Sistema Educativo em Portugal, 2006/07 

ENSINO BÁSICO ENSINO BÁSICO ENSINO UNIVERSITÁRIOCURSOS CIENTÍFICO-
HUMANÍSTICOS

CURSOS TECNOLÓGICOS /
CURSOS ARTÍSTICOS ESPECIALZADOS /

CURSOS PROFISSIONAIS
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA

ENSINO POLITÉCNICO
CT

4 1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 10 

PT 
1.° ciclo 2.° ciclo 3.° ciclo 

JARDIM DE INFÂNCIA 

Educação pré-primária – CITE 0 

(pelo qual o Ministério da Educação é responsável)

Educação pré-primária – CITE 0   (pelo qual o 

Ministério da Educação não é responsável)

Primária – CITE 1 Estrutura única – CITE 1 + CITE 2 

(não há distinção institucional entre CITE 1 e 2)

Secundário geral inferior – CITE 2 

(incluindo pré-profissional)

Secundário inferior profissional – CITE 2 

Secundário geral superior – CITE 3 Secundário superior profissional – CITE 3 

Pós-secundário não superior – CITE 4 

Ensino superior – CITE 5A Ensino superior – CITE 5B 

Correspondência aos níveis CITE: CITE 0 CITE 1 CITE 2 

Ensino obrigatório a tempo inteiro Ensino obrigatório a tempo parcial 

Cursos a tempo parcial ou de combinação escola-trabalho Ano suplementar 

Experiência profissional obrigatória + duração Estudos noutro país -/n/-

Fonte: Eurydice.

6. ENSINO SUPERIOR
 

 

 
Para mais informação, consulte as rubricas seguintes.

 
6.1. Resenha histórica
 
 
 
A universidade portuguesa é fundada por diploma do rei D. Dinis, em 1290, muito embora existissem,
à maneira medieval, desde o século XII, em Coimbra e Alcobaça duas grandes escolas religiosas. 2.1.
.
 
Ao longo da história da universidade portuguesa podem admitir-se algumas fases fundamentais:
 
Do século XII ao século XV, a Universidade é marcada por um cariz corporativo e é apoiada por
estruturas e grupos socioeconómicos fundamentais da época: a Igreja e o mecenato régio, nobre ou
municipal.  Era  um  Grémio  ou  Corporação  de  Mestres  e  Escolares  que  se  congregavam  em
comunidades  para  professar  regularmente  as  disciplinas  maiores  e  menores.
 
Do século XV ao século XVIII  a Universidade de tipo humanista corresponde ao surgimento do
Renascimento,  ao aparecimento da imprensa, à expansão ultramarina,  à apreensão dos dados
empíricos. O seu interesse pelos fenómenos da natureza aumenta substancialmente através dos
dados  fornecidos  pela  invest igação  experimental  e  já  não  pela  mera  especulação
escolástica/filosófica/teológica na linha do pensamento greco-latino. Nascem áreas de estudo como a
Matemática, a Astronomia, a Física, a Medicina e a Química. É a época da centralização do poder
real. O rei, que controlava o poder político, procurava igualmente controlar ou, pelo menos, vigiar o
saber.
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Nos séculos XVIII a XIX surge a Universidade de tipo estatal. O seu funcionamento passa a ser
enquadrado pelo Estado e a ter carácter de serviço público. Em 1772, com a reforma universitária
pombalina, o ensino renova-se, muitos professores estrangeiros vêm ensinar em Portugal e muitos
portugueses vão ensinar no estrangeiro. Em 1837, no reinado de D. Maria, criam-se as Escolas
Politécnicas de Lisboa e do Porto e as Escolas Médico-Cirúrgicas nas mesmas cidades.
 
Na primeira metade do século XX, apesar de a Universidade passar a estar mais interligada com a
vida  económica  e  social  e  se  alargarem  as  áreas  de  especialização  e  investigação  com  o
desenvolvimento da era industrial, pouco se investiu no desenvolvimento e na expansão do ensino
superior.  Nos anos 60 existiam ainda apenas quatro universidades em Portugal:  a Técnica e a
Clássica de Lisboa e as Universidades do Porto e de Coimbra, compostas de diferentes escolas,
institutos ou faculdades. 
 
Contudo,  o  acesso  à  universidade  começa  a  democratizar-se,  impulsionado  pelas  inadiáveis
necessidades de desenvolvimento económico, cultural e social. A década de 70 assistiria ao início do
crescimento notável  que se verificou no sistema de ensino superior em Portugal,  devendo-se à
reforma de 1973 a criação de instituições de ensino superior fora dos tradicionais centros escolares, o
que  contribuiu,  simultaneamente,  para  a  descentralização  deste  nível  de  ensino  e  para  o
desenvolvimento das regiões onde os novos estabelecimentos foram criados. No início da década de
70 estavam em funcionamento 42 estabelecimentos de ensino superior  público e 37 de ensino
superior  privado.
 
A partir de 1978, o ensino superior em Portugal estrutura-se segundo um modelo binário, com uma via
de ensino universitário e uma via de ensino politécnico (Lei n.º 61/78, de 28 de Julho). 
 
É em finais de 1979 que o até aí denominado ensino superior de curta duração passa a denominar-se
ensino  superior  politécnico,  inserido  no  sistema  nacional  de  ensino  superior,  numa  lógica  de
coexistência com o ensino superior universitário. A autonomia das universidades é definida em 1988
na Lei n.º 108/88, de 24 de Setembro e a dos estabelecimentos de ensino superior politécnico está
prevista, desde 1990, na Lei n.º 54/90, de 5 de Setembro.
 
Entre o meio da década de 80 e o início da de 90 fez-se sentir um crescimento que ultrapassa os
50%, quer a nível do ensino público, quer do ensino particular e cooperativo. No início da década de
90, existiam, respectivamente, 152 e 81 estabelecimentos em funcionamento para o ensino superior.
 
No ano 2000, a Lei n.º 26/00, de 23 de Agosto, aprovou a organização e ordenamento do ensino
superior. Esta lei foi revogada pela Lei n.º 1/03, de 6 de Janeiro, que estabeleceu o regime jurídico do
desenvolvimento e da qualidade do ensino superior.
 
Legislação: Lei n.º 1/03
Legislação: Lei n.º 108/88
Legislação: Lei n.º 26/00
Legislação: Lei n.º 54/90
Legislação: Lei n.º 61/78

 
6.2. Temas em debate e futuros desenvolvimentos
 
 
 
Na sequência da aprovação da Lei n.º 49/05, de 30 de Agosto, que alterou a LBSE e a Lei de Bases
do Financiamento do Ensino Superior, e do subsequente desenvolvimento jurídico, salientam-se os
seguintes temas:

concretização do Processo de Bolonha;
alteração ao sistema de acesso ao ensino superior;
reforço do princípio da igualdade entre os diversos subsistemas de ensino superior de acordo
com o valor dos projectos educativo, científico e cultural;
incremento da qualidade do ensino, da investigação e da experimentação;
reformulação da política da Acção Social Escolar no âmbito do ensino superior.

 
Neste momento estão em debate as seguintes questões estruturantes do ensino superior:
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governo e estatuto legal das instituições do ensino superior (autonomia, gestão e regulação);
revisão dos estatutos de carreira docente universitário e politécnico;
reformulação do estatuto de carreira de investigação ;
revisão do sistema de avaliação e acreditação do ensino superior;
alteração do estatuto do Ensino Superior Particular e Cooperativo;
garantia  de  mobilidade  efectiva,  nacional  e  internacional,  de  estudantes  e  diplomados,
vocacionada para atrair e fixar em Portugal recursos humanos qualificados portugueses ou
estrangeiros;
conjugação das qualificações formais com as qualificações não formais, numa perspectiva de
aprendizagem ao longo da vida;
definição do sistema contratual aplicável ao financiamento público das instituições.

 
Legislação: Lei n.º 49/05

 
6.3. Quadro legislativo específico
 
 

Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, alterada posteriormente
em alguns do seus articulados pelas Leis n.º 115/97, de 19 de Setembro, e n.º 49/05, de 30 de
Agosto, republicada e renumerada em anexo à última);
Lei n.º 108/88, de 24 de Setembro, que consagra o regime de Autonomia das Universidades;
Lei n.º 54/90, de 5 de Setembro, que define o Estatuto e a Autonomia dos Estabelecimentos de
ensino superior politécnico, alterada pelas Leis n.º 20/92, de 14 de Agosto e n.º 71/93, de 26 de
Novembro e pelo Decreto-Lei n.º 24/94 de 27 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 16/94, de 22 de Janeiro, que aprova o Estatuto do Ensino Superior Particular e
Cooperativo, alterado, por ratificação, pela Lei n.º 37/94, de 11 de Novembro, e pelo Decreto-Lei
n.º 94/99, de 23 de Março;
Decreto-Lei n.º 296-A/98, de 25 de Setembro, que fixa o regime de acesso ao ensino superior,
alterado pelos Decretos-Lei n.º 99/99, de 30 de Março, n.º 26/03 de 27 de Fevereiro, n.º 76/04
de 27 de Maio, n.º 158/04, de 30 de Junho e n.º 147-A/06, de 31 de Julho;
Decreto-Lei n.º 64/06, de 21 de Março, que regulamenta as provas especialmente adequadas
destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23
anos, previstas no n.º 5 do artigo 12.º da Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro;
Lei n.º 37/03, de 22 de Agosto, que estabelece as bases do financiamento do ensino superior,
alterada em alguns articulados pela Lei n.º 49/05, de 30 de Agosto;
Decreto-Lei  n.º  448/79,  de  13 de Novembro,  que aprova o  Estatuto  da Carreira  Docente
Universitária, alterado pela Lei n.º 19/80, de 16 de Julho e pelos Decretos-Lei n.º 381/85 de 27
de Setembro, n.º 370/86 de 4 de Novembro, n.º 392/86 de 22 de Novembro e n.º 145/87 de 24
de Março;
Decreto-Lei n.º 185/81, de 1 de Julho, que aprova o Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do
ensino superior politécnico;
Lei n.º 38/94, de 21 de Novembro, que estabelece os objectivos e os modos de avaliação do
sistema de ensino superior, alterada pela Lei n.º 1/03, de 6 de Janeiro;
Lei n.º 1/03, de 6 de Janeiro, que aprova o Regime Jurídico do Desenvolvimento e da Qualidade
do Ensino Superior;
Despacho n.º 484/06 de 9 de Janeiro, que estabelece a avaliação global e a avaliação da
qualidade do sistema de ensino superior;
Decreto-Lei n.º 205/98, de 11 de Julho, que cria o Conselho Nacional de Avaliação do Ensino
Superior e estabelece as regras gerais necessárias à concretização do sistema de avaliação e
acompanhamento do ensino superior e os princípios a que deve obedecer a constituição das
entidades representativas das instituições do ensino superior universitário e ensino superior
politécnico públicas e não públicas;
Decreto-Lei n.º 42/05, de 22 de Fevereiro, que aprova os princípios reguladores de instrumentos
para a criação do espaço europeu de ensino superior;
Decreto-Lei n.º 67/05, de 15 de Março, que regula o reconhecimento pelo Estado Português dos
graus académicos conferidos na sequência da conclusão com êxito de um curso "Erasmus
Mundus" e a sua titulação;
Decreto-Lei n.º 74/06, de 24 de Março, que aprova o regime jurídico dos graus e diplomas do
ensino superior, em desenvolvimento do disposto nos artigos 13.º a 15.º da Lei n.º 46/86, de 14
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de Outubro (Lei de Bases do Sistema Educativo), bem como o disposto no n.º 4 do artigo 16.º
da Lei n.º 37/03, de 22 de Agosto (estabelece as bases do financiamento do ensino superior);
Decreto-Lei n.º 88/06, de 23 de Maio, que regulamenta os cursos de especialização tecnológica,
formações pós-secundárias não superiores que visam conferir qualificação profissional do nível
4;
Portaria n.º 714-B/06, de 14 de Julho, que aprova o regulamento do concurso nacional de
acesso e ingresso no Ensino Superior público para a matrícula de inscrição no ano lectivo
2006/2007;
Portaria n.º 401/07, de 5 de Abril, que aprova o regulamento dos regimes de mudança de curso,
transferência e reingresso no Ensino Superior;
Decreto-Lei n.º 214/06, de 27 de Outubro, que aprova a Lei Orgânica do Ministério da Ciência,
Tecnologia e do Ensino Superior.

 
Instituições: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES)

 
6.4. Objectivos gerais
 
 
 
De acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo, o ensino universitário visa assegurar uma sólida
preparação científica e cultural e proporcionar uma formação técnica que habilite para o exercício de
actividades profissionais e culturais e fomente o desenvolvimento das capacidades de concepção de
inovação e de análise crítica. 
 
A Lei de Bases preconiza, como objectivos do ensino superior:

estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e empreendedor , bem
como o do pensamento reflexivo;
formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em sectores
profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade, e colaborar na sua
formação continua;
incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica visando o desenvolvimento da ciência
e da tecnologia, das humanidades e das artes, e a criação e a difusão da cultura, e desse modo
desenvolver o entendimento do homem e do meio em que se integra;
promover a divulgação de conhecimentos culturais,  científicos e técnicos,  que constituem
património da humanidade, e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras
formas de comunicação;
suscitar  o  desejo  permanente  de  aperfeiçoamento  cultural  e  profissional  e  possibilitar  a
correspondente concretização , integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa
estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração, na lógica de educação
ao longa da vida e de investimento geracional e intergeracional, visando realizar a unidade do
processo formativo;
estimular o conhecimento dos problemas do mundo de hoje, num horizonte de globalidade, em
particular os nacionais, regionais e europeus, prestar serviços especializados à comunidade e
estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;
promover e valorizar a língua e cultura portuguesas;
promover o espírito crítico e a liberdade de expressão e investigação.

 
6.5. Tipos de instituição
 
 
 
O sistema de ensino superior é constituído por dois subsistemas:

ensino superior universitário;
ensino superior politécnico.

 
Estes dois subsistemas têm percursos, dinâmicas e suportes legislativos bastante diferenciados. 
 
No que respeita ao ensino superior politécnico, é a partir de 1979 que o ensino superior em Portugal
se estrutura segundo um modelo binário, englobando a via de ensino universitário e a via de ensino
politécnico. 
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A Lei de Bases do Sistema Educativo estabelece um conjunto de objectivos comuns, mas diferencia
as duas vias ao sublinhar que às universidades compete "o desenvolvimento das capacidades de
concepção, de inovação e de análise crítica" (Art. 11.º, n.º 3), enquanto que aos institutos politécnicos
compete "ministrar conhecimentos científicos de índole teórica e prática e as suas aplicações com
vista ao exercício de actividades profissionais" (Art. 11.º, n.º 4).
 
Fruto de um contexto histórico muito preciso – uma procura estudantil muito acentuada a que a rede
de universidades e de institutos politécnicos públicos não foi capaz de responder, a expansão do
ensino superior em Portugal nos anos 80 e 90 assentou, em grande medida, na explosão da oferta no
sector privado, particularmente de natureza universitária, originando a existência na actualidade de
dois subsistemas: um público (estatal) e outro particular e cooperativo. Em 1996-1997, o ensino
superior particular e cooperativo abrangia 35,5% do conjunto dos estudantes. Em 2002, 27% dos
estudantes estão inscritos no ensino superior particular e cooperativo e na Universidade Católica. Esta
percentagem tende a diminuir com o aumento das vagas no ensino superior público. 

 
6.5.1. Ensino superior universitário 
 
 
O ensino universitário realiza-se em universidades ou em escolas ou institutos universitários não
integrados.
 
A rede de estabelecimentos públicos de ensino superior universitário é actualmente constituída por:

14 Universidades e 1 Instituto Universitário não integrado;
4 Instituições universitárias de ciências militares e policiais, designadas respectivamente por
Academia da Força Aérea, Academia Militar, Escola Naval e Instituto Superior de Ciências
Policiais e Segurança Interna.

 
Algumas universidades públicas, casos da Universidade do Algarve e da Universidade de Aveiro,
integram, para além das orgânicas universitárias, outras unidades orgânicas que promovem ofertas
formativas  de  natureza  politécnica  designadamente  nas  áreas  da  formação  de  professores,
administração  e  contabilidade,  gestão  de  hotelaria  e  turismo  e  tecnologias  da  saúde.  
 
A rede de estabelecimentos de ensino superior universitário particular e cooperativo é actualmente
constituída por 15 universidades e 41 escolas universitárias não integradas.
 
O ensino  superior  concordatário  é  constituído  por  uma universidade  com pólos  ou  extensões,
integrando 18 unidades orgânicas de ensino, designadas por faculdades, instituições ou escolas.
 
A universidade aberta concretiza a nível universitário o ensino a distância. 
 
As universidades ministram cursos praticamente em todas as áreas científicas, nomeadamente,
Formação de Professores e Ciências da Educação; Artes; Humanidades; Ciências Sociais e do
Comportamento; Informação e Jornalismo; Ciências Empresariais, Direito; Ciências; Matemática e
Estatística;  Informática;  Engenharias;  Industrias  transformadoras;  Arquitectura  e  Construção;
Agricultura, Silvicultura e Pescas; Ciências Veterinárias;  Saúde; Serviços Sociais,  Pessoais,  de
transporte,  de Protecção do ambiente e de Segurança. 
 
As universidades organizam-se em unidades orgânicas, denominadas faculdades, institutos, escolas,
departamentos, ou noutra denominação apropriada nos termos dos respectivos estatutos, podendo
ainda integrar escolas superiores do ensino politécnico (como no caso das Universidades do Algarve
e de Aveiro). 

 
6.5.2. Ensino Superior Politécnico 
 
 
O ensino superior politécnico é ministrado em institutos politécnicos que integram duas ou mais
escolas superiores , podendo ainda integrar outra unidades orgânicas.
 
A Portaria n.º 413-A/98, de 17 de Julho, criou e regulamentou os cursos bietápicos de licenciatura das
escolas de ensino superior politécnico públicas e particulares e cooperativas. Este regulamento geral
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foi alterado pela Portaria n.º 1359/04, de 26 de Outubro. 
 
O estatuto de autonomia dos estabelecimentos do ensino superior politécnico, aprovado pela Lei n.º
54/90, de 5 de Setembro, confere às escolas do ensino superior politécnico autonomia administrativa,
financeira, científica e pedagógica, após a cessação do regime de instalação (mediante um número
mínimo de anos de funcionamento e dimensão do corpo docente das escolas).
 
Em 2000, a rede do ensino superior politécnico público foi ampliada, mediante a criação de novas
escolas inseridas em institutos politécnicos já existentes, de acordo com propostas dos mesmos.
 
Em 2001, a rede de formação na área da saúde foi objecto de reorganização pelo Decreto-Lei n.º
99/01, de 28 de Março. O Decreto-Lei n.º 175/04, de 21 de Julho, introduz, porém, uma nova lógica
naquela rede. A partir de então, as Escolas Superiores de Enfermagem, Escolas Superiores de Saúde
e  Escolas  Superiores  de  Tecnologia  da  Saúde,  passam  a  integrar  institutos  politécnicos  ou
universidades de acordo com a sua localização na esfera de influência daquelas instituições. Na
sequência de processos de fusão, as Escolas Superiores de Enfermagem de Coimbra, Lisboa e Porto,
adquirem o estatuto de escolas superiores de ensino politécnico não integradas.
 
A rede de estabelecimentos de ensino superior politécnico público compreende actualmente 15
institutos politécnicos aos quais correspondem 103 unidades orgânicas de ensino com designação de
escola superior ou instituto superior, três escolas superiores de enfermagem não integradas, duas
escolas superiores (de diferentes domínios) não integradas, três escolas superiores politécnicas de
dupla tutela (militares e policiais), 10 escolas superiores politécnicas integradas em universidades e
três pólos ou extensões politécnicas.
 
A rede de estabelecimentos de ensino superior  politécnicoparticular  e  cooperativo integra dois
institutos  superiores  politécnicos,  um  instituto  politécnico  da  saúde,  três  escolas  superiores
politécnicas integradas em universidades e  61 unidades orgânicas de ensino dominantemente
politécnico, com designação de escola superior, instituto ou academia. Nestas últimas incluem-se 10
escolas  superiores  de  educação,  uma  escola  superior  de  educadores  de  infância,  9  escolas
superiores  de  enfermagem,  4  escolas  superiores  de  saúde,  bem como estabelecimentos  que
ministram cursos,  nomeadamente,  nas áreas de Artes,  Administração e Gestão e Tecnologias.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 175/04
Legislação: Decreto-Lei n.º 99/01
Legislação: Lei n.º 54/90
Legislação: Portaria n.º 1 359/04
Legislação: Portaria n.º 413-A/98

 
6.6. Condições de acesso
 
 
 
O ingresso em cada estabelecimento e curso do ensino superior está sujeito a limitações quantitativas
decorrentes do número de vagas fixadas anualmente, em conformidade com os normativos legais. 
 
As vagas de ingresso para cada par estabelecimento/curso do ensino superior público, tutelado
exclusivamente pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, são fixadas e comunicadas
a  este  anualmente  pelos  órgãos  competentes  das  instituições,  acompanhadas  da  respectiva
fundamentação. Razões de adequação à política educativa podem determinar a alteração do número
de vagas proposto, após audição do estabelecimento de ensino superior respectivo.
 
No caso dos estabelecimentos sujeitos a dupla tutela, a competência para a fixação das vagas é dos
ministros da tutela. Quanto ao ensino superior particular e cooperativo, a competência para a fixação
das vagas cabe ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, sob proposta dos órgãos
competentes das instituições de ensino superior.
 
No âmbito  do concurso nacional  de acesso ao ensino superior  a  avaliação da capacidade dos
candidatos para a frequência do ensino superior realiza-se através de provas de ingresso, às quais
pode acrescer a satisfação de pré-requisitos, nos casos em que os estabelecimentos de ensino
superior considerem relevante a demonstração de aptidões físicas, funcionais ou vocacionais para
acesso.
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Cada estabelecimento de ensino superior fixa as provas que exige para ingresso em cada um dos
seus cursos, podendo utilizar os exames nacionais do ensino secundário. Compete à Comissão
Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES) decisão nesse domínio. 
 
Os pré-requisitos são regulamentados por cada instituição de ensino superior, cabendo à CNAES a
homologação e a coordenação de todo o processo.
 
O concurso nacional de acesso engloba diferentes etapas: acesso, selecção, seriação dos candidatos
e colocação.
 
Cada candidato pode indicar seis opções em termos do par estabelecimento/curso.
 
Podem apresentar-se ao concurso de acesso os alunos que satisfaçam cumulativamente as seguintes
condições:

sejam titulares de um curso do ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente;
tenham realizado os exames nacionais do ensino secundário das disciplinas definidas como
provas  de  ingresso  para  cada  par  estabelecimento/curso,  ou  as  provas  expressamente
destinadas a esse fim, e obtido a classificação mínima fixada nos termos da lei;
satisfaçam os pré-requisitos se e quando definidos para o par estabelecimento/curso a que se
candidatam;
tenham uma nota de candidatura igual ou superior ao valor mínimo fixado.

 
A selecção dos candidatos a cada curso em cada estabelecimento faz-se com base:

nas provas de ingresso, nas quais deve ser obtida a classificação mínima, anualmente fixada;
nos pré-requisitos, se exigidos;
na nota de candidatura, em que deve ser obtida uma classificação mínima, anualmente fixada.

 
A seriação dos candidatos faz-se com base na nota de candidatura que integra:

a classificação final do ensino secundário com um peso não inferior a 50%;
a classificação da ou das provas de ingresso, com um peso não inferior a 35%;
a classificação dos pré-requisitos, quando exigidos, com um peso não superior a 15%.

 
A  nota  de  candidatura  é  uma  classificação  na  escala  de  0  a  200,  calculada  até  às  décimas,
considerando como uma décima o valor não inferior a 0,05, através da aplicação de uma fórmula
específica.
 
A realização do concurso nacional  de candidatura às vagas existentes no ensino superior  é da
competência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e das Direcções Regionais de
Educação (DRE). 
 
O processo de candidatura ao ensino superior é acompanhado pela: Comissão Nacional de Acesso
ao Ensino Superior (CNAES) – órgão de direcção e de coordenação de todo o processo referente à
avaliação de capacidade para a frequência,  fixação de critérios de selecção e de seriação dos
candidatos ao ensino superior. A CNAES é constituída por 7 elementos: 2 em representação dos
estabelecimentos de ensino superior universitário público; 2 em representação dos estabelecimentos
de ensino superior politécnico público; 3 em representação dos estabelecimentos de ensino superior
particular e cooperativo (Decreto-Lei n.º 296-A/98, de 25 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º
45/07, de 23 de Fevereiro). 
 
Em cada concurso são reservadas uma parte das vagas de cada curso para: 

candidatos provenientes das regiões autónomas dos Açores e da Madeira;
candidatos emigrantes portugueses e seus familiares, com eles residentes;
candidatos que se encontrem a prestar o serviço militar efectivo nos regimes de voluntariado ou
de contrato;
candidatos portadores de deficiência física ou sensorial.

 
Existem, ainda, concursos especiais para candidatos em situações habilitacionais específicas: 

candidatos maiores de 23 anos;
candidatos titulares de cursos superiores, pós-secundários e médios;
candidatos provenientes de outros sistemas de ensino superior nacional ou estrangeiro.

 
As vagas para cada um destes concursos são fixadas pelo reitor nas universidades, pelo presidente
do instituto nos institutos politécnicos e, nas restantes escolas pelo presidente do conselho directivo
ou director, devendo ser comunicadas à Direcção-Geral do Ensino Superior. 
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O acesso ao ensino superior público, ao abrigo dos regimes especiais, abrange estudantes que se
encontrem numa das seguintes situações: 

Funcionários portugueses de missão diplomática portuguesa no estrangeiro e seus familiares
que os acompanhem no estrangeiro;
Cidadãos portugueses bolseiros no estrangeiro ou funcionários públicos em missão oficial no
estrangeiro e seus familiares que os acompanhem;
Oficiais do quadro permanente das Forças Armadas Portuguesas, no âmbito da satisfação de
necessidades específicas de formação das Forças Armadas;
Estudantes bolseiros nacionais de países africanos de expressão portuguesa, no quadro dos
acórdãos de cooperação firmados pelo Estado Português;
Funcionários estrangeiros de missão diplomática acreditada em Portugal e seus familiares aqui
residentes, em regime de reciprocidade;
Atletas  praticantes  com  estatuto  de  alta  competição  ou  integrados  no  percurso  de  alta
competição a que se refere o Decreto-Lei n.º 125/95, de 31 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 123/96, de 10 de Agosto, regulado pela Portaria n.º 947/95, de 1 de Agosto Naturais e filhos
de naturais do território de Timor-leste.

 
São ainda facultados reingressos, transferências e mudanças de curso entre estabelecimentos do
ensino superior público tutelados exclusivamente pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior e estabelecimentos de ensino superior particular e cooperativo, e destes para aqueles,
sujeitos a limitações quantitativas, e de acordo com as regras estabelecidas por cada instituição de
ensino superior.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 123/96
Legislação: Decreto-Lei n.º 125/95
Legislação: Decreto-Lei n.º 296-A/98
Legislação: Decreto-Lei n.º 45/07
Legislação: Portaria n.º 947/95
 
Instituições: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES)

 
6.7. Matrículas e propinas
 
 
 
A  matrícula  é  o  acto  pelo  qual  o  aluno  dá  entrada  na  instituição  de  ensino  superior,
independentemente de, no ano lectivo anterior, ter ou não frequentado um outro estabelecimento de
ensino superior. A matrícula, por si só, não dá direito à frequência, sendo necessário proceder à
inscrição anual nas disciplinas do respectivo curso. 
 
A inscrição é permitida no caso da validade da matrícula e possibilita a frequência às diversas
disciplinas do curso em que o estudante se inscreve.  
 
São considerados estudantes da instituição os que estiverem validamente matriculados e inscritos
num dos cursos do estabelecimento. Cada estudante pode apenas estar matriculado e inscrito numa
instituição e curso de ensino superior. 
 
A matrícula num estabelecimento de ensino superior caduca quando um estudante validamente
inscrito e matriculado num ano lectivo não realiza uma inscrição válida no ano lectivo subsequente.
 
A  matrícula  e/ou  inscrição  realiza-se  nos  prazos  fixados  no  calendário  escolar  de  cada
estabelecimento de ensino superior, mediante a apresentação de alguns documentos identificativos. 
 
A Lei n.º 37/03, de 22 de Agosto, veio reforçar a importância atribuída à política de acção social que
tem como objectivo permitir  que todos os estudantes,  independentemente das suas condições
económicas, possam frequentar o Ensino Superior. Embora exista uma responsabilidade financeira do
Estado, pede-se a cada estudante uma comparticipação nos custos da instituição numa perspectiva
de aumentar a qualidade do sistema. Esta comparticipação corresponde ao pagamento de uma taxa
de frequência uniforme, designada por propina. 
 
A propina é independente do nível socioeconómico do estudante. O seu valor é fixado em função da
natureza dos cursos e da sua qualidade, entre um valor mínimo correspondente a 1,3 do salário
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mínimo nacional em vigor e um valor máximo a fixar no início do ano lectivo (n.º2, do Art. 16.º da Lei
n.º 37/03, alterado pelo Art. 3.º da Lei n.º 49/05, de 30 de Agosto). 
 
De uma forma geral, os estudantes inscritos e matriculados nos estabelecimentos de ensino particular
e cooperativo pagam, para além dos custos da matrícula e inscrição, uma propina de frequência
escolar (que corresponde à totalidade das mensalidades), cujo valor varia consoante o curso e a
instituição  que  o  ministra.  O  seu  valor  é  fixado  pelo  estabelecimento  de  ensino.  No  caso  de
incumprimento  de  prazos,  é  cobrada  uma  taxa  suplementar  pelo  atraso  de  pagamento.
 
As verbas das propinas constituem receitas próprias das respectivas instituições, a quem cabe definir
os valores de acordo com os limites existentes.
 
Legislação: Lei n.º 37/03
Legislação: Lei n.º 49/05

 
6.8. Apoio financeiro a estudantes
 
 
 
A nível  central  não  estão  previstas  medidas  de  apoio  pedagógico  ou  de  recuperação  para  os
estudantes  do  ensino  superior,  salvaguardadas  as  iniciativas  que  possam  surgir  em  cada
estabelecimento  de  ensino  no  quadro  da  autonomia  universitária.  
 
No quadro de acção social escolar, cabe aos serviços sociais do ensino superior, como serviços
dotados de autonomia administrativa e financeira, prestar diversos tipos de auxílio ou de serviços aos
estudantes do ensino superior carenciados de recursos.
 
No domínio da acção social escolar, competia, ao Conselho Nacional para a Acção Social Escolar no
Ensino Superior  (CNASES),  acompanhar o desenvolvimento da política geral  neste âmbito e a
actividade dos respectivos serviços, bem como propor critérios orientadores para a atribuição de
benefícios  sociais  aos  estudantes.  Este  organismo foi  extinto  pela  Resolução do Conselho de
Ministros n.º  39/06, de 21 de Abril  e as suas competências foram transferidas para o Conselho
Coordenador do Ensino Superior.  
 
No sentido de melhorar o sistema da Acção Social no ensino superior público, particular e cooperativo
e no de direito concordatário, o Decreto-Lei n.º 122/03, de 18 de Junho, integrou, na Direcção-Geral
do Ensino Superior, o Fundo de Acção Social (FAS), com a natureza de património autónomo não
personalizado, que tem por objectivo assegurar o pagamento de bolsas a estudantes, nos termos
legalmente definidos, e que sucedeu ao Fundo de Apoio ao Estudante, criado pela Lei n.º 113/97, de
16 de Setembro.
 
A acção social tem como objectivo permitir que todos os estudantes independentemente das suas
condições económicas, possam frequentar o Ensino Superior. É na prossecução desse objectivo que
se encontra empenhada a Direcção-Geral do Ensino Superior através dos apoios financeiros que a
Direcção de Serviços de Acção Social – DSAS, permite conceder. Neste sentido a DGES assume as
seguintes atribuições:

apoiar a definição das políticas para o ensino superior da acção social;
acompanhar as necessidades de qualificação e adequação das instalações e equipamentos da
rede da acção social.
acompanhar o funcionamento dos serviços de acção social escolar no ensino superior;
propor a afectação aos serviços de acção social das verbas destinadas à acção social;
gerir a atribuição de benefícios sociais aos estudantes do ensino superior não público;
desenvolver as acções, no domínio das bolsas de mérito, que competem ao Ministério da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

 
O sistema de acção social escolar em vigor compreende apoios, quer directos, quer indirectos. Bolsas
de estudo e auxílio de emergência fazem parte dos primeiros, enquanto o acesso a alimentação,
alojamento, serviços de saúde e apoio a actividades culturais e desportivas integram os segundos. As
bolsas de estudo, concedidas anualmente, visam contribuir para apoiar os estudantes relativamente
aos custos resultantes da frequência do ensino superior.
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Legislação: Decreto-Lei n.º 122/03
Legislação: Resolução do Conselho de Ministros n.º 39/06
 
Instituições: Direcção-Geral do Ensino Superior (DGES)
Instituições: Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS)

 
6.9. Organização do ano académico
 
 
 
O Decreto-Lei n.º 42/05, de 22 de Fevereiro, ao instituir o sistema de unidades de créditos curriculares
(ECTS), sublinhou a importância fundamental do papel que o estudante é chamado a desempenhar
no  âmbito  do  paradigma  formativo  do  ensino  superior,  imprimindo,  por  essa  razão,  novas
características  à  organização  do  ano  académico.
 
A oferta formativa que recentemente se iniciou, na sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 74/06,
de 24 de Março, que aprovou o regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior, começa a
organizar-se segundo o princípio de flexibilidade, mediante a adopção de currículos com percursos
alternativos de formação.
 
Os novos ciclos  de estudos,  conducentes  quer  ao grau de licenciado quer  ao grau de mestre,
organizam-se, em consequência disso, predominantemente em semestres, compreendendo cada um
deles um conjunto de unidades curriculares.
 
A  cada  uma  dessas  unidades  curriculares  corresponde  um  determinado  número  de  créditos
curriculares (ECTS), que é calculado segundo o princípio de trabalho necessário, a tempo inteiro, que
um estudante deve realizar para alcançar os objectivos e competências dessa mesma unidade.
 
Assim, o ano académico, compreendendo dois semestres, realiza-se num período de tempo inteiro,
de 36 a 40 semanas, tem uma duração que se situa entre 1500 e 1680 horas, correspondendo o
trabalho desenvolvido pelo estudante no seu decurso a 60 unidades de créditos curriculares (ECTS).
 
As instituições de ensino superior, no âmbito da autonomia de que gozam, podem, pois, planificar, no
decurso  do  ano  civil,  o  começo,  o  desenvolvimento  e  o  fim  das  suas  actividades  de  ensino  –
aprendizagem, bem como de investigação, sem que isso implique, nos dias úteis, o encerramento dos
estabelecimentos para efeitos de férias.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 42/05

 
6.10. Áreas de estudo, especialização
 
 
 
A oferta formativa do ensino superior  português,  na sua diversidade e complexidade,  cobre as
seguintes áreas de estudo:

Programas gerais;
Educação;
Artes e Humanidades;
Ciências sociais, comércio e direito;
Ciências, matemática e informática;
Engenharia, indústrias transformadoras e construção;
Agricultura;
Saúde e protecção social;
Serviços.
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6.11. Currículo
 
 
 
As instituições do ensino superior público criam, ao abrigo da sua ampla autonomia científica e
pedagógica, todos os anos, ciclos de estudos conducentes aos diferentes graus de licenciado e
mestre no ensino universitário e ensino politécnico e doutor apenas no ensino universitário e outros
cursos não conferentes de grau, normalmente, no intuito de irem ao encontro das necessidades de
formação ao nível regional e nacional.
 
A totalidade da oferta, resultante da adição dos cursos novos aos cursos em funcionamento, é assim
renovada,  mediante  ampliação  de  certas  áreas  específicas  do  conhecimento,  nas  quais  são
oferecidos cursos de graduação e de pós-graduação, sendo, largamente, divulgada a que se refere à
formação inicial,  através do Guia do Ensino Superior,  publicado anualmente pelo Ministério  da
Ciência,  Tecnologia e Ensino Superior.  
 
A formação oferecida pelo ensino superior público, qualquer que seja o seu grau de autonomia,
obedece às normas estabelecidas a respeito dos graus e diplomas (Decreto-Lei n.º 74/06, de 24 de
Março), em termos de objectivos, competências, duração e créditos curriculares (ECTS). 
 
Neste contexto, e no que à duração e aos créditos curriculares diz respeito, importa salientar, em
linhas gerais, que o ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado tem, no ensino politécnico,
uma duração normal de 6 semestres curriculares de trabalho dos estudantes, correspondendo a 180
créditos,  enquanto,  no ensino universitário,  a sua duração se situa entre seis e oito semestres
curriculares,  correspondendo ao intervalo de 180 e 240 unidades de crédito.
 
Do mesmo modo, o ciclo conducente ao grau de mestre tem uma duração normal de três a quatro
semestres curriculares de trabalho do estudante, a que corresponde o intervalo de 90 a 120 créditos.
No ensino universitário o grau de mestre pode igualmente ser conferido após um ciclo de estudos
integrado, com 300 a 360 créditos e uma duração normal compreendida entre 10 e 12 semestres
curriculares, nos casos em que a duração para o acesso ao exercício de uma determinada actividade
profissional seja fixada por normas legais da União Europeia ou resulte de uma prática estável e
consolidada na União Europeia. 
 
No 2.º ciclo de estudos das instituições universitárias ou politécnicas o grau de mestre é conferido aos
que através da aprovação em todas as unidades curriculares que integram o plano de estudos do
curso de mestrado e da aprovação no acto público de defesa da dissertação, do trabalho de projecto
ou do relatório de estágio, tenham obtido o número de créditos fixado. O grau de doutor é conferido
unicamente pelas instituições universitárias.  É conferido aos que tenham obtido aprovação nas
unidades curriculares do curso de doutoramento, quando exista, e no acto público de defesa da tese.
 
Por outro lado, a formação nos primeiros ciclos de estudo (licenciatura) tende a estruturar-se, de um
ponto de vista curricular, em torno de um tronco comum, que se diversifica depois em percursos
alternativos, que podem, em certos casos, assumir a configuração de ramos, tornando, assim, mais
flexíveis as oportunidades de aprendizagem. 
 
As instituições de ensino superior, ao adoptarem esta perspectiva de construção curricular, não só
favorecem a possibilidade de escolha por parte dos estudantes, articulando unidades curriculares
obrigatórias  e  optativas,  como criam,  via  de  regra,  algum espaço  para  o  desenvolvimento  de
competências relacionadas com os métodos de trabalho universitário, as fontes de documentação, as
línguas vivas estrangeiras e as novas Tecnologias de Informação e Comunicação. 
 
Paralelamente a este esforço de renovação, as instituições de ensino superior  público também
desenvolvem mecanismos de coordenação (de grupo, departamental e global) destinados a reforçar a
coerência  da  sua  oferta  formativa,  nomeadamente  ao  nível  dos  conteúdos  programáticos  das
unidades  curriculares,  que  são,  geralmente,  publicados  anualmente  sob  a  forma  de  resumos,
acompanhados de descrição sintética dos planos de estruturação e funcionamento de cursos, aulas e
demais actividades curriculares previstas.
 
Todas estas  orientações  parecem conduzir  à  organização curricular,  que a  implementação do
Decreto-Lei n.º 74/06, de 24 de Março, visa promover e que subentende um paradigma formativo
caracterizado pela progressiva autonomia da gestão do estudo e da aprendizagem, assente, em larga
medida,  num novo conceito  do trabalho do estudante,  que inclui  "todas as  formas de trabalho
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previstas, designadamente as horas de contacto e as horas dedicadas a estágios, projectos, trabalhos
de terreno, estudo e avaliação" (alínea b) do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 42/05, de 22 de Fevereiro).
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 42/05
Legislação: Decreto-Lei n.º 74/06

 
6.12. Métodos de ensino
 
 
 
Como no domínio curricular, em matéria de metodologias de ensino as instituições de ensino superior
gozam de ampla autonomia pedagógica para decidirem acerca da sua escolha, desenvolvimento e
experimentação.

 
6.13. Avaliação dos estudantes
 
 
 
Embora a decisão de escolher os modelos e esquemas de avaliação seja uma competência que se
integra  na esfera  da autonomia  pedagógica  do ensino  superior,  as  instituições  seguem,  neste
domínio, uma política de responsabilidade regida pelos princípios da qualidade e transparência, que
corresponde  às  exigências  das  suas  missões  estatutárias,  e,  ao  mesmo  tempo,  responde  às
expectativas dos diferentes actores do sistema (estudantes, professores, estabelecimentos de ensino
e comunidade).
 
As práticas de avaliação mais generalizadas no ensino superior, ao nível do 1.º ciclo de estudos,
supõem, como base do seu controlo,  a assiduidade e utilizam, como modalidades principais,  a
avaliação contínua e a avaliação sumativa,  com os respectivos instrumentos e técnicas.
 
Geralmente,  a avaliação contínua é realizada ao longo do ano,  enquanto a avaliação sumativa
(exames)  ocorre  em  duas  épocas  (em  Julho  e  Setembro),  traduzindo-se  os  seus  resultados,
respectivamente, em termos qualitativos e quantitativos, expressando-se estes últimos na escala
numérica de 0 a 20. 
 
No entanto, também a este nível, mas mais generalizada nos segundos ciclos de estudos, a avaliação
pode assumir a forma de apreciação de trabalhos de pesquisa individuais, ou de grupo.
 
A médio  prazo,  a  implementação  do  Processo  de  Bolonha,  ao  introduzir  um novo  paradigma
formativo, no qual o trabalho do estudante desempenha um papel fundamental, poderá vir a alterar os
esquemas  de  avaliação,  integrando  novas  práticas  que  valorem  o  esforço  do  estudante
independentemente  da  sua  presencialidade  nos  espaços  tradicionais  em  que  se  realiza  a
aprendizagem.  

 
6.14. Transição/Progressão dos estudantes
 
 
 
De acordo com a legislação recente (Decreto-Lei n.º 74/06, de 24 de Março) as instituições de ensino
superior devem aprovar normas relativamente aos regimes de precedências e de prescrição do direito
à inscrição. 
 
Com as primeiras, os estabelecimentos de ensino definem as regras a que a transição de ano está
sujeita, nomeadamente, o número de unidades de crédito necessárias para efectivar essa transição e
em que unidades curriculares é obrigatória em função das regras da precedência.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 74/06
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6.15. Certificação
 
 
 
As instituições do ensino superior  universitário  podem, depois  de registados os seus ciclos de
estudos, conceder os graus de licenciado, mestre e doutor. A atribuição daqueles graus está sujeita a
determinadas condições.
 
Assim, o grau de licenciado só pode ser concedido ao estudante que reunir o número de créditos
fixado para o respectivo curso, em consequência de ter obtido aprovação em todas as unidades
curriculares que integram o seu plano de estudos. 
 
Do mesmo modo, o grau de mestre só será concedido ao estudante que reunir o número de créditos
fixado para o respectivo curso, em consequência de ter obtido aprovação em todas as unidades
curriculares que integram o seu plano de estudos e na defesa da sua dissertação.
 
O grau de doutor, por sua vez, só é concedido aos candidatos que tenham obtido aprovação na
defesa da sua tese. 
 
Podem, igualmente, os institutos superiores politécnicos atribuir os graus de licenciado e mestre,
desde  que  os  respectivos  ciclos  de  estudo  tenham  sido  aprovados  pelo  Ministro  da  Ciência,
Tecnologia  e  Ensino  Superior,  estando  a  sua  concessão  sujeita  a  determinadas  condições.  
 
Nesta perspectiva, a concessão do grau de licenciado está condicionada à reunião do número de
créditos fixado para o respectivo curso,  em consequência da aprovação em todas as unidades
curriculares que integram o seu plano de estudos, enquanto, a concessão do grau de mestre implica
que o estudante reúna o número de créditos fixado para o respectivo curso, em consequência de ter
obtido aprovação em todas as unidades curriculares que integram o seu plano de estudos e na defesa
do seu trabalho de projecto ou do relatório de estágio.
 
O Decreto-Lei n.º 74/06, de 24 de Março, que instituiu o regime jurídico dos graus e diplomas do
ensino superior, prevê, ainda, que as instituições possam atribuir diplomas nos seguintes casos:
realização de parte de um curso de licenciatura não inferior a 120 créditos; conclusão de um curso de
mestrado não inferior a 60 créditos; conclusão de um curso de doutoramento; realização de outros
cursos não conferentes de grau académico.
 
Além disso, aquele diploma legal permite às instituições de ensino superior, sob certas condições,
atribuírem graus e diplomas em associação. 
 
Assim, todas as instituições, universitárias ou politécnicas, aderindo aos princípios da harmonização e
comparabilidade dos graus e diplomas, e na sequência do que estabeleceu o Decreto-Lei n.º 42/05,
de 22 de Fevereiro, a respeito dos princípios reguladores de instrumentos para a criação do espaço
europeu  do  ensino  superior,  fazem  acompanhar  todos  os  seus  diplomas  com  a  emissão  do
suplemento  ao  diploma,  previsto  naquele  normativo.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 42/05
Legislação: Decreto-Lei n.º 74/06

 
6.16. Orientação educacional e vocacional, relação
educação/emprego
 
 
 
Os Gabinetes  Universidade/Empresa  e  as  associações  que  reúnem universidades,  empresas,
organizações de investigação, outras instituições e utilizadores finais,  são as entidades melhor
posicionadas para a organização de estágios em empresas e projectos de formação à medida de
necessidades específicas detectadas. 
 
Algumas  instituições  de  ensino  superior  desenvolvem  actividades  de  prestação  de  serviços
avançados à comunidade, organizam estágios, têm estágios integrados nos próprios cursos e/ou
patrocinam estágios promovidos pelos órgãos representativos dos estudantes. A organização de
programas de investigação e de pós-graduação é também considerada como uma resposta às
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necessidades de inserção no mercado de emprego.

 
6.17. Ensino Superior Particular e Cooperativo
 
 
 
O ensino superior particular e cooperativo assumiu, em consequência de razões históricas e políticas,
uma configuração  diferenciada  relativamente  ao  ensino  superior  público,  que  foi  tipificado  no
ordenamento  jurídico  do  ensino  superior.  
 
A legislação reconhece,  com efeito,  a  sua especificidade que,  consubstanciada na "expressão
concreta da liberdade de aprender e ensinar e do direito da família a orientar a educação dos filhos"
(n.º 1 do artigo 57.º da Lei n.º 46/86, alterada pelas Leis n.os 115/97, de 19 de Setembro e 49/05, de
30 de Agosto), se traduz, fundamentalmente, pelo facto de o ensino superior particular e cooperativo
se reger por legislação e estatuto próprios e poder seguir currículos do ensino estatal ou adoptar
currículos próprios, desde que subordinados às finalidades do sistema do ensino superior.
 
Reconhecendo embora essa especificidade, a legislação integra,  no entanto,  o ensino superior
particular  e  cooperativo  nas  finalidades  do  sistema do  ensino  superior,  considerando-o  "parte
integrante da rede escolar". E, nessa perspectiva, a articulação com o ensino estatal resulta, em
termos de qualidade, num conjunto de exigências formais, processuais e substantivas, e, em termos
de evolução, na assunção de que as iniciativas e os estabelecimentos particulares e cooperativos
terão de ser tidos em conta para efeitos de alargamento e ajustamento da rede.
 
O ordenamento jurídico do ensino superior prevê, no quadro da intervenção do Estado junto dos
estabelecimentos do ensino superior particular e cooperativo, vários tipos de acção, dos quais se
assinala: a fiscalização, o apoio técnico e pedagógico e o apoio financeiro de iniciativas directamente
relacionadas com o interesse público e o desenvolvimento da educação.
 
Neste contexto, tendo em consideração o enquadramento jurídico em que se move o ensino superior
particular e cooperativo, importa descrever duas dimensões estruturantes sobre as quais repousa o
seu desenvolvimento: o reconhecimento de interesse público de estabelecimentos de ensino e a
autorização de funcionamento de cursos e atribuição de graus.
 
O reconhecimento de interesse público de estabelecimentos de ensino está previsto no Estatuto do
Ensino  Superior  Particular  e  Cooperativo  (Decreto-Lei  n.º  16/94,  de  22  de  Janeiro,  com  as
subsequentes  alterações),  bem  como  os  trâmites  que  o  respectivo  processo  deve  seguir.  
 
Assim, para um estabelecimento ser criado, como universidade ou instituto politécnico, devem ser
satisfeitos os seguintes requisitos gerais: existência de corpo docente qualificado na área e adequado
em número; existência de recursos materiais indispensáveis para garantir a qualidade da formação;
desenvolvimento no campo de ensino e investigação. Além destes requisitos,  é exigido, para o
reconhecimento de interesse público de uma universidade, que o estabelecimento de ensino ministre
seis cursos de licenciatura de três áreas científicas diferentes, dois dos quais técnico - laboratoriais, e,
no caso dos institutos politécnicos, que integrem duas ou mais escolas de ensino. 
 
Nesta perspectiva,  o reconhecimento de interesse público traduz,  fundamentalmente,  de forma
articulada,  para os diferentes actores do sistema de ensino superior:

o reconhecimento do valor legal dos seus graus e diplomas: licenciado, mestre e doutor;
a inserção dos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo na rede escolar;
a garantia de um elevado nível pedagógico, científico e cultural dos estabelecimentos de ensino,
decorrente da qualificação do seu corpo docente e do respectivo regime de docência;
o incentivo à investigação científica e à inovação tecnológica;
o apoio gradual aos estudantes deste subsector de ensino, em particular em bolsas e acção
social escolar;
a exigência de avaliação da qualidade científica e pedagógica por critérios comuns a todo o
ensino superior.

 
Uma vez  obtido,  por  parte  da  entidade  instituidora,  o  reconhecimento  de  interesse  público  do
estabelecimento de ensino superior, segue-se o processo da sua implementação, que culmina com o
registo e subsequente publicação dos estatutos, documento onde se fixam as regras relacionadas
com  a  estrutura,  finalidades,  organização  interna  e  funcionamento  do  estabelecimento,  dele
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constando designadamente:
 
 os objectivos e o projecto científico, pedagógico e cultural; 

as regras a que obedecem as relações entre a entidade instituidora e a estrutura;
a orgânica do estabelecimento;
a  estrutura  orgânica  e  forma  de  gestão  e  organização,  sendo  que  a  estrutura  orgânica
obrigatória contemplará a existência dos seguintes órgãos:
reitor (no caso das universidades) ou presidente (nos institutos politécnicos);
director ou conselho de direcção, conselho científico e conselho pedagógico;
o regime de matrícula, inscrição, frequência e avaliação dos estudantes;
o direitos e deveres do pessoal docente.

 
Não  gozando  o  ensino  superior  particular  e  cooperativo  de  uma  autonomia  científica  plena,
designadamente, em relação à criação dos seus cursos, a autorização de funcionamento dos seus
novos ciclos de estudo está sujeita a decisão do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
 
Actualmente esses pedidos de autorização estão sujeitos a um regime transitório, instituído pelo
Decreto-Lei n.º 74/06, de 24 de Março, que vigora até à criação e entrada em funcionamento da
agência  de  acreditação,  que,  nos  termos do  mesmo diploma legal,  procederá,  nessa altura,  à
acreditação da entrada em funcionamento dos ciclos de estudos conducentes aos graus de licenciado
, mestre e doutor.
 
Essa autorização obedece a requisitos gerais, que compreendem: um projecto educativo, científico e
cultural próprio, adequado aos objectivos do ciclo de estudos; corpo docente próprio, qualificado na
área e adequado em número; recursos humanos e materiais indispensáveis para garantir o nível e
qualidade da formação.
 
Por sua vez, a autorização do funcionamento de ciclos de estudos conducentes aos graus de mestre
e  doutor  obedece,  para  além dos  requisitos  gerais,  a  requisitos  especiais  que dizem respeito,
nomeadamente,  à  exigência  de  uma  maioria  de  docentes  titulares  do  grau  de  doutor  ou  de
reconhecida experiência  e  competência  profissional,  à  obrigatoriedade do desenvolvimento de
actividade  reconhecida  de  formação  e  investigação  nas  áreas  de  especialização  ou  de
desenvolvimento  de  natureza  profissional  de  alto  nível.
 
Os pedidos de autorização de funcionamento de cursos seguem, na Direcção-Geral  do Ensino
Superior,  os trâmites seguintes: instrução do processo; apreciação da satisfação dos requisitos
referidos, com recurso às comissões de especialistas; decisão do Ministro da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior sob proposta do Director-Geral; notificação do despacho de deferimento e publicação
na 2.ª série do Diário da República pelo Director-Geral.
 
A nova tramitação simplificou os anteriores procedimentos, encurtou os prazos de decisão e agilizou,
deste modo, a transição, orientando-a para o regime jurídico da acreditação de ciclos de estudo.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 74/06
Legislação: Lei n.º 115/97
Legislação: Lei n.º 46/86
Legislação: Lei n.º 49/05
 
Instituições: Direcção-Geral do Ensino Superior (DGES)

 
6.17.1. Universidade Católica Portuguesa 
 
 
A Universidade Católica Portugues
 
,  criada no âmbito da Concordata entre Portugal  e a Santa Sé,  funciona desde 1971 e oferece
actualmente cursos das áreas das Ciências Sociais, Comércio e Direito; Formação de Professores;
Artes e Humanidades; Engenharia e técnicas afins, e, ainda Saúde. Tem conhecido uma expansão
notável, contando actualmente com 8 pólos ou extensões, integrando 18 unidades orgânicas de
ensino, cujas denominações são faculdade, instituto ou escola.
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A Universidade Católica Portuguesa, universidade particular não estatal, rege-se pelo artigo XX da
Concordata e por regulamentação especial daí decorrente, não se lhe aplicando as disposições do
estatuto do ensino superior particular e cooperativo. De acordo com os seus estatutos, a Universidade
Católica Portuguesa obedece a '' um sistema misto de governo e administração superior, em que se
combinam  as  responsabilidades  da  Igreja  e  do  Estado,  as  exigências  da  autonomia  (…)  a
salvaguarda  da  unidade  da  instituição  como  um  todo".
 
O Estado Português reconhece a Universidade Católica Portuguesa como instituição universitária
livre, autónoma e de utilidade pública, situando-a ao lado das universidades públicas.
 
Os estudantes da Universidade Católica têm acesso a bolsas de estudo, em regime idêntico ao do
regime vigente para o ensino superior público. 
 
A  Universidade  Católica  Portuguesa  goza  de  autonomia  estatutária,  científica,  pedagógica,
patrimonial, administrativa, financeira e disciplinar, não podendo seguir princípios menos exigentes do
que os que regem as universidades públicas, no que respeita, nomeadamente, à qualidade de ensino
e recrutamento do corpo docente.
 
A Universidade Católica  Portuguesa pode assim organizar  cursos,  programas ou projectos  de
investigação, actividades de educação permanente ou de extensão, bem como formas de serviço
universitário à comunidade.
 
Sem prejuízo da sua especificidade institucional,  a Universidade Católica fica sujeita ao regime
estabelecido pela Lei n.º 1/03, de 6 de Janeiro, bem como ao regime da adequação dos ciclos de
estudos, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 74/06, de 24 de Março.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 74/06
Legislação: Lei n.º 1/03

 
6.18. Estruturas alternativas, variantes organizacionais
 
 
 
Para mais informação, consulte as rubricas seguintes.

 
6.18.1. Universidade Aberta 
 
 
A  Universidade  Aberta  é  um  estabelecimento  de  ensino  superior,  com  autonomia  científica,
pedagógica, administrativa e financeira, criado em 1988, especialmente vocacionado para exercer as
suas funções através de metodologia própria designada por ensino a distância. 
 
Denomina-se ensino a distância o conjunto de meios, métodos e técnicas utilizados para ministrar
ensino a populações adultas, em regime de auto-aprendizagem não presencial, mediante a utilização
de materiais didácticos escritos e mediatizados e a correspondência regular entre os estudantes e o
sistema responsável pela administração do ensino.
 
Os principais objectivos da Universidade Aberta são: 

assegurar um ensino universitário a populações adultas impedidas, devido a condicionamentos
geográficos, profissionais ou outros, de frequentar os cursos de outras universidades do país;
colaborar  com  os  estabelecimentos  de  ensino  superior,  designadamente,  em  acções
relacionadas com a formação, actualização ou reconversão de professores, quando impliquem
a utilização de metodologias de ensino a distância ou a produção de materiais multimédia;
promover o desenvolvimento e actividades de investigação científica e de prestação de serviços
à comunidade, designadamente, nas áreas da pedagogia e tecnologia do ensino, educação e
formação a distância e de comunicação educacional multimédia;
exercer uma acção de difusão cultural, utilizando meios de ensino a distância, em Portugal e no
estrangeiro, nomeadamente em países de língua oficial portuguesa e naqueles onde se tenham
constituído comunidades de ascendência portuguesa;
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●

●

●
●
●

empreender acções de educação recorrente, formação e reconversão profissional em domínios
estratégicos  para  o  desenvolvimento,  com  a  colaboração  (se  necessário)  de  entidades
nacionais ou estrangeiras com competência nessas matérias;
prestar a colaboração através de acções de âmbito alargado que impliquem a utilização de
metodologias  de  ensino  a  distância  ou  de  tecnologias  multimédia,  para  a  formação  ou
actualização  de  pessoal  docente,  pessoal  superior  de  órgãos  da  administração  pública,
administração regional e local e a outras acções de manifesto interesse nacional.

 
A Universidade  Aberta  iniciou  os  seus  trabalhos  ministrando  os  seguintes  cursos:

licenciatura em línguas e literaturas modernas (variante - estudos portugueses e franceses);
mestrado em comunicação educativa multimédia
formação inicial e contínua dos educadores de infância e dos professores do ensino básico e do
ensino secundário.

 
O plano de estudos dos cursos ministrados na Universidade Aberta, organizado segundo um sistema
especial de unidades de crédito, deve, a partir da publicação do Decreto-Lei n.º 42/05, de 22 de
Fevereiro, adoptar o sistema de créditos curriculares ECTS, sendo atribuído o mesmo número de
créditos às unidades curriculares oferecidas, em alternativa, em regime presencial e a distância.
 
Actualmente  a  Universidade  Aberta  ministra  cursos  em várias  áreas,  nomeadamente,  Artes  e
Humanidades; Formação de Professores/Educação; Ciências Sociais e do Comportamento, atribuindo
diplomas de licenciatura e mestrado, ministrando, também, alguns cursos em regime presencial.
 
Realiza, por outro lado, cursos não conferentes de grau académico, incidindo na concepção e edição
de materiais  didácticos  multimédia  para  o  ensino superior  e  para  o  ensino da língua e  cultura
portuguesas, na formação profissional na área do multimédia, na formação de formadores e na
formação contínua.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 42/05

 
6.18.2. Ensino superior dependente de outros Ministérios 
 
 
O ensino superior dependente das forças armadas e policiais é ministrado na Academia Militar, na
Academia da Força Aérea, na Escola Naval, no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança
Interna e na secção de ensino superior do Instituto Militar dos Pupilos do Exército. 
 
As instituições de ensino superior público dependentes de outros ministérios são normalmente objecto
de um sistema de dupla tutela: tutela geral por parte do ministério de que dependem sob o ponto de
vista administrativo, e tutela científica, por parte do ministério de que dependem e do Ministério da
Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior.  Esta  última  tutela  exerce-se  normalmente  através  da
aprovação das leis orgânicas e da criação dos cursos e sua regulamentação e da aprovação dos
respectivos planos de estudo.
 
A Academia Militar, a Academia da Força Aérea e a Escola Naval conferem o grau de licenciatura nas
respectivas especialidades. O Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna ministra
cursos de ensino superior na especialidade, também conferentes de licenciatura. A secção de ensino
superior do Instituto Militar dos Pupilos do Exército confere o grau de bacharel.
 
Instituições: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES)

 
6.19. Informação Estatística
 
 
 
Para mais informação, consulte as rubricas seguintes. 
 
Actualização da informação em curso. 
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Quadro 1: Número de docentes, por tipo de ensino e por grupo etário  

2004/2005 - Ensino superior público 

Tipo de ensino Grupo etário N.º de docentes, em 31 de Dezembro de 2004 

 941  sona 52 ed soneM

 478  sona 92 - 52

 678 1 sona 43 - 03

 865 2 sona 93 - 53

 596 2 sona 44 - 04

 074 2 sona 94 - 54

 698 1 sona 45 - 05

 543 1 sona 95 - 55

 746  sona 46 - 06Pú
b

lic
o 

U
ni

ve
rs

itá
rio

 

 833  siam uo 56

Público Universitário - Total 14 858 

 851  sona 52 ed soneM

 963 1 sona 92 - 52

 819 1 sona 43 - 03

 688 1 sona 93 - 53

 637 1 sona 44 - 04

 673 1 sona 94 - 54

 479  sona 45 - 05

 917  sona 95 - 55

 152  sona 46 - 06

Pú
b

lic
o 

Po
lit

éc
ni

co
 

 321  siam uo 56

Público Politécnico - Total 10 510 

Fonte: OCES – Observatório da Ciência e do Ensino Superior /MCTES 

 

6.19.1. Docentes, estabelecimentos e tipo de ensino 
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Quadro 2. Número de docentes, por tipo de ensino e por grupo etário  

2004/2005 - Ensino superior privado 

Tipo de ensino Grupo etário N.º de docentes, em 31 de Dezembro de 2004 

 56  sona 52 ed soneM

 256  sona 92 - 52

 313 1 sona 43 - 03

 403 1 sona 93 - 53

 151 1 sona 44 - 04

 668  sona 94 - 54

 856  sona 45 - 05

 305  sona 95 - 55

 643  sona 46 - 06Pr
iv

ad
o 

U
ni

ve
rs

itá
rio

 

 683  siam uo 56

Privado Universitário - Total 7 244 

 84  sona 52 ed soneM

 835  sona 92 - 52

 367  sona 43 - 03

 597  sona 93 - 53

 027  sona 44 - 04

 774  sona 94 - 54

 133  sona 45 - 05

 902  sona 95 - 55

 051  sona 46 - 06

Pr
iv

ad
o 

Po
lit

éc
ni

co
 

 031  siam uo 56

Privado Politécnico - Total 4 161 

Fonte: OCES – Observatório da Ciência e do Ensino Superior /MCTES 
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Quadro 3. Número de docentes, por tipo de ensino  

2004/2005 

Tipo de ensino N.º de docentes, em 31 de Dezembro de 2004 

Público Universitário  14 858 

Público Politécnico  10 510 

Privado Universitário  7 244 

Privado Politécnico 4 161 

Total Geral 36 773 

Fonte: OCES – Observatório da Ciência e do Ensino Superior /MCTES 

 

Quadro 4. Número de professores e de estabelecimentos de ensino superior  

2004/2005 

  Público Privado Total 

Professores 25 368 11 405 36 773 

% 69% 31% 100,0% 

Estabelecimentos  169  135  304 

% 55,6% 44,4% 100,0% 

Fonte: OCES – Observatório da Ciência e do Ensino Superior /MCTES 

 

Quadro 1. Número de alunos inscritos no ensino superior  

2004/2005 

  Público Privado Total Alunos 

Ensino Universitário 173 897 67 157 241 054 

Ensino Politécnico 108 376 31 507 139 883 

TOTAL 282 273 98 664 380 937 

% 74,1% 25,9% 100,0% 

Fonte: OCES – Observatório da Ciência e do Ensino Superior /MCTES  

 

 
6.19.2. Alunos 
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Quadro 2. Número total de diplomados por NUTS II e por sexo 

2003/2004 

Nuts II Feminino Masculino Total 

Alentejo 2 670 1 006 3 676 

Algarve 1 398  637 2 035 

Centro 9 505 4 750 14 255 

Lisboa 15 821 9 130 24 951 

Norte 14 887 7 621 22 508 

R. A. Açores  438  170  608 

R. A. Madeira  501  134  635 

Total Geral 45 220 23 448 68 668 

Fonte: OCES – Observatório da Ciência e do Ensino Superior /MCTES 

 

Quadro 3. Número total de alunos inscritos por nível de ensino e por sexo 

2004/2005 

Nível de ensino Feminino Masculino Total 

ISCED 5A 199 017 158 622 357 639 

ISCED 5B 2 724 2 164 4 888 

ISCED 6 10 312 8 098 18 410 

Total Geral 212 053 168 884 380 937 

Fonte: OCES – Observatório da Ciência e do Ensino Superior /MCTES 
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Quadro 4. Número total de alunos inscritos, por sexo, segundo as idades ano a ano (17 anos 
aos 29 anos) e grupos etários (30-34, 35-39, 40 e mais) 

2004/2005 

Idades Feminino Masculino Total 

17 anos  559  389  948 

18 anos 13 688 8 432 22 120 

19 anos 19 984 12 565 32 549 

20 anos 24 693 16 131 40 824 

21 anos 26 407 17 532 43 939 

22 anos 24 627 17 714 42 341 

23 anos 18 752 15 464 34 216 

24 anos 13 983 13 194 27 177 

25 anos 10 492 10 821 21 313 

26 anos 8 144 8 921 17 065 

27 anos 6 859 7 370 14 229 

28 anos 5 523 5 877 11 400 

29 anos 4 686 4 843 9 529 

30 a 34 anos 14 531 14 216 28 747 

35 a 39 anos 8 088 6 658 14 746 

40 e mais 11 037 8 757 19 794 

Total Geral 212 053 168 884 380 937 

Fonte: OCES – Observatório da Ciência e do Ensino Superior /MCTES 
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Quadro 5. Número total de alunos inscritos por NUTS II e por sexo 

2004/2005 

 

Fonte: OCES – Observatório da Ciência e do Ensino Superior /MC 

 

Nuts II Feminino Masculino Total 

Alentejo 12 313 7 747 20 060 

Algarve 6 329 4 286 10 615 

Centro 45 472 36 011 81 483 

Lisboa 78 178 67 091 145 269 

Norte 65 554 51 396 116 950 

R. A. Açores 2 226 1 132 3 358 

R. A. Madeira 1 981 1 221 3 202 

Total Geral 212 053 168 884 380 937 
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Quadro 6. Número total de diplomados por área científica  

2004/2005 

Áreas científicas Total 

Educação 10246  

Artes e Humanidades 6144 

Ciências Sociais, Comércio e Direito 19638 

Ciências, Matemática e Informática 4675 

Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção 10021 

Agricultura 1359 

Saúde e Protecção Social 13528 

Serviços 4412 

Total Geral 70023 

Fonte: OCES – Observatório da Ciência e do Ensino Superior /MCTES 
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Quadro 7. Número total de alunos inscritos por área científica  

2005/2006 

Áreas científicas Total 

Educação 26277 

Artes e Humanidades 31494 

Ciências Sociais, Comércio e Direito 115808 

Ciências, Matemática e Informática 26833 

Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção 80597 

Agricultura 7045 

Saúde e Protecção Social 58823 

Serviços 20544 

Total Geral 367421 

Fonte: OCES – Observatório da Ciência e do Ensino Superior /MCTES 

 
 
6.19.3. Taxas de escolarização 
 
 
Taxas de escolarização – Ano lectivo 2003/2004: Ver Quadro 2.9.3.
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7. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS

 

 
 
Para mais informação consultar as rubricas seguintes. 

 
7.1. Resenha histórica
 
 
 
A primeira reforma liberal de 15 de Novembro de 1836, relativa ao ensino primário inclui a primeira
referência legal ao ensino de adultos com a criação de três lições semanais nocturnas destinadas aos
adultos que não pudessem assistir às aulas diurnas. Embora se tenham realizado, por iniciativa oficial,
cursos nocturnos e dominicais para alfabetização de adultos durante todo o século XIX, coube à
iniciativa da sociedade civil, nomeadamente de núcleos políticos específicos, o desenvolvimento
dessa actividade por todo o país. Nos finais de Oitocentos ocupou lugar importante o funcionamento
das escolas móveis pelo método de João de Deus. 
 
O esforço educativo  da 1.ª  República  (1910-1926)  incidiu  igualmente  na educação de adultos,
nomeadamente, no combate ao analfabetismo. O Decreto de 29 de Março de 1911 contemplou desde
logo este sector (Art. 31.º), atribuindo às câmaras municipais o encargo de criar cursos e apoiar outras
iniciativas. A esta medida outras se seguiram, ainda que globalmente não se tenham traduzido em
resultados assinaláveis. 
 
Em  1930,  quando  a  taxa  de  analfabetos  ronda  os  62%,  as  escolas  móveis  são  extintas  e
reinstaurados os cursos nocturnos para indivíduos maiores de 14 anos, dos dois sexos. É na fase do
pós-guerra que o Estado Novo se decide por uma campanha mais intensa de modo a corrigir uma
situação que colocava Portugal no último lugar dos países europeus e porque se reconhecia que o
analfabetismo era  ''  inimigo  do  desenvolvimento  económico".  Entre  1952 e  1956,  teve  lugar  a
Campanha Nacional  de  Educação de  Adultos  que  permitiu  uma ligeira  recuperação.  
 
Circunstâncias de ordem política e social contribuíram para que, até 1974, não se possa falar da
existência  de  um sistema de  educação  de  adultos,  sendo  contudo  de  salientar,  para  além de
campanhas de alfabetização, algumas iniciativas tendentes à abertura do acesso ao ensino: alguns
cursos de ensino nocturno – cursos de ensino primário supletivo para adultos, cursos gerais dos
ensinos liceal e técnico; exame de acesso à universidade para maiores de 25 anos e regime de ''
voluntários '' no ensino superior universitário. No início da década de 70 regista-se uma alteração nas
concepções da política  de educação de adultos,  com um esforço de autonomia quer  no plano
estrutural quer no pedagógico. O Decreto-Lei n.º 408/71, de 27 de Setembro, cria a Direcção-Geral de
Educação Permanente, a quem competirá a educação extra-escolar e as actividades de promoção
cultural e profissional, tendo especialmente por alvo a população adulta. 
 
O grande impulso dado à educação de adultos após a revolução de 1974 ficou a dever-se aos
inúmeros grupos populares de base local  que,  na sua grande maioria,  constituíram comissões
culturais  e  deram corpo a iniciativas de natureza cultural  e/ou educativa.  
 
Em finais de 1975, com a reestruturação dos serviços da Direcção-Geral de Educação Permanente
começa a definir-se o quadro do sistema nacional de educação de adultos, que se traduz no Plano de
Educação de Adultos. As primeiras medidas tomadas pelos órgãos de decisão visavam o apoio a
actividades  de  natureza  educativa  promovidas  pelas  organizações  populares:  cedência  de
equipamentos escolares e material  audiovisual,  duplicação de textos,  formação de monitores e
animadores locais.  
 
No ano seguinte, fica legalmente estabelecida a primeira ponte entre as actividades educativas
populares e o sistema formal de educação mediante a publicação de legislação inovadora no que
respeita à concepção e processamento das provas de avaliação.
 
Em 1976,  o  preâmbulo  da Portaria  n.º  419/76,  de  13 de Julho,  explicita  a  nova concepção da
educação de adultos: "encorajar " um processo de aprendizagem relativamente aos adultos, que faça
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destes – individualmente ou em grupo – sujeitos da sua própria educação e agentes criadores de uma
verdadeira  "cultura  nacional  o  que  passava  pela  definição  de  capacidades  a  desenvolver  e  a
demonstrar  pelos  adultos,  em função  das  suas  zonas  de  interesses  ou  de  intervenção.  
 
Na sequência de legislação publicada em 1979, realizam-se os trabalhos preparatórios do Plano
Nacional de Alfabetização e Educação de Base de Adultos (PNAEBA), com o objectivo primordial da
eliminação do analfabetismo, documento de referência obrigatória, no âmbito da educação de adultos,
até à publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo, em Outubro de 1986 (Lei n.º 46/86, de 14 de
Outubro). 
 
Este documento legal viria a definir os princípios organizativos do sistema educativo, considerando o
ensino recorrente de adultos como uma modalidade especial de educação escolar que visa assegurar
uma escolaridade de 2ª oportunidade, com planos e métodos de estudo específicos, conferindo os
diplomas e certificados atribuídos pelo ensino regular. Prevê igualmente a organização da formação
profissional de forma recorrente, considerando a educação extra-escolar como parte integrante do
sistema educativo, definindo os seus objectivos e actividades no âmbito de iniciativas múltiplas, de
natureza formal e não formal. 
 
No que respeita à Aprendizagem, data de 1980 a consagração legal de uma experiência de formação
profissional de jovens em regime de alternância, em que participaram conjuntamente o Ministério do
Trabalho e da Solidariedade Social (então com outra designação) através do Instituto de Emprego e
Formação Profissional.  Este  programa visava formar  jovens com mais  de 14 anos,  à  saída da
escolaridade obrigatória, segundo um plano curricular de 3 anos, englobando formação geral de 16
horas semanais e formação tecnológica de 24 horas semanais. No termo do período de formação, o
jovem tinha acesso a um certificado de aptidão profissional e a um diploma de equiparação ao 9° ano
de escolaridade. Este modelo de formação profissional em alternância englobava uma componente de
formação específica a desenvolver primordialmente na empresa e uma componente de formação
geral ministrada em estabelecimentos públicos de ensino. O Decreto-Lei n.º 102/84, de 29 de Março,
institucionalizou o regime jurídico deste sistema de Aprendizagem visando assegurar a inserção dos
jovens no mundo do trabalho. 
 
A partir  de então,  o sistema de Aprendizagem tem sido alvo de várias reformas, embora a sua
legislação base seja o Decreto-Lei n.º 205/96, de 25 de Outubro. Têm sido revistos os regulamentos
dos cursos de aprendizagem, assim como os referenciais de formação, com a inclusão de módulos de
formação dirigidos à aquisição generalizada de competências básicas em Tecnologias da Informação
e Comunicação. 
 
A partir de 1997, o desenvolvimento histórico da educação e formação de adultos em Portugal é
marcado por  um forte protagonismo desta temática na agenda política e nos debates públicos,
conhecendo  algumas  alterações,  no  quadro  institucional,  que,  de  certa  forma,  consagram  e
institucionalizam  a  tendência,  já  evidenciada,  de  cooperação  entre  a  Educação  (ME)  e  o
Trabalho/Emprego/Formação Profissional  (MTSS).  Para este impulso renovador da educação e
formação de adultos não é alheio o facto de, a partir de 1996 (ano assinalado por iniciativas da
Comissão das Comunidades Europeias,  como o Livro Branco e o Ano Europeu da Educação e
Formação ao Longo da Vida ou ainda a iniciativa da OCDE, patrocinando o movimento da Educação e
Formação para todos e ao longo da vida), esta passar a figurar na linha da frente das orientações
estratégicas, tanto a nível de governos nacionais como a nível de organismos internacionais.
 
Assim, já em 1996, é criada uma Comissão Nacional para o Ano da Educação e Formação ao Longo
da Vida (Resolução de Conselho de Ministros n.º 15/96, de 22 de Fevereiro), a qual, como conclusão
do seu trabalho em 26 de Janeiro de 1998, apresentou a ‘Magna Carta’ sobre Educação e Formação
ao Longo da Vida. 
 
Em 1997,  após  participação  de  uma delegação  governamental  portuguesa  na  Conferência  de
Hamburgo,  o Governo Português encomenda a um grupo de especialistas a elaboração de um
Documento de Estratégia para o Desenvolvimento da Educação de Adultos (Dezembro de 1997). 
 
Em Maio de 1998, o Plano Nacional de Emprego (Resolução de Conselho de Ministros n.º 59/98, de 6
de  Maio)  constitui,  em termos  estratégicos  e  programáticos,  o  primeiro  suporte  legal  para  os
sequentes desenvolvimentos da Educação e Formação de Adultos em Portugal. Entre os novos
instrumentos previstos no Plano Nacional de Emprego, Pilar I – "Melhorar a empregabilidade", referia-
se o lançamento do programa "Projecto de Sociedade: S@bER +", visando a educação e formação de
adultos ao longo da vida. 
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No mesmo ano, é criado o Grupo de Missão para o Desenvolvimento da Educação e Formação de
Adultos (GMEFA), organismo de dupla iniciativa e tutela dos Ministério da Educação e Ministério do
Trabalho e Solidariedade, com a incumbência do lançamento e execução do referido Programa e da
constituição de uma Agência Nacional de Educação e Formação de Adultos. 
 
A criação,  em 1999,  da  Agência  Nacional  de  Educação e  Formação de Adultos  (ANEFA)  vem
consolidar a articulação entre os sistemas educativo e formativo, promovendo a articulação dos
Ministérios da Educação e da Segurança Social e do Trabalho, e também entre os sectores público e
privado, os estabelecimentos de educação e formação, os agentes educativos e os parceiros sociais
territorialmente significativos. É reforçada a importância atribuída à necessidade de potenciar o quadro
de qualificação da população adulta pouco escolarizada e pouco qualificada, por via da valorização
das competências adquiridas ao longo da vida, em contextos formais e não formais, tendo em vista
aumentar a competitividade do nosso tecido empresarial, face aos desafios colocados pelo processo
de globalização da economia e pela constante celeridade da mudança e inovação tecnológicas.
 
O Decreto-Lei n.º 208/02, de 17 de Outubro, que aprova a nova orgânica do Ministério da Educação,
introduz alterações significativas no âmbito da política nacional relativa ao sistema educativo e,
nomeadamente, no que concerne à educação e formação de adultos. Define, como um dos principais
objectivos, a integração entre as políticas e os sistemas de educação e as políticas e os sistemas de
formação ao longo da vida. Esta política integradora visa quer a qualificação inicial de jovens que não
pretendem prosseguir estudos, para a sua adequada inserção na vida activa quer o desenvolvimento
de aquisição de aprendizagens pelos adultos.
 
A concepção integrada de educação e formação da responsabilidade do Ministério da Educação
conduziu à criação da Direcção-Geral de Formação Vocacional (DGFV) – cuja acção transversal
desenvolve mecanismos facilitadores da qualificação ao longo da vida, dos jovens e adultos, numa
lógica de "continuum" de formação. Este novo organismo, por efeito do referido diploma, sucede à
ANEFA, que é extinta, absorvendo as funções e competências que lhe eram cometidas no âmbito da
educação e formação de adultos.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 102/84
Legislação: Decreto-Lei n.º 205/96
Legislação: Lei n.º 46/86
Legislação: Portaria n.º 419/76
Legislação: Resolução do Conselho de Ministros n.º 59/98
 
Instituições: Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP)
Instituições: Ministério da Educação (ME)
Instituições: Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS)

 
7.2. Temas em debate e futuros desenvolvimentos
 
 
 
Em Portugal, nos últimos anos, as políticas no campo da educação e formação têm-se caracterizado
por um fortalecimento do apoio à aprendizagem ao longo da vida, visando o desenvolvimento da
adaptabilidade dos indivíduos, dos grupos e das empresas às mudanças estruturais da economia,
mas também às novas formas de circulação da informação, produção do conhecimento e relação
entre as pessoas. 
 
Neste sentido, é já notório o esforço de valorização dos recursos humanos que, enquanto estratégia
de desenvolvimento do país, vem a registar progressos substantivos, em particular, no que se refere
aos níveis de instrução da população mais jovem, em termos do aumento da escolarização, traduzido
este, fundamentalmente, pelo aumento das taxas líquidas de escolarização. 
 
A  oferta  de  educação  e  formação  de  jovens  e  adultos  em  Portugal  apresenta  uma  grande
diversificação, quer ao nível  dos promotores e do enquadramento, quer ao nível  dos percursos
formativos, o que evidencia um esforço de adequação aos diferentes públicos adultos, aos seus
diversos contextos e necessidades de formação, procurando, igualmente, motivar a procura. Neste
sentido,  está igualmente a ser  feito  um esforço de flexibilização dos diferentes percursos e de
articulação entre os diferentes promotores e ofertas de educação e formação.  
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Segundo  a  Constituição  da  República  Portuguesa,  a  educação  é  o  caminho  que  conduz  à
consciencialização dos direitos e liberdades individuais dos seres humanos. O respeito pela dignidade
humana significa  que cada cidadão -  português ou não –  que viva em Portugal,  tem direitos  e
liberdades fundamentais relativos à educação, que têm como objectivo a formação pessoal e o
desenvolvimento social,  numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida. 
 
A reunião do conselho europeu que teve lugar  em Lisboa,  em Março de 2000,  sob a égide da
presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, aprovou uma nova estratégia para a Europa,
baseada na inovação e  no  conhecimento.  Na então  denominada "Estratégia  de  Lisboa"  foram
elencados  um determinado  número  de  objectivos  para  a  educação,  a  atingir  até  2010.  Estes
objectivos requerem a adopção de um programa de trabalho e sobre educação e formação até 2010
que tem como função criar infra-estruturas de conhecimento, promover a inovação e modernizar o
sistema educativo. As políticas de educação e formação estão no centro desta nova dinâmica e
actuam em sinergia com outras políticas tais como as do emprego, da investigação, da economia e da
sociedade de informação. 
 
Um dos aspectos deste programa de trabalho que é reconhecido como um factor chave no futuro de
Portugal  é  o desenvolvimento e articulação de um sistema de educação e formação dentro do
contexto da aprendizagem ao longo da vida. O desenvolvimento de uma educação de qualidade e a
formação vocacional  é uma componente fundamental  da "estratégia de Lisboa",  especialmente
quando promove a inclusão e coesão social, a mobilidade, a empregabilidade e competitividade, a
prevenção de todas as formas de discriminação e exclusão e a promoção do respeito pelos direitos
humanos. Outro aspecto inovador, que obvia as contingências inevitáveis decorrentes das mudanças
e reformas, é a definição de uma metodologia – método aberto de coordenação – que é baseado em
indicadores,  na  disseminação  das  boas  práticas  e  na  avaliação  e  que  procura  facilitar  o
desenvolvimento  progressivo  das  políticas  para  o  sector  no  perfeito  respeito  pelo  principio  da
subsidiariedade.
 
O actual investimento em matéria de educação e formação de adultos, visando a qualificação de um
milhão de portugueses, é pautado pelos seguintes objectivos definidos pelo governo na "Iniciativa
Novas Oportunidades":

aumentar  a  oferta  de  formação  profissionalizante  nas  redes  do  Ministério  da  Educação,
Ministério do Trabalho e Solidariedade Social e na rede de operadores privados;
assegurar uma gestão territorial integrada dos cursos e rede de estabelecimentos;
criar um Sistema Integrado de Informação e Orientação Escolar e Profissional;
desenvolver um Sistema de Avaliação da Qualidade;
alargar  o  referencial  de  competências-chave  aplicado  no  sistema  de  Reconhecimento,
Validação e Certificação de Competências (RVCC) ao 12.º ano;
promover  uma melhor  adequação da educação e  formação de adultos  às  expectativas  e
condições de participação da população activa;
aumentar a realização de formação em horário pós - laboral;
negociar  com os Parceiros Sociais  condições de viabilização da participação dos activos
empregados em percursos de formação;
mobilizar grandes empresas e associações empresariais para a formação dos seus activos.

 
Por forma a concretizar estes objectivos, desenvolvem-se actualmente as seguintes estratégias de
acção centradas nas estruturas de formação dos dois ministérios, em articulação ou por iniciativa
própria,  e  que se constituem como vectores de desenvolvimento nos domínios  da educação e
formação de adultos,  as  quais,  de forma sumária,  se especificam:  

a consolidação de novas ofertas educativas e formativas, flexíveis, com certificação escolar e
profissional,  nomeadamente  no  âmbito  do  ensino  recorrente,  dos  cursos  de  educação  e
formação e da formação profissional inserida no mercado de trabalho;
o reforço das modalidades de formação contínua como estratégia de generalização do acesso à
educação e  formação,  promovendo percursos formativos orientados para a  actualização,
reciclagem e aperfeiçoamento profissional;
a estabilização de quadros referenciais em matéria de competências -chave (o quadro comum
de referência de competências –chave para a educação e formação de adultos) que assegurem
a capacidade de (re)dirigir ofertas, de priorizar investimentos e validar aquisições informais,
numa óptica  de preservação e  valorização do património  de conhecimentos existente  na
população activa;
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a generalização do alargamento ao 12.º ano do processo de reconhecimento e validação de
competências,  adquiridas  em diferentes  contextos  de  vida,  por  via  forma,  não  formal  ou
informal, certificando-as ao nível profissional e escolar, numa perspectiva de aprendizagem ao
longo da vida e consequente expansão da rede de Centros RVCC denominados "Centros
Novas Oportunidades";
a promoção de competências básicas nos domínios da literacia tecnológica, em que se destaca
a meta de garantir que em pelo menos 50% das acções de formação contínua se incluam
conteúdos dos domínios das tecnologias de informação e comunicação;
a promoção de contextos formativos orientados para a qualificação profissional que confiram
uma  certificação  profissional,  na  dupla  perspectiva  de  facilitar  a  adaptação  do  tecido
empresarial às mudanças socioeconómicas e de promover a empregabilidade dos activos;
a aproximação da formação ao contexto empresarial, com vista a facilitar a transição para o
mundo do trabalho, como é objectivo dos programas de estágios profissionalizantes;
o  desenvolvimento  e  alargamento,  quer  de  percursos  formativos  pós  –  secundários,  não
superiores quer das instituições que os ministram, tendo em vista a formação de quadros
intermédios, exigida pelas crescentes necessidades do tecido económico e empresarial;
o assegurar a formação de adultos nas tecnologias de informação e comunicação, através da
introdução das TIC no curriculum nacional e em todas as modalidades de educação de adultos,
como disciplina de carácter obrigatório bem como a constituição de um grupo de missão que
tem por objectivo a concepção, o desenvolvimento, a concretização e a avaliação do uso de
computadores, redes e Internet nas escolas e no processo de ensino/aprendizagem.

 
Instituições: Ministério da Educação (ME)
Instituições: Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS)

 
7.3. Quadro legislativo específico
 
 

A Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, alterada pelas Leis n.º 115/97, de 19 de Setembro e n.º
49/05, de 30 de Agosto, denominada Lei de Bases do Sistema Educativo, define os princípios
organizativos do sistema educativo, com destaque para a alfabetização e educação de base de
adultos, instituindo uma segunda oportunidade de educação, através do ensino recorrente,
destinado a indivíduos que não frequentaram ou completaram o ensino básico e o ensino
secundário em idade própria.
A mesma Lei considera a educação extra-escolar (educação não formal) como parte integrante
do sistema educativo,  definindo os seus objectivos e actividades no âmbito de iniciativas
múltiplas, de natureza formal e não formal.
O Despacho Normativo n.º 58/88, de 22 de Julho, estabelece o plano curricular dos cursos
nocturnos do 2.º ciclo do ensino básico recorrente. Revoga as disposições referentes aos
cursos nocturnos do ensino preparatório constantes do Despacho Normativo n.º 73/86, de 25 de
Agosto;
A Portaria n.º 432/89, de 14 de Junho, regulamenta os objectivos, plano curricular e formas de
avaliação dos cursos do 1.º ciclo do ensino básico recorrente. Revoga a Portaria n.º 95/87, de
10 de Fevereiro;
O Decreto-Lei n.º 344/90, de 2 de Novembro, estabelece as bases gerais da organização da
educação artística, pré-escolar, escolar e extra-escolar;
O  Decreto-Lei  n.º  74/91,  de  9  de  Fevereiro,  estabelece  o  quadro  geral  da  organização,
desenvolvimento  da educação de adultos,  nas  suas vertentes  de ensino recorrente  e  de
educação extra-escolar;
O Despacho Normativo n.º 193/91, de 05 de Setembro, estabelece disposições sobre os cursos
do ensino recorrente ao nível do 3.º ciclo do ensino básico e secundário no sistema de ensino
por unidades capitalizáveis.
O Decreto-Lei n.º 401/91, de 16 de Outubro, estabelece o quadro legal da formação profissional
O Despacho n.º 273/ME/92, de 10 de Novembro, estabelece a criação, em regime experimental,
de cursos do ensino secundário recorrente por unidades capitalizáveis, dos respectivos planos
curriculares e, ainda, a rede de escolas e o modelo organizativo deste subsistema de ensino;
O Despacho Normativo n.º 189/93, de 7 de Agosto, aprova os planos curriculares do 3.º ciclo do
ensino básico recorrente por unidades capitalizáveis;
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O Despacho n.º 37/SEEBS/93, de 15 de Setembro, aprova o regulamento que define o quadro
geral de organização dos cursos de educação extra-escolar, realizados por iniciativa ou com a
colaboração do Ministério da Educação no âmbito da educação de base de adultos, destinados
a indivíduos com baixos níveis de escolaridade que tenham ultrapassado a idade normal de
frequência do ensino regular;
O  Despacho  n.º  41/SEED/94,  de  14  de  Junho,  regulamenta  o  alargamento  do  regime
experimental  e cria alguns cursos técnicos no ensino secundário recorrente por unidades
capitalizáveis;
O Despacho n.º  16/SEEI/96,  de  29 de Abril,  alarga a  rede de cursos  técnicos  do ensino
secundário recorrente por unidades capitalizáveis;
O Despacho n.º 44/SEEI/96, de 03 de Outubro, estabelece a equivalência entre disciplinas de
cursos extintos ou em extinção e disciplinas ou conjuntos de unidades das disciplinas do ensino
secundário recorrente;
O Decreto-Lei n.º 205/96, de 25 de Outubro, aprova o novo regime jurídico do Sistema de
Aprendizagem;
Com a Resolução de Conselho de Ministros n.º 92/98, de 14 de Julho, deu-se início à actividade
do Grupo de Missão para a Educação e Formação de Adultos, encarregado: (i) da realização de
actividades de articulação estratégica e técnica a todos os níveis, no domínio da educação e
formação de adultos;  (ii)  da construção de um sistema de validação formal  de saberes e
competências formal e informalmente adquiridos; (iii) do lançamento de concursos nacionais
para financiamento e apoio a iniciativas de educação e formação de adultos; (iv) e, ainda, do
desenvolvimento do processo de criação de uma Agência Nacional de Educação e Formação
de Adultos, constituída por diploma legal de 1999;
O Despacho Normativo n.º 36/99, de 22 de Julho, em resultado da avaliação externa do ensino
recorrente, realizada em 1998, com o objectivo de adequar esta oferta de educação de segunda
oportunidade  ao  seu  funcionamento  na  rede  escolar,  introduz  alterações  à  organização
pedagógica e administrativa do ensino recorrente por unidades capitalizáveis no 3.º ciclo do
ensino básico e do ensino secundário;
O Decreto-Lei  n.º  387/99,  de  28  de  Setembro,  criou  a  Agência  Nacional  de  Educação  e
Formação de Adultos (ANEFA) com a natureza de instituto público, sujeito à dupla tutela dos
Ministérios da Educação e do Trabalho e da Solidariedade,  concebida como estrutura de
competência  ao  nível  da  concepção  de  metodologias  de  intervenção,  da  promoção  de
programas e projectos e do apoio a iniciativas da sociedade civil, no domínio da educação e
formação de adultos,  e ainda da construção gradual  de um sistema de reconhecimento e
validação das aprendizagens informais dos adultos;
O Despacho Conjunto n.º 1 083/00, de 20 de Novembro, regulamenta os Cursos de Educação e
Formação de Adultos (cursos EFA);
O Despacho Conjunto n.º 650/01, de 20 de Julho, aprova o formulário de constituição do Curso
de  Educação  e  Formação  de  Adultos,  as  áreas  profissionais  em que  se  enquadram e  o
respectivo desenho curricular; (foi alterado: verificar inglês)
O Despacho Conjunto n.º 261/01, de 22 de Março, aprova a regulamentação que define o
regime de acesso à medida n.º 4 "Educação e formação ao longo da vida", acção 4.2 "Ofertas
diversificadas de curta duração" do PRODEP III;
A  Portaria  n.º  1  082-A/01,  de  05  de  Setembro,  cria  uma  rede  nacional  de  Centros  de
Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (Centros RVCC);
A Portaria n.º  286-A/02,  de 15 de Março,  altera os art.  4º  (Requisitos)  e 11º (Critérios de
ordenação de candidaturas) da Portaria n.º 1 082-A/01, de 05 de Setembro, que cria uma rede
nacional de Centros de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC);
O Despacho Conjunto n.º 279/02, de 12 de Abril; assegura uma oferta de educação e formação
que, através de itinerários diversificados, proporciona uma qualificação de nível 1 ou 2, aos
jovens entre os 15 e os 18 anos, que não tenham concluído os 1.º, 2.º ou 3.º ciclos do ensino
básico, por abandono ou em risco de abandono precoce da escola e pretendam a obtenção do
respectivo diploma e uma qualificação profissional;
A  Portaria  n.º  394/02,  de  12  de  Abril,  regulamenta  a  concepção  de  equivalências  entre
disciplinas e áreas de formação dos vários cursos e as disciplinas e áreas de formação dos
planos curriculares do ensino secundário recorrente por unidades capitalizáveis;
A Portaria n.º  393/02, de 12 de Abril,  introduz alterações à Portaria n.º  989/ 99, de 03 de
Novembro que cria os Cursos de Especialização Tecnológica (CET), cursos de formação pós –
secundária não superior e visam, entre outras finalidades, promover um percurso formativo que
integre  os  objectivos  de  qualificação  e  inserção  profissional,  permitindo  também  o
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prosseguimento de estudos. Os CET conferem um Diploma de Especialização Tecnológica
(DET) e um certificado de qualificação profissional de nível 4;
O  Decreto-Lei  n.º  208/02,  publicado  em 17  de  Outubro,  que  aprova  a  nova  orgânica  do
Ministério da Educação, define, como um dos seus principais objectivos, a integração entre as
políticas e os sistemas de educação e as políticas e os sistemas de formação ao longo da vida.
Esta  política  integradora  visa  quer  a  qualificação  inicial  de  jovens  com  competências
profissionais necessárias à sua transição adequada para a vida activa, embora preservando e
fomentando o cumprimento da escolaridade obrigatória e do prosseguimento de estudos e
contrariando  a  tendência  para  a  sua  inserção  precoce  no  mercado  de  trabalho,  quer  o
desenvolvimento de aquisição de aprendizagens pelos adultos, num modelo de formação ao
longo  da  vida;  A  concepção  integrada  de  educação  e  formação  da  responsabilidade  do
Ministério da Educação conduziu à criação de um novo serviço – a Direcção-Geral de Formação
Vocacional  (DGFV)  –  cuja  acção  transversal  desenvolve  mecanismos  facilitadores  da
qualificação ao longo da vida, dos jovens e adultos. Este novo organismo, por efeito do referido
diploma, sucede à ANEFA, que é extinta, absorvendo as funções e competências que lhe eram
cometidas  no  âmbito  da  educação  e  formação  de  adultos.  A  tendência  inequívoca  de
articulação entre o sistema educativo e o sistema de formação profissional,  atrás referida,
passa, assim, a caracterizar-se por uma progressiva integração das diversas ofertas num
sistema de educação e formação, sob a tutela do Ministro da Educação em articulação com o
Ministro da Segurança Social e do Trabalho. Neste contexto, o enquadramento legal que rege a
educação e a formação profissional inicial e contínua em Portugal está em transição, já que se
encontram em fase de discussão os projectos de uma nova Lei de Bases da Educação e da Lei
da Formação Profissional. Deste novo ordenamento legal destacam-se: (i) o alargamento da
escolaridade para 12 anos, na dupla perspectiva da educação/formação; (ii) a adequação das
ofertas  de  educação  e  formação  às  efectivas  necessidades  da  procura,  qualificando  a
população  portuguesa;  (iii)  o  desenvolvimento  de  uma  cultura  de  aprendizagem,  com o
reconhecimento e validação e certificação das aprendizagens adquiridas em contextos não
formais e informais. As Grandes Opções do Plano para 2003-2006 – a Lei n.º 32-A/02, de 30 de
Dezembro,  consubstanciam as  grandes  prioridades  para  o  país:  "Qualificar  os  recursos
humanos numa óptica de aprendizagem ao longo da vida exige uma articulação das políticas de
educação e formação e destas com a política de emprego (…).
A criação de condições que, no tempo, alarguem a todos o acesso à educação e formação,
disseminando essa aprendizagem a todos os domínios da vida e promovendo e integrando-a na
nova sociedade da inovação e do conhecimento;
O Decreto-Lei n.º 74/04, de 26 de Março, estabelece os princípios orientadores da organização
e da gestão do currículo,  bem como da avaliação das aprendizagens, referentes ao nível
secundário de educação;
A  Portaria  n.º  550-E/04,  de  21  de  Maio,  cria  diversos  cursos  científico-humanísticos,
tecnológicos e artísticos especializados, aprova os respectivos planos de estudo e define o
sistema organizativo, pedagógico e de avaliação do ensino secundário recorrente;
O  Despacho  Conjunto  n.º  453/04,  de  27  de  Julho,  regulamenta  a  criação  deCursos  de
Educação e Formação (CEF), dando uma oportunidade a jovens com idade igual ou superior a
15  anos  que,  não  tendo  concluído  a  escolaridade  de  6,  9  ou  12  anos,  na  idade  própria,
pretendem adquirir  uma certificação escolar  e,  simultaneamente,  obter  uma qualificação
profissional, conferindo qualificações profissionais de níveis 2 e 3. Estes cursos também se
destinam àqueles que, não possuindo uma qualificação profissional, após conclusão dos 12
anos de escolaridade, pretendem adquiri-la para ingresso no mundo do trabalho;
Portaria n.º 256/05, de 16 de Março, do Ministério das Actividades Económicas e do Trabalho
em que é  aprovada a  Actualização da  Classificação  Nacional  das  Áreas  de  Educação e
Formação (CNAEF). Revoga a Portaria n.º 316/01, de 2 de Abril;
O Decreto–Lei n.º 64/06, de 21 de Março, regulamenta as provas especialmente adequadas
destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23
anos, previstas no n.º 5 do artigo 12.º da Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro (Lei de Bases do
Sistema Educativo);
O Despacho n.º 6 741/06, de 24 de Março, aprova o regulamento específico que define o
regime de acesso aos apoios concedidos no âmbito da tipologia de projecto "Reconhecimento,
Validação e Certificação de Competências (RVCC);
Despacho n.º 26 401/06, de 29 de Dezembro, altera a estrutura dos cursos de Educação e
Formação de Adultos (EFA);
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O Decreto-Lei n.º 88/06, de 23 de Maio, regula os Cursos de Especialização Tecnológica (CET),
formações pós-secundárias não superiores, que visam conferir qualificação profissional de nível
4. Revoga a Portaria n.º 989/99, de 3 de Novembro alterada pelas Portarias n.º 698/01, de 11
de Julho e nº 392/02, de 12 de Abril. Altera ainda o Despacho Conjunto n.º 350/04, de 11 de
Junho;
O  Despacho  n.º  15  187/06,  de  14  de  Julho,  regula  o  funcionamento  dos  Centros  de
Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC). Revoga o Despacho nº.
15 797/03de 14 de Agosto;
A Portaria n.º 86/07, de 12 de Janeiro, do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e do
Ministério da Educação, altera a Portaria n.º 1 082-A/01, de 5 de Setembro, que cria uma rede
nacional de Centros de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC),
tendo por referência as metas inscritas na iniciativa "Novas Oportunidades";
O Despacho n.º 9937/07, de 29 de Maio, regulamenta as acções de formação de curta duração,
ajustadas  às  características  de  cada  aluno,  no  âmbito  do  processo  de  reconhecimento,
validação e certificação de competências, desenvolvidas nos Centros Novas Oportunidades;
O Despacho n.º 11 203/07, de 08 de Junho, clarifica e aprofunda alguns aspectos relativos à
organização e funcionamento dos Centros Novas Oportunidades e aos cursos EFA.

 
Instituições: Ministério da Educação (ME)
Instituições: Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS)

 
7.4. Objectivos gerais
 
 
 
São objectivos gerais: 
 
do ensino recorrente:  

assegurar uma segunda oportunidade de ensino a adultos ou jovens adultos, a partir dos 15
anos, para o ensino básico, ou 18 anos, para o ensino secundário, que tendo frequentado
anteriormente  a  escola  a  abandonaram  sem  qualquer  certificação,  devido  a  falta  de
oportunidade de completaram a sua formação por razões de vária natureza.
favorecer uma segunda oportunidade de escolarização para aqueles que o desejem por razões
de âmbito profissional ou cultural;
permitir uma primeira oportunidade aos que nunca frequentaram a escola, atenuando, assim, os
desequilíbrios existentes entre os diversos grupos etários, no que respeita aos seus níveis
educativos.

 
Este tipo de educação de adultos está organizado e segue planos de estudos conducentes aos
mesmos  níveis,  certificados  e  diplomas  atribuídos  pelo  ensino  formal.  Para  além  disso  está
organizada autonomamente no que respeita as condições de acesso, curricula, programas, avaliação
e modelos de frequência. O objectivo é adaptar esta modalidade de educação ao perfil dos formandos
que a procuram, tendo em conta a sua experiência de vida e conhecimentos pessoais e profissionais.
São adoptadas diferentes metodologias, tendo em vista a autonomia do formando, utilizando uma
abordagem interdisciplinar, centrada na resolução de problemas. O ensino recorrente cobre todos os
níveis de ensino desde o 1.º ciclo ao ensino secundário.
 
O ensino básico ou seja, a escolaridade obrigatória, está dividido em três ciclos (1.º, 2.º e 3.º ciclos). 
 
O principal objectivo do 1.º ciclo do ensino básico recorrente é a eliminação do analfabetismo.
 
Os 2.º e 3.º ciclos desta modalidade de ensino visam a obtenção do diploma de equivalência à
escolaridade obrigatória para o prosseguimento de estudos e/ ou o desenvolvimento de algumas
competências profissionais. 
 
Têm acesso ao ensino secundário (10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade) os formandos portadores
de um diploma de ensino básico ou equivalente, ou os que realizaram com sucesso de uma prova de
avaliação diagnostica globalizante. O ensino secundário permite o acesso ao ensino superior e, no
caso dos cursos tecnológicos e artísticos especializados, a obtenção de um diploma de qualificação
profissional de nível 3. 
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da educação extra-escolar:  
Promover  o  desenvolvimento  e  a  actualização de conhecimentos  e  de  competências  em
substituição ou complemento da educação escolar.
Finalidades específicas dos cursos de educação extra-escolar:

Cursos de alfabetização – visam fundamentalmente o combate ao analfabetismo literal e
funcional;
Cursos de actualização – visam o combate ao analfabetismo regressivo e a actualização
de conhecimentos escolares ou outros;
Cursos socioeducativos – visam a formação cultural ou a formação cívica;
Cursos socioprofissionais – visam a formação para o ingresso no mercado de trabalho.

 
do sistema de aprendizagem: 
 
Preparar jovens e adultos, candidatos ao 1.º emprego, por forma a facilitar a sua integração na vida
activa, através de perfis de formação contemplando uma tripla valência: reforço das competências
académicas, pessoais, sociais e relacionais, aquisição de saberes no domínio científico-tecnológico e
uma sólida experiência na empresa.
 
dos cursos de educação e formação : 
 
 Assegurar o cumprimento da escolaridade obrigatória e combater a exclusão. Estes cursos permitem,
também, o acesso ao mundo do trabalho com uma qualificação profissional certificada e ainda o
acesso ao ensino superior.
 
dos cursos de especialização tecnológica: 
 
Aprofundar o nível de conhecimentos científicos e tecnológicos no domínio da formação profissional
de base; desenvolver competências pessoais e profissionais adequadas ao exercício profissional
qualificado; promover percursos formativos que integrem os objectivos de qualificação e inserção
profissional e permitam o prosseguimento de estudos.
 
do Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências: 

dar oportunidade a todos os cidadãos e, em particular aos menos escolarizados e aos activos
empregados  e  desempregados,  de  verem  reconhecidas,  validadas  e  certificadas  as
competências e conhecimentos que, nos mais variados contextos, foram adquirindo ao longo do
seu percurso de vida;
promover e facilitar percursos de educação e formação;
promover a (re)construção de projectos pessoais e profissionais significativos.

 
dos Cursos de Educação e Formação de Adultos: 

proporcionar uma oferta integrada de educação e formação, com dupla certificação, escolar e
profissional, destinada a públicos adultos com défice de qualificação escolar e profissional;
contribuir para a construção de uma Rede local de Educação e Formação de Adultos.

 
das acções S@bER +: 

estimular  os  públicos  adultos  a  adquirir,  desenvolver  ou  reforçar  as  suas  competências
pessoais, profissionais ou escolares;
diversificar as ofertas educativas dirigidas a adultos;
criar soluções flexíveis e certificáveis que promovam a melhoria das qualificações escolares e
profissionais da população adulta.

 
7.5. Tipos de instituições
 
 
 
O Estado promove a realização de actividades de educação extra-escolar e ensino recorrente que,
contudo, podem também ser prosseguidas por quaisquer entidades públicas ou privadas, uma vez
garantida a sua qualidade científica e pedagógica e assegurado o respectivo reconhecimento oficial. 
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A formação profissional, na qual se inclui o Sistema de Aprendizagem, pode ser realizada segundo
formas institucionais diversificadas, por entidades públicas, do sector privado ou cooperativo com ou
sem fins lucrativos, que disponham de capacidade formativa e de estruturas adequadas. 
 
No domínio da educação e formação de adultos, são consideradas como entidades formadoras:

instituições  do  ensino  secundário  ou  superior,  escolas  profissionais  e  outras  entidades
enquadradoras de estagiários e bolseiros;
associações empresariais, profissionais ou sindicais;
entidades sem fins lucrativos que desenvolvam actividades no domínio da economia social ou
do apoio a grupos sociais desfavorecidos e em risco de exclusão social, desde que a formação
se integre no objecto da missão social;
entidades públicas, desde que a formação esteja correlacionada com as respectivas atribuições;
empresas ou associações de empresas, desde que realizem formações para o mercado de
trabalho e tenham os respectivos centros de formação acreditados;
entidades públicas e privadas que a nível interconcelhio promovem a criação de Centros de
Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (Centros RVCC);
entidades públicas e privadas promotoras dos Cursos EFA, desde que acreditadas pelas
entidades competentes;
as prisões também leccionam cursos de ensino recorrente para todos os níveis de ensino,
através de protocolos estabelecidos com escolas próximas;
a Universidade Aberta que ministra formação a distância de professores do ensino básico e do
ensino secundário;
universidades  da  3.ª  idade,  que  ministram  uma  grande  variedade  de  disciplinas,  em
conformidade com os interesses do público;
escolas e entidades de solidariedade social bem como universidades ministram cursos de
Língua e Cultura portuguesa para adultos estrangeiros.

 
Participação e consulta dos diferentes actores da vida social 
 
No quadro geral da educação e formação de adultos e do Sistema de Aprendizagem são parceiros as
autarquias locais, as empresas e as associações patronais ou empresariais, as organizações sindicais
e profissionais, as instituições particulares de solidariedade social e as associações culturais de nível
local e regional. 
 
A participação dos parceiros sociais estende-se a diversos órgãos, de que se destacam: 

O Conselho Económico e Social  (CES),  a quem incumbe pronunciar-se sobre as grandes
opções de política económica e social;
O Conselho Permanente de Concertação Social (CPCS), órgão que participa na definição e
avaliação da política de formação profissional;
O Conselho Nacional de Educação (CNE), que, integrando representantes de parceiros sociais,
constitui  um  órgão  de  concertação  e  debate,  a  quem  compete  dar  parecer  e  fazer
recomendações sobre todas as questões educativas, entre as quais a da formação profissional;
O Conselho Consultivo Nacional da Formação Profissional (CCNFP), órgão que se pronuncia
sobre a estratégia e as propostas de medidas na área da formação, e faz a avaliação global do
seu funcionamento;
A Comissão Nacional de Aprendizagem (CNA), órgão a quem cabe a orientação estratégica e
de acompanhamento do Sistema de Aprendizagem, tendo em conta a evolução dos sistemas
de educação e formação profissional, e do mercado de trabalho;
A Comissão Permanente de Certificação (CPC), órgão coordenador do sistema nacional de
certificação profissional, aprova e propõe para homologação os perfis de competências e de
formação, bem como as normas específicas de certificação que conduzam ao reconhecimento e
validação das formações adquiridas em contextos não formais.

 
Cabem ainda funções de natureza consultiva, no que se refere a questões de política educativa e de
formação profissional, ao Observatório do Emprego e Formação Profissional (OEFP).
 
As Direcções-Gerais do Ministério da Educação, a nível  nacional,  e as Direcções Regionais de
Educação, a nível  regional  ou local,  estabelecem, neste domínio,  relações de cooperação e de
intervenção conjunta com diferentes instituições, articulando-se preferencialmente com o Instituto de
Emprego e Formação Profissional, e com os Ministérios da Saúde, da Agricultura, da Justiça, da
Economia e do Ambiente.
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Instituições: Conselho Nacional de Educação (CNE)
Instituições: Ministério da Educação (ME)
Instituições: Observatório do Emprego e da Formação Profissional (OEFP)

 
7.6. Acessibilidade geográfica
 
 
 
Face  à  necessidade  reconhecida  de  uma resposta  massiva  ao  elevado  número  de  potenciais
destinatários da educação e formação de adultos, e tendo presente a sua heterogeneidade, bem
como a sua dispersão geográfica no território nacional, constitui-se como aposta a dinamização de
centros locais de aprendizagem, polivalentes, acessíveis a todos, em que se utilizem metodologias
adaptadas ao público-alvo.
 
Deste modo, a distribuição das entidades formadoras (públicas e privadas e social solidárias) procura
cobrir todo o território nacional, de acordo com a densidade demográfica e a dispersão geográfica,
tendo em vista atenuar as assimetrias regionais. 

 
7.7. Condições de acesso
 
 
 
do ensino recorrente 
 
Têm acesso ao ensino básico recorrente adultos ou jovens com mais de 15 anos de idade e ao ensino
secundário recorrente os maiores de 18 anos.  O acesso a qualquer nível  do ensino recorrente
depende de uma das seguintes condições:  

apresentação de certificado de conclusão do nível precedente;
avaliação diagnóstica globalizante.

 
Em qualquer das situações os conhecimentos adquiridos, designadamente através da educação
formal ou da educação extra-escolar, podem ser reconhecidos e creditados através de um regime de
equivalências. 
 
da educação extra-escolar 
 
Os cursos de educação extra-escolar destinam-se prioritariamente a indivíduos com baixos níveis de
escolaridade que já não se encontrem em idade normal de frequência do ensino regular (mínimo de
15 anos à data de início do ano lectivo em que se inscrevem). 
 
A definição dos requisitos de acesso bem como do perfil dos destinatários é da incumbência das
entidades promotoras de iniciativas de educação extra-escolar, que os fixarão caso a caso, de acordo
com a natureza e os objectivos das diversas actividades. 
 
do sistema de aprendizagem 
 
Os cursos do Sistema de Aprendizagem destinam-se a jovens que tenham concluído o 1.º, 2.º, 3.º
ciclos do Ensino Básico ou o Ensino Secundário. Visam qualificar candidatos ao primeiro emprego
que  tenham  atingido  a  idade  limite  da  escolaridade  obrigatória  e  que  não  ultrapassaram,
preferencialmente, o limite etário dos 25 anos, de forma a facilitar a sua integração na vida activa,
através de perfis  de  formação que contemplam uma tripla  valência:  reforço  das  competências
académicas, pessoais, sociais e relacionais, aquisição de saberes no domínio científico-tecnológico e
uma sólida experiência na empresa.
 
dos cursos de educação e formação  
 
Destinam-se aos jovens com idade igual ou superior a 15 anos de idade, em risco de abandono
escolar ou que já abandonaram antes da conclusão da escolaridade de 12 anos, bem como àqueles
que, após conclusão dos 12 anos de escolaridade, não possuindo uma qualificação profissional,
pretendem adquiri-la para ingresso no mundo do trabalho.
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dos cursos de especialização tecnológica  
 
Têm acesso aos CET os titulares de um curso de ensino secundário ou habilitação equivalente; os
que tendo obtido aprovação em todas as disciplinas do 10.º e 11.º anos e tendo estado inscritos no
12.º de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente não o tenham
concluído;  os  que possuam qualificação profissional  de  nível  3;  os  titulares  de um diploma de
especialização tecnológica ou de um grau ou diploma de ensino superior que pretendam a sua
requalificação profissional.  
 
Podem igualmente candidatar-se à inscrição num CET num estabelecimento de ensino superior os
indivíduos com idade igual  ou superior  a 23 anos,  aos quais,  com base na experiência,  aquele
reconheça capacidades e competências que os qualifiquem para o ingresso no CET em causa.
 
do processo de reconhecimento, validação e certificação de competências  
 
O processo de reconhecimento, validação e certificação de competências destina-se aos adultos
maiores de 18 anos, sem a escolaridade básica de 4, 6, 9 ou 12 anos que pretendam elevar os seus
níveis de certificação escolar e de qualificação profissional e realizar percursos subsequentes de
formação numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida. 
 
Ao nível secundário apenas se podem candidatar os adultos que disponham num mínimo de três anos
de experiência profissional e, a título excepcional, aqueles que tendo frequentado há mais de três
anos o ensino secundário não tenham concluído.
 
dos cursos de educação e formação de adultos  
 
Adultos com idade igual ou superior a 18 anos que não possuem a escolaridade básica de 4, 6, 9 ou
12 anos, sem qualificação profissional, empregados ou desempregados, inscritos nos Centros de
Emprego do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) ou indicados por outras entidades,
como empresas, ministérios, sindicatos e outros.
 
das acções S@bER + 
 
Adultos maiores de 18 anos que pretendem adquirir, desenvolver ou reforçar competências em áreas
específicas, independentemente da habilitação escolar ou da qualificação profissional que possuem.

 
7.8. Matrícula, inscrição, orientação
 
 
 
O acesso à oferta pública de educação e formação e cursos de educação e formação de adultos,
formação vocacional e profissional é gratuita, isto é, livre de encargos para o formando. Cabe-lhe, no
entanto, os pagamentos dos impressos de matrícula e de validação e certificação, modelos exclusivos
da  Imprensa  Nacional,  Casa  da  Moeda.  No  ensino  Secundário  Recorrente,  educação  formal
vocacional e não vocacional de adultos, para além daqueles impressos, os estudantes pagam uma
pequena propina de frequência, por disciplina. Nas escolas privadas, os formandos inscritos no ensino
recorrente têm que pagar uma pequena quantia tanto pela matrícula como pelas propinas mensais.
 
Os adultos ou jovens adultos matriculados em estabelecimentos de ensino público têm o mesmo
acompanhamento vocacional que os estudantes da educação regular. Para além disso na Direcção –
Geral  de  Formação  Vocacional  existe  um  centro,  denominado  "Centro  de  Recursos  em
Conhecimento", que fornece informação e documentação específica sobre educação e formação de
adultos, promove a auto – aprendizagem e as experiências em novas tecnologias, baseadas no
processo de aprendizagem ao longo da vida, bem como orientação e aconselhamento. 
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7.9. Financiamento
 
 
 
O exercício da competência legislativa neste domínio cabe ao Estado de forma exclusiva, muito
embora seja reconhecida aos parceiros sociais capacidade específica de intervenção no plano da
dinamização de iniciativas. 
 
Com a entrada em vigor da nova Lei Orgânica do Ministério da Educação redefinem-se as políticas de
financiamento no âmbito da educação e formação de adultos. 
 
A larga maioria das actividades de educação de adultos desenvolvidas no âmbito do Ministério da
Educação é financiada por verbas do Orçamento do Estado. 
 
Por  seu  turno,  as  acções  de  educação  de  adultos  desenvolvidas  no  quadro  do  Programa  de
Desenvolvimento  Educativo  para Portugal  –  PRODEP –  são,  em parte,  financiadas por  fundos
comunitários,  através do Fundo Social  Europeu.  
 
A  Agência  Nacional  para  a  Qualificação,  I.P.  ex-Direcção-Geral  de  Formação  Vocacional  é,
actualmente, o serviço central do Ministério da Educação responsável por todas as modalidades de
educação de adultos, a saber: pelo Sistema Nacional de Reconhecimento, Validação e Certificação de
Competências adquiridas pelas pessoas nos seus vários contextos de vida; pela dinamização de
ofertas flexíveis que articulem a educação e a formação – Cursos de Educação e Formação de
Adultos, com dupla certificação, escolar e profissional; pelas formações de curta duração – as acções
S@bER + ; pelos Cursos de Educação e Formação para jovens adultos; pelo Ensino Recorrente.
 
Para  desenvolver  o  seu  programa  de  intervenção  neste  domínio.  A  Agência  Nacional  para  a
Qualificação, I.P conta com uma dotação global orçamental proveniente do Orçamento Geral do
Estado, através das comparticipações dos Ministérios da Educação e do Ministério do Trabalho e da
Solidariedade Social e de transferências do exterior, nomeadamente da União Europeia. 
 
As transferências do exterior – sujeitas a candidatura e respectiva aprovação e apresentação de
despesa – são maioritariamente provenientes do Programa de Desenvolvimento Educativo para
Portugal – PRODEP III e co-financiam a Acção 4.1 "Reconhecimento, Validação e Certificação de
Conhecimentos e Competências adquiridos ao longo da vida" e a Acção 4.2 – "Ofertas diversificadas
de curta duração’’. 
 
Os Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA), e os Cursos de Educação e Formação (CEF)
da iniciativa de múltiplas entidades públicas e privadas, podem recorrer a apoios financeiros no
quadro do Programa Operacional para o Emprego, Formação e Desenvolvimento Social – POEFDS. 
 
No  que  diz  respeito  ao  financiamento  para  os  próprios  formandos,  na  modalidade  de  ensino
recorrente ou nos Cursos de Educação e Formação de jovens e nas Acções S@bER + não existe
qualquer  forma de financiamento,  enquanto que nos Cursos de Aprendizagem,  nos Cursos de
Educação e Formação de Adultos os formandos recebem uma bolsa de formação ou outras formas de
apoio socioeducacional, assegurados pelo Ministério da Educação ou pelo Ministério do Trabalho e da
Solidariedade Social.  Os serviços centrais e regionais de cada Ministério são responsáveis por
estabelecer o número e o valor das bolsas a serem atribuídas a cada área de formação, em cada ano,
assim como monitorizar a progressão académica dos formandos.
 
Instituições: Programa de Desenvolvimento da Educação para Portugal (PRODEP III)

 
7.10. Principais áreas de estudo
 
 
 
do ensino recorrente 
 
Os  planos  curriculares  do  ensino  recorrente  são  estabelecidos  com  base  na  definição  das
competências individuais a desenvolver nos diversos níveis de ensino e em função das diferentes
características e necessidades dos destinatários, devendo incluir componentes de carácter regional e
de natureza artística ou profissional. 
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A estrutura curricular do 1.º ciclo contempla uma área única abrangendo os seguintes domínios:
Português, Matemática e Mundo Actual.
 
O horário e a duração do curso serão acordados entre formadores e alunos, tendo como referência
um mínimo de 150 horas lectivas ou de 60 dias. 
 
A estrutura curricular do 2.º ciclo integra as disciplinas de Português, Matemática e Língua Estrangeira
(Francês ou Inglês), e as áreas "Homem e Ambiente" e "Formação Complementar", pressupondo a
última o desenvolvimento de trabalho multidisciplinar.
 
O  plano  curricular  tem  a  duração  de  1  ano,  prevendo-se  ajustamentos  de  acordo  com  as
necessidades  dos  alunos.  
 
O plano curricular do 3.º ciclo do ensino recorrente por blocos capitalizáveis inclui Português, Língua
Estrangeira, Matemática e Ciências Sociais, Tecnologias da Informação e da Comunicação e Ciências
Naturais.
 
A duração média dos cursos é de 2 anos, dependendo, contudo, do ritmo de aprendizagem de cada
aluno. 
 
No quadro das grandes linhas gerais da Revisão Curricular e, posteriormente, da Reforma do ensino
secundário,  o Decreto-Lei  n.º  74/04,  de 26 de Março,  estabelece os princípios orientadores da
organização e da gestão do currículo, bem como da avaliação das aprendizagens referentes ao nível
secundário de educação, incluindo o ensino recorrente, modalidade formal de educação de adultos.
Na sequência dessa reorganização é publicada a Portaria n.º 550-E/04, de 21 de Maio, que cria os
cursos científico -humanísticos, tecnológicos e artísticos especializados de ensino recorrente, que
visam proporcionar uma segunda oportunidade de formação, permitindo conciliar a frequência de
estudos com uma actividade profissional.
 
De acordo com o Decreto-Lei n.º 74/04, de 26 de Março, que estabelece os princípios orientadores da
organização e da avaliação das aprendizagens do ensino secundário, os planos de estudo dos cursos
do ensino secundário recorrente assentam nas matrizes curriculares dos cursos do ensino secundário
regular, funcionam predominantemente em regime nocturno e estão adequados às características dos
alunos que os procuram. 
 
Os cursos estão organizados por disciplinas, em regime modular e com um referencial de tempo
escolar  de  três  anos,  podendo,  contudo,  ser  abreviado  em  conformidade  com  o  ritmo  de
aprendizagem  dos  alunos.
 
As cargas horárias anuais e semanais estão consentâneas com os objectivos do ensino recorrente e
ajustadas ao regime em que é  ministrado e  às  características dos alunos.  Nesse contexto,  foi
considerada uma carga horária semanal média próxima das 14 unidades lectivas de 90 minutos.
 
da educação extra-escolar 
 
Os  planos  de  formação  devem  respeitar  os  diferentes  percursos  formativos  e  os  ritmos  de
aprendizagem  individuais,  bem  como  a  articulação  com  áreas  de  formação  profissional.  
 
Os conteúdos  programáticos  de  cada plano de  formação são estabelecidos  em função de  um
diagnóstico prévio realizado com o grupo dos formandos,  organizados de forma adequada aos
conhecimentos, interesses e necessidades educativas dos participantes e os contextos locais em que
se inserem.
 
Todos os cursos devem estar integrados em projectos locais de educação de adultos, devidamente
articulados com as outras actividades que os constituem.
 
O calendário e os horários das actividades devem ser determinados tendo em atenção os horários, os
ritmos de trabalho dos destinatários e as condições de cedência de tempo laboral.
 
A educação extra-escolar oferece 3 modalidades de cursos:

cursos sem objectivo de obtenção de equivalências escolares;
cursos com programas próprios, visando a obtenção de equivalência a unidades, disciplinas ou
níveis de ensino recorrente;
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cursos  realizados  em  articulação  com  o  ensino  recorrente,  garantindo  a  obtenção  dos
certificados por ele atribuídos.

 
do Sistema de Aprendizagem 
 
A formação desenvolve-se em regime de alternância (ou seja, procura uma interacção constante entre
a formação teórica e a formação prática,  incluindo esta última,  obrigatoriamente,  formação em
situação de trabalho distribuída, de forma progressiva, ao longo do processo formativo), num leque
alargado de áreas profissionais, proporcionando dupla certificação escolar e profissional, a partir de
diferentes graus de acesso, em termos de níveis de escolaridade e de qualificação.
 
No final de um processo formativo estruturado a partir de perfis - tipo devidamente regulamentados,
tendo em conta  os  pré-adquiridos  e  os  perfis  de  saída visados,  os  diplomados do Sistema de
Aprendizagem obtêm uma certificação profissional relativa a uma formação de nível 1, 2, 3 ou 4, neste
último, formações pós-secundárias de Especialização Tecnológica, associada a uma progressão
escolar, com equivalência ao 2.º e ao 3.º ciclos do ensino básico ou ao ensino secundário e com
possibilidades  de  prosseguimento  de  estudos  no  ensino  superior.  Os  cursos  do  Sistema  de
Aprendizagem  têm  uma  duração  que  varia  entre  as  970  horas  e  as  4500  horas.  
 
Os cursos de Aprendizagem, configuram um processo formativo integrado com componentes de
formação sociocultural,  cientifico-tecnológica  e  prática,  em proporção e  combinação variáveis,
conforme as áreas de actividade contempladas e os níveis de qualificação profissional que conferem,
salvaguardando sempre a sua flexibilidade e coerência. A formação prática, realizada em contexto de
trabalho, ocupa no mínimo 30% da duração total, sendo completada com formação prática simulada.
 
A componente de formação sociocultural é constituída pelos domínios que visam proporcionar a
aquisição de competências transversais, tanto no que se refere a conhecimentos académicos, como a
atitudes  potenciadoras  do  desenvolvimento  pessoal  e  relacional,  tendo  em vista  aumentar  as
condições de empregabilidade e facilitar o exercício profissional e o desempenho de diversos papéis
sociais nos vários contextos da vida, nomeadamente o do trabalho, (Portaria n.º 433/02, de 19 de
Abril).
 
A componente de formação científico-tecnológica é constituída pelo conjunto dos domínios orientados
para a aquisição dos conhecimentos necessários às técnicas específicas e das tecnologias de
informação, bem como ao desenvolvimento de actividades práticas e de ensaio ou experiência em
contexto de formação e ainda à resolução de problemas inerentes ao exercício profissional.
 
A componente de formação prática realizada em contexto de trabalho, sob orientação de um Tutor,
visa consolidar as competências e os conhecimentos adquiridos em contexto de formação, através da
realização das actividades inerentes ao exercício profissional, e facilitar a futura inserção profissional
dos jovens.
 
dos cursos de educação e formação 
 
Os Cursos de Educação e Formação (CEF) visam a promoção do sucesso escolar, bem como a
prevenção dos diferentes tipos de abandono escolar, designadamente o desqualificado, procurando
dar resposta às necessidades educativas e formativas dos jovens, com idade igual ou superior a 15
anos, que, não pretendendo, de imediato, prosseguir estudos no âmbito das restantes alternativas de
educação e formação, preferem aceder a uma qualificação profissional mais consentânea com os
seus interesses e expectativas.
 
Os CEF conferem:

uma qualificação de nível 1 ou 2 e equivalência ao 6.º e 9.º anos de escolaridade, a jovens que
não tenham concluído o 9.º ano ou se encontrem em risco de não concluir;
uma qualificação de nível 2, a jovens com o 9.º ano ou com frequência do ensino secundário,
que estejam em risco de saída escolar precoce e de inserção desqualificada no mercado de
trabalho;
uma qualificação de nível 3 e equivalência ao 12.º ano de escolaridade, a jovens que pretendam
uma qualificação profissional desse nível para entrar no mundo do trabalho e que se encontrem
em situações específicas determinadas pela legislação em vigor, nomeadamente: possuírem o
9.º  ano  de  escolaridade;  terem frequentado  ou  concluído  anos  de  escolaridade  de  nível
secundário, vocacional ou tecnológico; ou serem titulares de cursos secundários vocacionados
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para o prosseguimento de estudos superiores.
 
Os cursos são desenvolvidos pela rede de escolas públicas, particulares e cooperativas, escolas
profissionais e centros de gestão directa e participada do IEFP, ou outras entidades formadoras
acreditadas, em articulação com entidades da comunidade, designadamente os órgãos autárquicos,
associações de âmbito local e regional, empresas e outros parceiros sociais.
 
Para  acompanhamento  e  avaliação  do  funcionamento  dos  CEF,  é  criado  um  Conselho  de
Acompanhamento, constituído por elementos do Ministério da Educação e do Ministério do Trabalho e
da Solidariedade Social que apresentará, anualmente, às tutelas um relatório de descrição e avaliação
relativamente ao desenvolvimento desta oferta formativa.
 
Os percursos  formativos  destes  cursos  privilegiam uma estrutura  curricular  profissionalizante,
adequada aos níveis de qualificação visados e compreendem as seguintes áreas de formação:

componente de formação sociocultural
componente de formação científica;
componente de formação tecnológica;
componente de formação prática.
As componentes de formação sociocultural e científica visam a aquisição e competências no
âmbito das línguas, cultura e comunicação, cidadania e sociedade e das diferentes ciências
aplicadas e organizam-se por disciplina ou domínios.
A componente de formação tecnológica organiza-se por unidades ou módulos de formação,
eventualmente associados em disciplinas ou domínios,  em função das competências que
definem a qualificação profissional visada.
A componente de formação prática, estruturada num plano individual de formação ou roteiro de
actividades a  desenvolver  em contexto  de trabalho,  assume a forma de estágio  e  visa  a
aquisição  e  desenvolvimento  de  competências  técnicas,  relacionais  e  organizacionais
relevantes para a qualificação profissional, inserção no mundo do trabalho e formação ao longo
da vida.

 
A duração de referência dos cursos varia entre as 1200 e 2200 horas, em função do modelo de
organização  e  desenvolvimento  da  formação  adoptado,  sendo  que  a  componente  prática,  a
desenvolver  em  contexto  de  trabalho,  terá  um  duração  de  um  a  seis  meses.
 
A conclusão dos Cursos de Educação e Formação confere certificados de 6.º, 9.º ou 12.º.anos de
escolaridade, permitindo o prosseguimento de estudos pós-secundários não superiores, e de nível
superior, mediante a realização de exames finais nacionais, definidos em legislação própria.
 
dos cursos de especialização tecnológica 
 
OsCursos de Especialização Tecnológica (CET) são cursos de formação pós -secundária e destinam-
se a indivíduos que pretendem obter uma qualificação profissional  de nível  4,  tendo em vista a
integração no mercado de trabalho especializado.
 
A duração global mínima de cada curso é de 1200 e a máxima de 1560 horas; 
 
O plano de formação de um CET integra a componente de formação geral e científica, componente de
formação tecnológica e componente de formação em contexto de trabalho.
 
As componentes de formação geral e científica e componente de formação tecnológica têm uma
duração global que pode variar entre 840 e 1020 horas, devendo corresponder a cada uma delas,
respectivamente, 15% e 85% da duração global estabelecida;
 
A formação em contexto de trabalho tem uma duração que pode variar entre 360 e 720 horas. Esta
componente desenvolve-se em parceria, cabendo à entidade promotora a celebração dos protocolos
que, visando assegurar o desenvolvimento desta formação junto de outras entidades, melhor se
adeqúem à  especificidade  da  área  de  formação,  bem como às  características  do  mercado de
emprego.
 
O sistema de avaliação compreende a avaliação formativa que incide em todas as componentes,
possui carácter sistemático e contínuo e a avaliação sumativa que se traduz na escala de 0 a 20.
 
A conclusão com aproveitamento do curso requer uma classificação mínima de 10 valores em todas
as disciplinas/componentes. 
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Os  cursos  de  especialização  tecnológica  são  desenvolvidos  pela  rede  das  escolas  públicas,
particulares e cooperativas, escolas profissionais e centros de gestão directa e participada do IEFP,
ou  outras  entidades  formadoras  acreditadas,  em  articulação  com  entidades  da  comunidade,
designadamente, as autarquias, as empresas ou organizações empresariais, outros parceiros sociais
e associações de âmbito local ou regional, bem como estabelecimentos de ensino superior. (Estas
entidades têm de se candidatar a referenciais formativos devidamente reconhecidos pelo IEFP ou
pela Agência Nacional para a Qualificação I.P.).
 
do processo de reconhecimento, validação e certificação de competências 
 
O processo de reconhecimento, validação e certificação de competências do adulto, que se estrutura
a  partir  do  Referencial  de  Competências  -Chave  para  a  Educação  e  Formação  de  Adultos,  é
organizado nos Centros RVCC, agora denominados Centros Novas Oportunidades, em torno de três
eixos de intervenção – (i) Reconhecimento, (ii) Validação e (iii) Certificação, assegurando uma oferta
diversificada de serviços.
 
Eixo 1. Reconhecimento de Competências
 
Nesta 1ª fase do processo o adulto deverá ter a oportunidade de reflectir sobre as suas experiências e
sobre as competências adquiridas ao longo da vida, quer em contextos formais de aprendizagem e
trabalho, quer em contextos informais e não formais, numa lógica de Balanço de Competências. 
 
A evidenciação de competências permite a construção, pelo adulto, do dossier pessoal, de forma
autónoma ou com o apoio da equipa técnico-pedagógica, em que se explicitam e organizam de forma
estruturada as evidências das competências do referencial de competências chave aplicável.
 
Se, após o Balanço de Competências,  o adulto demonstrar não possuir  todas as competências
necessárias à certificação de um determinado nível de educação será aconselhado a frequentar
formações complementares, visando o reconhecimento das competências de acordo com as áreas
em que assenta o Referencial de Competências - Chave para cada nível e ensino, de modo a obter
essa certificação. 
 
Quando o adulto não evidencie as condições necessárias ao desenvolvimento de um processo RVCC
deverá ser reencaminhado para uma oferta educativa e formativa que se revele mais adequada às
suas necessidades e condições específicas.
 
Eixo 2. Validação de Competências
 
Esta fase do processo RVCC visa apoiar o candidato no processo de avaliação das competências
evidenciadas no dossier pessoal, relativamente às áreas de competências chave estabelecidas nos
respectivos referenciais. 
 
A validação de competências realiza-se perante um júri de validação, constituído por profissionais que
acompanharam o adulto durante todo o processo.
 
O nível referente ao ensino básico é composto por quatro áreas de competências-chave:

Linguagem e Comunicação
Matemática para a Vida
Tecnologias de Informação e Comunicação
Cidadania e Empregabilidade
O nível secundário abrange três áreas de competências-chave:
Sociedade, Tecnologia e Ciência
Cultura, Língua e Comunicação
Cidadania e Profissionalidade

 
Eixo 3. Certificação de Competências
 
A fase de certificação de competências constitui a confirmação oficial e formal das competências e
qualificações  adquiridas  por  formação  e/ou  experiência,  em princípio  sancionadas  durante  os
processos  de  reconhecimento  e  validação.  
 
A certificação obtida pelo processo RVCC formaliza-se através da emissão de certificado do 1.º, 2.º ou
3.º ciclos do ensino básico e diploma do ensino básico ou do ensino secundário.
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São competentes para emitir a certificação obtida pelo processo RVCC, as seguintes entidades:
estabelecimentos de ensino públicos ou privados com autonomia pedagógica;
centros de formação profissional do Instituto de Emprego e Formação Profissional.

 
dos cursos de educação e formação de adultos 
 
O plano curricular de cada Curso de Educação e Formação de Adultos (EFA) organiza-se em torno de
duas componentes articuladas:

a Formação de Base é estruturada em função dos saberes já adquiridos pelos adultos (através
da fase inicial de identificação das competências previamente adquiridas – Reconhecimento e
Validação de Competências).  Organizada nas quatro áreas de competências, aplicando o
Referencial de Competências -Chave - Linguagem e Comunicação, Matemática para a Vida,
Tecnologias da Informação e Comunicação e Cidadania e Empregabilidade a partir de Temas
de Vida.
a  Formação Profissionalizante  organiza-se  em torno  de  áreas  a  seleccionar  de  entre  os
Referenciais de Formação do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

 
Assim, o percurso de formação é constituído em função dos conhecimentos já adquiridos pelos
formandos, da sua experiência pessoal e profissional e dos diferentes contextos socioeconómicos e
culturais  em que  estão  inseridos,  segundo  os  três  níveis  de  complexidade  do  Referencial  de
Competências -Chave: B1, B2 e B3, fazendo a correspondência com os três ciclos do ensino básico.
 
A carga horária dos Cursos EFA varia consoante os níveis da formação:

Nível Básico 1 (B1): na formação de base – 100 a 400 horas e na formação profissionalizante –
220 a 360 horas.
Nível Básico 2 (B2): na formação de base – 100 a 400 horas e na formação profissionalizante –
220 a 360 horas.
Nível Básico 3 (B3): na formação de base – 100 a 1 200 horas e na formação profissionalizante
– 940 a 1 200 horas.

 
A Formação Profissionalizante inclui obrigatoriamente 120 horas de formação em contexto real de
trabalho nos percursos formativos de nível B3.
 
das acções S@bER + 
 
As acções S@bER + apresentam uma organização curricular flexível e diferenciada, em função dos
interesses e das necessidades do público adulto.
 
Organizam-se  em três  módulos,  correspondentes  a  diferentes  níveis  de  dificuldade:  Iniciação,
Aprofundamento,  Consolidação.
 
Cada módulo tem a duração de 50 horas.
 
Os domínios mais relevantes são: Literacia Tecnológica, Internet para o Cidadão, Português como 2ª
língua, Euro, Inglês, Gestão e Contabilidade.
 
Os formandos podem completar um ou mais módulos, de acordo com os seus conhecimentos e a sua
disponibilidade, permitindo percursos muito diversificados que podem combinar:

Qualificações profissionais de nível 1, 2 ou 3;
Aprendizagem e diploma de língua estrangeira;
Literacia tecnológica diferenciada;
Domínio instrumental da língua materna;
Domínio instrumental da matemática.
Os formandos são encaminhados para a frequência de um determinado módulo, segundo os
seus saberes.
Os grupos devem ser constituídos por um mínimo de 15 e um máximo de 20 formandos.
As acções de formação decorrem em regime diurno ou nocturno, conforme a disponibilidade do
grupo de formandos.

 
Legislação: Decreto-Lei n.º 74/04
Legislação: Portaria n.º 433/02
Legislação: Portaria n.º 550-E/04
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Instituições: Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP)
Instituições: Ministério da Educação (ME)
Instituições: Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS)

 
7.11. Métodos pedagógicos
 
 
 
do ensino recorrente  
 
As estruturas, formas de organização e processos pedagógicos devem assumir forma flexível e reger-
se pelos princípios específicos da educação de adultos. 
 
As metodologias adoptadas visam apoiar a autoformação do aluno, através do esclarecimento de
dúvidas  suscitadas  pela  utilização  dos  manuais,  da  negociação  de  estratégias  individuais  de
aprendizagem e avaliação bem como da indicação de materiais de consulta complementares ou
alternativos, valorizando os conteúdos e competências essenciais e estruturantes.
 
Os formandos do regime não presencial têm direito a aulas de apoio, que se destinam a orientar e
apoiar os alunos nas disciplinas em que têm maiores dificuldades. A estas aulas também põem
assistir alunos do regime presencial sempre que tenham disponibilidade e não coincida com o tempo
lectivo dos mesmos.
 
da educação extra-escolar 
 
As estruturas, formas de organização e processos pedagógicos devem assumir forma flexível e reger-
se pelos princípios específicos da educação de adultos.
 
do sistema de aprendizagem 
 
O  Sistema  de  Aprendizagem  caracteriza-se  pela  alternância,  o  que  implica  a  interacção  das
componentes de formação teórica e prática. Inserida nesta última, a formação em situação de trabalho
distribui-se ao longo de todo o processo formativo. 
 
A maioria dos cursos é caracterizada pela organização modular e pela duração diferenciada para
grupos homogéneos, que a avaliação de diagnóstico ajuda a definir.
 
É celebrado o Contrato de Aprendizagem entre o formando e a entidade formadora (a entidade
coordenadora e a entidade de apoio à alternância), em que esta se obriga a ministrar-lhe formação
em regime de aprendizagem e aquele se obriga a aceitar essa formação e a executar todas as
actividades a ela inerentes, no quadro dos direitos e deveres que lhe são cometidos por força da
legislação e outra regulamentação aplicáveis a este sistema. O Contrato rege-se pelas seguintes
cláusulas: objecto do contrato;  local  da formação; horário da formação, critérios de avaliação e
certificação; direitos e deveres do formando; direitos e deveres da entidade coordenadora e da
entidade de apoio à alternância; duração do contrato; cessação do contrato; sanção; regulamento;
financiamento; legislação aplicável.
 
Este Contrato não gera relações de trabalho subordinado e caduca com a conclusão do curso ou
acção de formação para que foi celebrado.
 
dos cursos de especialização tecnológica 
 
Esta  oferta  formativa  procura  adequar  a  organização da formação aos  objectivos  pretendidos,
salvaguardando  a  necessária  flexibilidade  na  implementação  de  respostas  facilitadoras  da
aproximação às necessidades do mercado de trabalho e de acordo com as expectativas do público-
alvo.
 
De acordo com o referencial de competências a atingir, os cursos de especialização tecnológica
caracterizam-se pela organização em diferentes modalidades de formação em alternância: a formação
geral e científica integra domínios que visam aprofundar conhecimentos e desenvolver atitudes e
comportamentos  adequados  a  profissionais  com  elevado  nível  de  qualificação  profissional  e
adaptabilidade ao mundo do trabalho e da empresa e aperfeiçoar onde tal se revele indispensável o
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conhecimento dos domínios de natureza científica que fundamentam as tecnologias próprias da área
de  formação;  a  formação  tecnológica  integra  domínios  de  natureza  tecnológica  que  visam  a
compreensão  das  actividades  práticas  e  a  resolução  de  problemas  do  domínio  do  exercício
profissional; a formação em contexto de trabalho visa a aplicação dos conhecimentos e saberes
adquiridos às actividades práticas do respectivo  perfil  profissional  e  contempla a  execução de
actividades sobre orientação, utilizando as técnicas, os equipamentos e os materiais que se integram
nos processos de produção de bens ou prestação de serviços. A formação em contexto de trabalho
pode  adoptar  diferentes  modalidades  de  formação  prática  em  situação  real  de  trabalho,
designadamente  estágios.  
 
do processo de reconhecimento, validação e certificação de competências 
 
O desenvolvimento dos processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências
(RVCC) realizados nos Centros RVCC exige aos profissionais a apropriação e conhecimento de
metodologias e domínios de intervenção relevantes para esta função: histórias de vida (abordagens
biográficas); orientação vocacional (processo de exploração das relações de investimento do adulto
com as diversas dimensões do mundo do trabalho; balanço de competências (intervenção indutora da
exploração e avaliação das competências, capacidades e interesses dos adultos); avaliação (formas
de apreciação das competências identificadas pelos adultos que podem conduzir à sua validação e
certificação). Neste processo as aprendizagens adquiridas pelo adulto ao longo do seu percurso de
vida são valorizadas independentemente do local e da forma como se processaram.
 
dos cursos de educação e formação de adultos 
 
Os Cursos de Educação e Formação de Adultos constituem-se como um modelo de educação e
formação de adultos, nomeadamente através da aplicação de dispositivos como: 

o Referencial de Competências-Chave para a Educação e Formação de Adultos;
referenciais de Formação Profissional do Instituto do Emprego e Formação Profissional;
o processo de Reconhecimento e Validação de Competências adquiridas em situações não
formais e informais de aprendizagem, utilizando a metodologia de Balanço de Competências -
Chave;
percursos de formação personalizados, modulares, flexíveis e integrados, ou complementares a
partir do reconhecimento de adquiridos.
Acções de formação de curta duração dirigidas aos adultos em processo RVCC e resultantes
das necessidades diagnosticadas neste contexto, em torno das competências chave definidas
quer para o nível de ensino básico quer para o ensino secundário.

 
Ensino à distância 
 
O ensino a distância não está muito desenvolvido em Portugal,  ocorrendo, no entanto algumas
experiências na educação de adultos.
 
O Decreto-Lei n.º 444/88, de 2 de Dezembro, cria a Universidade Aberta, tendo em vista a concepção
e produção de materiais e cursos de aprendizagem à distância, quer para a formação inicial  de
pessoal  docente quer  para a  formação contínua,  ou,  ainda,  para cursos de especialização em
determinadas áreas,  nomeadamente na educação de adultos.
 
O Ministro da Educação apoia um projecto de ensino a distância, em diferentes modalidades e níveis
de ensino, incluindo a educação de adultos, levado a cabo por escolas nos Açores. 
 
O Ministro da Educação em conjunto com o Ministro da Defesa, com a publicação do Despacho
Conjunto n.º 347/97, de 6 de Outubro, através do Centro Naval de Ensino a Distância, asseguram o
ensino a distância para marinheiros/ estudantes inscritos em cursos de ensino recorrente. 
 
Ensino da Língua Portuguesa para Imigrantes 
 
As escolas portuguesas podem organizar cursos de Português e de Cultura Portuguesa, em regime
pós-laboral, para imigrantes e passar um certificado de competência linguística.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 444/88
 
Instituições: Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP)
Instituições: Ministério da Educação (ME)
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7.12. Formadores
 
 
 
do ensino recorrente  
 
Os professores  dos  estabelecimentos  de  ensino  público  com ensino  recorrente  devem ter  as
habilitações  requeridas  para  a  docência  da  respectiva  disciplina.  
 
Os professores do ensino recorrente – professores destacados, monitores de formação técnico-prática
ou formadores em regime de voluntariado –  devem possuir  as  qualificações requeridas para a
docência  dos níveis  de ensino que leccionam e satisfazer  as exigências específicas para esta
modalidade.  
 
Não existe formação inicial específica para leccionar o ensino recorrente, mas apenas cursos de pós
graduação, como formação especializada.
 
A formação especializada dos professores do ensino recorrente realiza-se nas instituições de ensino
superior que disponham de recursos neste domínio, podendo revestir as seguintes modalidades:
 
componentes especializadas de formação inicial,  especialmente orientadas para a educação de
adultos e às quais corresponde a atribuição de um certificado; 
 
cursos de formação especializada,  complementares da formação inicial,  visando a progressiva
reconversão de agentes educativos vocacionados para o ensino recorrente.
 
da educação extra-escolar 
 
Os formadores e animadores de acções de educação extra-escolar são recrutados pelas respectivas
entidades  promotoras,  de  acordo  com critérios  que  garantam o  valor  educativo  e  a  qualidade
pedagógica das acções. Quer o Estado, quer outras entidades públicas ou privadas, utilizam os mais
diversos tipos de formadores, com o duplo objectivo de responder às variadas necessidades da
população e valorizar os recursos locais disponíveis.
 
do sistema de aprendizagem 
 
Para assegurar o funcionamento da formação são celebrados contratos de prestação de serviços com
formadores,  em  que  podem  incluir-se  professores  do  ensino  oficial  público  ou  pessoas  com
habilitação reconhecida para a área de formação sociocultural e com habilitação específica para a
área científico-tecnológica.
 
Os formadores deverão possuir um Certificado de Aptidão Pedagógica (CAP) que tem como requisito
a frequência de um curso de formação pedagógica de formadores, de duração igual ou superior a 90
horas, certificado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). O CAP tem validade de 5
anos, cuja renovação exige a realização de uma formação de actualização pedagógica. 
 
A equipa técnico -pedagógica dos cursos é constituída pelos coordenadores de formação, formadores
e tutores e, sempre que possível, por um técnico de orientação profissional e por um técnico de
serviço social.
 
dos cursos de educação e formação 
 
O desenvolvimento de cada curso é assegurado por uma equipa pedagógica,  coordenada pelo
director do curso, a qual  integra ainda os professores das diversas disciplinas, profissionais de
orientação ou outros que intervêm na preparação e concretização do mesmo.
 
dos cursos de especialização tecnológica 
 
O desenvolvimento de cada curso é assegurado por uma equipa pedagógica que integra professores
das diversas disciplinas e outros profissionais que intervêm na preparação e concretização do mesmo.
 
do processo de reconhecimento, validação e certificação de competências 
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Os Profissionais de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (Profissionais de
RVCC) devem ter formação de base de nível superior, estabelecendo-se como factor preferencial o
conhecimento das metodologias e a experiência profissional em educação e formação de adultos.
 
Os Formadores das formações complementares ou de curta duração devem ser detentores das
habilitações académicas e profissionais necessárias para o acesso à docência no domínio de cada
área de competências chave do nível básico ou do nível secundário.
 
dos cursos de educação e formação de adultos 
 
Na componente  de  Formação de  Base,  os  formadores  devem ser  detentores  das  habilitações
académicas e profissionais necessárias para o acesso à docência ou reconhecida como equivalente
para a docência na educação básica.
 
Na componente de Formação Profissionalizante, os formadores devem possuir habilitação académica
igual ou superior ao nível de saída dos formandos, assim como formação profissional específica na
área que vão orientar ou uma prática profissional de, no mínimo, dois anos.
 
Os formadores devem possuir o Certificado de Aptidão Profissional (CAP), no âmbito do Sistema
Nacional de Certificação Profissional, excepto aqueles que têm a qualidade de docentes. 
 
das acções S@bER + 
 
Os formadores destas ofertas diversificadas de curta duração devem ser detentores de habilitação
para a docência ou o certificado de aptidão profissional (CAP) no âmbito do Sistema Nacional de
Certificação Profissional.
 
Instituições: Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP)

 
7.13. Avaliação
 
 
 
ensino recorrente 
 
No 1.º e 2.º ciclos a avaliação é contínua, descritiva e qualitativa. Tem carácter global no 1.º ciclo e
realiza-se por área disciplinar no 2.º. Os formandos que o requeiram podem ter uma avaliação final.
 
No 3.º ciclo do ensino básico a avaliação permite articular a avaliação contínua realizada em contexto
de grupo-turma, bloco a bloco e a capitalização de conhecimentos e saberes. As modalidades de
avaliação compreendem, a avaliação diagnóstica, formativa, sumativa interna (presencial  e não
presencial),  e de recurso. O processo de avaliação difere consoante o aluno optou pelo regime
presencial  ou não presencial.
 
A avaliação em regime presencial abrange todas as disciplinas e áreas disciplinares e tem carácter
formativo e sumativo. É um processo contínuo e realiza-se em datas acordadas entre o professor e a
turma.
 
 Os instrumentos de avaliação, desde que adaptados à especificidade das disciplinas, podem assumir
a forma de trabalho, prova prática ou prova escrita, a que acresce, no caso das línguas, prova oral.
 
A avaliação em regime não presencial  realiza-se em quatro momentos – Janeiro,  Abril,  Julho e
Outubro – em data a fixar pela escola. As provas de avaliação podem revestir a forma de prova
prática, de prova escrita, e de prova oral no caso das línguas.
 
A  avaliação  as  aprendizagens  no  ensino  secundário  recorrente  por  módulos  capitalizáveis
compreende as seguintes modalidades: diagnóstica, diagnóstica globalizante, formativa, sumativa
interna (presencial e não presencial) e sumativa externa.
 
 A  avaliação  diagnóstica  é  da  responsabilidade  dos  professores  e  tem  em  vista  detectar  as
dificuldades dos alunos e, consequentemente, definir as estratégias de recuperação consentâneas
com os diagnósticos realizados. 
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A avaliação diagnóstica globalizante visa a validação de competências e conhecimentos adquiridos
em contexto escolar e não escolar e destina-se a determinar se o candidato detém os requisitos
necessários á frequência do nível secundário.
 
 A  avaliação  sumativa  consiste  na  formulação  de  um  juízo  globalizante  sobre  o  grau  de
desenvolvimento das aprendizagens do aluno e tem como objectivos a classificação e a certificação.
Avaliação sumativa é expressa na escala de 0 a 20 valores, em cada módulo, disciplina, área não
disciplinar, prova de aptidão tecnológica e prova de aptidão artística. Este tipo de avaliação inclui a
avaliação sumativa interna na modalidade de frequência presencial e não presencial. A avaliação
sumativa interna na modalidade de frequência presencial realiza-se módulo a módulo, relativamente a
cada disciplina e área não disciplinar e ocorre, em conselho de turma, no final de cada um dos três
períodos  lectivos.  A  avaliação  sumativa  interna  em regime não  presencial  aplica-se,  em cada
disciplina, aos alunos inscritos nesta modalidade de frequência, bem como aos alunos da modalidade
de frequência presencial, como avaliação de recurso, para efeitos de capitalização dos módulos em
atraso e ocorre nos meses de Janeiro, Abril, Junho ou Julho, em data a definir pela escola.
 
A avaliação sumativa externa realiza-se através de exames nacionais, em disciplinas específicas
determinadas pelas universidades, às quais os alunos/formandos se candidatam, e verifica-se apenas
para efeitos de prosseguimento de estudos no ensino superior.
 
educação extra-escolar 
 
A avaliação é contínua e qualitativa, competindo aos formadores a elaboração de relatórios individuais
e por domínios, de que constem os progressos e dificuldades revelados por cada formando, bem
como o aproveitamento final que obtiveram face aos objectivos estabelecidos. 
 
No final de cada curso será atribuído a cada formando a menção de "Apto" ou "Não Apto".
 
A educação extra-escolar não constitui um processo dirigido à obtenção de um grau académico,
contudo os conhecimentos adquiridos através da educação extra-escolar podem ser reconhecidos e
creditados como equivalentes a unidades ou níveis de ensino recorrente. 
 
Todos os cursos deverão assim ser certificados e do certificado devem constar,  entre outros, a
designação do curso, o programa de formação, o resultado da avaliação, a equivalência escolar e
nível de qualificação profissional, quando for caso disso.
 
A mobilidade entre a educação extra-escolar e o ensino recorrente é garantida através de um sistema
de equivalências curriculares. Nos casos em que os cursos de educação extra-escolar são realizados
em articulação com disciplinas e áreas do ensino recorrente, a organização e certificação daqueles
cursos efectuar-se-ão de acordo com o enquadramento legal do respectivo ciclo.
 
sistema de aprendizagem 
 
A avaliação dos formandos é contínua e formativa e incide sobre todos os aspectos do currículo,
através de testes  e  exames a três  níveis:  geral,  tecnológico e  formação prática.  É apoiada na
apreciação sistemática das actividades desenvolvidas pelo formando na sua experiência de trabalho.
Os resultados desta apreciação são formalizados nos momentos de avaliação intermédia e final de
período (ano) de formação, com carácter sumativo.
 
Os itinerários de aprendizagem completam-se com a realização de um exame final.  A prova de
avaliação final assume o carácter de prova de desempenho profissional e consta de um ou mais
trabalhos práticos, baseados nas actividades do perfil de competências visado, devendo avaliar as
capacidades e conhecimentos mais significativos.
 
cursos de educação e formação 
 
Nos Cursos de Educação e Formação a avaliação é contínua e reveste um carácter  regulador,
proporcionando um reajustamento do processo ensino/aprendizagem e o estabelecimento de um
plano de recuperação que permita a apropriação pelos alunos/formandos de métodos de estudo e de
trabalho e proporcione o desenvolvimento de atitudes e de capacidades que favoreçam uma maior
autonomia na realização das aprendizagens. Realiza-se por disciplina ou domínio e por componente
de formação, de acordo com a escala definida para o respectivo nível de escolaridade: (i) nos cursos
que conferem o 6.º ou 9.º anos de escolaridade e qualificação profissional de nível 2, expressa-se
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numa escala de 1 a 5; (ii) nos cursos que conferem o 12.º ano e qualificação profissional de nível 3,
expressa-se numa escala de 0 a 20.
 
A conclusão de cada ciclo de formação permite que o formando prossiga estudos e obtenha formação
nos níveis seguintes.  A conclusão do 9º ano de escolaridade e obtenção do nível  2 permite ao
aluno/formando o prosseguimento de estudos num dos cursos de nível secundário de educação em
condições idênticas às previstas para o ensino geral.
 
 Sempre que se verifiquem as condições de certificação profissional  e  de avaliação específica
exigidas pelo Sistema Nacional de Certificação Profissional, os formandos têm acesso ao respectivo
certificado de aptidão profissional (CAP).
 
O prosseguimento de estudos de nível superior pelos alunos/formandos que obtenham, através de
cursos  de  educação  e  formação,  a  certificação  escolar  do  12.º  ano  de  escolaridade  obriga  à
realização de exames finais nacionais, nas disciplinas específicas definidas por cada universidade.
 
cursos de especialização tecnológica 
 
O sistema de avaliação compreende a avaliação formativa que incide em todas as componentes,
possui carácter sistemático e contínuo e é objecto de notação descritiva e qualitativa e a avaliação
sumativa que se traduz na escala de 0 a 20.
 
A conclusão com aproveitamento do curso requer uma classificação mínima de 10 valores em todas
as disciplinas/componentes de formação. 
 
A classificação final  corresponde à média aritmética ponderada, arredondada às unidades, das
classificações obtidas nas componentes de formação geral, científica, tecnológica e em contexto de
trabalho.
 
Aos diplomados de cursos de especialização tecnológica é dada a possibilidade de acesso ao ensino
superior através de um concurso especial, conforme legislação em vigor. A formação realizada num
CET pode ser creditada no âmbito do curso superior em que o titular do diploma de especialização
tecnológica seja admitido, independentemente da via de acesso que tenha utilizado.
 
processo de reconhecimento, validação e certificação de competências 
 
Após o registo da validação de competências na Carteira Pessoal de Competências-Chave do adulto
e, quando for caso disso, será emitido um Certificado equivalente aos diplomas dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos
do ensino básico, correspondendo aos três níveis do Referencial de Competências-Chave – B1, B2 e
B3 e certificado de conclusão de estudos de nível secundário.
 
cursos de educação e formação de adultos 
 
O processo de avaliação dos formandos é processual  pois assenta na observação contínua do
processo de aprendizagem, tem uma função orientadora fornecendo informação por forma a permitir a
autoavaliação, funcionando como processo regulador da sua auto-aprendizagem, contribuindo para a
formação do adulto. 
 
A avaliação é qualitativa e descritiva e prevê os seguintes momentos:

o reconhecimento e validação de competências, que se destina a identificar as competências
prévias dos formandos, situando-os num determinado ponto do percurso formativo e orientando
as decisões sobre o desenvolvimento curricular;
a avaliação formativa, que se projecta sobre o processo de formação, constituindo o ponto de
partida para a definição de estratégias de recuperação e/ou aprofundamento;
a avaliação sumativa, que tem por função servir de base de decisão sobre a certificação e
indica o nível de aproveitamento com que o formando conclui o seu processo de formação.

 
Para efeitos de conclusão o formando deve obter uma avaliação sumativa positiva nas componentes
que constituem o seu percurso de formação. 
 
Acções S@bER +
 
A avaliação é formativa e a frequência com aproveitamento de um ou mais módulos das acções
S@bER + confere um Certificado de Formação. 
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7.14. Certificação
 
 
 
ensino recorrente 
 
O ensino recorrente atribui diplomas e certificados equivalentes para todos os efeitos legais aos
conferidos pelo ensino regular. 
 
O 1.º ciclo corresponde a quatro anos de escolaridade e confere um certificado ou diploma de 1.º
ciclo.
 
Nos  cursos  dos  2.º  e  3.º  ciclos  podem  ser  passados  certificados  por  área  disciplinar  ou  por
unidades/blocos de disciplina, correspondendo o diploma à conclusão da totalidade de cada ciclo.
 
A titularidade do 3.º ciclo do ensino recorrente é, para todos os efeitos legais, equivalente ao 9.º ano
de escolaridade, o que corresponde à escolaridade obrigatória. 
 
A conclusão do ensino secundário recorrente confere um diploma de estudos secundários, permitindo
o acesso ao ensino superior, mediante a realização de exames nacionais em disciplinas específicas,
definidas por cada instituição universitária ou politécnica. A conclusão de um curso tecnológico ou de
um curso artístico especializado, para além do diploma de estudos secundários, confere ainda um
diploma de qualificação profissional de nível 3, permitindo também o acesso ao ensino superior em
conformidade com as normas estabelecidas.
 
sistema de aprendizagem 
 
A conclusão dos cursos com aproveitamento confere o direito à certificação de aptidão profissional
mediante a emissão de um certificado de que constam, necessariamente, a identificação do curso e
do respectivo diploma de criação, o nível de qualificação profissional 1, 2 ou 3, bem como um diploma
de equivalência escolar que confere equivalência ao 6.º, 9.º, 12.º ano de escolaridade ou de nível 4 de
qualificação profissional, com a possibilidade de créditos no âmbito do ensino superior.
 
cursos de educação e formação 
 
Aos  formandos  que  concluírem com aproveitamento  os  itinerários  respectivos  serão  emitidos
certificados de equivalência, correspondentes ao 6.º, 9.º e 12.º anos de escolaridade, bem como os
respectivos diplomas de conclusão do 2.º ou 3.º ciclos do ensino básico ou do ensino secundário,
respectivamente, e ainda uma certificação de qualificação profissional de nível 1, de nível 2 ou de
nível 3, respectivamente.
 
cursos de especialização tecnológica 
 
A conclusão do curso confere um Diploma de Especialização Tecnológica (DET) e qualificação
profissional de nível 4, após o cumprimento de um plano de formação com um número de créditos
ECTS compreendido entre 60 e 90. 
 
O diploma de especialização tecnológica dá acesso a um Certificado de Aptidão Profissional (CAP)
emitido no âmbito do Sistema Nacional de Certificação Profissional.
 
Os índividuos, maiores de 25 anos e, pelo menos, 5 anos de actividade profissional comprovada na
área de um CET, podem obter um diploma tendo por base a avaliação das suas competências
profissionais.
 
cursos de educação e formação de adultos 
 
No final  do percurso formativo é emitido um Certificado de Educação e Formação de Adultos e
respectivo diploma:

Básico  1  (B1)  –  equivalente  ao  1.º  ciclo  do  ensino  básico  e  ao  nível  1  de  qualificação
profissional;
Básico  2  (B2)  –  equivalente  ao  2.º  ciclo  do  ensino  básico  e  ao  nível  1  de  qualificação
profissional;
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● Básico 3 (B3) – equivalente ao 3.º ciclo do ensino básico (escolaridade obrigatória) e ao nível 2
de qualificação profissional.

 
Ensino secundário - equivalente ao 12.º ano de escolaridade e qualificação profissional de nível 3.
 
acções S@bER +
 
O objectivo destas acções é encorajar os adultos, membros da comunidade, a adquirir e reforçar as
suas competências académicas ou profissionais preparando - os para aos contínuos desafios que têm
de enfrentar nos diferentes contextos da vida. A conclusão sucessiva de um ou mais módulos das
acções S@bER + podem conferir um certificado de formação sem correspondência escolar. 

 
7.15. Ligação educação/emprego
 
 
 
Os serviços de informação, orientação escolar e profissional são essencialmente assegurados por
estruturas enquadradas no Ministério da Educação, integradas na rede escolar e pelo Ministério do
Trabalho  e  da  Solidariedade  Social  através  dos  serviços  regionais  do  Instituto  de  Emprego  e
Formação  Profissional.  
 
No âmbito da articulação entre estes dois Ministérios, é fundamental o desenvolvimento dos serviços
de informação e orientação profissional nas escolas, nos centros de formação profissional e nos
centros de emprego, por forma a apoiar as escolhas escolares e profissionais dos jovens e adultos,
motivando-os para a possibilidade e oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. 
 
Neste contexto, considerando diferentes públicos-alvo, destacam-se como grandes necessidades
quer a aproximação da informação e orientação profissional ao cidadão quer a criação de serviços de
mediação sobretudo para os grupos de população mais desfavorecidos. A orientação visa apoiar a
pessoa na gestão do seu percurso de formação, identificando oportunidades e apoios disponíveis e
apoiando-a nas escolhas e  opções no quadro do conjunto  de ofertas  disponíveis  a  nível  local,
regional, nacional. Os procedimentos de orientação/aconselhamento são adaptados aos públicos a
que se destinam, quer se trate de adultos activos com percursos profissionais, minorias ou grupos
excluídos ou em risco de exclusão.
 
Relacionado com esta temática o envolvimento dos Serviços de Psicologia e Orientação do Ministério
da  Educação  (SPO)  assumem  um  papel  relevante,  nomeadamente  na  identificação  e
acompanhamento de situações - problema no processo de aprendizagem; no contributo para a auto-
estima  dos  formandos  através  do  acompanhamento  psicológico  e  da  orientação  escolar;  na
implementação de estratégias de transição para a vida activa; no incentivo à formação dos alunos dos
percursos  qualificantes  do  ensino  básico  e  secundário  e  dos  alunos  do  ensino  recorrente;  na
formação de formadores;  no desenvolvimento de atitudes de "aprendizagem ao longo da vida".
 
O público-alvo dos SPO são alunos do ensino básico e secundário, mas também ocasionalmente
empregados e desempregados a quem é prestado apoio nas suas escolhas escolares e profissionais,
fomentando neles o interesse por uma constante actualização de conhecimentos, valorizando o
processo de informação e orientação, contributo fundamental para a promoção do sucesso escolar e
profissional e de resposta a necessidades específicas.
 
 Como responsável pela execução das políticas de emprego e de formação profissional, o Instituto de
Emprego e Formação Profissional (IEFP), através dos Conselheiros de Orientação Profissional (COP),
implementou uma metodologia de intervenção dos centros de emprego, no âmbito do Plano Nacional
de Emprego. Com uma rede de 86 centros, os Centros de Emprego têm também actividade formativa
em alguns programas,  designadamente nos cursos de aprendizagem, coordenando-os quando
funcionam junto a entidades terceiras, públicas ou privadas e têm como objectivo proporcionar a todos
os jovens e adultos, antes de atingirem, respectivamente, 6 e 12 meses de desemprego, novas
oportunidades de formação, reconversão, experiência laboral, emprego e/ou orientação profissional.
 
Ainda no âmbito da ligação educação/emprego o Instituto de Emprego e Formação Profissional
desenvolve a sua acção através de Centros de Formação Profissional (de Gestão Directa e de Gestão
Participada). 
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Os Centros de Formação Profissional de Gestão Directa têm como competências a programação,
preparação, execução, apoio e avaliação das acções de formação profissional. A rede de Centros de
Gestão Directa é constituída por 33 centros distribuídos pelo território nacional e dois centros de
reabilitação profissional.
 
Os Centros de Formação Profissional  de Gestão Participada,  também designados por  Centros
Protocolares, são constituídos através de acordos estabelecidos entre o IEFP e as associações
empresariais ou sindicais do Sector e têm como objectivo a promoção de acções formativas de
natureza sectorial ou profissional. A rede é constituída por 29 centros, com núcleos regionalizados e
unidades móveis. 
 
No âmbito da formação profissional existem outras modalidades de oferta formativa com incidência
sectorial distribuída por diversos níveis de qualificação:
 
Formação no Sector do Turismo:  
 
as Escolas de Hotelaria e Turismo sob tutela do Instituto Nacional de Formação Turística do Ministério
da Economia e da Inovação, desenvolvem e apoiam acções de formação inicial com diversos níveis
de qualificação e saídas profissionais, com vista a responder às necessidades de qualificação do
sector turístico. A duração depende do tipo de curso frequentado (de 1 a 3 anos lectivos). A formação
no sector do turismo desenvolve-se nas Escolas de Hotelaria e Turismo, sob tutela do Instituto de
Formação Turística (INFTUR) do Ministério da Economia e Inovação. 
 
Os cursos de formação inicial do INFTUR visam qualificar os jovens para exercer profissões ou
actividades profissionais definidas no Sector do Turismo, Hotelaria e Restauração. É dirigida a jovens
desempregados ou à procura do primeiro emprego, com idades preferencialmente compreendidas
entre os 14 e os 25 anos, e tem como principal objectivo atribuir uma certificação profissional a todos
os que pretendam ingressar no mundo do trabalho. 
 
Estes cursos têm a duração de 3 anos e conferem o nível 3 de qualificação profissional, permitindo o
acesso a uma profissão e equivalência ao 12.º  ano de escolaridade.  Para além dos cursos de
Qualificação Inicial integram ainda cursos de Especialização Tecnológica que concedem um Diploma
de Especialização Tecnológica e certificado de formação profissional de nível 4.
 
Formação Profissional Agrária:  
 
O Ministério da Agricultura desenvolve e valoriza na formação inicial o apoio à instalação de jovens
agricultores, com ênfase nas áreas de gestão e organização da empresa agrícola, para o que conta
com  uma  rede  de  Centros  de  Formação  Agrária.  Neste  âmbito,  foi  criado  o  Instituto  de
Desenvolvimento Rural e Hidráulica, através do Decreto-Lei n.º 246/2002, de 8 de Novembro. Tem
entre outros objectivos, assegurar o desenvolvimento rural sustentável, favorecendo e valorizando os
recursos do território, os recursos humanos e os recursos do conhecimento. 
 
Formação na Área da Saúde:  
 
O Ministério da Saúde assegura a formação inicial de grupos profissionais associados à prestação de
cuidados de saúde. Neste âmbito, a Direcção-Geral da Saúde desenvolve com o apoio do Programa
Operacional Saúde XXI um conjunto de acções de formação de apoio ao Plano Nacional de Saúde
2004-2010. Tem investido nas competências dos profissionais da saúde, no contexto dos diferentes
programas nacionais tendo em vista reunir  as condições fundamentais  para a consecução dos
objectivos estratégicos do PNS. A formação surge como o instrumento estratégico fundamental pela
melhoria que imprime nas qualificações dos profissionais da saúde.
 
Instituições: Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP)
Instituições: Instituto de Formação Turística (INFTUR)

 
7.16. Ensino Privado
 
 
Para mais informação, consulte as rubricas seguintes.
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7.16.1. Perspectiva histórica 
 
 
A Constituição da Republica reconhece a liberdade de aprender e a liberdade de ensinar como
direitos fundamentais do cidadão. A Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de
Outubro) também refere que é garantido o direito de criação de escolas particulares e cooperativas. 
 
Nessa perspectiva, o texto constitucional atribui ao Estado a tarefa de garantir a liberdade de acesso
de todos os cidadãos a todos os graus de ensino e, em especial, à universidade e demais instituições
de ensino superior. Ora o pleno exercício das liberdades fundamentais de aprender e de ensinar
postula e exige, como condição instrumental, o direito a fundar escolas e de aí ministrar ensino. A
garantia da liberdade de criação de escolas particulares e cooperativas, como conteúdo indispensável
da liberdade de aprender e ensinar, não é, porém, dissociável da responsabilidade de fiscalização
estatal  em relação ao ensino particular e cooperativo. O reconhecimento do ensino particular e
cooperativo manifesta-se de modo inequívoco no valor normativo conferido pelo estado aos níveis,
graus,  certificados e diplomas atribuídos por  estes estabelecimentos de ensino superior  e  não
superior, ou seja, no paralelismo de regimes com o ensino público. Esta determinação permite o
enquadramento global do sistema de ensino superior e não superior e demonstra o interesse público
que subjaz à existência do ensino particular e cooperativo. As escolas particulares, no âmbito do seu
projecto educativo, podem funcionar em regime de autonomia e paralelismo pedagógicos, desde que
satisfaçam as condições exigidas por lei (instalações, equipamento, material didáctico, serviços,
orientação metodológica, planos de estudo e conteúdos programáticos, avaliação, matrículas, etc.)
que podem ser concedidos por tempo indeterminado ou por períodos determinados.
 
Assim, no que diz respeito à educação e formação de adultos a oferta deve ser organizada de forma a
responder à diversidade de perfis apresentada e à procura de qualidade para todos, uma vez que é
um  processo  global  e  permanente,  através  do  qual  as  pessoas  adquirem  ou  desenvolvem
capacidades, competências e aptidões com vista ao exercício de uma profissão, a uma melhor
adaptação às mutações tecnológicas e  organizacionais  e  ao reforço da empregabilidade.  Este
processo implica o envolvimento de múltiplos agentes e a partilha de responsabilidades, de modo a
que a oferta disponibilizada responda às efectivas necessidades individuais e organizacionais d essa
procura. Neste âmbito, inserem-se os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, como uma
via de proporcionar opções diferenciadas, modelos educativos específicos e, em certos casos como
forma de preencher lacunas da oferta pública, colmatando assimetrias locais ou regionais, definidas
quer no Decreto-Lei n.º 553/80, de 21 de Novembro, quer no Decreto-Lei n.º 16/94, de 22 de Janeiro,
normativos que aprovam os estatutos o ensino particular e cooperativo não superior e superior,
respectivamente. 
 
Nas situações em que as escolas se integrem nos objectivos do sistema educativo, se localizem em
áreas carecidas de escolas públicas ou sejam ministrados conteúdos no quadro das experiências
pedagógicas ou quando se propõe criar cursos com planos de estudo próprios o Estado celebra
contratos em que concede às mesmas benefícios especiais. Estes contratos entre o estado e as
escolas particulares podem ser de associação, simples e de patrocínio. Os contratos de associação
permitem que os alunos frequentem os estabelecimentos de ensino nas mesmas condições dos do
ensino público. Os contratos simples implicam que, embora o Estado atribua um subsídio para cada
aluno, os mesmos têm de pagar uma parte do montante das propinas. Nos contratos de patrocínio o
Estado obriga-se a suportar uma percentagem das despesas de funcionamento não inferior a 50%.
Qualquer que seja o modelo seguido estas escolas estão sujeitas à Inspecção-Geral de Educação. 
 
Os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo ministram várias modalidades e níveis de
ensino, incluindo a educação de adultos.  Não há diferenças de tratamento para a educação de
adultos, podendo, pois, ser ministrada quer em estabelecimentos de ensino particular com contratos
com o Estado, em que o adulto segue as mesmas regras estabelecidas para os restantes alunos ou
em escolas privadas em que o adulto paga integralmente a sua formação. As escolas particulares,
que não tenham estabelecido contratos, carecem sempre de autorização do Estado para funcionarem.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 16/94
Legislação: Decreto-Lei n.º 553/80
Legislação: Lei n.º 46/86

Eurybase - Portugal - (2006/07)

www.eurydice.org 183



Quadro 1: Oferta de cursos com dupla certificação (no ensino secundário) 

 

 2005/2006 2006/2007 

Aprendizagem   262 962

tecnológicos  402 127

profissionais  4501 135

CEF  132 711

Total  3272 8361

*Dados prelimiminares  

Fonte: Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação  

 

Quadro 2 : Centros Novas Oportunidades: número de adultos inscritos e total acumulado  

 

 2004 2005 2006 

Number registered  37 500 54952 77246 

Number registered (accumulated figures)  99 096 154048 231294 

Fonte: Agência Nacional para a Qualificação, 2007 

 

Table 3: Número de Centros Novas Oportunidades 

 

 2004 2005 2006 

Number of New Opportunities Centers 72 98 270 

 

Fonte: Agência Nacional para a Qualificação, 2007 

7.16.2. Temas em debate e futuros desenvolvimentos 
 
 
Não existem debates especificamente dedicados à educação e formação de adultos no ensino
privado, colocando-se as mesmas questões e desafios que se apontam para o ensino público. (Veja
7.2.).

 
7.17. Informação estatística
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8. PROFESSORES E PESSOAL DA EDUCAÇÃO (em
actualização)

 

 
 
Para mais informação, consulte as rubricas seguintes.

 
8.1. Formação inicial de professores
 
 
 
Para mais informação, consulte as rubricas seguintes.
 
Actualização da informação em curso. 

 
8.1.1. Resenha histórica 
 
 
Formação inicial no ensino superior politécnico 
 
A formação inicial dos professores do ensino primário (hoje, 1.º ciclo) foi legalmente contemplada,
pela  primeira  vez,  no Decreto  de 15 de Novembro de 1836 que aprovou o  Plano da Instrução
Primária. Nele se estabelecia que, nas capitais dos distritos, haveria uma escola de ensino mútuo que
seria simultaneamente escola de formação de professores. O diploma de 20 de Setembro de 1844
anula esta medida e cria estabelecimentos específicos para a habilitação daqueles professores, as
escolas normais de Lisboa e do Porto, com cursos de duração entre um e três anos. Contudo, estas
escolas não chegaram a ser instaladas. Só em 1862 entrou em funcionamento a Escola Normal
Primária do Distrito de Lisboa para o sexo masculino (Marvila) e, cinco anos depois, a Escola Normal
de Lisboa para o sexo feminino (Calvário). Em 1882, entraram em funcionamento as escolas normais
do Porto, uma para cada sexo. Em finais de Oitocentos, a estas quatro escolas vêm juntar-se outras
duas,  em  Coimbra,  e  são  criados,  na  sede  de  cada  distrito,  nas  escolas  de  ensino  primário
complementar,  Cursos  de  Habilitação  para  o  Magistério.
 
O exercício da função docente no ensino primário (hoje, 1.º ciclo) foi  o único a exigir,  de forma
constante, a formação inicial  como condição necessária para o seu desempenho. Durante a 1.ª
República, funcionaram cinco escolas normais (Lisboa, Porto, Coimbra e Ponta Delgada), que, em
1930, são substituídas por Escolas do Magistério Primário mantendo as características do ensino
normal republicano. Estas escolas são encerradas entre 1936 e 1942. A pressão da procura do
ensino leva à  sua reabertura,  com cursos  de dois  anos,  novo plano de estudos reduzido e  os
conteúdos de ensino modificados de acordo com a ideologia do Estado Novo. Modelo de formação
que vigorou até à década de 70. O plano de estudos foi ligeiramente reestruturado em 1960. Os
programas, aprovados pelo Decreto n.º 32 629, de 16 de Fevereiro de 1943, mantiveram-se sem
alterações até Outubro de 1974, quando se procedeu à reestruturação provisória das Escolas do
Magistério Primário.
 
Em 1977, em substituição destas Escolas são criadas as Escolas Superiores de Educação (ESE),
integradas no "ensino superior de curta duração" (Decreto-Lei n.º 427-B/77, de 14 de Outubro) que,
dois anos depois, altera a designação para ensino superior politécnico" (Decreto-Lei n.º 513-T/79, de
26 de Dezembro). As ESE ficam, assim, inseridas no sistema nacional de ensino superior, conferindo
o  grau  de  bacharel  aos  novos  professores  dos  dois  primeiros  ciclos  do  ensino  básico  e  aos
educadores  de  infância.  O  grau  de  licenciado  nas  ESE  vem  a  ser  instituído  em  1997.  
 
Até à criação das ESE, a formação inicial de professores do 2.° ciclo do ensino básico decorreu num
quadro diversificado de modelos e de instituições. 
 
Formação inicial no ensino superior universitário 
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Data de 1911 a criação nas Universidades de Coimbra e Lisboa das escolas normais Superiores,
anexas às respectivas Faculdades de Letras e Ciências, destinadas à formação dos professores do
ensino pós-primário (Decreto de 21 de Maio) e que proporcionavam formação num campo científico
específico e na área das ciências da educação e prática pedagógica.
 
Entrando em funcionamento no ano lectivo de 1915-1916 foram extintas em 1930 (Decreto n.º 18 973,
de  16  de  Outubro).  A  partir  de  então,  foi  adoptada  uma  nova  estrutura  que  se  manteria  por
praticamente  três  décadas:  formação  científica  e  cultura  pedagógica  –  Curso  de  Ciências
Pedagógicas – adquiridas nas Faculdades de Letras das Universidades de Lisboa, Coimbra e Porto e
prática pedagógica – estágio de 2 anos – realizada nos liceus normais de Lisboa, Porto e Coimbra e
nas escolas técnico -profissionais designadas para o efeito.
 
O ingresso no estágio estava condicionado a um exame de admissão e as reduzidas vagas podiam
não ser preenchidas. Os 2 anos de estágio, não remunerado, culminavam no Exame de Estado.
 
O ritmo de crescimento da procura de ensino levou à criação de outras vias de formação inicial de
professores do ensino pós -primário. São criados em 1971 os ramos de Formação Educacional das
Faculdades de Ciências, que procuram a integração das três componentes da formação e definem
novos objectivos para o estágio pedagógico dos seus alunos (Decreto n.º 443/71, de 23 de Outubro).
 
A partir de 1974, outras alterações se foram produzindo: redução do tempo de estágio para 1 ano,
multiplicação dos centros onde ele se realizava, extinção do Curso de Ciências Pedagógicas e do
Exame de Estado e possibilidade de profissionalização em exercício para os professores com a
formação  académica  legalmente  estabelecida  para  o  grau  de  ensino  em  que  exercem  a  sua
actividade  docente.
 
Um novo regime de profissionalização em exercício foi criado em 1979. As componentes de formação
centravam-se em 3 áreas – a turma, a escola e o sistema educativo – procurando-se, com este
modelo, articular a formação inicial  com a formação contínua.
 
No ano de 1985, altera-se uma vez mais o quadro de profissionalização dos professores quer no que
respeita às instituições responsáveis por essa formação quer quanto aos professores em expectativa
de formação.
 
Em 1997, de acordo com a alteração à Lei de Bases legalmente estabelecida, ficou determinado que
a formação inicial dos professores do ensino secundário se realiza em estabelecimentos de ensino
universitário, enquanto os novos professores destinados ao 3.º ciclo do ensino básico podem também
adquirir essa formação nas escolas superiores de educação.
 
Legislação: Decreto n.º 18 973/30
Legislação: Decreto-Lei n.º 427-B/77
 
8.1.1.1. Educação Pré-escolar e ensino básico 
 
 
A formação  inicial  dos  educadores  de  infância  e  dos  professores  dos  ensino  básico  e  ensino
secundário compreende uma componente científica e uma componente pedagógica orientadas para a
obtenção de uma qualificação profissional específica, adquirida através da frequência de cursos
superiores conferentes do grau de licenciado, conforme estabeleceu em 1997 a Lei n.º 115/97, de 19
de Setembro, que alterou, neste aspecto, a redacção anterior da Lei de Bases do Sistema Educativo,
de 1986 (Lei n.º 46/86). 
 
De acordo com a nova redacção da Lei de Bases dada pela Lei n.º 49/05, de 30 de Agosto (Art. 34.º)
"a formação dos educadores de infância e dos professores dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico
realiza-se em escolas superiores de educação e em estabelecimentos de ensino universitário."
 
Legislação: Lei n.º 115/97
Legislação: Lei n.º 46/86
Legislação: Lei n.º 49/05
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8.1.1.2. Ensino secundário 
 
 
A formação de professores do ensino secundário só pode realizar-se em estabelecimentos de ensino
universitário. 
 
A qualificação profissional dos professores do ensino secundário pode ainda adquirir-se através de
cursos  de  licenciatura  que  assegurem  a  formação  científica  na  área  de  docência  respectiva,
complementada  por  formação  pedagógica  adequada.
 
8.1.1.3. Professores em educação especial 
 
 
A qualificação profissional dos professores de disciplinas de natureza profissional, vocacional ou
artística dos ensino básico e ensino secundário pode ser adquirida através de cursos de licenciatura
que asseguram a formação na área disciplinar respectiva, complementada por formação pedagógica
adequada.
 
Adquirem qualificação para a  docência  em educação especial  os  educadores de infância  e  os
professores do ensino básico e do ensino secundário com prática de educação no ensino regular ou
especial  que obtenham aproveitamento em cursos especialmente vocacionados para o efeito e
realizados em estabelecimentos de ensino superior. Com o Decreto-Lei n.º 95/97, de 23 de Abril, a
formação específica de professores de educação especial é assegurada pelas instituições de ensino
superior que disponham de recursos neste domínio. Estes cursos qualificam "para o exercício de
funções  de  apoio,  de  acompanhamento  e  de  integração  socioeducativa  de  indivíduos  com
necessidades educativas especiais". Só podem candidatar-se a estes cursos educadores de infância,
docentes profissionalizados do ensino básico ou docentes profissionalizados do ensino secundário,
com, pelo menos, cinco anos de serviço docente. Estes cursos não poderão ter uma duração inferior a
250 horas lectivas, devendo incluir uma componente de formação geral na área das ciências da
educação (20%), uma componente de formação específica na área da educação especial (60%) e
uma componente de formação orientada para a elaboração, desenvolvimento e avaliação de um
projecto na área da educação especial (20%).
 
Nas  instituições  de  ensino  superior  podem  ainda  ser  realizados  outros  cursos  de  formação
especializada; Administração Escolar e Educacional; Animação Sociocultural; Orientação Educativa;
Organização e Desenvolvimento Curricular; Supervisão Pedagógica e Formação de Formadores;
Gestão e Animação da Formação; Comunicação educacional e Gestão de Informação; Inspecção da
Educação.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 95/97

 
8.1.2. Temas em debate e futuros desenvolvimentos 
 
 
Tendo em consideração algumas intervenções e alguns testemunhos, o Processo de Bolonha poderá
trazer profundas alterações aos cursos de formação inicial de professores, implicando a introdução de
uma matriz comum de formação para todos os níveis e ciclos de ensino. 
 
Uma formação de qualidade deve incluir os elementos essenciais de uma formação educacional geral
e  específica,  uma formação prática e com iniciação à investigação educacional.  No quadro de
Bolonha o 1.º ciclo de estudos superiores representa uma etapa de formação sem especialização com
uma duração que tendencialmente deverá ser de três anos. O 2.º ciclo que tudo indica que será de
dois anos permitirá qualificar profissionalmente os docentes para os diferentes ciclos de educação e
ensino. 
 
O objectivo deste modelo de formação inicial de professores consiste em proporcionar uma formação
educacional geral e específica, uma formação prática e uma iniciação à investigação educacional que
facilite uma possível mudança de opção a meio do percurso do estudante. 
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8.1.3. Quadro legislativo específico 
 
 
A formação inicial de educadores de infância e de professores dos ensino básico e ensino secundário
obedece ao seguinte quadro legislativo de base:

Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, alterada pela Lei n.º
115/97, de 19 de Setembro e pela Lei n.º 49/05, de 30 de Agosto), que estabelece os princípios
enformadores de todo o sistema de formação de professores;
Decreto-Lei n.º 344/89, 11 de Outubro, que estabelece o Ordenamento Jurídico da Formação
Inicial e Contínua dos educadores de infância e dos professores dos ensino básico e ensino
secundário;
Decreto-Lei n.º 290/98, de 17 de Setembro, que aprova a Lei Orgânica do Instituto Nacional de
Acreditação da Formação de Professores, INAFOP.
A  criação,  em  1998,  do  Instituto  Nacional  de  Acreditação  da  Formação  de  Professores
(INAFOP) teve o propósito de introduzir mecanismos de regulação externa nos processos de
formação, até aí competência quase exclusiva das instituições de ensino superior, no quadro da
sua  autonomia  científica  e  pedagógica.  Posteriores  deliberações  do  INAFOP  (e.g.:  a
Deliberação n.º 1409/00, de 16 de Novembro, que aprovou o regulamento do processo de
acreditação dos cursos de formação inicial de professores e educadores; ou, a Deliberação n.º
1488/00, de 15 de Dezembro, que estabeleceu os padrões de qualidade da formação inicial de
professores) confirmava o importante papel que este Instituto pretendia desempenhar no futuro
na definição do quadro legislativo da formação inicial de professores. O INAFOP foi extinto pelo
n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 16-A/02, de 31 de Maio.

 
Com a publicação do Decreto-Lei n.º 208/02, de 17 de Outubro, que aprova a orgânica do Ministério
da Educação, as competências do Instituto Nacional de Acreditação da Formação de Professores
(INAFOP) relativas ao sistema de acreditação da formação inicial de professores, regulado pelo
Decreto-Lei n.º 194/99, de 7 de Junho, são assumidas pela Direcção-Geral dos Recursos Humanos
da Educação (DGRHE).
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 290/98
Legislação: Decreto-Lei n.º 344/90
Legislação: Deliberação n.º 1 409/00
Legislação: Deliberação n.º 1 488/00
Legislação: Lei n.º 115/97
Legislação: Lei n.º 16-A/02
Legislação: Lei n.º 46/86
Legislação: Lei n.º 49/05
 
Instituições: Direcção-Geral dos Recursos Humanos da Educação (DGRHE)
Instituições: Ministério da Educação (ME)

 
8.1.4. Instituições, níveis e modelos de formação 
 
 
A criação de cursos de formação inicial de professores nas universidades públicas é da exclusiva
competência destas, através dos seus órgãos próprios de governo (em geral, o Senado) e nos termos
do definido na lei. Ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) apenas compete o
registo dos cursos criados e a verificação de conformidade com a lei.
 
No ensino universitário privado e no ensino superior politécnico público e privado a decisão final sobre
a criação de um curso é do Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior (MCTES), através
de publicação de um acto legislativo (Portaria).
 
A criação, em 1998, do INAFOP veio estabelecer um regime de acreditação periódica de todos os
cursos existentes, universitários ou politécnicos, públicos ou privados, e uma acreditação prévia de
todos os novos cursos. A não acreditação dos cursos pelo INAFOP determinava a não autorização de
abertura  de novos cursos  e  o  encerramento,  após um determinado prazo para  superação dos
problemas detectados,  dos  cursos  em funcionamento.  
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Pretendia-se, com este processo, que só os cursos acreditados pelo INAFOP certificassem para a
docência na educação pré-escolar e nos ensino básico e ensino secundário.  Com a publicação
Decreto-Lei n.º 208/02, de 17 de Outubro, que aprova a orgânica do Ministério da Educação, esta
competência é assumida pela Direcção-Geral dos Recursos Humanos da Educação (DGRHE).
 
Instituições: Direcção-Geral dos Recursos Humanos da Educação (DGRHE)
Instituições: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES)
Instituições: Ministério da Educação (ME)
 
8.1.4.1. Educação pré-escolar e ensino básico 
 
 
Formação no ensino superior politécnico  
 
As escolas superiores de educação são instituições integradas no ensino superior politécnico, em
geral integradas em institutos politécnicos que englobam outras escolas ou institutos de outras áreas
do conhecimento e da formação profissional. 
 
Actualmente encontravam-se em funcionamento 14 ESE públicas e 16 privadas. 
 
8.1.4.2. Ensino secundário e ensino superior 
 
 
Formação no ensino superior universitário 
 
Existem em Portugal 13 universidades públicas e a Universidade Aberta, onde funcionam cursos de
formação inicial de professores. 
 
Na Universidade Católica e em 7 universidades privadas funcionam igualmente cursos de formação
inicial de professores. 
 
Modelos de formação 
 
A  formação  inicial  de  educadores  de  infância  e  dos  professores  dos  ensino  básico  e  ensino
secundário assenta em metodologias tão próximas quanto possível  das que aos educadores e
professores virão a utilizar  na sua prática educativa e docente.  
 
A formação inicial  que se realiza nas ESE faz-se através de um modelo curricular integrado de
componentes teórico-prática e prática pedagógica ao longo do curso.
 
O Decreto-Lei n.º 121/05, de 26 de Julho, veio enunciar alguns princípios orientadores dos estágios
pedagógicos das licenciaturas do ramo de formação educacional  e das licenciaturas em ensino.
Neste  domínio  a  Portaria  n.º  1097/05,  de  21  de  Outubro,  define  que  o  estágio  pedagógico  se
concretiza através da modalidade de prática pedagógica supervisionada, que se realiza nas turmas
atribuídas ao orientador da escola.
 
A componente de Ciências de Educação, na profissionalização em serviço, desenvolve-se durante o
1.º  ano. No 2.º  ano, os docentes que não tenham 6 anos de serviço completo realizam a parte
pedagógica  composta  pela  elaboração  do  projecto  de  formação  e  acção  pedagógica  que  é
desenvolvido na escola com a supervisão de um professor de uma Instituição do Ensino Superior e
por um professor (da respectiva escola) acompanhante à profissionalização.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 121/05
Legislação: Portaria n.º 1 097/05

 
8.1.5. Condições de admissão 
 
 
Têm acesso ao ensino superior universitário os indivíduos habilitados com um curso secundário ou
equivalente que, cumulativamente, façam prova especialmente adequada de capacidade para a sua
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frequência. 
 
Podem também ingressar no ensino superior universitário os indivíduos maiores de 23 anos que, sem
curso secundário, façam prova especialmente adequada de capacidade para a sua frequência aos
quais é reconhecido pela Instituição de Ensino Superior conhecimentos e competências de acesso].

 
8.1.6. Programa de estudos, vias e especialização 
 
 
Para mais informação, consulte as rubricas seguintes.
 
8.1.6.1. Educação pré-escolar e ensino básico 
 
 
Formação no ensino superior politécnico  
 
As ESE promovem os seguintes cursos de formação inicial de professores em reformulação pela
implementação do processo de Bolonha:

cursos de formação inicial de educadores de infância;
cursos de formação inicial de professores do 1.º ciclo do ensino básico;
cursos de formação inicial de professores do 2.º e do 3.º ciclos do ensino básico, desdobrados
nas variantes correspondentes às disciplinas e áreas curriculares destes ciclos.

 
As ESE podem promover ainda:

cursos de complemento de formação, visando a aquisição do grau de licenciado, por parte de
educadores de infância e titulares do curso de professor do 1.º ciclo do ensino básico, bem
como por parte de professores dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário;
cursos de especialização, a nível de formação inicial, de complemento de formação ou de pós-
graduação e mestrados.

 
O Decreto-Lei n.º 344/89, 11 de Outubro em reformulação com o processo de Bolonha que estabelece
o ordenamento jurídico da formação de professores,  define,  como segue,  as componentes dos
diferentes cursos de formação inicial, cuja carga horária varia de acordo com a natureza do curso:

formação pessoal, social, cultural, científica, tecnológica, técnica ou artística;
ciências da educação;
prática  pedagógica,  orientada  pela  instituição  formadora,  consistindo  em  actividades
diferenciadas a realizar ao longo do curso, e que, na fase final,  pode assumir a forma de
estágio.

 
Legislação: Decreto-Lei  n.º  344/89
 
8.1.6.2. Ensino secundário e ensino superior 
 
 
Formação no ensino superior universitário 
 
Na formação inicial de professores do ensino secundário a formação cultural e científica na respectiva
especialidade terá no máximo 80% da carga horária total. 
 
A carga horária total das disciplinas, seminários e actividades que integram o plano de estudos dos
cursos de formação inicial dos educadores de infância e dos professores do ensino básico e ensino
secundário são parte integrante dos documentos legais de criação dos respectivos cursos.
 
A formação pedagógica dos professores das disciplinas vocacionais, profissionais ou artísticas terá
uma composição semelhante à anteriormente indicada.
 
Aos docentes em exercício, ainda não profissionalizados, portadores de uma habilitação científica,
profissional,  vocacional  ou artística  adequada,  o  Ministério  da Educação assegura a  formação
pedagógico -didáctica necessária à aquisição de qualificação profissional, considerada nos diplomas
legais como uma modalidade de formação inicial.
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Os docentes com menos de 6 anos de serviço seguem um ciclo de dois anos de formação em dois
blocos  (ciências  da  educação  +  acompanhamento  pedagógico),  assegurado  pelas  ESE  –
profissionalização em exercício. Estas escolas formam ainda professores de grupos de docência não
contemplados pela Universidade Aberta, na área das ciências da educação.
 
Os Cursos de Complemento de Formação Científica e Pedagógica para a aquisição do grau de
licenciado,  definidos  por  diploma legal  de  1998 (Decreto-Lei  n.º  255/98,  de  11 de Agosto),  na
sequência da alteração à Lei de Bases no que respeita à habilitação para a docência por parte de
educadores de infância, de professores do ensino básico e do ensino secundário têm uma carga
horária não inferior a 45 unidades de crédito. 
 
Estes cursos visam assegurar quer um complemento de formação científica e pedagógica em áreas
directamente relacionadas com a docência, quer a qualificação para o exercício de outras funções
educativas. 
 
O plano de estudos dos cursos de complemento de formação científica e pedagógica integra três
componentes:  seminário,  projecto  ou  desenvolvimento  experimental  nos  domínios  do  sistema
educativo e da escola; formação específica na área disciplinar, com pelo menos 75% do total de
unidades de crédito e uma componente de formação cultural e social. 
 
O plano de estudos dos cursos de qualificação para o exercício  de outras funções educativas,
reguladas pelo Decreto-Lei n.º 95/97, de 23 de Abril,  que visam também a aquisição do grau de
licenciado, integra as seguintes componentes:

formação geral  em ciências da educação, com não mais de 20% do total  de unidades de
crédito;
formação específica na área de especialização respectiva, com não menos de 60% do total de
unidades de crédito;
formação orientada para o desenvolvimento de projecto na área de especialização.

 
Muito embora a Lei de Bases do Sistema Educativo estabeleça que os planos curriculares do ensino
superior  são  da  responsabilidade  de  cada  uma  das  instituições  de  ensino  que  ministram  os
respectivos cursos, de acordo com legislação de 1989, a estrutura curricular dos cursos de formação
inicial dos professores do 3.º ciclo do ensino básico e dos professores do ensino secundário incluirá:

uma componente de formação pessoal,  social,  cultural,  científica,  tecnológica,  técnica ou
artística;
uma componente de ciências de educação;
uma componente de prática pedagógica, orientada pela instituição formadora.

 
A componente de formação cultural e científica na respectiva especialidade assume maior relevo na
formação inicial de professores do ensino secundário, não devendo, contudo, ultrapassar os 80% da
carga horária total. Uma proporção diferente pode ocorrer nos modelos de formação que exijam uma
licenciatura científica para admissão à frequência da componente pedagógica.
 
Aos docentes em exercício, ainda não profissionalizados, portadores de uma habilitação científica,
profissional,  vocacional  ou artística  adequada,  o  Ministério  da Educação assegura a  formação
pedagógico-didáctica necessária à aquisição de qualificação profissional, considerada nos diplomas
legais como uma modalidade de formação inicial.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 255/98
Legislação: Decreto-Lei n.º 95/97
 
Instituições: Ministério da Educação (ME)

 
8.1.7. Avaliação, certificados 
 
 
O  regime  de  avaliação  é  regulamentado  pelo  órgão  próprio  de  cada  instituição  ao  abrigo  da
autonomia  pedagógica  de  que  usufruem  os  estabelecimentos  de  ensino  superior.  
 
Há, contudo, alguns princípios seguidos em comum:
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a avaliação assumirá a forma mais adequada à natureza de cada disciplina e/ou actividade,
uma vez que todas elas são de frequência e avaliação obrigatórias;
é aos docentes responsáveis pelo ensino que cabe a tarefa de avaliação;
as actividades de prática pedagógica que se desenrolam ao longo do curso podem ser objecto
de  avaliação  qualitativa;  no  final  do  curso  ser-lhes-á  atribuída  uma  classificação  global
quantitativa.

 
As ESE concedem o grau de licenciatura aos educadores de infância e aos professores dos 1.º, 2.º e
3.º ciclos do ensino básico que obtenham aprovação nos respectivos cursos de formação inicial.
 
Até à regulamentação legislativa, decorrente da alteração de 1997 à Lei de Bases, neste domínio, as
universidades concedem os seguintes diplomas:

licenciatura em ensino aos professores do 3.° ciclo do ensino básico;
licenciatura em ensino aos professores do ensino secundário;
licenciaturas do ramo de formação educacional (3.° ciclo e ensino secundário).

 
As licenciaturas em ensino devem mencionar as áreas disciplinares, grupos ou disciplinas que o
professor deve leccionar.

 
8.1.8. Vias de formação alternativas 
 
 
Aos docentes em exercício, ainda não profissionalizados, portadores de uma habilitação científica,
profissional,  vocacional  ou artística  adequada,  o  Ministério  da Educação assegura a  formação
pedagógico -didáctica necessária à aquisição de qualificação profissional, considerada nos diplomas
legais como uma modalidade de formação inicial.
 
Os docentes com menos de 6 anos de serviço seguem um ciclo de dois anos de formação em dois
blocos  (ciências  da  educação  +  acompanhamento  pedagógico),  assegurado  pelas  ESE  –
profissionalização em exercício. Estas escolas formam ainda professores de grupos de docência não
contemplados pela Universidade Aberta, na área das ciências da educação.
 
Encontram-se em funcionamento Cursos de Complemento de Formação Científica e Pedagógica para
a aquisição do grau de licenciado, definidos por diploma legal de 1998 (Decreto-Lei n.º 255/98, de 11
de Agosto), na sequência da alteração à Lei de Bases no que respeita à habilitação para a docência
por parte de educadores de infância, de professores do ensino básico e do ensino secundário, com
uma carga horária não inferior a 45 unidades de crédito. 
 
Estes cursos visam assegurar quer um complemento de formação científica e pedagógica em áreas
directamente relacionadas com a docência, quer a qualificação para o exercício de outras funções
educativas.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 255/98

 
8.2. Condições de serviço dos professores
 
 
 
As condições de serviço dos professores são determinadas, por norma constitucional e prática depois
da Revolução Portuguesa de 1974, após negociação com as respectivas associações sindicais. 
 
As condições de serviço dos professores dos ensino básico e ensino secundário públicos e da
educação  pré-escolar  são  reguladas,  no  plano  geral,  pelo  Estatuto  de  Carreira,  diploma legal
publicados nas décadas de 90 depois de uma disputada negociação com as associações sindicais
dos professores.
 
As condições de serviço dos professores do ensino superior público são reguladas, no plano geral,
pelos respectivos Estatutos de Carreira, diplomas legais publicados nas décadas de 80 e 90 depois
de uma disputada negociação com as associações sindicais dos professores.
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Os  professores  do  ensino  superior  politécnico  e  ensino  superior  universitário  a  trabalhar  em
estabelecimentos de ensino particular, cooperativo ou concordatário (Universidade Católica) não
possuem qualquer instrumento de regulamentação colectiva, sendo as respectivas condições de
serviço determinadas a nível de estabelecimento.
 
No ensino superior, a gestão do pessoal faz parte das competências autonómicas das universidades
e institutos politécnicos.
 
No ensino particular e cooperativo, em todos os níveis e sectores, a gestão do pessoal é feita pelas
respectivas entidades instituidoras, estando sujeitas a uma dupla actividade inspectiva, Inspecção-
Geral de Educação e Inspecção-Geral do Trabalho.

 
8.2.1. Resenha histórica 
 
 
Para mais informação, consulte as rubricas seguintes.
 
8.2.1.1. Educação pré-escolar e ensinos básicos e secundário 
 
 
Em Portugal, a profissionalização da actividade docente constituiu um processo muito longo.
 
A primeira fase deste processo teve início na segunda metade do século XVIII, com as duas grandes
reformas de 1759 e 1772,  devidas ao Marquês de Pombal  e  que corresponderam ao início  da
estatização dos ensinos primário e secundário. Ao longo de Oitocentos, na prática, ainda que tenham
sido publicados diversos diplomas normativos incidindo no estatuto socioprofissional dos docentes,
essas determinações não tinham aplicação. Em princípios do século XX, com a implantação do
regime republicano, os professores exigem, insistentemente, a publicação de um Estatuto Profissional
do Professor. Não conseguem, todavia, ver concretizada esta sua aspiração; a profissão docente até
à década de 80 rege-se por uma legislação dispersa, que se altera com frequência e susceptível de
interpretações e aplicações diversas.
 
A Lei de Bases do Sistema Educativo, de 1986, define os princípios gerais das carreiras do pessoal
docente e de outros profissionais da educação, reconhecendo aos "educadores, professores e outros
profissionais  da educação (...)  a  retribuição e carreira  compatíveis  com as suas habilitações e
responsabilidades profissionais,  sociais  e  culturais".
 
Os aspectos mais relevantes estatuídos pela Lei,  no que se refere às condições de serviço dos
professores, prendem-se com a definição de novos princípios relativos à progressão na carreira em
articulação com a avaliação de toda a actividade desenvolvida - individualmente ou em grupo - no
estabelecimento  de  ensino  e  na  comunidade  em que  este  se  integra,  e,  ainda,  em função  da
aquisição  de  qualificações  profissionais,  pedagógicas  e  científicas.
 
Em  1989,  são  aprovadas  as  escalas  indiciárias  bem  como  as  remunerações  dos  docentes,
acompanhadas das normas de estrutura da nova carreira. No entanto, as condições de serviço dos
professores do ensino não superior foram substancialmente alteradas mediante a publicação do
Estatuto da Carreira Docente dos educadores de infância e dos Professores dos Ensino Básico e
Ensino Secundário, em 1990. 
 
Já em 1995, e considerada a necessidade de fixar habilitações científicas para a docência sem a
componente de formação profissional, para ocorrer a carências temporárias do sistema de formação
inicial  de  professores  para  os  2.º  e  3.º  ciclos  do ensino básico  e  do ensino secundário,  foram
estabelecidos requisitos mínimos para que um curso de ensino superior seja reconhecido como
habilitação para a docência nestes níveis de ensino, tendo, em 1996, sido alargado o elenco de
habilitações fixadas com a inclusão de novos cursos, que é anualmente actualizado.
 
Legislação do mesmo ano prevê a concessão de condições, que se traduzem nomeadamente na
redução do horário lectivo semanal, aos professores que pretendam realizar cursos de complemento
de habilitações com o objectivo da obtenção de um diploma de licenciatura em ensino.
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Um normativo  de  1998,  por  seu  turno,  estabelece  as  regras  administrativas  a  que  obedece  a
contratação  do  pessoal  que  assegura  o  exercício  transitório  de  funções  docentes.  
 
As condições de serviço dos professores dos ensino básico e ensino secundário e da educação pré-
escolar, a prestar serviço em estabelecimentos tutelados pelo Ministério da Educação, são reguladas,
no plano geral, pelo Estatuto de Carreira, publicado em 1990 e alterado em 1997, 1998 e 2005. O
Estatuto da Carreira dos educadores de infância e dos Professores dos Ensino Básico e Ensino
Secundário, foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º
105/97, de 29 de Abril, Decreto-Lei n.º 1/98, de 2 de Janeiro, Decreto-Lei n.º 121/05, de 26 de Julho e
pelo Decreto-Lei n.º 229/05, de 29 de Dezembro. 
 
As condições de serviço dos professores dos ensino básico e ensino secundário e dos educadores de
infância a trabalhar em estabelecimentos particulares e cooperativos são reguladas pelo Contrato
Colectivo de Trabalho negociado entre as associações representativas das entidades patronais e as
associações sindicais de professores que, em geral, segue o que se encontra legislado para o ensino
público.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 1/98
Legislação: Decreto-Lei n.º 105/97
Legislação: Decreto-Lei n.º 121/05
Legislação: Decreto-Lei n.º 139-A/90
Legislação: Decreto-Lei n.º 229/05
 
8.2.1.2. Ensino Superior 
 
 
Recorrendo unicamente à evolução recente é de referir que as condições de serviço dos professores
do ensino público estão, em geral, reguladas pelos respectivos Estatutos de Carreira, a saber:

Estatuto da Carreira do Pessoal do ensino superior politécnico, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
185/81, de 1 de Julho;
Estatuto da Carreira Docente Universitária, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 448/79, de 13 de
Novembro, alterado pela Lei n.º 19/80, de 16 de Julho.

 
No ensino superior particular e cooperativo, incluindo na Universidade Católica, não existe qualquer
instrumento geral  de contratação, pelo que as condições de serviço são definidas ao nível  dos
estabelecimentos de ensino.
 
Neste momento encontra-se em debate com os parceiros interessados a revisão dos Estatutos de
Carreira do Ensino Superior, com a preocupação de os ajustar às novas premissas e desafios que se
colocam a este nível de ensino atendendo, nomeadamente ao quadro emergente no âmbito da União
Europeia.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 448/79
Legislação: Lei n.º 19/80
Legislação: Decreto-Lei n.º 185/81

 
8.2.2. Temas em debate e futuros desenvolvimentos 
 
 
Nos últimos dois anos, tem-se verificado um forte aumento do número de docentes sem colocação
nas escolas. A questão coloca-se na reconsideração da empregabilidade de alguns dos cursos de
formação inicial de professores. 
 
Algumas manifestações de sindicatos de professores apontam para a avaliação do processo de
concurso e de colocação dos professores. 
 
Relativamente  ao  ano  passado,  estima-se  um  aumento  de  30%  no  universo  de  professores
desempregados,  o que corresponderia a de 40 mil  docentes no desemprego. Pretende-se uma
urgente  alteração nos modelos  de formação inicial  e  contínua,  a  difusão de uma avaliação do
desempenho dos docentes feita por pares e não órgãos unipessoais ou especialmente contratados
para este efeito. 
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8.2.3. Quadro legislativo específico 
 
 
Para mais informação, consulte as rubricas seguintes.
 
8.2.3.1. Educação pré-escolar e ensinos básicos e secundário 
 
 
As condições de serviço dos educadores de infância e dos professores dos ensino básico e ensino
secundário públicos estão, em geral, reguladas pelo respectivo Estatuto de Carreira, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 105/97, de 29 de Abril e pelo
Decreto-Lei n.º 229/05, de 29 de Dezembro. (Já se encontra no ponto 8.2.1.1.)
 
O Estatuto de Carreira é complementado por diversa legislação específica que regulamenta aspectos
particulares  das  condições  de  serviço  (definição  das  habilitações  para  a  docência,  regime de
contratação e de quadros docentes, avaliação do desempenho, regime de faltas, férias e licenças,
etc.).
 
Os professores dos ensino básico e ensino secundário e os educadores de infância a trabalhar em
estabelecimentos de ensino particular e cooperativo têm as suas condições de serviço reguladas pelo
respectivo Contrato Colectivo de Trabalho, que, em geral, segue o que se encontra legislado para o
ensino público.
 
Em 2003, em articulação com as reformas introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 208/02, de 17 de Outubro,
foi aprovado o Decreto-Lei n.º 35/03, de 27 de Fevereiro, alterado pelo Decretos-Lei n.º 18/04, de 17
de Janeiro, n.º 209/04, de 20 de Agosto e n.º 20/05, de 19 de Janeiro, estabelece o novo regime
jurídico  do  concurso  e  contratação  do  pessoal  docente.  A  reforma  do  modelo  de  selecção  e
recrutamento dos docentes da educação pré-escolar  e  dos ensino básico e ensino secundário
apresenta cinco objectivos:

promover a estabilidade do corpo docente nas escolas com vista a regular funcionamento de
cada ano lectivo;
afectar  de  forma  mais  racional  os  docentes  já  pertencentes  ao  sistema  educativo,  com
valorização da qualificação profissional;
incrementar a transparência da oferta de emprego e dos processos de colocação dos docentes
nas escolas, promovendo uma maior justiça e um mais adequado equilíbrio de todo o sistema
de colocações;
desburocratizar e simplificar os procedimentos de concurso, com promoção da autonomia real
das escolas;
melhorar a qualidade do funcionamento do sistema educativo em particular a qualidade das
aprendizagens.

 
Legislação: Decreto-Lei n.º 105/97
Legislação: Decreto-Lei n.º 139-A/90
Legislação: Decreto-Lei n.º 18/04
Legislação: Decreto-Lei n.º 209/04
 
8.2.3.2. Ensino superior 
 
 
As condições de serviço dos professores do ensino superior público estão, em geral, reguladas pelos
respectivos Estatutos de Carreira, a saber:

Estatuto da Carreira do Pessoal do ensino superior politécnico, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
185/81, de 1 de Julho;
Estatuto da Carreira Docente Universitária, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 448/79, de 13 de
Novembro, alterado pela Lei n.º 19/80, de 16 de Julho.

 
Em geral,  os Estatutos de Carreira são complementados por  diversa legislação específica que
regulamenta aspectos particulares das condições de serviço (definição das habilitações para a
docência, regime de contratação e de quadros docentes, avaliação do desempenho, regime de faltas,
férias e licenças, etc.).
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No ensino superior particular e cooperativo, incluindo na Universidade Católica, não existe qualquer
instrumento geral  de contratação, pelo que as condições de serviço são definidas ao nível  dos
estabelecimentos de ensino.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 185/81
Legislação: Decreto-Lei n.º 448/79
Legislação: Lei n.º 19/80

 
8.2.4. Políticas de planeamento 
 
 
Para o ensino público, o órgão de administração, a nível nacional, para as condições de serviço dos
professores dos ensino básico e ensino secundário e dos educadores de infância era a Direcção-
Geral  da Administração Educativa (DGAE), a quem incumbia assegurar a gestão integrada dos
recursos humanos.  Com a publicação Decreto-Lei  n.º  208/02,  de 17 de Outubro,  que aprova a
orgânica do Ministério da Educação, esta competência é assumida pela Direcção-Geral dos Recursos
Humanos da Educação (DGRHE), com funções de concepção das políticas de desenvolvimento dos
recursos humanos, docentes e não docentes, das escolas e de apoio técnico -normativo à formulação
das mesmas, bem como funções de coordenação da execução dessas políticas e de gestão do
pessoal docente e não docente das escolas, sem prejuízo das competências atribuídas por lei nesta
matéria às autarquias locais e aos órgãos de direcção das escolas. 
 
Com a publicação Decreto-Lei n.º 208/02, de 17 de Outubro, que aprova a orgânica do Ministério da
Educação, às Direcções Regionais de Educação incumbe, no âmbito das circunscrições territoriais
respectivas,  gerir  os  recursos  humanos  das  escolas,  nos  termos  da  desconcentração  das
competências da DGRHE em cada momento em vigor e das delegações de competências no director
regional de educação respectivo, sem prejuízo das competências dos órgãos de gestão das escolas e
das autarquias.
 
No ensino particular e cooperativo, em todos os níveis e sectores, a gestão do pessoal é feita pelas
respectivas entidades instituidoras, estando sujeitas a uma dupla actividade inspectiva, Inspecção-
Geral de Educação e Inspecção-Geral do Trabalho.
 
Instituições: Direcção-Geral dos Recursos Humanos da Educação (DGRHE)
Instituições: Inspecção-Geral da Educação (IGE)
Instituições: Ministério da Educação (ME)

 
8.2.5. Acesso à profissão 
 
 
Para mais informação, consulte as rubricas seguintes.
 
8.2.5.1. Educação pré-escolar e ensinos básico e secundário 
 
 
O acesso à profissão docente nos ensino básico e ensino secundário e na educação pré-escolar
públicos  faz-se  por  concurso  nacional.  São  requisitos  básicos  para  admissão  a  concurso  de
provimento:  

possuir nacionalidade portuguesa ou de país que, por força de acto normativo da Comunidade
Europeia,  convenção internacional  ou lei  especial,  tenha acesso ao exercício  de funções
públicas em Portugal;
possuir as habilitações legalmente exigidas;
ter cumprido os deveres militares ou de serviço público, quando obrigatório;
não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para o exercício das funções a
que se candidata;
possuir a robustez física, o perfil psíquico e as características de personalidade indispensáveis
ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.
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O concurso de provimento visa o preenchimento de lugares em quadros de escola ou de quadros de
zona pedagógica.
 
Os docentes colocados em quadros de zona pedagógica são opositores a concurso de afectação, o
qual visa a colocação em escolas da zona para acorrer a necessidades cuja duração se preveja
anual.
 
As escolas podem contratar docentes, designadamente em certas áreas vocacionais ou profissionais,
embora o façam em estreita ligação com as Direcções Regionais de Educação.
 
No ensino particular e cooperativo, incluindo nos estabelecimentos abrangidos pela Concordata com a
Santa Sé, faz-se de acordo com normas fixadas por cada instituição, salvaguardando as qualificações
exigidas legalmente.
 
8.2.5.2. Ensino superior 
 
 
O recrutamento do pessoal docente para o ensino superior é feito mediante concurso documental. 
 
As  categorias  da  carreira  docente  no  ensino  superior  universitário  são:  professor  catedrático,
professor  associado,  professor  auxiliar,  assistente  e  assistente  estagiário.
 
Além das categorias referidas, podem ainda exercer funções docentes, como pessoal contratado:
professores convidados; professores visitantes; assistentes convidados; leitores e monitores.
 
As  quatro  primeiras  designações  aplicam-se  a  individualidades  nacionais  ou  estrangeiras,  de
reconhecida competência pedagógica ou profissional, cuja colaboração se revista de interesse e
necessidade para a instituição universitária em causa.
 
Os monitores são profissionais qualificados, com curso superior ou alunos dos dois últimos anos do
curso.
 
O recrutamento dos docentes acima referidos obedece aos seguintes processos e requisitos:

os professores catedráticos e associados podem ser  recrutados por  transferência  ou por
concurso  documental.  Aos  candidatos  à  categoria  de  professor  catedrático  é  exigida  a
agregação,  obtida  após a  discussão do currículo  científico,  de um relatório  sobre  a  área
científica do ensino e a apresentação de uma lição de síntese;
têm direito a ser contratados como professores auxiliares, os assistentes que obtenham o
doutoramento ou equivalente, os assistentes convidados, os professores auxiliares convidados
e ainda as individualidades que tenham sido assistentes ou assistentes convidados, desde que
tenham estado vinculados à respectiva escola durante, pelo menos cinco anos. Aos assistente
s, para obter o grau de doutoramento é-lhes conferido um período máximo de oito anos com
possibilidade de prorrogação de dois anos, para o que poderão ser dispensados do serviço
docente até três anos;
os assistentes são recrutados de entre os assistentes estagiários ou assistentes convidados
que  sejam  titulares  do  grau  de  mestrado  ou  equivalente,  de  um  diploma  conferido  por
universidade portuguesa ou estrangeira que comprove nível aprofundado de conhecimento
numa área científica e capacidade para a prática de investigação ou que, após dois anos de
exercício  na  categoria,  tenham  obtido  aprovação  nas  provas  de  aptidão  pedagógica  e
capacidade científica. A aquisição por parte do assistente estagiário ou assistente convidado de
qualquer  das condições supra referidas,  confere-lhe direito  à  imediata  contratação como
assistente. Podem ainda ser recrutados como assistentes individualidades titulares de grau de
mestrado ou equivalente ou de diploma conferido por universidade portuguesa ou estrangeira,
mediante deliberação do Conselho Científico ou da respectiva Comissão Coordenadora, sob
proposta da Comissão do Conselho Científico do grupo ou departamento interessado.
O recrutamento dos assistentes estagiários faz-se por concurso documental. Ao concurso são
admitidos os licenciados com curso superior ou equivalente que tenham obtido a informação
final mínima de Bom (14 valores) e satisfaçam os demais requisitos constantes do respectivo
edital, a publicar em dois jornais diários de circulação nacional e no Diário da República.

 
No que respeita ao ensino superior politécnico o grau de mestre ou equivalente é o grau mínimo
indispensável para o acesso às categorias de professor desta carreira – professor coordenador e
professor adjunto – mas o acesso a estas categorias é também possível por meio de um "curriculum
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vitae" técnicoprofissional de mérito notório.
 
As  categorias  da  carreira  docente  no  ensino  superior  politécnico  são:  professor  coordenador,
professor  adjunto  e  assistente.
 
A categoria de acesso à carreira é a de assistente do 1.º triénio, que passará a assistente do 2.º
triénio, ao fim de três anos. O assistente do 2.º triénio deverá ser titular da qualificação requerida para
passar a professor adjunto após três ou mais anos, podendo ser dispensado de serviço docente
durante um período que não deverá ultrapassar os dois anos.
 
No ensino particular e cooperativo, incluindo nos estabelecimentos abrangidos pela Concordata com a
Santa Sé, faz-se de acordo com normas fixadas por cada instituição, salvaguardando as qualificações
exigidas legalmente.

 
8.2.6. Estatuto profissional 
 
 
Para mais informação, consulte as rubricas seguintes.
 
8.2.6.1. Educação pré-escolar e ensinos básico e secundário 
 
 
Os professores  do  ensino  público  e  que  pertençam aos  quadros  são  funcionários  do  Estado,
possuindo direitos e deveres comuns a toda a Administração Pública, embora com especificidades
reguladas pelo Estatuto da Carreira Docente. 
 
Os professores do ensino particular e cooperativo, embora não sendo funcionários do Estado, podem
optar  por  regimes  de  apoio  na  doença  (ADSE)  e  na  aposentação  (CGA)  idênticos  aos  dos
funcionários  públicos.
 
8.2.6.2. Ensino superior 
 
 
Os professores do ensino público são funcionários do Estado, possuindo direitos e deveres comuns a
toda a Administração Pública. 
 
Os professores do ensino particular e cooperativo, embora não sendo funcionários do Estado, podem
optar  por  regimes  de  apoio  na  doença  (ADSE)  e  na  aposentação  (CGA)  idênticos  aos  dos
funcionários  públicos.

 
8.2.7. Medidas de substituição 
 
 
Para mais informação, consulte as rubricas seguintes.
 
8.2.7.1. Educação pré-escolar e ensinos básico e secundário. 
 
 
A fim de suprir a ausência imprevista de duração não superior a cinco dias lectivos na educação pré-
escolar e no 1.º ciclo do ensino básico ou a 10 dias lectivos nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, o
pessoal  docente  está  obrigado  a  assegurar  a  realização  de  actividades  educativas  de
acompanhamento de alunos. No caso de a ausência ser superior àqueles períodos e não poder ser
colmatada  com professores  do  estabelecimento  de  educação  ou  ensino  a  direcção  executiva
providencia, de imediato, à contratação de um docente, cuja duração não poderá ser inferior a 30
dias.
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8.2.7.2. Ensino Superior 
 
 
Os estabelecimentos de ensino superior públicos – universidades e institutos politécnicos – estão
dotados de autonomia administrativa e financeira, podendo por isso e de acordo com a lei recrutar
pessoal docente sempre que as necessidades de suprimento o justificarem. Estão nesta situação as
medidas de substituição de docentes (Lei n.º 108/88, de 24 de Setembro; Decreto-Lei n.º 252/97, de
26 de Setembro).
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 252/97
Legislação: Lei n.º 108/88

 
8.2.8. Medidas de apoio aos professores 
 
 
Para mais informação, consulte as rubricas seguintes.
 
8.2.8.1. Educação pré-escolar e ensinos básicos e secundários 
 
 
O Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensino Básico e Ensino
Secundário aprovado pelo Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de Abril, com a redacção que lhe é dada
pelos Decretos-Lei n.º 1/98, de 2 de Janeiro, n.º 121/05, de 26 de Julho e n.º 229/05, de 29 de
Dezembro determina,  no Capítulo dos direitos e deveres,  o direito ao apoio técnico,  material  e
documental, exercido sobre os recursos necessários à formação e informação do pessoal docente,
bem como ao exercício da actividade educativa.
 
Neste âmbito enquadra-se o apoio específico concedido para o pagamento de propinas aos agentes
de ensino bacharéis que se matriculem em cursos de licenciatura aprovados, nos termos da lei, para
complemento e aperfeiçoamento da sua formação inicial.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 1/98
Legislação: Decreto-Lei n.º 121/05
Legislação: Decreto-Lei n.º 139-A/90
Legislação: Decreto-Lei n.º 229/05
 
8.2.8.2. Ensino Superior 
 
 
Nos termos da lei (Lei n.º 108/88, de 24 de Setembro) podem os professores requerer a dispensa do
serviço docente sem perda de direitos afim de realizarem investigação ou publicarem obras.
 
O pessoal docente em regime de tempo integral pode candidatar-se à obtenção de bolsas de estudo,
no País e no estrangeiro, e ser equiparado a bolseiro, nos termos da legislação em vigor.
 
Legislação: Lei n.º 108/88

 
8.2.9. Avaliação dos professores 
 
 
Para mais informação, consulte as rubricas seguintes.
 
8.2.9.1. Educação pré-escolar e ensinos básicos e secundário 
 
 
A avaliação do desempenho,  de  que depende a  progressão na carreira,  assume as  seguintes
modalidades:
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Avaliação ordinária. Inicia-se com a apresentação, por parte do docente, de "um documento de
reflexão crítica da actividade por si desenvolvida" no período a que se reporta o respectivo exercício,
acompanhado de certificado das acções de formação contínua realizadas no mesmo período. Os
docentes pertencentes aos quadros são sujeitos à avaliação de desempenho após o decurso do
número de anos previsto no escalão da carreira em que se encontra. Os docentes contratados são
avaliados no final  do período de vigência do respectivo contrato.  O órgão de gestão da escola
procede à apreciação do documento de reflexão crítica e propõe, ao órgão pedagógico, a atribuição
da menção qualitativa de Satisfaz. No caso de proposta de menção qualitativa de Não Satisfaz,
aquela é levada à comissão de avaliação. A comissão de avaliação é composta por um representante
do Director Regional de Educação, que preside, um docente designado pelo órgão pedagógico do
estabelecimento de educação ou de ensino do docente e por um docente ou individualidade de
reconhecido mérito no domínio da educação, designado pelo docente em avaliação. Um docente a
quem tenha sido atribuído a menção de Satisfaz pode requerer que lhe seja atribuída a menção de
Bom. Elaborará para tanto um documento de reflexão crítica, que será apreciado pela Comissão de
Avaliação.
 
Avaliação extraordinária. Realiza-se a pedido do docente, desde que tenha 15 anos de efectivo
serviço, tenha obtido uma menção de Bom, não tenha tido nenhuma menção de Não Satisfaz e faça a
entrega de um documento de reflexão crítica sobre a actividade desenvolvida, a ser apreciado pela
Comissão de Avaliação.  A avaliação extraordinária pode ainda ser requerida por docentes que
tenham concluído pelo menos um curso de formação especializada. A menção de Muito Bom traduz-
se  numa  bonificação  de  dois  anos  na  contagem  de  tempo  de  serviço.  Não  se  encontra
operacionalizada, por falta da regulamentação dos parâmetros nos termos previstos na alteração ao
Estatuto da Carreira Docente verificada em 1998.
 
Avaliação intercalar. Os docentes a quem tenha sido atribuída pela primeira vez a menção de Não
satisfaz podem requerer, decorrido metade do período necessário para a transição de escalão, uma
avaliação intercalar.  A decisão sobre a avaliação intercalar  compete à comissão de Avaliação,
podendo o docente recorrer  da decisão para o Ministro  da Educação.  
 
8.2.9.2. Ensino Superior 
 
 
A Lei n.º 38/94, de 21 de Novembro, Lei da Avaliação do Ensino Superior, veio estabelecer as bases
do sistema de avaliação e acompanhamento das instituições do ensino superior universitário e do
ensino superior politécnico, público e não público, constituindo o enquadramento genérico do modelo
de avaliação.
 
Com o Decreto-Lei n.º 205/98, de 11 de Julho, foi criado o Conselho Nacional de Avaliação do Ensino
Superior, estabelecendo as regras gerais necessárias à concretização do sistema de avaliação e
acompanhamento do ensino superior nomeadamente, a sua incidência.
 
O sistema de avaliação e acompanhamento incide sobre a qualidade do desempenho científico e
pedagógico das instituições de ensino superior, tomando, particularmente, em consideração, o ensino,
a qualificação do pessoal docente e a investigação realizada.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 205/98
Legislação: Lei n.º 38/94

 
8.2.10. Formação em serviço/formação contínua 
 
 
Considerado como um "direito profissional específico do pessoal docente", e também como um dever,
"o direito à formação e informação para o exercício da função é garantido pelo acesso a acções de
formação  contínuas  regulares,  destinadas  a  actualizar  e  aprofundar  os  conhecimentos  e  as
competências  profissionais  dos  docentes,  podendo  também  visar  objectivos  de  reconversão
profissional,  bem  como  de  mobilidade  e  progressão  da  carreira".  
 
Consideram-se as instituições de ensino superior como especialmente vocacionadas para a formação
contínua, existindo no entanto a possibilidade de, ao lado desta, outras entidades poderem levar a

Eurybase - Portugal - (2006/07)

www.eurydice.org 200



cabo acções de formação.
 
De entre tais entidades avultam, em particular, os centros de formação das associações de escolas,
resultantes de agrupamentos de escolas de uma determinada área geográfica. Às associações de
professores e em conformidade com os normativos em vigor também é facultada a possibilidade de
constituição de centros de formação. Saliente-se, que todas as entidades formadoras previstas, para o
serem, se têm de sujeitar a um processo de acreditação.
 
Essa acreditação deve ser solicitada a um órgão de carácter científico-pedagógico, designado por
Conselho  Científico-Pedagógico  da  Formação  Contínua  que  também  tem  competências  no
acompanhamento  e  avaliação  do  sistema  de  formação  contínua.
 
Para efeitos de progressão na carreira, além da formação acreditada, pode também ser considerada a
frequência de cursos de pós graduação podendo, eventualmente, os docentes beneficiar, para o
efeito,  de  dispensa  da  actividade  docente  mediante  a  concessão  de  licença  sabática  ou  de
equiparação  a  bolseiro.
 
8.2.10.1. Resenha histórica 
 
 
A preocupação com a formação contínua de professores, manifestada em diplomas legais desde
1936 ("os professores têm por obrigação fazer o seu aperfeiçoamento contínuo sob pena de processo
disciplinar"), só tem efeitos reais sensíveis com a pressão da procura de ensino que se faz sentir nas
décadas de 60 e 70. Até aos anos 70, eram escassos os professores profissionalizados, tendo a
massificação do ensino provocado a necessidade de recrutamento de professores não qualificados.
Esta situação levou à criação quer de modelos profissionais iniciais para a formação dos professores
necessários quer à profissionalização em exercício. Na circunstância, a formação contínua funcionou,
por um lado, como uma forma de educação compensatória de uma formação inicial insuficiente e, por
outro, como resposta à necessidade de preparar os professores para a inovação, nomeadamente a
curricular. Em face de necessidades tão diversificadas verificou-se, na década de 80, um aumento
significativo  da  oferta  de  formação  contínua,  por  parte  dos  serviços  centrais  do  Ministério  da
Educação,  de  instituições  de  ensino  superior,  sindicatos  e  associações  de  professores.  
 
No final da década de 80 e início da de 90, três diplomas legais vieram dar coerência à formação
contínua de professores, tendo o regime ficado consolidado mediante diploma legal de 1997. Assim,
através do Decreto-Lei n.º 344/89, de 11 de Outubro, foi definido, de forma genérica, o regime jurídico
da formação inicial e contínua dos educadores de infância e dos professores dos ensino básico e
ensino secundário. Este quadro jurídico é alterado pelo Decreto-Lei n.º 249/92, de 9 de Novembro que
estabeleceu o regime jurídico da formação contínua de professores da educação pré-escolar e dos
ensino básico e ensino secundário, completando a anterior arquitectura jurídica da formação contínua
de professores, condição de estabilidade do sistema educativo, de dignificação da carreira docente e
de melhoria da qualidade da educação e do ensino. Posteriormente, em 1993 com a Lei n.º 60/93, de
20 de Agosto, em 1994 com o Decreto-Lei n.º 274/94, de 28 de Outubro e em 1996 com o Decreto-Lei
n.º 207/96, de 2 de Novembro, foram introduzidas alterações ao regime em vigor com destaque para
as  preocupação  de  uma  formação  de  qualidade  e  centrada  na  escola  e  nos  projectos  aí
desenvolvidos.
 
Por  último,  é  de  salientar  a  relevância  atribuída  ao  financiamento  da  formação  contínua  de
professores que utilizou em grande medida verbas disponibilizadas através de fundos europeus,
enquadráveis  pelo  Programa  de  Desenvolvimento  da  Educativo  para  Portugal  (PRODEP),
especialmente no Programa FOCO (Formação Contínua de Professores e de Responsáveis pela
Administração Educacional).
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 207/96
Legislação: Decreto-Lei n.º 249/92
Legislação: Decreto-Lei n.º 274/94
Legislação: Decreto-Lei n.º 344/89
Legislação: Lei n.º 60/93
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8.2.10.2. Quadro legislativo específico 
 
 
A Lei de Bases do Sistema Educativo reconhece a todos os professores o direito à formação contínua,
destinada  a  assegurar  o  complemento  e  actualização  de  conhecimentos  e  competências  e  a
possibilitar  a  mobilidade  e  a  progressão  na  carreira.  
 
Enquadrado pelo ordenamento jurídico da formação de professores estabelecido por Decreto-Lei de
1989 (Decreto-Lei n.º 344/89, de 11 de Outubro), são definidas por diploma de 1992 (Decreto-Lei n.º
249/92, de 9 de Novembro) e consolidadas em 1996 (Decreto-Lei n.º 207/96, de 2 de Novembro), as
finalidades, princípios e modalidades da formação contínua de educadores de infância e professores
dos ensino básico e ensino secundário.
 
Nesse mesmo ano, foi  objecto de regulamentação o processo de avaliação do desempenho do
pessoal docente, e foi fixado o número de unidades de crédito de formação contínua contabilizáveis
para a progressão na carreira.
 
Em 1999 com o Decreto-Lei n.º 155/99, de 10 de Maio, são introduzidas as últimas alterações ao
regime jurídico da formação contínua, no que se refere ao funcionamento do Conselho Científico e
Pedagógico da Formação Contínua.
 
As condições em que o pessoal docente da educação pré-escolar e dos ensino básico e ensino
secundário pode usufruir  de dispensas para formação foram definidas por despacho normativo,
publicado em 1992 (Despacho Normativo n.º 185/92, de 8 de Outubro), alterado pelo Despacho
Normativo n.º 8/05, de 3 de Fevereiro).
 
8.2.10.3. Órgãos de decisão 
 
 
1 – O Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores (RJFCP) cria, em especial, para o
desenvolvimento da formação, em Portugal, os Centros de Formação de Associações de Escolas
(CFAES) que concebem e dinamizam os Planos de Formação e cada uma das acções que irão
responder às respectivas necessidades de formação.
 
Estes Centros de Formação gozam de autonomia pedagógica no âmbito do referido diploma sem
prejuízo da qual atende às orientações do Conselho Científico e Pedagógico da Formação Contínua
(CCPFC). Estas entidades formadoras são acreditados de 3 em 3 anos pelo referido conselho e pelo
mesmo conselho são acreditadas as acções propostas pelos Centros de Formação e qualificados
como formadores os docentes que a tal função se candidatam.
 
2 – Podem ser, além dos Centros de Formação de Associações de Escolas (CFAES), proponentes de
acções de formação contínua as instituições de ensino superior, os serviços centrais e regionais do
Ministério da Educação e os centros de formação de associações profissionais ou científicas. As
instituições de ensino superior e os serviços de educação da administração central  ou regional
consideram-se dispensados do processo de acreditação como entidades formadoras.
 
3 – O Decreto-Lei n.º 207/96, de 2 de Novembro, alterado pontualmente pelo Decreto-Lei n.º 155/99,
de 10 de Maio estabelece o Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores e define o
respectivo sistema de coordenação, administração e apoio.
 
Ao CCPFC, que passaremos a designar por Conselho, compete (Decreto-Lei n.º 155/99, de 10 de
Maio) "compete proceder à acreditação das entidades formadoras e das acções de formação contínua
de professores, acompanhar o processo de avaliação do sistema de formação contínua e, bem assim,
a acreditação dos cursos de formação especializada. Além disso, é exigida às personalidades que
integram o Conselho a participação em reuniões, a produção científica de estudos e pareceres
individualizados e a elaboração de regulamentos. O Ministério da Educação intervém na formação
contínua de professores através do estabelecimento de prioridades de formação; da criação de
programas nacionais e da coordenação, administração a avaliação do sistema da formação contínua.
 
Às Direcções Regionais de Educação, no âmbito da gestão administrativa do processo de formação
contínua, compete proceder ao registo anual de todas as acções de formação contínua oferecidas na
região, caracterizando-as e agrupando-as por entidade formadora. Compete ainda às DRE autorizar a
dispensa de serviço docente, no âmbito da legislação em vigor. Compete-lhes, igualmente, promover
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e acompanhar o processo de criação dos CFAES e promover a cooperação interinstitucional de modo
a adequar a oferta à procura de formação. À Inspecção-Geral da Educação compete o controlo e a
inspecção das actividades de formação contínua previstas no RJFCP.
 
O Instituto de Inovação Educacional, extinto em 2002, prestava apoio logístico, administrativo e
financeiro  ao  funcionamento  de  Conselho  de  Formação  Contínua  e  podia  apoiar  projectos  e
programas  experimentais  de  formação  contínua  a  desenvolver  pelas  entidades  formadoras.
 
Os Centros de Recursos criados no âmbito de programas ministeriais e comunitários devem articular
a sua acção com os CFAES, disponibilizando os seus recursos para a concretização dos planos de
actividades.
 
O Conselho da Formação Contínua (CFC) é um órgão de consulta sobre as opções de política de
formação contínua de professores presidido pelo Ministro de Educação e do qual fazem parte 23
elementos. Compete ao CFC acompanhar o funcionamento do sistema de formação contínua, emitir
pareceres e recomendações, participar na definição da política de formação de professores, propor
medidas visando a articulação da formação contínua com a formação inicial  e especializada de
professores,  acompanhar  a  definição de critérios  de financiamento  das  acções de formação e
apresentar  propostas  para  melhoria  do  sistema de formação.
 
Da publicação do Decreto-Lei n.º 208/02, de 17 de Outubro, que aprova a orgânica do Ministério da
Educação, assim como as do Instituto de Inovação Educacional são assumidas pela Direcção-Geral
de Inovação e Desenvolvimento Curricular.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 207/96
 
8.2.10.4. Tipo de instituições 
 
 
No actual Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores são entidades formadoras:

as instituições de ensino superior cujo âmbito de actuação se situe no campo da formação de
professores, das ciências da educação e das ciências da especialidade;
os centros de formação das associações de escolas;
os centros de formação de associações profissionais ou científicas sem fins lucrativos, cuja
intervenção seja considerada relevante para o processo de formação contínua de professores.

 
Os serviços da administração central ou regional de educação podem promover acções de formação
em áreas consideradas relevante para o desenvolvimento do sistema educativo.
 
8.2.10.5. Condições de admissão 
 
 
O Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores aplica-se:

aos  docentes  profissionalizados  da  educação  pré-escolar  e  dos  ensino  básico  e  ensino
secundário em exercício efectivo de funções em estabelecimentos de educação ou de ensino
públicos;
aos docentes profissionalizados que exerçam funções nas áreas da educação da educação
escolar especial e educação extra-escolar;
aos docentes profissionalizados do ensino português no estrangeiro e nas escolas europeias;
aos docentes profissionalizados que exerçam funções em estabelecimentos de ensino particular
ou cooperativo;
aos docentes profissionalizados de quaisquer modalidades de educação referidas.
a situações legalmente equiparadas ao exercício de funções docentes.

 
Legislação de 1997 (Decreto-Lei n.º 95/97, de 23 de Abril) e 1998, nomeadamente a que estabelece o
regime jurídico da formação especializada e a que introduz alterações ao Estatuto da Carreira
Docente no domínio da qualificação para o exercício de outras funções educativas, completam o
ordenamento  da  referida  formação  considerada  relevante  para  o  desenvolvimento  do  sistema
educativo.  
 
Os cursos de formação especializada, cuja organização deve privilegiar a formação científica e
pedagógica sobre a formação técnica e administrativa e ter em linha de conta a especificidade dos
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níveis de ensino em que as funções serão exercidas, desenvolvem-se nas seguintes áreas: Educação
Especial;  Administração Escolar  e Educacional;  Animação Sociocultural;  Orientação Educativa;
Organização e Desenvolvimento Curricular; Supervisão Pedagógica e Formação de Formadores;
Gestão e Animação da Formação; Comunicação educacional e Gestão de Informação; Inspecção da
Educação. 
 
A respectiva estrutura inclui uma componente de formação geral em ciências da educação, que não
deve ultrapassar 20% da carga horária total; uma componente de formação específica numa das
áreas de especialização, não inferior a 60% da carga horária total e uma componente de formação
orientada para a elaboração, desenvolvimento e avaliação de um projecto na área de especialização.
 
No desenvolvimento do regime jurídico da formação especializada procedeu-se, em 1999, à definição
de um referencial de perfil de competências dos docentes, por área de formação, em domínios que
contemplam, entre  outros,  a  intervenção,  a  supervisão e a avaliação.  O acesso aos cursos de
formação especializada é facultado a educadores de infância e a professores dos ensino básico e
secundário  profissionalizados,  com  pelo  menos  cinco  anos  de  serviço  docente,  cabendo  a
regulamentação da oferta ao Ministro da Educação, ouvido o Conselho Científico-Pedagógico da
Formação Contínua e as instituições formadoras.
 
A formação especializada pode ser titulada por: um diploma de estudos superiores especializados; o
grau de licenciado; um diploma de um curso de especialização de pós- licenciatura; um diploma de
conclusão da parte curricular de um mestrado; o grau de mestre; o grau de doutor.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 95/97
 
8.2.10.6. Métodos 
 
 
De acordo com o Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores (RJFCP), a "formação deve
garantir a integração tanto dos aspectos científicos e pedagógicos como das componentes teórica e
prática e promover a aprendizagem das diferentes funções adequadas às exigências da carreira
docente."
 
A formação contínua deve assim assentar em práticas metodológicas afins das que os educadores e
professores vierem a utilizar no exercício da função docente.
 
As acções de formação em contexto, quer as centradas na escola, quer as centradas nas práticas
contêm uma contabilização horária que inclui para além dos tempos correspondentes ao trabalho
presencial  conjunto, tempos destinados a intervenção, dos docentes em formação, em trabalho
autónomo que corresponde à actividade dos professores nos respectivos contextos de trabalho – sala
de aula, escola ou outros espaços da comunidade educativa.
 
Segundo o regime jurídico da formação contínua de professores as acções de formação contínua
podem revestir as seguintes modalidades: cursos de formação; módulos de formação; seminários;
oficinas de formação; estágios; projectos; círculos de estudos; frequência de disciplinas singulares em
instituições de ensino superior.
 
As acções de formação contínua destinam-se ao aperfeiçoamento e à actualização das competências
profissionais dos educadores de infância e dos professores do ensino básico através da formação
centrada, preferencialmente, nos conteúdos (cursos, módulos, seminários e disciplinas singulares do
ensino superior), da formação centrada, essencialmente, na escola (projectos e círculos de estudos) e
da formação, predominantemente, centrada nas práticas (oficinas de formação e estágios).
 
As acções de formação contínua têm uma duração mínima de 15 horas. 
 
Certas modalidades de formação decorrerão na faixa do horário do professor correspondente à
actividade não lectiva, podendo revestir a forma de "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 a actividade
docente."
 
Às acções de formação são atribuídos créditos, de acordo com o número de horas da acção, e com
efeitos na progressão na carreira.
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8.2.10.7. Avaliação e certificação 
 
 
A responsabilidade final da avaliação da formação contínua de professores do ensino não superior
cabe à entidade formadora. 
 
As acções de formação contínua são avaliadas pelo formando e pelo formador ou entidade formadora,
que para tanto deve criar instrumentos de avaliação.
 
As acções de formação pressupõem a avaliação individual do aproveitamento do formando, realizada
preferencialmente sob a forma escrita e utilizando-se cumulativa ou alternativamente relatórios,
trabalhos, provas, comentários ou apreciações escritas.
 
Os estágios compreendidos na formação contínua de professores pressupõem o acompanhamento
por um formador do estabelecimento ou do centro onde os mesmos se realizam, no qual se registe a
avaliação do desempenho do professor durante o estágio, em relatório a elaborar para o efeito. Os
professores que realizam estágios devem elaborar relatório de avaliação dos mesmos.
 
A entidade formadora deve avaliar a participação dos professores na concepção, desenvolvimento e
realização das acções de formação na modalidade projecto.
 
As entidades formadoras devem emitir certificados das acções de formação contínua, de que constem
a designação, a duração e a modalidade da acção de formação realizada.
 
Às acções de formação são atribuídos créditos para efeitos de progressão na carreira docente.
 
Desde 1992, está legalmente definido o número de unidades de crédito de formação contínua cuja
conclusão é necessária para efeitos de progressão na carreira, o qual deve ser igual ao número de
anos que o professor deve permanecer em cada escalão.
 
O cálculo do número de unidades de crédito correspondentes a cada acção depende do número de
horas da acção, devendo para tal ser considerados coeficientes indicados por Decreto-Lei de 1994,
confirmados por legislação de 1996.
 
8.2.10.8. Saídas, relação formação/emprego 
 
 
A formação contínua constitui condição de progressão na carreira, sendo igualmente relevante para
efeitos de apreciação curricular. No caso de o docente, por falta de vaga, não ter tido acesso às
acções de formação contínua necessárias à progressão na carreira, deve justificar e comprovar tal
facto. 
 
O regime de formação contínua estabelecido, define o número de unidades de crédito cuja conclusão
é necessária para efeitos de progressão. 

 
8.2.11. Remuneração 
 
 
Para mais informação, consulte as rubricas seguintes.
 
8.2.11.1. Educação pré-escolar e ensinos básico e secundário 
 
 
O estatuto remuneratório dos docentes do ensino público, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 312/99, de
28 de Julho, tem por base escalas indiciárias próprias.
 
As normas relativas ao estatuto remuneratório do pessoal  docente dos ensino básico e ensino
secundário e da educação pré-escolar públicos foram definidas em 1989 e objecto de revisão em
1999. Nos diplomas prevê-se a aplicação de uma escala indiciária própria, de base 100, cujo valor é
fixado por portaria conjunta do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças, após negociação com as
associações sindicais dos professores. 
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Escalão Tempo Índice Vencimento em Euros 

 90,559 211 sona 2 oãlacse º.1

 59,560 1 521 sona 3 oãlacse º.2

 76,782 1 151 sona 4 oãlacse º.3

 11,424 1 761 sona 4 oãlacse º.4

 91,306 1 881 sona 4 oãlacse º.5

 61,847 1 502 sona 3 oãlacse º.6

 20,958 1 812 sona 3 I oãlacse º.7

 56,109 1 322 sona 3 II oãlacse º.7

7.º escalão III 2 a  99,300 2 532 son

 62,980 2 542 sona 3 oãlacse º.8

 57,945 2 992 sona 5 oãlacse º.9

10.º escalão  83,998 2 043 ----

 

●

●
●
●

A carreira dos educadores de infância e dos professores dos ensino básico e ensino secundário
comporta 10 escalões, com a seguinte duração, legalmente fixada a partir de 1 de Outubro de 2001: 

 
Nota: O índice 100 corresponde a 852,76 Euros. Os professores contratados, não integrados na
carreira auferem vencimentos pelos índices referentes ao 1.º escalão ou 3.º escalão, conforme a
habilitação de que são titulares (grau de bacharelato ou de licenciatura).
 
O ingresso na carreira faz-se de acordo com as habilitações académicas e a qualificação profissional
dos docentes, nos seguintes termos:

os docentes integrados num quadro e não portadores de qualificação profissional  para a
docência permanecem em situação de pré -carreira até à respectiva aquisição;
os docentes profissionalizados com bacharelato ingressam no 1.º escalão;
os docentes profissionalizados com licenciatura ingressam no 3.º escalão;
os docentes profissionalizados com grau de mestre em Ciências da Educação ou em domínio
directamente relacionado com o respectivo grupo de docência são, no momento do ingresso,
posicionados no 4.º escalão.

 
O estatuto remuneratório dos professores dos ensino básico e ensino secundário e dos educadores
de infância  a  trabalhar  em estabelecimentos do ensino particular  e  cooperativo  regem-se pelo
respectivo Contrato Colectivo de Trabalho e, em determinadas situações de escolas particulares
subsidiadas pelo Estado, pelo estatuto remuneratório do ensino público.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 312/99
 
8.2.11.2. Ensino Superior 
 
 
A carreira dos docentes do ensino superior (universitário e politécnico) pode comportar até 4 escalões,
em cada uma das categorias existentes.
 
As escalas indiciárias próprias dos docentes do ensino superior, de base 100, têm o respectivo valor
fixado anualmente por  portaria  conjunta do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças,  após
negociação com as associações sindicais.
 
As escalas indiciárias fixadas para o pessoal docente do ensino superior correspondem ao regime de
dedicação exclusiva das respectivas carreiras. O pessoal docente em regime de tempo integral tem
uma remuneração base mensal correspondente a dois terços dos valores fixados para as respectivas
categorias, quando em regime de dedicação exclusiva.
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Categorias Índice 1 Índice 2 Índice 3 Índice 4 

 Índice Valor Índice Valor Índice Valor Índice Valor 

assistente do 1.º triénio 100* 1 534,96 - - - - - - 

assistente do 2.º triénio (sem 
mestrado ou doutoramento)  

135 2 072,20 140 2 148,94 150 2 302,44 - - 

assistente do 2.º triénio (com 
mestrado ou doutoramento) 140 2 148,94 140 2 225,69 155 2 379,19   

professor adjunto 185 2 839,68 195 2 993,17 210 3 223,42 225 3 453,66 

professor coordenador sem 
agregação 220 3 376,91 230 3 530,41 250 3 837,40 260 3 990,90 

professor coordenador com 
agregação 

245 3 760,65 255 3 914,15 265 4 067,64 285 4 374,64 

       06,206 5 563 etnediserP

       63,273 5 053 etnediserP-eciV

Director em regime de instalação 250 3 530,41       

Sub-Director em regime de 
instalação 

220 3 376,91       

*O índice 100 corresponde, em 2006 a 1 534,96 Euros. 

 Categorias Índice 1 Índice 2 Índice 3 Índice 4 

 Índice Valor Índice Valor Índice Valor Índice Valor 

assistente estagiário 100* 1 534,96 110 1 688,46 - - - - 

assistente e leitor 140 2 148,94 145 2 225,69 155 2 379,19 - - 

professor auxiliar sem agregação 195 2 993,17 210 3 223,42 230 3 530,41 245 3 760,65 

professor associado sem agregação e 
professor auxiliar com agregação 220 3 376,91 230 3 530,41 250 3 837,40 260 3 990,90 

professor associado com agregação 245 3 760,65 255 3 914,15 265 4 067,64 285 4 374,64 

professor catedrático 285 4 374,64 300 4 604,88 310 4 758,38 330 5 065,37 

 - - - - - - 01,657 5 573 rotier

 - - - - - - 68,525 5 063 rotier-eciv

 

*O índice 100 corresponde, em 2006 a 1 534,96 Euros. 

 

A progressão nas categorias faz-se por  mudança de escalão,  após 3 anos de permanência no
escalão imediatamente anterior, à excepção dos assistentes estagiários, cuja mudança de escalão
depende da permanência de 2 anos no escalão imediatamente anterior.
 
As escalas indiciárias para os escalões de cada categoria do ensino superior politécnico são as
seguintes:

 
As escalas indiciárias para os escalões de cada categoria do ensino superior universitário são as
seguintes:

 
No ensino superior particular e cooperativo não existe qualquer instrumento de regulamentação
colectiva, pelo que o estatuto remuneratório é fixado a nível de cada instituição.
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8.2.12. Horário e férias 
 
 
Para mais informação, consulte as rubricas seguintes.
 
8.2.12.1. Educação pré-escolar ensinos básicos e secundários 
 
 
O pessoal docente está obrigado a uma carga horária semanal de 35 horas e a 5 dias de trabalho. O
horário semanal dos docentes integra uma componente lectiva e uma componente não lectiva.
 
A carga horária lectiva difere segundo os níveis e graus de ensino em que os docentes prestam
serviço. 
 
A componente lectiva do pessoal da educação pré-escolar e do 1.º ciclo é de 25 horas lectivas
semanais.
 
Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico é de 22 horas lectivas semanais.
 
A componente lectiva dos professores do ensino secundário é de 20 horas lectivas semanais, desde
que prestada na totalidade neste nível de ensino.
 
É vedada ao docente a prestação de mais de 5 horas lectivas consecutivas.
 
A  componente  não  lectiva  abrange  a  realização  de  trabalho  a  nível  individual  e  a  nível  do
estabelecimento  de  educação  ou  de  ensino.
 
A componente  lectiva  a  que  estão  obrigados  os  professores  dos  2.º  e  3.º  ciclos  e  do  ensino
secundário é sucessivamente reduzida de 2 horas de 5 em 5 anos até ao máximo de 8 horas logo que
os professores atinjam 40 anos de idade e 10 anos de serviço docente, 45 anos de idade e 15 de
serviço docente,  50 anos de idade e 20 anos de serviço docente,  55 de idade e 21 de serviço
docente.
 
Aos professores que atinjam 27 anos de serviço  docente  será  atribuída a  redução máxima da
componente  lectiva,  independentemente da idade.
 
O pessoal docente dos ensino básico e ensino secundário e da educação pré-escolar tem direito, em
cada ano, a um período de 22 dias de férias, acrescido de mais 1 dia por cada 10 anos de serviço, a
gozar entre o termo de um ano lectivo e o início do ano lectivo seguinte. 
 
O pessoal docente usufrui de períodos de interrupção de actividade lectiva no final de Outubro e nas
épocas do Natal, do Carnaval, da Páscoa tendo em conta os interesses e recursos disponíveis dos
estabelecimentos de educação e ensino.
 
As férias do pessoal docente do ensino não superior podem ser gozadas anualmente de 15 de Julho
a 31 de Agosto. 
 
As férias do pessoal docente do ensino superior podem ser gozadas, anualmente, de 1 de Agosto a
30 de Setembro, ou interpoladamente, nos demais períodos de férias escolares.
 
8.2.12.2. Ensino Superior 
 
 
A componente lectiva e não lectiva e a prestação horária semanal diferem segundo os níveis e graus
de ensino em que os docentes prestam serviço.
 
O pessoal docente do ensino superior pode exercer funções em regime de tempo integral ou em
regime de tempo parcial. Por tempo integral entende-se a prestação semanal de um número de horas
de serviço igual ao habitualmente fixado para a generalidade dos funcionários e agentes do Estado.
 
Cada docente do ensino superior universitário sujeito ao regime de prestação de serviço em tempo
integral – professores catedráticos, professores associados, professores auxiliares, assistentes e
assistentes estagiários – é obrigado à prestação de um mínimo de 6 e um máximo de 9 horas.
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O horário de serviço docente integra ainda serviço de assistência a alunos, correspondente, em regra,
a metade do tempo prestado em serviço de aulas.
 
Os docentes em regime de tempo parcial têm um horário que oscila entre um mínimo de 8 e um
máximo de 22 horas semanais.
 
Incumbe ao conselho científico de cada instituição a fixação do número de horas de serviço de aulas.
 
No ensino superior politécnico, o regime de prestação de serviço em tempo integral, a que estão
obrigados os professores coordenadores, os professores adjuntos e os assistentes, varia entre um
mínimo de 6 e um máximo de 12 horas de serviço de aulas semanal.
 
A carga horária dos docentes em regime de tempo parcial é fixada caso a caso, oscilando entre um
mínimo de 4 e um máximo de 12 horas de serviço de aulas semanal.
 
As férias do pessoal docente do ensino superior podem ser gozadas, anualmente, de 1 de Agosto a
30 de Setembro, ou interpoladamente, nos demais períodos de férias escolares.

 
8.2.13. Promoção, progressão na carreira 
 
 
Para mais informação, consulte as rubricas seguintes.
 
8.2.13.1. Educação pré-escolar e ensinos básicos e secundários 
 
 
A progressão na carreira docente dos ensino básico e ensino secundário e da educação pré-escolar
públicos faz-se por tempo de serviço e avaliação de desempenho, podendo também depender: 

da  aquisição  de  curso  de  licenciatura  ou  de  um  diploma  de  formação  especializada  (a
frequência, com aproveitamento, de cursos de formação especializada que capacitem para o
exercício de outras funções educativas, obriga o docente ao desempenho efectivo dessas
funções quando para tal é eleito ou designado);
da aquisição de graus académicos (mestrado ou doutoramento) em ciências da educação ou
em domínios directamente relacionados com o respectivo grupo de docência,  implicando
bonificações de 4 ou 6 anos no tempo de serviço;
de avaliação extraordinária do desempenho que, tendo conduzido à atribuição da menção
qualitativa de Muito Bom, se traduz numa bonificação de 2 anos na contagem de tempo de
serviço. A referida menção pode decorrer da conclusão de, pelo menos, um curso de formação
especializada,  ou  do  reconhecimento  da  qualidade  quer  dos  processos  de  ensino  e  de
aprendizagem quer das actividades desenvolvidas pelo docente na escola e na comunidade.

 
O Contrato  Colectivo  de Trabalho para os professores e  educadores dos estabelecimentos de
educação e ensino particulares e cooperativos dos ensino básico e ensino secundário e da educação
pré-escolar  define  normas próprias  negociadas  entre  a  associação  patronal  e  as  associações
sindicais, adaptadas à especificidade do sector, mas tomando, em geral, como referência o que se
encontra legislado para o ensino público.
 
8.2.13.2. Ensino Superior 
 
 
A progressão na carreira  do pessoal  docente do ensino superior  depende,  essencialmente,  da
aquisição  de  graus  académicos,  sendo  ainda  relevante  o  currículo  científico,  ou  científico  e
profissional,  a  capacidade  de  investigação  e  o  valor  da  actividade  pedagógica.  
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8.2.14. Transferência, mobilidade profissional 
 
 
Para mais informação, consulte as rubricas seguintes.
 
8.2.14.1. Educação pré-escolar e ensinos básicos e secundário 
 
 
A mobilidade profissional, no ensino público, dos professores da educação pré-escolar e dos ensino
básico e ensino secundário pode traduzir-se nas seguintes formas: transição entre níveis de ensino e
grupos de docência; 
 
Os docentes podem transitar, por concurso, entre níveis ou graus de ensino e grupos de docência,
desde que possuam as habilitações adequadas para esses níveis, graus ou grupos, podendo tais
habilitações ser adquiridas pela frequência com sucesso de cursos de complemento de formação. 
 
Os instrumentos de mobilidade são:  o  concurso,  a  permuta,  a  requisição,  o  destacamento e  a
comissão de serviço.
 
Para efeitos de carreira no ensino público, o tempo de serviço docente prestado em estabelecimentos
de ensino particular é contado, desde que o docente seja titular da habilitação exigível para o ensino
público e que o estabelecimento do ensino particular ou cooperativo esteja devidamente legalizado.
 
8.2.14.2. Ensino Superior 
 
 
A mobilidade dos professores do ensino superior pode assumir a forma de concurso, transferência e
ainda de convite, no caso de individualidades nacionais e estrangeiras de reconhecida competência,
aprovado  pela  maioria  dos  membros  em  efectividade  de  funções  do  conselho  científico  do
estabelecimento  de  ensino  interessado.
 
A mobilidade dos docentes do ensino superior pode ainda traduzir-se, em determinados casos, e a
pedido do interessado, na integração na carreira técnica superior.
 
Para efeitos de carreira no ensino público, o tempo de serviço docente prestado em estabelecimentos
de ensino particular é contado.

 
8.2.15. Despedimentos, mudança de carreira 
 
 
Para mais informação, consulte as rubricas seguintes.
 
8.2.15.1. Educação pré-escolar e ensinos básico e secundário 
 
 
Os docentes dos ensino básico e ensino secundário e da educação pré-escolar podem ser opositores
a  concurso  para  lugares  de  categorias  de  acesso  às  carreiras  técnica  e  técnica  superior  da
administração  pública.  
 
Findo o prazo de 18 meses, seguidos ou interpolados, na situação de dispensa, total ou parcial, da
componente lectiva, o docente que for considerado, por decisão da junta médica regional, incapaz
para  o  exercício  de  funções  docentes  mas  apto  para  o  desempenho  de  outras  funções,  é
obrigatoriamente sujeito a um processo de reclassificação ou reconversão profissional para categoria
de diferente carreira.
 
Os docentes portadores de habilitação suficiente para a docência dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico
e do ensino secundário, vinculados ao Ministério da Educação, que não obtenham aprovação no
curso de licenciatura em ensino para completamento de habilitações, serão integrados na carreira
técnico-profissional e na categoria de técnico profissional especialista.
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Nos ensino básico e ensino secundário e na educação pré-escolar públicos, a violação de alguns dos
deveres gerais ou específicos que incumbem ao pessoal docente constitui uma infracção passível de
instauração de processo disciplinar, a qual compete ao órgão de gestão e administração da escola ou,
nos casos em que o arguido é membro deste órgão, ao Director Regional de Educação.
 
O instrutor do processo é nomeado pela Inspecção-Geral da Educação.
 
O arguido poderá ser suspenso preventivamente por proposta da direcção da escola ou do instrutor
do processo e, se alvo de imputação de incompetência profissional, convidado a dar o número de
aulas considerado necessário à boa instrução do processo ou a exercer quaisquer tarefas inerentes
ao exercício de funções de gestão, de acordo com um programa estabelecido por dois especialistas
em educação ou em gestão escolar, os quais avaliam as provas executadas.
 
As penas aplicáveis são as seguintes: repreensão escrita, multa, suspensão, inactividade e expulsão.
 
A pena de expulsão é da responsabilidade do Ministro da Educação. 
 
No ensino particular  e  cooperativo  a  competência  disciplinar  pertence,  em geral,  às  entidades
instituidoras,  que têm de se submeter  à  lei  geral  do trabalho em matéria  de despedimentos.
 
Instituições: Inspecção-Geral da Educação (IGE)
Instituições: Ministério da Educação (ME)
 
8.2.15.2. Ensino Superior 
 
 
No ensino superior público, a competência disciplinar é dos órgãos próprios das universidades e
institutos politécnicos.
 
Os contratos do pessoal docente do ensino superior especialmente contratado podem ser rescindidos,
por mútuo acordo,  a todo o tempo. A denúncia de qualquer das partes,  até 30 dias do final  do
respectivo termo e o aviso prévio, por parte do contratado, constituem outros meios de rescisão dos
contratos.
 
Os contratos do pessoal docente do ensino superior especialmente contratado podem ainda ser
rescindidos na sequência de processo disciplinar e respectiva decisão ou por proposta fundamentada
do conselho científico, ouvido o interessado.
 
No ensino particular  e  cooperativo  a  competência  disciplinar  pertence,  em geral,  às  entidades
instituidoras,  que têm de se submeter  à  lei  geral  do trabalho em matéria  de despedimentos.

 
8.2.16. Aposentação 
 
 
Para mais informação, consulte as rubricas seguintes.
 
8.2.16.1. Educação pré-escolar e ensinos básico e secundário 
 
 
O limite de idade para o exercício de funções na educação pré-escolar e no 1.º ciclo do ensino básico
é de 65 anos, desde 1 de Janeiro de 1992. 
 
É aplicável ao pessoal docente dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico de ensino secundário o limite de
idade fixado para a generalidade dos funcionários públicos (70 anos), prevendo a lei um regime
transitório para os educadores de infância e professores do 1.º ciclo, exclusivamente, em regime de
monodocência. 
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8.2.16.2. Ensino Superior 
 
 
No ensino superior,  o limite de idade é o que está fixado para a generalidade dos funcionários
públicos (70 anos) e a uma aposentação voluntária aos 36 anos de serviço.

 
8.3. Administração e gestão escolar
 
 
 
Educação pré-escolar e ensino básico e ensino secundário 
 
O Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 Maio (alterado pela Lei n.º 24/99 de 22 de Abril e pelo Decreto
Regulamentar n.º 12/00 de 29 de Agosto), aprova o novo regime de autonomia, administração e
gestão  dos  estabelecimentos  públicos  de  educação pré-escolar  e  dos  ensino  básico  e  ensino
secundário.  
 
A administração e gestão dos estabelecimentos escolares acontece com o envolvimento, a diferentes
níveis de intervenção, de diversos agentes: o professor, a nível micro da sala de aula, os chefes de
departamentos curriculares ou os directores de turma a nível meso, e os responsáveis a nível de
gestão macro das escolas. 
 
O novo regime de autonomia, administração e gestão das escolas que se aplica a estabelecimentos
públicos de educação pré-escolar, de ensino básico e ensino secundário, regular e especializado e
aos agrupamentos de escolas, define os órgãos colegiais e singulares de administração e gestão.
 
Os órgãos colegiais na administração e gestão a nível macro são:

a  Assembleia  de  escola  ou  do  agrupamento  de  escolas  que  envolve  a  participação  e  a
representação da comunidade educativa. A assembleia de escola (com um número máximo de
20 membros) é composta de docentes, de pais e encarregados de educação, de alunos, de
pessoal não docente e da autarquia. Podem ainda pertencer à assembleia, representantes das
actividades de carácter socioeconómico, cultural, artístico, científico e ambiental da área;
a Direcção Executiva que administra e gere a escola ou o agrupamento de escolas. Pode ser
composta por um director e dois vice-presidentes, no caso dos agrupamentos de escolas, o
número  de  vice-presidentes  pode  ser  de  três  ou  cinco.  A  direcção  executiva  pode  ser
assegurada por um conselho executivo ou por um director;
o Conselho Pedagógico que assegura a coordenação e orientação educativas da escola ou do
agrupamento  de  escolas.  A  sua  composição  é  da  responsabilidade  da  escola  ou  do
agrupamento de escolas, sendo de 20 o número máximo de elementos que o integram;
o Conselho Administrativo que delibera em matéria administrativo-financeira da escola ou do
agrupamento de escolas. É constituído pelo presidente do conselho executivo ou pelo director,
pelo chefe dos serviços de administração escolar e por um dos vice-presidentes do conselho
executivo ou um dos adjuntos do director. É o presidente do conselho executivo, ou o director,
quem assume a presidência do conselho administrativo.

 
Os órgãos colegiais na administração e gestão a nível meso são:

o Departamento Curricular, nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino secundário, que
integra  todos  os  professores  das  disciplinas,  das  áreas  disciplinares  ou  dos  cursos.  Ao
coordenador  do departamento curricular  compete promover  a  cooperação entre  todos os
docentes e a articulação com outras estruturas ou serviços da escola bem como assegurar a
coordenação  das  orientações  curriculares  e  dos  programas  e  a  respectiva  adequação  à
situação da escola ou do agrupamento de escolas;
o Conselho de Docentes na educação pré-escolar  e no 1.º  ciclo  do ensino básico,  que é
constituído pela totalidade dos educadores de infância e dos professores do 1.º ciclo em cada
escola  ou  agrupamento  de  escolas.  Ao  coordenador  do  conselho  de  docentes  compete
promover a cooperação entre todos os docentes e a articulação com outras estruturas ou
serviços da escola bem como assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos
programas e a respectiva adequação à situação da escola ou do agrupamento de escolas;
o conselho de turma que é composto por professores de uma turma, por um delegado dos
alunos - apenas no 3.º ciclo do ensino básico e no ensino secundário - e por um representante
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dos pais e encarregados de educação. O conselho é coordenado pelo director de turma, ao qual
compete assegurar a coordenação das actividades do conselho, a articulação com os pais e
encarregados de educação e a promoção da comunicação e do trabalho cooperativo entre
professores e alunos.

 
Os órgãos colegiais na administração e gestão a nível micro são os professores de cada turma e de
cada área disciplinar, a quem cabe a gestão directa do currículo, em articulação com as instâncias
anteriormente referidas. 
 
Órgãos singulares de administração e gestão escolar são:

o Director, ou o presidente do conselho executivo (no caso da escola optar pelo modelo de
gestão colegial), que representa a escola ou o agrupamento de escolas e coordena todas as
actividades decorrentes das competências do conselho executivo. Exerce poder hierárquico
sobre  o  pessoal  docente,  não  docente,  e  sobre  os  alunos,  designadamente  em matéria
disciplinar. Detém ainda competências no domínio da avaliação do pessoal docente e não
docente. O director tem de ser obrigatoriamente um docente com vínculo permanente que
exerce  a  sua  função  no  estabelecimento  em  questão,  além  de  possuir  cinco  anos  de
experiência e uma qualificação em administração e gestão escolar. É eleito por três anos, por
uma assembleia eleitoral constituída pelo pessoal docente e não docente, por respresentantes
de pais, bem como por representantes de alunos no caso das escolas do ensino secundário;
o Presidente do conselho executivo que pode delegar as suas competências a um dos vice-
presidentes,  por  si  designado;  já  o  director  não  pode  fazê-lo,  mas,  nas  suas  faltas  e
impedimentos é substituído por um dos seus adjuntos, por si indicado. De modo geral, tem as
mesmas responsabilidades que o director;
o Director de turma que é o docente responsável pela coordenação do desenvolvimento do
plano de trabalho de uma turma dos 2.º ou 3.º ciclos do ensino básico ou do ensino secundário,
designado pelo órgão de direcção executiva de entre os professores da mesma, sempre que
possível, profissionalizado;
o  Coordenador  de  estabelecimento  que  é  o  docente  responsável  pela  coordenação  da
actividade  educativa  de  um  estabelecimento  de  educação  ou  de  ensino  integrado  num
agrupamento de escolas, sob orientação da respectiva direcção executiva. É eleito por 3 anos
pela totalidade dos docentes em efectivo exercício no mesmo estabelecimento.

 
Ensino superior universitário
 
O ensino universitário encontra-se organizado em unidades orgânicas, cada uma delas responsável
autonomamente pelo ensino de um ou mais cursos. O princípio de autonomia, decretado pela Lei n.º
108/88,  de  24  de  Setembro,  implica,  necessariamente,  o  livre  estabelecimento  das  normas
fundamentais de organização interna. Sem prejuízo do disposto nos estatutos de cada universidade,
os  órgãos  de  governo  das  faculdades  ou  das  unidades  orgânicas  equivalentes  incluem
necessariamente:  
 
a Assembleia de Representantes:

Conselho Directivo;
Conselho Pedagógico;
Conselho Científico.

 
As actividades dos órgãos de gestão das faculdades ou unidades orgânicas equivalentes devem
decorrer com plena transparência e democraticidade, de modo a assegurar a todos os seus membros
uma participação real e um acompanhamento eficaz da sua gestão e fiscalização. 
 
Relativamente ao ensino superior universitário, a Lei n.º 108/88, de 24 de Setembro, consagra a sua
autonomia estatutária, científica, pedagógica, administrativa, financeira e disciplinar. Compete ao
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas assegurar a coordenação e representação
global das universidades, sem prejuízo da autonomia de cada uma delas. 
 
O governo das universidades é exercido pelos seguintes órgãos: 

Assembleia  de Universidade:  é  constituída  por  representantes  eleitos  dos  docentes,  dos
investigadores, dos estudantes e dos funcionários, respeitando a paridade entre os docentes e
os  estudantes  bem  como  o  equilíbrio  na  representação  das  unidades  orgânicas,
independentemente da sua dimensão.
A Assembleia é composta por um reitor; vice-reitores , pró-reitores (caso existam), pelo(s)
presidente(s) da(s) associação(ões) de estudantes; pelo administrador ou seu representante; o
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vice-presidente dos Serviços Sociais.
Compete à Assembleia da Universidade: aprovar os estatutos da universidade, e as suas
alterações; eleger e empossar o reitor, e decidir sobre a sua suspensão e, após processo legal,
a sua destituição.
Reitor:  é eleito pela Assembleia da Universidade, de entre os professores catedráticos de
nomeação definitiva, nos termos estabelecidos pelos estatutos de cada universidade. O seu
mandato tem a duração de quatro anos. O reitor nomeia e pode exonerar os vice-reitores .
Senado Universitário: a sua composição é idêntica à da Assembleia da universidade, podendo
ainda integrá-lo representantes dos interesses culturais, sociais e económicos da comunidade,
de acordo com os estatutos de cada universidade.
Conselho Administrativo: a sua composição é estabelecida nos estatutos da universidade,
sendo  obrigatória  a  participação  do  reitor,  de  um  vice-reitor  ,  do  administrador  ou  seu
representante, e de um representante dos estudantes. (Veja 2.6.4.)

 
Ensino  superior  politécnico
 
A Lei n.º 54/90, de 5 de Setembro, complementada pelo Decreto-Lei n.º 24/94, de 27 de Janeiro,
aprovou o Estatuto dos estabelecimentos de ensino superior politécnicoinstitutos politécnicos e
escolas  superiores  não  integradas  em  institutos  politécnicos)  bem  como  a  sua  autonomia
administrativa,  financeira,  científica  e  pedagógica.  
 
Os órgãos específicos de administração dos institutos superiores politécnicos são os seguintes: 

o Presidente, que superintende na gestão académica e na gestão administrativa e financeira e
preside a todos os órgãos colegiais do instituto;
o Conselho Geral, que aprova os planos de actividades, propõe a criação, alteração ou extinção
de  unidades  orgânicas  do  instituto,  dá  parecer  sobre  os  relatórios  anuais  de  execução,
estabelece normas de funcionamento do instituto;
o Conselho Administrativo , que, além de funções de administração, promove a elaboração dos
planos financeiros anuais e plurianuais, a elaboração dos projectos de orçamento, bem como a
sua afectação , logo que aprovada , às unidades orgânicas e aos serviços do instituto.

 
O presidente é eleito por um mandato de três anos, renovado até ao máximo de dois mandatos
consecutivos, de entre os professores titulares, professores coordenadores ou professores adjuntos,
professores  associados  e  assistentes,  ou  individualidades  de  reconhecido  mérito  e  alargada
experiência profissional. O presidente nomeia, em regime de requisição ou de comissão de serviço,
um ou dois vice-presidentes e tem ainda a coadjuvá-lo, em matéria de ordem predominantemente
administrativa e financeira, um administrador, em regime de contrato ou de comissão de serviço. 
 
A autonomia administrativa das escolas superiores integradas nos institutos politécnicos envolve a
capacidade de: dispor de orçamento anual; recrutar o pessoal docente necessário à realização das
suas actividades; propor o recrutamento de pessoal não docente necessário à prossecução dos seus
objectivos; atribuir responsabilidades e tarefas ao pessoal da unidade ou escola e proceder à sua
distribuição  pelos  serviços,  de  acordo  com as  normas gerais  aplicadas;  assegurar  a  gestão  e
disciplina daquele pessoal sem prejuízo dos órgãos do instituto; promover a realização dos actos
tendentes à aquisição de bens e serviços; autorizar despesas, dentro dos limites legais estabelecidos.
 
No uso da autonomia administrativa e financeira, as escolas superiores podem dispor de receitas
próprias provenientes do exercício das suas actividades e aplicá-las na satisfação das suas despesas,
através de orçamentos privativos. 
 
São órgãos das escolas superiores de educação: 

Director ou Conselho Directivo;
Conselho Científico e o Conselho Pedagógico ou o Conselho Pedagógico-Científico;
Conselho Consultivo;
Conselho Administrativo.

 
O director é coadjuvado por um ou dois subdirectores, um dos quais o substitui nas suas faltas e
impedimentos,  podendo  neles  delegar  parte  das  suas  competências.  O  conselho  directivo  é
constituído pelo presidente e por dois vice-presidentes, por um representante dos estudantes e por
um representante do pessoal não docente. O director, bem como o presidente e os vice-presidentes
do conselho directivo são eleitos de entre os professores em serviço na escola, com um mandato de
três anos, podendo ser renovado até ao máximo de dois mandatos consecutivos. 
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O Conselho Científico é constituído pelo director ou pelo presidente do conselho directivo da escola e
pelos  professores  nela  em serviço.  Podem ainda  ser  designados  para  integrar  este  conselho:
professores de outros estabelecimentos de ensino superior; investigadores; outras individualidades de
reconhecida competência em áreas do domínio de actividades da escola. 
 
O Conselho Pedagógico é constituído por representantes dos professores, assistentes e estudantes,
eleitos pelos respectivos grupos. O conselho pedagógico é presidido por um professor-coordenador
ou professor adjunto, a escolher de entre os professores eleitos. 
 
O Conselho Administrativo é o órgão de gestão administrativa da escola e integram-no: o director ou o
presidente do conselho directivo; um subdirector ou um vice-presidente do conselho directivo; o
secretário, que tem como função coadjuvar a direcção, em matéria de ordem predominantemente
administrativa ou financeira. 
 
A composição do Conselho Consultivo e a duração do seu mandato serão, relativamente a cada
escola, fixadas no estatuto do respectivo instituto politécnico. 
 
As escolas superiores não integradas em institutos politécnicos gozam de autonomia científica,
pedagógica,  administrativa e financeira.  
 
Aos directores ou aos presidentes dos conselhos directivos e aos secretários destas escolas são
atribuídas, com as necessárias adaptações, as competências do presidente e administrador dos
institutos politécnicos.
 
Legislação: Decreto Regulamentar n.º 12/00
Legislação: Decreto-Lei n.º 115-A/98
Legislação: Decreto-Lei n.º 24/94
Legislação: Lei n.º 108/88
Legislação: Lei n.º 54/90
Legislação: Lei n.º 24/99

 
8.3.1. Condições de nomeação do director ou presidente de escola 
 
 
Educação pré-escolar, ensino básico e ensino secundários 
 
Como foi referido anteriormente, com o novo regime de autonomia, de administração e gestão de
escolas públicas de educação pré-escolar e de ensino básico e ensino secundário, os órgãos de
gestão dos estabelecimentos podem enquadrar-se num modelo unipessoal, no caso de nomeação de
um director, ou colegial, no caso de haver um presidente (do Conselho Executivo). 
 
Tanto num caso como num outro, a eleição para este cargo é feita em assembleia eleitoral, na qual se
integra o pessoal docente e não docente em exercício efectivo de funções na escola, representantes
de alunos no caso do Ensino Secundário, pais e encarregados de educação (Artigo 19.º, Decreto-Lei
n.º 115-A/98, 4 de Maio). Os candidatos apresentam-se com um programa de acção sob a forma de
uma lista. A assembleia eleitoral é convocada pelo presidente ou director em exercício de funções e
realiza a eleição por sufrágio secreto e presencial. Considera-se a lista vencedora a que obtém a
maioria absoluta dos votos. Os resultados do processo eleitoral são comunicados ao director regional
de Educação respectivo. A tomada de posse do cargo é conseguida nos trinta dias subsequentes à
realização do processo eleitoral. O mandato do presidente de conselho executivo ou do director da
escola ou do agrupamento de escolas tem uma duração de três, excepto no caso de desadequação
da respectiva gestão, no caso de processo disciplinar ou de requerimento do interessado. 
 
Os requisitos, a que devem obedecer os candidatos ao exercício de cargos de presidente de conselho
executivo ou de director da escola ou do agrupamento de escolas, são os seguintes:

serem docentes dos quadros de nomeação definitiva, em exercício de funções na escola, com
pelo menos cinco anos de serviço;
estarem qualificados para o exercício de funções de administração de gestão escolar, por
estarem especificamente habilitados nas áreas de Administração escolar e educacional (alínea
b) e c) do Artigo 56.º do Decreto-Lei n.º 1/98 de 2 de Janeiro).
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De acordo com o disposto número 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio, à
direcção executiva compete:

Representar a escola;
Coordenar as actividades decorrentes das competências próprias da direcção executiva;
Exercer o poder hierárquico, designadamente em matéria disciplinar, em relação ao pessoal
docente e não docente;
Exercer o poder disciplinar em relação aos alunos;
Proceder à avaliação do pessoal docente e não docente.

 
Ensino superior universitário
 
O reitor é responsável pela universidade, é eleito por quatro anos pela Assembleia da Universidade de
entre  os  professores  catedráticos.  É  coadjuvado  por  vice-reitores  e  pró-reitores.  As  suas
competências  interferem  na  gestão  académica,  administrativa  e  financeira.
 
Ensino superior politécnico
 
A figura que superintende sobre todos os outros órgãos de gestão de uma faculdade ou de um
instituto é o presidente,  é eleito  por  3 anos de entre os professores titulares,  coordenadores e
adjuntos.  
 
O  cargo  de  director(a)  de  Escola  Superior  de  Educação  reporta  à  responsabilidade  por  um
estabelecimento de ensino superior não universitário, que optou por um modelo de gestão individual.
No caso de optar pelo modelo de gestão colegial, existe um Conselho directivo.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 1/98
Legislação: Decreto-Lei n.º 115-A/98

 
8.3.2. Condições de serviço 
 
 
Para mais informação, consulte as rubricas seguintes.
 
8.3.2.1. Resenha histórica 
 
 
No final do século XIX, com a reforma do Ensino Secundário de Jaime Moniz (1894/1895), cabe ao
reitor o cargo de direcção nos estabelecimentos de ensino. Pela primeira vez, o reitor é considerado
"chefe"  do  liceu  e  pode  ser  nomeado  de  entre  professores  de  Ensino  Secundário  e  Superior,
estranhos ao corpo docente da escola, ou de entre pessoas que não professores. O poder de decisão
do reitor depende das orientações políticas ditadas pelo governo, e tem apoio do Conselho Escolar
(órgão consultivo composto apenas por professores) e do Director de classe que coordena e conexão
do ensino. 
 
A figura de reitor é extinta em 1905, na sequência de contestações que reportavam ao facto do cargo
poder  ser  ocupado  por  uma  pessoa  que  não  um  professor.  No  período  correspondente  à  1ª
República, as figuras de reitores são demitidas e substituídos por um professor eleito pelo Conselho
de Escolha (que continua a ser unicamente constituído por professores), e escolhido de entre os
docentes efectivos do estabelecimento. Este modelo de gestão e administração foi regulamentado em
1917, define que o director é eleito (e reeleito) para 4 anos. Nota-se ainda um alargamento das
competências do Conselho de Escola, no âmbito da nomeação de pessoal, da aprovação de horários,
da avaliação de professores e de alunos e da aprovação do orçamento. 
 
Com a instauração da ditadura e o controlo do regime do Estado Novo, restabelece-se a figura de
reitor com funções de direcção, escolhida pelo Governo, de entre os professores efectivos do Ensino
Secundário Oficial. O Conselho Escolar ocupa funções meramente consultivas. Em 1968, com a
aprovação do Estatuto do Ciclo Preparatório do Ensino Secundário, reaparece o cargo de director,
que pode ser nomeado de entre os professores, licenciados em Psicologia ou de entre licenciados em
Pedagogia. 
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●
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A partir dos anos 60, a Educação ocupa um lugar importante nas políticas nacionais governamentais,
começa a ser considerada como um meio estratégico de desenvolvimento económico e cultural da
sociedade. Com a Reforma de Veiga Simão (Lei n.º 5/73, de 25 de Julho), nasce o conceito de
"democratização  do  ensino"  numa  perspectiva  de  tornar  a  educação  acessível  a  todos,
proporcionando igualdade de oportunidades. Permite, ainda, no anterior da escola, privilegiar espaços
de participação para os professores e os alunos. Estes princípios fundamentados na Lei vão contra o
regime vigente que não comporta espaços de participação. A Lei sai enfraquecida pelo contexto
político da época, mas tem o mérito de ter iniciado o processo de mobilização educativa dos anos 70,
em que surgem movimentos associativos e sindicalistas por parte dos professores, com maior impacto
a partir do 25 de Abril de 1974. 
 
Deste modo, nos dias que seguem à Revolução de 25 de Abril,  constata-se uma ruptura com o
modelo  anterior.  A  gestão  e  administração das  escolas  contempla  os  princípios  de  abertura  e
liberalismo. Concretiza-se a demissão dos reitores e dos directores do modelo anterior, substituindo-
os por  comissões eleitas  com professores,  funcionários  e  alunos da escola.  A participação da
comunidade  escolar  (os  professores,  os  funcionários  e  os  alunos)  é  conseguida  na  prática  e
constituem-se assembleias de professores e de alunos. Este modelo confere aos estabelecimentos o
papel de centros de decisão, ao desenvolverem processos de democracia directa e de auto-gestão. A
construção da democracia e a vontade de mudar a sociedade que se viveu, levou a que o caos se
instalasse nas escolas. Este clima de transformação revolucionária na escola não pôde ser dissociada
da  revolução  social.  Deste  modo,  em  1974,  com  o  intuito  de  dar  cobertura  legal  a  estas
manifestações, a administração central intervém com a publicação do Decreto-Lei n.º 221/74, de 27
de Maio. O diploma regulamenta o funcionamento das escolas e determina a escolha de um dos
docentes para presidente, de modo a exercer as funções de representação e o controlo da execução
das  deliberações  colectivas.  Ainda  no  mesmo ano,  com o  Decreto-Lei  n.º  735-A/74,  de  21  de
Dezembro, surge um modelo uniforme de gestão para todas as escolas preparatórias e secundárias,
que regula os órgãos de gestão e cria uma nova morfologia organizacional com o Conselho Directivo,
o Conselho Pedagógico e o Conselho Administrativo. 
 
Em 1976, com a consagração legal da denominada "gestão democrática" (definida pelo Decreto-Lei
n.º 769-A/76, de 23 de Outubro, ao qual o ministro Sottomayor Cardia deixou o nome) surge uma
regulamentação  de  um  modelo  colegial  de  gestão.  Edifica-se  uma  deslocação  do  poder  da
administração central para as escolas. Mantêm-se os órgãos de topo da escola, o Conselho Directivo,
o Conselho Pedagógico e o Conselho Administrativo. Estabelece-se uma divisão de funções entre os
três órgãos, cabendo ao Conselho Directivo (órgão deliberativo e executivo), a responsabilidade pelo
funcionamento e pela gestão corrente das escolas que não seja específico do Conselho Pedagógico
(órgão de orientação pedagógica) ou do Conselho Administrativo (órgão de gestão financeira e
orçamental). A composição do Conselho Directivo passa a ser de três ou cinco representantes do
pessoal docente, conforme a escola tenha mil ou mais de mil alunos, de dois representantes dos
estudantes (que devem frequentar os cursos complementares) e de um representante do pessoal não
docente. 
 
A Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) dá grande relevo à participação da comunidade na vida
da escola e da sociedade na administração do sistema e, nesta perspectiva, em 1987 é (re)criado o
Conselho Nacional de Educação. Surge então, num número reduzido de escolas, a edificação de um
Conselho Consultivo (com uma representante do Conselho pedagógico, de associações de pais, da
autarquia da comunidade envolvente). 
 
O modelo de gestão instituído pelo Decreto-Lei n.º 172/91, de 10 de Maio, serviu de experiência para
meia centena de escolas. Define o regime de direcção, administração e gestão dos estabelecimentos
de educação pré-escolar e dos ensino básico e ensino secundário, e regulamenta as áreas escolares.
Os  órgãos  de  direcção,  administração  e  gestão  dos  estabelecimentos  de  ensino  e  das  áreas
escolares  são:  

o conselho de escola (estabelecimento de ensino do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico ou do
ensino secundário ou estabelecimento de educação pré-escolar ou do 1.º ciclo do ensino básico
não integrados em áreas escolares);
o conselho de área escolar (grupo de estabelecimentos de educação pré-escolar e/ou do 1.º
ciclo do ensino básico);
o director executivo;
o conselho administrativo;
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● o conselho pedagógico e o conselho de núcleo, nos estabelecimentos agrupados em áreas
escolares.

 
A principal alteração que este novo diploma introduz, assenta na nomeação de um órgão unipessoal,
eleito pelo Conselho de Escola que é o director executivo. Este cargo é ocupado por um professor,
que  pode  não  pertencer  à  escola,  é  eleito  para  4  anos  e  auxiliado  por  dois  adjuntos,  tendo  a
possibilidade de ser renomeado uma vez. É designado através de concurso pelo conselho de área
escolar ou de escola, perante quem é responsável. O director executivo é responsável perante a
administração educativa (serviços e organismos centrais e regionais do Ministério da Educação) pela
gestão cultural, pedagógica, administrativa, financeira e patrimonial da escola. É ainda responsável
pela compatibilização das políticas educativas definidas a nível nacional, com as orientações do
conselho de escola, tendo em vista níveis de qualidade de ensino que venham ao encontro das
aspirações da comunidade escolar. 
 
A  segunda  alteração  importante  que  o  diploma  traz,  reporta  ao  aumento  de  participação  da
comunidade educativa (pais,  encarregados de educação,  e restante elementos da comunidade
envolvente)  para além da escolar.  
 
No âmbito do novo regime de administração e gestão dos estabelecimentos de Educação Pré-escolar
e dos ensino básico e ensino secundário, são evidenciados quatro aspectos fundamentais de uma
nova  organização  da  Educação:  a  descentralização,  que  transfere  competências  a  nível  de
Administração dos poderes centrais  para  os  poderes regionais  e  locais  (Direcção Regional  de
Educação e autarquias), a democratização, que sobrevaloriza a igualdade de oportunidades e de
qualidade de serviço público, a autonomia, que consagra a construção de um projecto educativo de
escola de acordo com a comunidade educativa em que se insere, e o modelo não uniforme de gestão,
que prevê uma política de responsabilização coerente e eficaz através da elaboração do Regulamento
Interno. 
 
Surge, ainda, a possibilidade de desenvolver estratégias de agrupamento de escolas resultantes das
dinâmicas locais e do levantamento rigoroso das necessidades educativas, nomeadamente através
de cartas escolares concelhias, regulamentadas pelo Decreto-Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro
(alterado pelo Decreto-Lei n.º 7/03, de 31 de Janeiro). 
 
Este  diploma  legal  preconiza  a  autonomia  como  um  poder  reconhecido  às  escolas  ou  aos
agrupamentos  de  escolas,  na  administração  educativa  nos  domínios  estratégico,  pedagógico,
administrativo,  financeiro  e  organizacional.  
 
Com o Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio, as escolas passam a ter um modelo de administração
e gestão constituído por quatro órgãos: a Assembleia de Escola, o Conselho Executivo ou Director, o
Conselho Pedagógico e o Conselho Administrativo. 
 
A análise da evolução histórica pode ser apresentada de forma muito pragmática, na medida em que
os modelos de selecção e nomeação do director da escola revelam ter características dualistas, em
que por um lado temos o director eleito e o director nomeado pelo governo, o director professor
pertencente ou não à escola e o director não professor,  o director como órgão unipessoal ou a
direcção como órgão colegial.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 172/91
Legislação: Decreto-Lei n.º 221/74
Legislação: Decreto-Lei n.º 7/03
Legislação: Decreto-Lei n.º 735-A/74
Legislação: Decreto-Lei n.º 769-A/76
Legislação: Lei n.º 159/99
Legislação: Lei n.º 5/73
 
8.3.2.2. Temas em debate e futuros desenvolvimentos 
 
 
Recentemente, surgiu a debate político, a questão de integrar profissionais, especializados na área da
gestão, nos cargos de direcção e de administração educacional. A discussão fundamenta-se na ideia
de colocar gestores habilitados para resolver os problemas com que a escola se depara e concretizar
os objectivos por ela fixados. 

Eurybase - Portugal - (2006/07)

www.eurydice.org 218



Suplemento Remuneratório 

PRESIDENTE DO CONSELHO EXECUTIVO OU 
DIRECTOR  

VICE-PRESIDENTE  DO CONSELHO EXECUTIVO 
OU ADJUNTO ANO 

 <1200 ALUNOS >1200 ALUNOS <1200 ALUNOS > 1200 ALUNOS 

 SORUE SORUE 

1998 365,62 438,44 219,47 255,88 

1999 376,59 451,91 225,96 263,86 

2000 386,07 462,88 231,44 270,35 

2001 400,04 480,84 240,42 280,32 

2002 411,04 493,24 246,62 287,72 

- Decreto-Lei n.º 355-A/98 de 13 de Novembro: 50%, 60%, 30% e 35% do índice 100 da carreira docente 

Fonte: Gabinete de Gestão Financeira (GGF) 

 

O  Ministro  da  Educação  propôs  também  acentuar  a  transferência  de  competências  para  as
autarquias, dando-lhes mais poder de intervenção nas escolas. Neste debate, pondera-se ainda uma
situação, a de eleger os conselhos executivos, não pelos professores mas sim mediante concurso
público, de forma a ter à frente das escolas gestores ou então professores que têm formação para o
ser.
 
Esta questão ainda se encontra em grande fase de discussão na medida em que as reacções
sindicalistas e associativas dos professores se revelaram contestatárias.
 
8.3.2.3. Remuneração 
 
 
Educação pré-escolar e ensino básico e ensino secundário  
 
Para o desempenho de cargos de órgãos de direcção é atribuído um suplemento remuneratório, o
qual acresce à remuneração de base do respectivo titular, e cujo valor é calculado segundo o valor
fixado para o índice 100 da escala indiciária do pessoal docente da educação pré-escolar e dos
ensino básico e ensino secundário, de acordo com percentagem referidas no quadro seguinte:

 
"O suplemento remuneratório é fixado em função da população da escola ou do agrupamento de
escolas e do cargo que se destina a remunerar…". (Número 2 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 355-
A/98, de 13 de Novembro).
 
Ensino superior universitário
 
No ensino  superior  universitário,  o  exercício  de  cargos  de  dirigentes  confere  o  direito  a  uma
remuneração complementar. Segundo o Decreto-Lei n.º 244/85, de 11 de Julho, as remunerações
complementares não podem exercer o limite 50 % do vencimento correspondente. Deste modo, o
reitor recebe mais 50% do seu vencimento, o vice-reitor mais 40%, o director ou o presidente mais
25%, o presidente do Conselho Científico mais 25 %, o presidente do Conselho Pedagógico mais
20%, e o subdirector mais 15%. 
 
Ensino superior politécnico
 
No ensino superior politécnico, o regime de suplemento remuneratório está regulamentado pelo
Decreto-Lei  n.º  388/90,  de  10  de  Dezembro,  e  dirige-se  ao  pró-reitor,  ao  presidente  do
estabelecimento  ou  ao  director  da  escola  superior,  ao  presidente  do  conselho  científico  e  ao
presidente do conselho pedagógico. Aos primeiros é atribuído um acréscimo de 28% da remuneração
base, ao último um acréscimo de 23 %.
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Escolas ou 
agrupamentos  

(número de alunos) 

Horas de redução para cargos de vice-presidente do conselho executivo ou 
adjunto 

 21 étA 003 étA

 81 étA 005 a 103 eD

 42 étA 0001 a 105 eD

 82 étA 0051 a 1001 eD

 03 étA 0002 a 1051 eD

 63 étA 0002 ed siaM

Fonte: Decreto-Lei n.º 355-A/98, de 13 de Maio 

●
●
●
●
●

Legislação: Decreto-Lei n.º 355-A/98
Legislação: Decreto-Lei n.º 388/90
 
8.3.2.4. Horário 
 
 
O Decreto-Lei n.º 355-A/98, de 13 de Novembro, considerou o disposto no número 1 do artigo 80.º do
Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensino Básico e Ensino
Secundário, segundo o qual o exercício de funções de direcção executiva confere direito a uma
redução da componente lectiva. 
 
Os titulares dos cargos de administração e gestão escolar exercem respectivas funções em regime de
isenção de horário, de exclusividade, com faculdade de leccionamento de uma turma. (Artigo 55.º do
Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio). 

 
Legislação: Decreto-Lei n.º 115-A/98
Legislação: Decreto-Lei n.º 355-A/98
 
8.3.2.5. Formação 
 
 
A qualificação dos docentes para o exercício de outras funções educativas, designadamente as
previstas no regime de autonomia, administração e gestão, encontra-se prevista no artigo 33.º da Lei
de  Bases  do  Sistema  Educativo.  O  regime  jurídico  da  frequência  de  acções  de  formação
especializada está regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 95/97, de 23 de Abril. Os cursos de formação
especializada  qualificam  para  o  exercício  de  cargos,  funções  ou  actividades  educativas
especializadas de natureza pedagógica ou administrativa com aplicação directa no funcionamento do
sistema educativo e das escolas.
 
Na alínea b) do artigo 3.º do Decreto acima referido, é indicada, como formação especializada, a área
de administração escolar e educacional, que visa a qualificar para o exercício de funções de direcção
e de gestão pedagógica e administrativa nos estabelecimentos de educação e de ensino.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 95/97
 
8.3.2.6. Transferência/mobilidade profissional 
 
 
Como já referido anteriormente,  as diferentes formas de mobilidade para todos os docentes de
educação pré-escolar e dos ensino básico e ensino secundário público,  são as seguintes:

o concurso,
a permuta;
a requisição;
o destacamento;
a comissão de serviço;
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● a transição entre níveis de ensino e grupos de docência.
 
8.3.2.7. Despedimentos/ mudança de carreira 
 
 
Em  caso  de  despedimento,  o  mesmo  se  aplica  aos  órgãos  de  administração  e  gestão  de
estabelecimentos escolares, com excepção de ser da competência do director regional de educação,
a instauração do processo disciplinar. 
 
8.3.2.8. Aposentação 
 
 
Aplica-se aos órgãos de administração e gestão das escolas o mesmo regime de aposentação dos
funcionários públicos. 

 
8.4. Pessoal envolvido na monitorização da qualidade
educacional
 
 
 
Em 1986, com a Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86 de 14 de Outubro) considerou-se a
adopção de orgânicas,  que promovessem a descentralização e desconcentração dos serviços.
Impulsionou-se a criação de "departamentos regionais de educação". De acordo com o disposto no
Artigo 3.º da alínea g), o princípio ambiciona "descentralizar, desconcentrar e diversificar as estruturas
e acções educativas, de modo a proporcionar uma correcta adaptação às realidades, um elevado
sentido de participação das populações, uma adequada inserção no meio comunitário e níveis de
decisão eficientes."
 
As direcções regionais de educação,  estruturadas segundo o Decreto-Lei  n.º  361/89,  de 18 de
Outubro, são definidas como "serviços regionais desconcentrados", instâncias "intermédias" entre o
centro e as periferias escolares, apenas dotadas de autonomia administrativa em função da sua
"operacionalidade". 
 
As direcções  regionais  de  educação  "desempenham,  no  âmbito  das  circunscrições  territoriais
respectivas,  funções  de  administração  desconcentrada,  relativas  às  atribuições  do  ME  e  às
competências dos seus serviços centrais, assegurando o apoio e informação aos utentes do sistema
educativo, a orientação e coordenação do funcionamento das escolas e o apoio às mesmas, bem
como a articulação com as autarquias locais no exercício das competências atribuídas a estas na área
do sistema educativo." (Artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 208/02, de 17 de Outubro). 
 
A autonomia das escolas promovida na Lei de Bases do Sistema Educativo, no Decreto-Lei n.º 115-
A/98, de 4 de Maio, reporta também a um sistema de administração e de gestão participativo das
autoridades locais. 
 
No Artigo 3.º, a alínea l) refere a importância de "contribuir para desenvolver o espírito e a prática
democráticos, através da adopção de estruturas e processos participativos na definição da política
educativa, na administração e gestão do sistema escolar e na experiência pedagógica quotidiana, em
que se integram todos os intervenientes no processo educativo, em especial os alunos, os docentes e
as famílias". A ideia de criar um sistema operativo flexível capaz de servir e apoiar as diferentes
respostas a encontrar a nível  regional e local,  nasce com a Lei n.º  159/99, de 14 de Setembro,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 7/03, de 15 de Janeiro e pela Lei n.º 41/03, de 11 de Março. Estes
diplomas estabelecem o quadro de transferência de atribuições e competências para as autarquias
locais, de entre outras, refere a elaboração da carta educativa que deve ser um documento descritivo
dos contextos em que se insere.
 
Cabe à Inspecção-Geral  da Educação controlar e supervisionar o ensino e o apoio técnico nos
estabelecimentos de todos os níveis de ensino.
 
Legislação: Lei n.º 7/03
Legislação: Lei n.º 159/99
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Legislação: Lei n.º 41/03
Legislação: Lei n.º 46/86
 
Instituições: Inspecção-Geral da Educação (IGE)

 
8.4.1. Condições de recrutamento de um inspector 
 
 
O recrutamento processa-se através de concursos aberto (com provas) organizado pela Inspecção-
Geral  da  Educação  (IGE)  e,  para  serem elegíveis,  os  candidatos  têm de  possuir  um diploma
universitário  de  licenciatura  como requisito  mínimo.  
 
Os que obtiveram resultados satisfatórios, têm de ingressar a seguir um estágio prático a concluir com
uma classificação que não ser inferior a bom. 
 
Os que pretendem ser admitidos na inspecção técnico-pedagógica são recrutados de entre o pessoal
docente que possua pelo menos cinco anos de experiência, assim como uma licenciatura e formação
pedagógica ou um estágio (professores licenciados e profissionalizados). 
 
Estes inspectores são responsáveis pela avaliação e aplicação de directivas técnico-pedagógicas,
assim como pelo controlo da gestão administrativa, financeira, patrimonial dos estabelecimentos de
ensino e dos serviços de educação. São contratados pelo Estado com o estatuto de funcionários
públicos.
 
Instituições: Inspecção-Geral da Educação (IGE)
 
8.4.1.1. Resenha histórica 
 
 
No século XVIII, a pedido do Marquês de Pombal, ministro de D. José I, são realizadas as primeiras
inspecções pela Real Mesa Censória. Entendia-se obter mais informação sobre o estado do ensino e
um maior conhecimento das escolas. Até à instauração da 1ª República, as acções inspectivas eram
da responsabilidade da Direcção Geral da Instrução Pública (para os ensinos primário e secundário) e
da Direcção Geral do Comércio e Indústria (para o ensino técnico e profissional). 
 
Com a proclamação da República,  a inspecção,  de entre outros serviços,  ficou dependente do
Ministério  da Instrução Pública.  
 
Em 1933, os serviços de orientação pedagógica e inspecção foram reorganizados, tendo os do
ensino primário e os do ensino secundário ficado integrados nas respectivas Direcções Gerais. 
 
A fiscalização dos estabelecimentos do ensino particular ficou na dependência da Inspecção-Geral do
Ensino Particular, organismo criado para o efeito, pelo Decreto n.º 22 842, de 18 de Julho. 
 
Após a Revolução de 1974, edificou-se uma nova organização dos serviços centrais do Ministério da
Educação, cabendo, a cada um deles, funções e competências específicas. 
 
Com o Decreto-Lei n.º 540/79, de 31 de Dezembro, cria-se a Inspecção-Geral de Ensino, substituída
pela Inspecção-Geral da Educação através do Decreto-Lei n.º 271/95, de 23 de Outubro. Enquanto
que a primeira actuava a nível de controlo pedagógico, administrativo-financeiro e disciplinar,  a
segunda, age no controlo e na auditoria do funcionamento das escolas e do sistema educativo, em
prol da garantia da qualidade do serviço público da educação dos ensino básico e ensino secundário,
público, particular e cooperativo. 
 
Instituições: Inspecção-Geral da Educação (IGE)
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●
●
●
●
●
●

●
●

8.4.1.2. Temas em debate e futuros desenvolvimentos 
 
 
A publicação da Lei Orgânica do Ministério da Educação, estabelecida pelo Decreto-Lei n.º 208/02, de
17 de Outubro,  altera  as competências  da Inspecção-Geral  da Educação (regulamentada pelo
Decreto-Lei n.º 271/95, de 23 de Outubro). À IGE cabe, desempenhar a sua função principal "com
autonomia administrativa e técnica, funções de auditoria e de controlo do funcionamento do sistema
educativo no âmbito do ensino não superior, prosseguindo os objectivos primordiais de garantia da
qualidade do sistema e de salvaguarda dos interesses legítimos de todos os que o integram." (Artigo
17.º). 
 
Uma vez que o XV Governo Constitucional consolidou a criação de dois ministérios distintos, um,
respectivo aos níveis de ensino básico e secundário (Ministério da Educação), e outro relativo ao nível
de ensino superior, a Inspecção-Geral de Educação passou a realizar a sua intervenção apenas no
primeiro, cabendo à Inspecção-Geral da Ciência e do Ensino Superior a auditoria de actuação no
segundo. 
 
A separação dos ministérios está regulamentada pelos Decretos-Lei n.º 205/02, de 7 de Outubro
(Ministério da Ciência e do Ensino Superior) e n.º 208/02, de 17 de Outubro (Ministério da Educação). 
 
Instituições: Inspecção-Geral da Educação (IGE)
Instituições: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES)
Instituições: Ministério da Educação (ME)

 
8.4.2. Condições de serviço 
 
 
As  condições  de  serviço  dos  inspectores  da  Inspecção-Geral  da  Educação  (IGE)  estão
regulamentadas pelo Decreto-Lei n.º 271/95, de 23 de Outubro alterados pela Lei n.º 18/96, de 20 de
Junho e pelo Decreto-Lei n.º 233/97, de 3 de Setembro. 
 
A IGE desenvolve actividades no domínio da Educação Básica e do Ensino Secundário da rede
pública, incluindo os respectivos agrupamentos e centros de formação das associações de escolas, e
das redes privada, cooperativa e solidária. 
 
À IGE,  compete  actuar  junto  das  estruturas  de  coordenação,  das  escolas  portuguesas  e  dos
estabelecimentos de ensino do ensino português no estrangeiro, junto dos órgãos e serviços, centrais
e regionais, do Ministério da Educação, junto da formação contínua de professores.
 
Tem poder de actuação a nível central, que funciona como serviço central do Ministério da Educação,
e regional, com a criação de cinco delegações regionais repartidas no Norte, no Centro, em Lisboa, no
Alentejo e no Sul. 
 
A organização dos órgãos e dos serviços da IGE tem a seguinte estrutura:

Núcleo de Inspecção Técnico-Pedagógica – NITP;
Núcleo de Inspecção Administrativo-Financeira – NIAF;
Gabinete de Apoio Jurídico – GAJ;
Gabinete de Apoio Geral – GAG;
Gabinete de Planeamento, Documentação e Formação – GPDF;
Gabinete de Informática – GI.

 
Existem ainda duas equipas técnicas que coordenam áreas específicas de intervenção ou de apoio:

Assessoria para as Relações Internacionais – REI;
Assessoria para o Sistema de Informação de Suporte à Actividade da IGE – SISAI.

 
De acordo com o disposto no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 271/95, de 23 de Outubro, para "além da
sujeição aos deveres gerais inerentes ao exercício da função pública, os funcionários da IGE estão
especialmente obrigados a guardar rigoroso sigilo relativamente a todas as matérias de que tiverem
conhecimento no exercício, ou por causa do exercício, das suas funções." 
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 233/97
Legislação: Decreto-Lei n.º 271/95
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Instituições: Inspecção-Geral da Educação (IGE)
 
8.4.2.1. Resenha histórica 
 
 
Até à instauração da 1ª Republica (1910), as entidades que asseguravam a averiguação das "leis" da
Educação, eram a Igreja, o Tribunal da Real Mesa da Comissão Geral sobre o Exame e Censura dos
Livros, o Conselho Geral  Director do Ensino Primário e Secundário e a Mesa da Consciência e
Ordens no caso das universidades. 
 
Em 1911, é implementada a legalização da existência da inspecção de círculo, que verificava e
aconselhava o desempenho dos professores, o material escolar, os métodos de ensino, no âmbito de
publicar estatísticas e relatórios representativos da situação educacional do país, e da inspecção de
circunscrição, que realizava inquéritos sobre as câmaras municipais, os conselhos escolares, os
inspectores e os professores. 
 
Mais tarde, as funções do inspector alteram-se e baseiam-se na verificação do processo pedagógico e
dos procedimentos escolares na prática educativa. 
 
No período salazarista, o corpo inspectivo ocupa um lugar fulcral no sistema de controlo e de poder do
Estado sobre a Educação. As visitas de inspecção aumentam crescentemente e repartem-se em três
áreas principais: a direcção e administração dos serviços, a orientação pedagógica e a inspecção e
atribuições disciplinares.
 
Em 1986, com a publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo, surge o conceito de avaliação do
sistema educativo como um processo natural de envolvimento e de procura de melhoria dos aspectos
educativos e pedagógicos, organizacionais, económicos e financeiros.
 
O Departamento de Avaliação de Prospectiva e de Planeamento (DAPP) assegurou a publicação de
estudos avaliativos que descreviam e caracterizavam o sistema educativo português.
 
Em 1998, com a publicação do Regime Jurídico de Autonomia das Escolas, são atribuídas às escolas
competências próprias de avaliação. 
 
8.4.2.2. Temas em debate e futuros desenvolvimentos 
 
 
Considerando os princípios da nova estrutura orgânica do Ministério da Educação, os inspectores
devem desenvolver novos instrumentos e metodologias para abordar os estabelecimentos escolares e
os seus respectivos agentes. 
 
A acção inspectiva deve considerar a acção educativa, não no seu contexto individual, mas sim no
seu todo. Os inspectores devem promover a avaliação significativa fundamentada numa observação
contextual das escolas, valorizando o ambiente que as envolve.
 
Instituições: Ministério da Educação (ME)
 
8.4.2.3. Remuneração 
 
 
A estrutura das remunerações de base da Inspecção-Geral da Educação enquadra-se numa realidade
específica, os inspectores da educação têm um estatuto de carreira próprio de entre os funcionários
públicos, pertencem à categoria de corpos especiais da função pública. 
 
As escalas remuneratórias variam consoante a categoria profissional do inspector,  no caso dos
inspectores-gerais, dos subinspectores gerais, dos delegados, dos inspectores-directores e dos
inspectores-chefes,  é  auferido  um suplemento  mensal  relativamente  ao  trabalho  exercido  em
condições  de  risco  (correspondente  a  20% do  respectivo  vencimento).  
 
O pessoal da carreira da inspecção superior da IGE é remunerado nos termos da seguinte tabela:
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 Escalões 

Categoria 1 2 3 4 5 6 

Inspecção-Geral da Educação 
Inspector Superior Principal 
Inspector superior 
Inspector principal 
Inspector 
Inspector estagiário 

700* 
600 
500 
440 
300 

 

720 
620 
520 
450 

- 

760 
650 
550 
465 

- 

820 
680 
580 
485 

- 
 

 
 

720 
610 
510 

- 

 
 
 

640 
535 

- 

 

Índice 100 = € 822,07 

Fonte: Decreto-Lei n.º 271/95, de 23 de Outubro 

●

●
●

●

●

●

●
●

 
Legislação: Decreto-Lei n.º 271/95
 
Instituições: Inspecção-Geral da Educação (IGE)
 
8.4.2.4. Horário 
 
 
O horário de trabalho dos inspectores de educação está instituído pelo Decreto-Lei n.º 259/98, de 18
de Agosto, que estabelece as regras e os princípios gerais em matéria de duração e horário de
trabalho da Administração Pública. 
 
A duração semanal de trabalho equivale a 35 horas repartidas numa semana de cinco dias (7 horas
por dia). Na IGE existem as seguintes modalidades de horário de trabalho:

a flexível, em que os funcionários gerem o seu próprio tempo de trabalho escolhendo a sua hora
de entrada e de saída, sem prejudicar o funcionamento dos serviços da entidade;
a rígida, em que os funcionários têm horas de entrada e de saída fixas e idênticas;
a desfasada,  em que existem diferenças de horário de trabalho entre funcionários de um
mesmo serviço ou grupo de pessoal;
a  jornada  contínua,  em que  não  existe  interrupção  de  trabalho,  excepto  um período  de
descanso nunca superior a trinta minutos ainda considerado tempo de trabalho ;
a de trabalhador-estudante, em que o funcionário tem redução de tempo de trabalho para a
frequência das aulas e das deslocações para os estabelecimentos de ensino;
a assistência a descendentes, em que os funcionários dispõem de um horário ajustado para o
acompanhamento dos mesmos;
a de tempo parcial, ;
a de isenção de horário, em que o funcionário não está sujeito a horário, à assiduidade e ao à
duração semanal de trabalho, no entanto, deve exercer as suas funções de acordo com a
calendarização das tarefas.

 
No caso dos funcionários da IGE, a maioria exerce as suas funções em regime de isenção de horário,
este facto inclui os dirigentes e as chefias, mas também os grupos de pessoal que se desloquem
regularmente em serviço como inspectores (técnicos superiores de inspecção e docentes). 
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 259/98
 
Instituições: Inspecção-Geral da Educação (IGE)
 
8.4.2.5. Transferência, mobilidade profissional 
 
 
As mudanças de situação, que ocorrem na IGE, enquadram-se em contextos de promoção a carreiras
superiores, de progressão na carreira que reporta à subida de escalão e à mudança de categoria
profissional, ou de transferência para a Inspecção-Geral do Ensino Superior. 
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A situação de mobilidade profissional dos inspectores não é muito frequente. O facto da profissão de
inspector ser muito específica em vários domínios leva a que não existam grandes opções de transitar
para outras entidades ou serviços.
 
Instituições: Inspecção-Geral da Educação (IGE)
 
8.4.2.6. Despedimentos/ mudança de carreira 
 
 
De modo geral, as saídas de pessoal da Inspecção-Geral da Educação ocorrem por motivos de
mudança do quadro da direcção, de aposentação, de cessação de contrato a termo ou de contratos
celebrados com o Centro de Emprego e de transição para outra entidades. 
 
Instituições: Inspecção-Geral da Educação (IGE)
 
8.4.2.7. Aposentação 
 
 
Os inspectores da Educação estão abrangidos pelos Estatutos da Aposentação e das Pensões de
Sobrevivência  dos  Funcionários  e  Agentes  da  Administração  Pública,  em que  a  aposentação
voluntária  pode  ser  apresentada  aos  36  anos  de  serviço.

 
8.5. Pessoal responsável pelo apoio e pela orientação
educacional
 
 
 
Serviços de Psicologia e Orientação  
 
A orientação escolar e profissional é uma importante componente de todo o processo educativo. O
seu papel é o de acompanhar o aluno ao longo do percurso escolar, contribuindo para identificar os
seus interesses e aptidões e intervir em áreas de ensino-aprendizagem. 
 
O Ministério da Educação através de legislação de 1991 (Decreto-Lei n.º 190/91, de 17 de Maio) criou
os serviços de psicologia e orientação integrados na rede escolar, os quais desenvolvem a sua acção
nos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensino básico e ensino secundário. Nestes
serviços encontram-se envolvidos os profissionais de psicologia e de serviço social (psicólogos e
técnicos superiores de serviço social). Em 1993, foi definida a rede de funcionamento destes serviços,
objecto de alargamento em 1996 e respectiva formalização em 1997, antecedendo o estabelecimento
do regime jurídico da carreira do psicólogo, definido por diploma legal de 1997 (Decreto-Lei n.º
300/97, de 31 de Outubro).  
 
Estes serviços desenvolvem as suas actividades de forma integrada, articulando-se com os serviços
de apoios educativos e com os serviços de saúde escolar. 
 
Os serviços de psicologia e orientação adoptam dois modelos de organização distinguindo-se, no
essencial, pela adequação das suas competências ao nível de ensino a que se destinam: 

um  modelo  de  intervenção  dominantemente  psicopedagógico  atendendo  ao  carácter
globalizante da educação pré-escolar e dos 1.° e 2.° ciclos do ensino básico;
um modelo que inclui a vertente de orientação escolar e profissional, no 3.° ciclo do ensino
básico e no ensino secundário.

 
No quadro  da  orientação  escolar  e  profissional  as  actividades  previstas  legalmente  revestem
modalidades diferenciadas em função dos objectivos e das solicitações formuladas pelos alunos:
programas de Orientação Escolar  e  Profissional;  acções de Informação Escolar  e  Profissional,
prioritariamente para os alunos dos 9.°, 10.°, 11.° e 12.° anos; atendimento individual (entrevistas e
provas de avaliação psicológica); actividades de sensibilização ao mundo do trabalho (visitas de
estudo, estágios, contactos profissionais...); acções de formação a professores e outro pessoal da
escola; acompanhamento de estágios de cursos tecnológicos e profissionais integrados no sistema
educativo; actividades de apoio psicopedagógico. 
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A  equipa  técnica  de  cada  serviço  colabora  com  os  órgãos  de  administração  e  gestão  dos
estabelecimentos de educação e ensino, participa em reuniões do conselho pedagógico e, quando for
caso disso, em reuniões dos conselhos de ano, ciclo, curso e turma. 
 
A equipa técnica permanente de cada serviço pode ser constituída por um número de elementos
variável,  nomeadamente por psicólogos,  por docentes habilitados com curso de especialização
designados por "especialistas de apoio educativo", na educação pré-escolar e nos 1.° e 2.° ciclos do
ensino básico,  por docentes habilitados com cursos de especialização em orientação escolar e
profissional,  designados "conselheiros de orientação" no 3.º ciclo do ensino básico e no ensino
secundário e por técnicos de serviço social.  
 
Serviços de Apoio Educativo  
 
Com o objectivo de garantir a integração e o sucesso educativo de todos os alunos, o governo cria em
1997 (Despacho Conjunto n.º 105/97, de 1 de Julho) os serviços de apoio educativo, integrados nas
escolas e incumbidos de organizar respostas no domínio da diferenciação pedagógica e da educação
especial. 
 
Os serviços de apoio educativo abrangem todo o sistema de educação e ensino não superior e
desenvolvem-se com base na articulação dos recursos e das actividades de apoio especializado
existente nas escolas, com vista à promoção de uma escola integrada. Estes serviços são garantidos
por docentes com formação especializada em áreas específicas, colocados nas escolas em regime de
destacamento. 
 
São atribuições dos serviços: contribuir para a igualdade de oportunidades de sucesso educativo para
todas  as  crianças  e  jovens;  promover  nas  escolas  condições  que  favoreçam  a  integração
socioeducativa de crianças e jovens com necessidades educativas especiais; colaborar na promoção
da qualidade educativa nomeadamente nos domínios da orientação educativa, da interculturalidade,
da  saúde  escolar  e  da  melhoria  do  ambiente  educativo;  articular  respostas  e  recursos  às
necessidades educativas, recorrendo a outras estruturas e serviços existentes na comunidade. 
 
Os Serviços Especializados de Apoio Educativo funcionam a nível da escola ou do agrupamento de
escolas. Visam a integração dos alunos e articulam a sua actividade com as estruturas de orientação
educativa  e  com  outros  serviços  organizados  pela  escola  ou  o  agrupamento  de  escolas,
nomeadamente  do  âmbito  da  acção  social  escolar.
 
Outros serviços  
 
Podem apoiar  a  escola  outros  serviços  nomeadamente  no  âmbito  da  acção social  escolar,  da
organização das  salas  de  estudo e  das  actividades de complemento  curricular.  
 
A partir de 1978, o ensino superior em Portugal estrutura-se segundo um modelo binário, com uma via
de ensino universitário e uma via de ensino politécnico (Lei n.º 61/78, de 28 de Julho). No ano 2000,
foi aprovada a organização e ordenamento do ensino superior (Lei n.º 26/00, de 23 de Agosto). A
legislação vigente reconhece aos estabelecimentos de ensino de cada uma dessas vias autonomia
administrativa e financeira. Veja 6.3..
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 190/91
Legislação: Lei n.º 26/00
Legislação: Lei n.º 61/78

 
8.6. Outro pessoal
 
 
 
Com  a  publicação  do  Decreto-Lei  n.º  184/04,  de  29  de  Julho,  procurou-se  dar  prioridade  à
remodelação e à reorganização do regime estatutário do pessoal não docente dos estabelecimentos
públicos de educação pré-escolar e dos ensino básico e ensino secundário. 
 
Os quadros de pessoal não docente estruturam-se em quadros que têm o âmbito territorial de cada
um dos concelhos do território  continental,  designando-se por  quadros concelhios.  Compete à
Direcção-Geral dos Recursos Humanos da Educação realizar os concursos para ingresso e acesso
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nos quadros concelhios, podendo ainda haver contratação de pessoal não docente em regime de
contrato individual de trabalho ou de prestação de serviços. 
 
As várias carreiras e categorias do pessoal não docente integram-se em cinco grupos de pessoal:

Técnico superior;
Técnico-profissional;
Administrativo;
Apoio Educativo;
Auxiliar.

 
Estão enquadrados no grupo de pessoal  técnico superior  os  não docentes que desempenham
funções na educação especial  e no apoio educativo,  nomeadamente os técnicos superiores de
serviço social  e os psicólogos.  
 
Em 1998 foram fixadas, no âmbito do Programa FOCO (Formação Contínua de Professores e de
Responsáveis pela Administração Educacional), as seguintes áreas de formação de pessoal não
docente em exercício de funções nos estabelecimentos de educação e de ensino: relação pedagógica
e  relações  humanas;  desenvolvimento  organizacional;  gestão  e  administração  escolar;  áreas
específicas  da  actividade  profissional;  tecnologias  da  informação  e  da  comunicação.  
 
O Decreto-Lei n.º 184/04, de 29 de Julho, aprovou o regime jurídico do pessoal não docente dos
estabelecimentos públicos de educação e ensino não superior, consagrou um dos seus capítulos à
formação profissional, como elemento estruturante do processo de construção de uma escola de
qualidade, onde todos os profissionais da educação desempenham um papel relevante.
 
Por outro lado, o Decreto-Lei n.º 234-A/00, de 25 de Setembro, criou a carreira de assistente de acção
educativa no ordenamento das carreiras de administração local, determinando que lhe fosse aplicável
o regime vigente para idêntica categoria do pessoal não docente do Ministério da Educação a qual
também tinha sido, entretanto, criada.
 
Neste contexto,  a  evolução da organização da escola  e  a  sua cada vez maior  conexão com a
comunidade educativa gerou uma complexidade acrescida das funções atribuídas ao pessoal não
docente,  pelo  que  se  tornou  necessário  regulamentar  e  desenvolver  a  respectiva  formação
profissional de forma sistemática, por forma a potenciar o acréscimo da qualidade do desempenho
destes profissionais.
 
Com o Decreto-Lei n.º 184/04, de 29 de Julho, a formação do pessoal não docente compreende a
formação inicial e contínua, incluindo a formação para chefe de serviços de administração escolar e a
formação inicial para assistentes de acção educativa. Os lugares de várias carreiras e categorias do
pessoal não docente serão extintos à medida que forem vagando por força da entrada em vigor deste
diploma.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 184/04
Legislação: Decreto-Lei n.º 234-A/00

 
8.7. Informação estatística
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Quadro 1. Pessoal docente, segundo o nível e modalidade de ensino, por escalão etário 

 serehluM e snemoH – odavirP e ocilbúP etnenitnoC – 5002/4002

Nível e  
modalidade 

de ensino 
Escalão Etário 

Educadores 
de Infância 

Docentes  
1.º Ciclo 

Docentes  
2.º Ciclo 

Docentes  
 3.º Ciclo e Ensino  

Secundário  

Total 16 267 37 506 35 059 84 404 

≤ 24 anos 4 96 1 355 789 3 059 

25 a 29 anos 1 946 6 107 4 321 9 127 

30 a 34 anos 2 299 5 360 4 503 13 748 

35 a 39 anos 3 018 4 041 4 684 14 958 

40 a 44 anos 3 946 4 475 4 868 14 447 

45 a 49 anos 2 892 7 501 5 303 12 333 

50 a 54 anos 1 135 7 163 5 755 9 103 

55 a 59 anos 393 1 113 3 478 5 540 

≥ 60 anos 142 391 1 358 2 089 

Fonte:  

GEPE – Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação 

Estatísticas da Educação 04/05. 
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Quadro 2. Pessoal docente, por nível e modalidade de ensino, com funções lectivas e não 
lectivas  

  serehluM e snemoH – odavirP e ocilbúP etnenitnoC

2006/2007(a) 

Nível e modalidade de ensino   
Número de docentes 

Educadores de infância 15 332 

 931 41 savitcel seõçnuf moC

 391 1 savitcel oãn seõçnuf moC

Docentes do 1.º ciclo do ensino básico 30 642 

 456 82 savitcel seõçnuf moC

 889 1 savitcel oãn seõçnuf moC

Docentes do 2.º ciclo do ensino básico 32 302 

 909 03 savitcel seõçnuf moC

 393 1 savitcel oãn seõçnuf moC

Docentes do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário 83 387 

 013 97 savitcel seõçnuf moC

 770 4 savitcel oãn seõçnuf moC

Docentes/formadores do ensino profissional/qualificante x 

(dos quais, em escolas profissionais) 7 628 (c) 

Docentes em escolas com planos de estudos estrangeiros 731 

 117 savitcel seõçnuf moC

 02 savitcel oãn seõçnuf moC

Observações: 

(a) Dados preliminares 

(b) Inclui formadores em estabelecimentos públicos de educação e ensino, em 2006/2007. 

(c) Inclui apenas o ensino privado. 

Fonte:  

GEPE – Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação 
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Quadro 3. Número de docentes, por tipo de ensino  

 

2004/2005 
Tipo de ensino 

N.º de docentes, 
em 31 de Dezembro de 2004 

Ensino Universitário - público  14 858 

Ensino Politécnico - público  10 510 

Ensino Universitário - privado  7 244 

Ensino Politécnico - privado  4 161 

Total Geral 36 773 

Fonte: OCES – Observatório da Ciência e do Ensino Superior /MCTES 

 

Quadro 4. Pessoal não docente, por tipo de função  

Continente                Educação Pré-Escolar Ensino Básico e Ensino Secundário - Público e Privado   

2006/2007(a)  
Tipo de Função 

Número 

 253 97 latoT

Observações: 

(a) Dados preliminares. 

Fonte:  

GEPE – Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação 

Recenseamento Escolar 2006/2007. 
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9. AVALIAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS E
DO SISTEMA DE ENSINO

 

 

 
9.1. Resenha histórica
 
 
 
Porque a avaliação constitui uma prática institucionalizada em Portugal há mais de dois séculos, esta
resenha histórica segue de perto a evolução do próprio sistema político que,  indubitavelmente,
condicionou a evolução do sistema educativo e o desenvolvimento dos processos de avaliação. 
 
O ponto 9.1.3 reúne um conjunto de processos de avaliação de escolas e do sistema educativo
contemporâneos.

 
9.1.1. Dos primórdios do sistema educativo à Lei de Bases do Sistema
Educativo de 1986 
 
 
A avaliação do Sistema Educativo português assumiu diversas formas desde o tempo em que foi
criada uma oferta de ensino de cariz público, em meados do século XVIII. Distinguem-se, aqui, os
períodos Monárquico, Republicano, Estado Novo e o que se seguiu à publicação da Lei de Bases do
Sistema Educativo, em 1986.
 
9.1.1.1. O período Monárquico 
 
 
Durante séculos, o ensino foi uma competência exclusiva da Igreja, que também avaliava e fiscalizava
matérias e procedimentos.
 
Em 1759, foi criada a Directoria-Geral de Estudos, que vai sofrendo transformações sucessivas e
múltiplas designações até chegar aos nossos dias como Ministério da Educação. Este departamento
vai tutelar um sistema de ensino público e estatal "das primeiras idades", cujas competências de
fiscalização visavam fazer observar as leis da educação, nomeadamente:

averiguar o progresso dos estudos e apresentar uma relação fiel dos mesmos no final de cada
ano;
propor "os meios mais convenientes para o adiantamento das escolas";
advertir e corrigir os professores que não cumprissem as suas obrigações ou mesmo propor aos
superiores a privação do emprego e a aplicação de um castigo.

 
No ensino superior, a Mesa da Consciência e Ordens, criada em 1532, tinha nas suas competências a
realização de "visitações" (inspecções) às Universidades.
 
9.1.1.2. O Período Republicano (1910 – 1925) 
 
 
Em 1911, foram criados dois níveis de inspecção: de círculo e de circunscrição. As inspecções de
círculo tinham a responsabilidade de examinar o desempenho e aconselhar os professores, examinar
o material escolar e os métodos de ensino, elaborar uma estatística anual de círculo e produzir um
relatório. Por seu turno, os inspectores de circunscrição realizavam inquéritos sobre serviços e actas
das câmaras municipais (que na altura tinham uma grande responsabilidade na educação), conselhos
de assistência escolar, inspectores e professores.
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9.1.1.3. Do Estado Novo (1926) à Lei de Bases do sistema educativo (1986) 
 
 
Os primeiros anos do Estado Novo (regime totalitário 1926/1974) ditaram uma sobrecarga de trabalho
burocrático para os inspectores. 
 
A Reforma de 1933 introduz profundas alterações nos princípios subjacentes ao ensino primário,
introduzindo-lhe uma ideologia marcadamente nacionalista, situação que prevaleceu até à revolução
democrática de 1974. Paralelamente, foram constituídos três corpos de inspecção diferentes, cada um
com a responsabilidade numa de três áreas: direcção e administração dos serviços; orientação
pedagógica e aperfeiçoamento; e inspecção e atribuições disciplinares. 

 
9.1.2. Da Lei de Bases do sistema educativo de 1986 às leis orgânicas dos
Ministérios da Educação e da Ciência e do Ensino Superior de 2002 
 
 
Com a Lei de Bases do Sistema Educativo (1986), a avaliação passou a ser uma imposição legal. O
seu Art. 49.º estabelece que "o sistema educativo deve ser objecto de avaliação continuada, que deve
ter em conta os aspectos educativos e pedagógicos, psicológicos e sociológicos, organizacionais,
económicos e financeiros e ainda os de natureza político-administrativa e cultural."
 
O dispositivo de avaliação do sistema é constituído pelos seguintes componentes: a Investigação em
educação, as Estatísticas de educação, Estruturas de apoio e a Inspecção escolar:
 
a  investigação  em  educação  destina-se  "a  avaliar  e  interpretar  cientificamente  a  actividade
desenvolvida no sistema educativo". A investigação fica confiada sobretudo a instituições de ensino
superior; 
 
as  estatísticas  são  consideradas  como  um  "instrumento  fundamental  para  a  avaliação  e  o
planeamento  do  sistema  educativo";
 
finalmente, à Inspecção Escolar cabe a "função de avaliar e fiscalizar a realização escolar", tendo em
vista a prossecução dos fins estabelecido nessa lei.
 
Em 1989 foi publicado o Regime Jurídico de Autonomia das Escolas que, no âmbito da autonomia
pedagógica, atribui às escolas competências próprias em matéria de avaliação: aprendizagens dos
alunos (definição de requisitos mínimos, critérios de avaliação e apreciação de reclamações) e
avaliação de pessoal.
 
O sistema de avaliação e acompanhamento das instituições de ensino superior foi lançado em 1994.
De  acordo  com o  estipulado  no  diploma de  criação,  os  procedimentos  de  autoavaliação  e  de
avaliação externa seriam complementados com a avaliação institucional global do ensino superior. Em
1996, foi criado o Grupo de Reflexão e Acompanhamento do Processo de Avaliação das Instituições
de Ensino Superior, com o objectivo de estabelecer as metodologias de suporte a essa avaliação. Um
diploma de 1997 substitui  este Grupo pelo Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior
(CNAVES). 
 
Compete ao Conselho Nacional  de Avaliação do Ensino Superior  assegurar  a  observação dos
princípios gerais e a promoção da coerência global do sistema de avaliação. Este Conselho intervirá
em domínios como o da evolução da cooperação internacional,  da análise do desempenho das
instituições, bem como da contribuição para o respectivo desenvolvimento económico, cultural, social
e para o exercício da cidadania.
 
Instituições: Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior (CNAVES)

 
9.1.3. Iniciativas recentes da avaliação de escolas e do sistema educativo 
 
 
Aqui  são  referidas  diversas  iniciativas  de  avaliação  das  escolas  e  do  Sistema Educativo,  que
ocorreram em Portugal na última década. Enraizados em projectos europeus, foram desenvolvidos o
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Observatório da Qualidade da Escola e o Projecto Qualidade XXI. A IGE levou a cabo a Avaliação
Integrada das escolas. A nível internacional, será objecto de referência o PISA, um estudo que tem
tido um grande impacte político e, por isso, tem alcançado grande destaque.
 
Instituições: Inspecção-Geral da Educação (IGE)
 
9.1.3.1. Iniciativas de autoavaliação das escolas 
 
 
O Observatório da Qualidade da Escola e o Projecto Qualidade XXI constituíram duas experiências de
autoavaliação estruturada, realizadas por escolas portuguesas.
 
Observatório da Qualidade da Escola (OQE) - o Guião Organizativo permitia às escolas construir um
sistema de  informação a  partir  de  quinze  indicadores  em quatro  dimensões:  contexto  familiar,
processo de  ensino,  contexto  escolar  estimulante  e  resultados.
 
O Projecto Qualidade XXI – deu sequência aos trabalhos realizados em Portugal  no âmbito do
Projecto-Piloto  Europeu  sobre  Avaliação  da  Qualidade  na  Educação  Escolar.  Este  projecto
internacional envolveu 101 escolas de 18 países (incluindo Portugal) que concordaram em utilizar
uma metodologia comum – construção de um auto-perfil constituído por doze áreas da vida da escola
agrupadas em quatro domínios (resultados, processos a nível de sala de aula, processos a nível de
escola e clima) – envolvendo vários elementos da comunidade educativa.
 
9.1.3.2. A Avaliação integrada das escolas 
 
 
Durante quatro anos a Inspecção-Geral de Educação desenvolveu a actividade ‘Avaliação Integrada
das Escolas’. Tratou-se de um procedimento de avaliação externa de escolas públicas do ensino não
superior, realizado por equipas de três ou quatro inspectores e com o apoio de roteiros focalizando
quatro áreas – Avaliação de resultados; Organização e gestão; Educação, ensino e aprendizagem; e
Clima. 
 
Procedia-se ao estudo do "valor acrescentado", cruzando taxas de transição com escalões etários dos
alunos e com a percentagem de alunos com apoios socioeducativos. Também foram estudados os
fluxos escolares – o tempo que uma mesma geração de alunos necessitava para concluir um ciclo de
estudos. 
 
Cada avaliação integrada tinha a duração de doze a dezasseis dias, dependendo a sua duração da
dimensão e complexidade da unidade de gestão (escolas agrupadas ou não agrupadas). Para recolha
de informação eram utilizadas diversas metodologias: análise documental, observação e entrevistas
(órgãos de gestão, professores, alunos, funcionários, representantes da comunidade educativa). No
final, produzia-se um relatório no qual se mencionavam os pontos fortes e fracos da escola, sendo
feitas recomendações para melhorar o seu funcionamento.
 
Instituições: Inspecção-Geral da Educação (IGE)
 
9.1.3.3. Programa para a avaliação internacional dos alunos (PISA) 
 
 
O estudo do PISA (Programa para a Avaliação Internacional dos Alunos) tem sido desenvolvido desde
1998 no âmbito da OCDE, e tem como objectivo a sua utilização pelos governos como instrumento
para a definição de políticas educativas. Este estudo mede as capacidades de jovens de 15 anos,
independentemente do ano de escolaridade que frequentam, para utilizarem os seus conhecimentos.
Está organizado em três ciclos: 

1997 – lançamento do projecto;
2000 – teve como domínio predominante de avaliação a leitura.
2003 – o domínio em foco foi a Matemática.
2006 – o domínio em foco é o da literacia científica.

 
Um documento do Ministério da Educação sobre o PISA 2003 apresenta algumas conclusões a partir
de dados daí extraídos:
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Portugal é o país da OCDE que tem menos responsáveis de escolas que monitorizam as aulas
dos professores;
a qualidade das infra-estruturas físicas e dos recursos educacionais têm um valor médio igual
ao da OCDE e não revelam estar relacionadas com o desempenho em literacia matemática;
verificou-se a existência de diferenças entre os perfis pessoais dos alunos com alto e com baixo
nível de literacia (ex. – estratégias de estudo, autoconceito, sentido de pertença à escola);
verificou-se a existência de diferenças entre os perfis das famílias dos alunos com alto e com
baixo nível de literacia; os rapazes tiveram, em média, melhores resultados do que as raparigas
nas literacias matemática e científica, sucedendo o oposto na leitura; o ano de escolaridade que
frequentam está fortemente associado aos resultados que obtêm em média.

 
9.2. Temas em debate e futuros desenvolvimentos
 
 
 
São vários os temas de educação em matéria de avaliação que são objecto de debate. Alguns deles
têm origem em iniciativas e medidas governamentais que estão em discussão pública.

 
9.2.1. Debates actuais sobre a avaliação das escolas e instituições 
 

A avaliação  de  desempenho  das  escolas  básicas  e  secundárias:  a  publicação  de  listas
ordenadas de escolas em função das classificações dos seus alunos (como acontece com os
resultados dos exames do 12.º ano);
A  exigência  para  que as  universidades e  os  institutos  politécnicos  concretizem sistemas
próprios de garantia da qualidade, passíveis de certificação.

 
9.2.2. Debates actuais sobre a avaliação do sistema educativo 
 
 
Estão, actualmente, em debate diversos temas sobre a avaliação do sistema educativo, em geral, e
dos ensinos superior e não superior, decorrentes do próprio programa do governo. Finalmente, é de
sublinhar  a discussão em torno do modelo de avaliação na própria  Administração pública,  que
abrange os funcionários do Ministério  da Educação,  apesar  de já  estar  implementado.
 
Instituições: Ministério da Educação (ME)
 
9.2.2.1. Avaliação do sistema educativo 
 

enraizar a avaliação e a prestação de contas em todas as dimensões do Sistema Educativo:
desempenho dos alunos, avaliação dos educadores e dos professores, avaliação do currículo
nacional, avaliação das escolas e dos serviços que a apoiam;
o aperfeiçoamento do sistema nacional de avaliação com o recurso às provas aferidas.

 
9.2.2.2. Avaliação do ensino não superior 
 

os dados da OCDE publicados nos relatórios do PISA e no Education at a Glance;
a interpretação dos resultados da avaliação nacional por exames e provas aferidas;
a avaliação de professores, nos termos do novo Estatuto da Carreira Docente, e o regime de
quotas para os níveis de Muito Bom e Excelente;
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9.2.2.3. Avaliação do ensino superior 
 
 
A avaliação do sistema de ensino superior realizada pela OCDE, segundo critérios internacionais
9.4.2.2..
 
9.2.2.4. A avaliação na administração pública 
 

O sistema integrado de avaliação de desempenho na administração pública (SIADAP):
a introdução de quotas para as avaliações por mérito e por excelência;
as implicações da avaliação na progressão na carreira.

 
9.3. Quadro administrativo e legislativo específico
 
 
 
Apresenta-se,  aqui,  a  legislação  que  regulava,  no  início  do  ano  lectivo  2005/2006,  o  Sistema
Educativo e a Administração Pública em matéria de avaliação. A inclusão da Administração Pública
deve-se ao facto de muitos dos processos avaliativos em educação, decorrerem da lei geral que rege
a Administração Pública.

 
9.3.1. Ensino não superior 
 

Decreto-Lei n.º 125/82, de 22 de Abril – cria o Conselho Nacional de Educação;
Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro (alterada pelas Leis n.º 115/97, de 19 de Setembro e 49/05, de
30 de Agosto) – Lei de Bases do Sistema Educativo – estabelece o quadro geral do sistema
educativo;
Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de Abril, alterado pelos Decretos-Lei n.º 105/97, de 29 de Abril,
n.º 1/98, de 2 de Janeiro, n.º 121/05, de 26 de Julho e n.º 229/05, de 29 de Dezembro– aprova o
Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensino Básico e Ensino
Ensin Secundário;
Decreto-Lei n.º 43/89, de 3 de Fevereiro –estabelece o Regime Jurídico da Autonomia das
Escolas oficiais dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário;
Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio – aprova o regime de autonomia, administração e
gestão dos estabelecimentos da educação pré-escolar e dos ensino básico e ensino secundário
bem como dos respectivos agrupamentos (alterado pela Lei n.º 24/99, de 22 de Abril).
Decreto-Lei n.º 271/95, de 23 de Outubro – aprova a orgânica da Inspecção-Geral da Educação;
Lei n.º 18/96, de 20 de Junho – altera o Decreto-Lei n.º 271/95, de 23 de Outubro (Lei Orgânica
da Inspecção-Geral de Educação);
Decreto Regulamentar n.º 11/98, de 15 de Maio – regulamenta o processo de avaliação do
pessoal docente da educação pré-escolar e dos ensino básico e ensino secundário;
Despacho  Normativo  n.º  21/02,  de  10  de  Abril  –  aprova  o  regime  de  avaliação  das
aprendizagens dos alunos do ensino secundário regular, cursos gerais e cursos tecnológicos;
Lei n.º 31/02, de 20 de Dezembro – aprova o sistema de avaliação da educação e do ensino
não superior desenvolvendo o regime previsto na Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro (Lei de Bases
do Sistema Educativo);
Portaria  n.º  550-A/04,  de 21 de Maio –aprova o regime de organização,  funcionamento e
avaliação dos cursos tecnológicos de nível secundário de educação;
Despacho Normativo n.º 1/05, de 5 de Janeiro alterado pelo Despacho Normativo n.º 5/07, de
10 de Janeiro – estabelece os princípios e os procedimentos a observar na avaliação das
aprendizagens e competências dos alunos nos três ciclos do ensino básico;
Despacho Normativo n.º 50/05, de 9 de Novembro – define, no âmbito da avaliação sumativa
interna, princípios de actuação e normas orientadoras para a implementação, acompanhamento
e avaliação dos planos de recuperação, de acompanhamento e de desenvolvimento como
estratégia de intervenção com vista ao sucesso educativo dos alunos do ensino básico;
Despacho Conjunto n.º 370/06, de 3 de Maio– cria um grupo de trabalho com o objectivo de
estudar e propor os modelos de auto-avaliação e de avaliação externa dos estabelecimentos de
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educação pré-escolar e dos ensino básico e ensino secundário, e definir os procedimentos e
condições  necessários  à  sua  generalização,  tendo  em vista  a  melhoria  da  qualidade  da
educação e a criação de condições para o aprofundamento da autonomia das escolas;
Lei n.º 47/06, de 28 de Agosto – define o regime de avaliação, certificação e adopção dos
manuais  escolares  do  ensino  básico  e  do  ensino  secundário,  bem como os  princípios  e
objectivos  a  que  deve  obedecer  o  apoio  sócio-educativo  relativamente  à  aquisição  e  ao
empréstimo de manuais escolares;
Decreto-Lei n.º 213/06, de 27 de Outubro - aprova a Lei Orgânica do Ministério da Educação;
Decreto-Lei  n.º  15/07,  de 19 de Janeiro –  introduzalterações ao Estatuto da Carreira dos
Educadores de Infância e dos Professores dos Ensino Básico e Ensino Secundário, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de Abril, e altera o regime jurídico da formação contínua de
professores, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 249/92, de 9 de Novembro;
Decreto  Regulamentar  n.º  25/07,  de  29 de Março e  Portaria  n.º  356/07,  de  30 de Março
–estabelecem, respectivamente,  a orgânica do Gabinete de Estatística e Planeamento da
Educação e a estrutura nuclear do Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação e as
competências das respectivas unidades orgânicas;
Decreto  Regulamentar  n.º  30/07,  de  29 de Março e  Portaria  n.º  361/07,  de  30 de Março
–estabelecem, respectivamente, a orgânica do Gabinete de Avaliação Educacional e a estrutura
nuclear do Gabinete de Avaliação Educacional e as competências das respectivas unidades
orgânicas.

 
Instituições: Conselho Nacional de Educação (CNE)
Instituições: Gabinete de Avaliação Educacional (GAVE)
Instituições: Ministério da Educação (ME)

 
9.3.2. Ensino superior 
 

Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro - Lei de Bases do Sistema Educativo (alterada pelas Leis n.º
115/97, de 19 de Setembro e 49/05, de 30 de Agosto) - estabelece o quadro geral do sistema
educativo;
Lei n.º 108/88, de 24 de Setembro –define a autonomia das universidades;
Decreto-Lei n.º 271/89, de 19 de Agosto – aprova o Estatuto do Ensino Superior Particular e
Cooperativo;
Lei  n.º  38/94,  de  21  de  Novembro  –  estabelece  as  bases  do  sistema  de  Avaliação  e
Acompanhamento do Ensino Superior (alterada pela Lei n.º 1/03, de 6 de Janeiro);
Decreto-Lei n.º 205/98, de 11 de Julho – Cria o Conselho Nacional de Avaliação do Ensino
Superior (CNAVES) e estabelece as regras gerais necessárias à concretização do sistema de
avaliação e  acompanhamento do ensino superior  e  os  princípios  a  que deve obedecer  a
constituição das entidades representativas das instituições do ensino superior universitário e
ensino superior politécnico, públicas e não públicas;
Lei n.º 1/03, de 6 de Janeiro – aprova o Regime Jurídico do Desenvolvimento e da Qualidade do
Ensino Superior (altera a Lei n.º 38/94, de 21 de Novembro);
Resolução do Conselho de Ministros n.º 95/03, de 30 de Julho– aprova as linhas de orientação
da reforma da Administração Pública;
Decreto-Lei n.º 149/03, de 11 de Julho – aprova a Lei orgânica da Inspecção-Geral da Ciência e
do Ensino Superior;
Decreto-Lei n.º 214/06, de 27 de Outubro – aprova a Lei orgânica do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior;
Decreto  Regulamentar  n.º  60/07,  de  27  de  Abril  –  aprova  a  orgânica  do  Gabinete  de
Planeamento,  Estratégia,  Avaliação  e  Relações  Internacionais  do  Ministério  da  Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior.

 
Instituições:  Conselho  Nacional  de  Avaliação  do  Ensino  Superior  (CNAVES)
Instituições: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES)
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9.3.3. Administração pública, em geral 
 

Decreto-Lei n.º 166-A/99, de 13 de Maio – institui o Sistema de Qualidade em Serviços Públicos
(SQSP);
Decreto-Lei  n.º  7/03,  de  15  de  Janeiro  –  regulamenta  as  competências,  composição  e
funcionamento dos conselhos municipais de educação e aprova o processo de elaboração de
carta educativa, transferindo competências para as autarquias locais (alterado pela Lei n.º
41/03, de 22 de Agosto);
Lei  n.º  2/04,  de  15  de  Janeiro  –  aprova  o  estatuto  do  pessoal  dirigente  dos  serviços  e
organismos da administração central, regional e local do Estado;
Lei n.º 3/04, de 15 de Janeiro – aprova a Lei-Quadro dos institutos públicos;
Lei n.º 4/04, de 15 de Janeiro – estabelece os princípios e normas a que deve obedecer a
organização da administração directa do Estado;
Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/04, de 21 de Abril – aprova a operacionalização da
reforma da Administração Pública;
Lei n.º 10/04, de 22 de Março – Cria o sistema integrado de avaliação de desempenho da
Administração Pública;
Decreto Regulamentar n.º 19-A/04, de 14 de Maio – Regulamenta a Lei n.º 10/04, de 22 de
Março,  no que se refere ao sistema de avaliação de desempenho dos dirigentes de nível
intermédio, funcionários, agentes e demais trabalhadores da administração directa do Estado e
dos institutos públicos;
Resolução do Conselho de Ministros n.º 124/05, de 4 de Agosto –determina a reestruturação da
administração central do Estado estabelecendo os seus objectivos, princípios, programas e
metodologia;
Lei n.º 52/05, de 31 de Agosto – aprova as Grandes Opções do Plano 2005-2009.

 
9.4. Avaliação das escolas/instituições
 
 
 
A Lei de Bases do Sistema Educativo define que o sistema educativo deve ser "objecto de avaliação
continuada", definindo um leque de aspectos sobre os quais deverá incidir:  desde educativos e
pedagógicos aos económicos e financeiros, tendo em vista o desenvolvimento e aplicação desta
própria Lei.
 
Com a publicação da Lei n.º 31/02 concretiza-se: o sistema de avaliação da educação e do ensino
não superior.
 
São seus objectivos, entre outros:

"Dotar a administração educativa local, regional e nacional, e a sociedade em geral, de um
quadro de informações sobre o funcionamento do sistema educativo";
"Assegurar o sucesso educativo;
"Garantir a credibilidade do desempenho dos estabelecimentos de educação e de ensino";
"Valorizar o papel dos vários membros da comunidade educativa.

 
A avaliação de escolas estrutura-se em duas categorias: interna e externa. A avaliação interna é
desenvolvida pela própria escola. A avaliação externa tem, na grande maioria dos casos, um carácter
institucional e contribui para a avaliação do Sistema Educativo.
 
Legislação: Lei n.º 31/02

 
9.4.1. Avaliação interna 
 
 
O regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos de ensino não superior atribuiu
à escola  competências em matéria  de avaliação.  O diploma refere  que "a  autonomia deve ser
acompanhada por uma cultura de responsabilização". São três os órgãos de gestão e administração
da escola que vão partilhar estas responsabilidades: Conselho Pedagógico, Conselho Executivo e
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Assembleia de Escola.
 
Ao Conselho Pedagógico cabe: 

pronunciar-se sobre documentos estruturantes (proposta de projecto educativo, regulamento
interno, plano anual de actividades);

 
acompanhar e avaliar "a execução das suas deliberações e recomendações".
 
O Conselho Executivo e o seu Presidente, entre outras competências, terão de:

elaborar relatórios periódico e final de execução do Plano Anual de Actividades;
proceder à avaliação do pessoal docente e não docente.

 
Por seu turno, à Assembleia de Escola cabe:

emitir parecer sobre o Plano Anual de Actividades;
apreciar os relatórios periódico e final de execução do Plano Anual de Actividades;
apreciar os processos de avaliação interna da escola.

 
O processo de avaliação interna das escolas exerce-se, regularmente, na auto-avaliação das Escolas,
na avaliação de Alunos e na avaliação de Pessoal Docente e Não Docente.
 
Autoavaliação de Escolas 
 
O sistema de avaliação da educação e do ensino não superior vem regulamentar e dar um carácter de
obrigatoriedade à autoavaliação, a qual "deve desenvolver-se em permanência e contar com o apoio
da administração educativa". A autoavaliação tem como referência os seguintes aspectos:

Grau de concretização do projecto educativo;
Nível de execução do de actividades que contribuam para o desenvolvimento da escola;
Desempenho dos órgãos de administração e gestão das escolas;
Sucesso escolar;
Prática de uma cultura de colaboração entre os membros da comunidade educativa.

 
A Inspecção-Geral de Educação disponibiliza uma base de dados sobre o sucesso escolar dos alunos
do 4.º  ao 12.º  ano,  no âmbito da actividade ‘Desempenho Escolar  dos alunos’.  Trata-se de um
sistema amigável que permite a cada escola comparar o sucesso escolar dos seus alunos com
valores  de  referência  nacional  e  de  escolas  situadas  em  concelhos  com  idêntico  grau  de
desenvolvimento  social.
 
Avaliação dos Alunos dos ensino básico e ensino secundário 
 
A avaliação dos alunos do ensino básico visa: 

apoiar o processo educativo;
certificar as diversas aprendizagens e competências adquiridas pelo aluno, no final de cada
ciclo e à saída do ensino básico;
contribuir para melhorar a qualidade do sistema educativo, possibilitando a tomada de decisão
para o seu aperfeiçoamento.

 
A avaliação incide sobre as aprendizagens e competências definidas no currículo nacional para as
diversas áreas e disciplinas de cada ciclo. Existem três tipos de avaliação: diagnóstica, formativa e
sumativa: 

A avaliação diagnóstica conduz ao desenvolvimento de estratégias pedagógicas e contribui
para adequar o projecto curricular de turma.
A avaliação formativa tem carácter contínuo e sistemático e visa a regulação do ensino e da
aprendizagem.
Por seu turno, a avaliação sumativa pode ser interna ou externa.

 
A interna ocorre no final de cada período lectivo, de cada ano lectivo e de cada ciclo, e tem como
objectivo  informar  o  aluno  e  o  seu  encarregado  de  educação  sobre  o  desenvolvimento  das
aprendizagens do aluno, por um lado, e tomar decisões sobre o percurso escolar do aluno, por outro.
As escolas podem ainda realizar provas globais ou um trabalho final nas disciplinas não sujeitas a
avaliação sumativa externa.
 
A avaliação sumativa externa é da responsabilidade dos Serviços Centrais do Ministério da Educação
e compreende a realização de exames nacionais do 9º ano nas disciplinas de Matemática e de Língua
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São intervenientes no processo de avaliação: o professor, o aluno, o conselho de docentes ou de
turma, os órgãos de gestão da escola, o encarregado de educação, os serviços de apoio educativo e
a administração educativa.
 
A avaliação dos alunos do ensino secundário pode ser utilizada para: 

determinar  a  selecção  de  métodos  e  recursos  educativos  e  as  necessárias  adaptações
curriculares;
orientar a acção dos professores no relacionamento com os alunos;
apoiar os alunos na preparação para o ingresso no mundo do trabalho ou prosseguimento de
estudos;
melhorar a qualidade do ensino e aprendizagem em cada escola.

 
A avaliação pode ser formativa, diagnóstica e sumativa interna e externa (exames nacionais): 

A avaliação formativa permite adoptar medidas de diferenciação pedagógica.
A avaliação sumativa  visa  classificar  o  desempenho nas  disciplinas  e  áreas  curriculares
individualmente, determinar a progressão em cada uma e ainda decidir sobre a transição de
ano.

 
Em ambos os casos, podem ser chamados a intervir no processo de avaliação, o aluno, o conselho de
turma,  os  órgãos  de  gestão  da  escola,  o  encarregado  de  educação,  os  serviços  de  apoio
socioeducativo  e  a  administração  educativa.
 
Avaliação do Pessoal Docente 
 
Com a entrada em vigor  das alterações ao Estatuto da Carreira Docente,  o  quadro em que se
desenvolve  a  avaliação  de  professores  sobre  profundas  alterações  face  ao  regulamentado
anteriormente.
 
Constituem objectivos da avaliação de desempenho de docentes, não apenas contribuir para o seu
melhor desempenho, mas também detectar necessidades de formação, factores que influenciam o
seu rendimento pessoal e facultar indicadores de gestão em matéria de pessoal docente.
 
A avaliação de desempenho tem efeitos no acesso e progressão na carreira,  na renovação do
contrato ou na atribuição de um prémio de desempenho.
 
A avaliação dos docentes realiza-se de dois em dois anos e reporta-se à actividade desenvolvida
neste período. São quatro as suas dimensões: vertente profissional e ética, desenvolvimento do
ensino  e  aprendizagem,  participação  na  escola  e  relação  com  a  comunidade  educativa,  e
desenvolvimento  profissional.
 
Os itens de classificação são numerosos e diversificados. Enumeram-se apenas alguns: preparação,
organização e realização das actividades lectivas (o que implica a observação de aulas por parte do
professor  avaliador);  nível  de  assiduidade;  serviço  distribuído;  acções  de  formação  contínua
concluídas;  observação  de  aulas;  auto-avaliação  do  próprio  professor.
 
Avaliação do Pessoal Não Docente 
 
O Pessoal Não Docente é avaliado pelo Presidente do Conselho Executivo e pelo dirigente intermédio
– chefe dos serviços de administração escolar e do pessoal auxiliar – aplicando-se a lei geral da
administração pública. Esta avaliação incide sobre os conhecimentos e qualidades dos funcionários,
procura contribuir para o diagnóstico das situações de trabalho que carecem de medidas de correcção
e para a identificação das necessidades de formação. Para os funcionários, a classificação de serviço
tem  efeitos  ao  nível  da  promoção  e  progressão  na  carreira.  A  avaliação  ordinária  tem  uma
periodicidade  anual.
 
Instituições: Inspecção-Geral da Educação (IGE)
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9.4.2. Avaliação externa 
 
 
Para mais informação, consulte as rubricas seguintes.
 
9.4.2.1. Ensino não superior 
 
 
A avaliação externa, a realizar no plano nacional ou por área educativa, estrutura-se com base nos
seguintes elementos:

"Sistema de avaliação das aprendizagens"; 
"Sistema de certificação do processo de autoavaliação";
"Acções desenvolvidas, no âmbito das suas competências, pela Inspecção-Geral de Educação";
"Processos de avaliação, geral ou especializada, a cargo dos demais serviços do Ministério da
Educação";
"Estudos  especializados,  a  cargo  de  pessoas  ou  instituições,  públicas  ou  privadas,  de
reconhecido mérito".

 
O sistema de avaliação do ensino não superior compreende os serviços do Ministério da Educação
com responsabilidades na educação e o Conselho Nacional de Educação (CNE). 
 
Serviços do Ministério da Educação 
 
O Ministério  da  Educação  (ME)  é  o  departamento  governamental  que  tem por  missão  definir,
coordenar, executar e avaliar a política nacional relativa ao sistema educativo, no âmbito da educação
pré-escolar, dos ensino básico e ensino secundário e da educação extra-escolar, Europeia, e as
actividades de cooperação inerentes ao sistema educativo.
 
As  funções  de  avaliação  do  sistema  educativo  e  das  escolas  estão  actualmente  acometidas,
essencialmente,  aos seguintes serviços:  Inspecção-Geral  da Educação, Gabinete de Avaliação
Educacional,  Gabinete de Estatísticas e Planeamento da Educação:
 
Inspecção-Geral  de  Educação  (IGE)  –  tem  por  missão  assegurar  o  controlo,  a  auditoria  e  a
fiscalização do funcionamento do sistema educativo no âmbito dos níveis de escolaridade tutelados
pelo (ME), bem como dos seus restantes serviços. 
 
A IGE tem, igualmente, a responsabilidade da avaliação externa de escolas, processo que antecede a
celebração de contratos de autonomia com os estabelecimentos de ensino. Este processo identifica
pontos  fortes  e  fracos,  bem  como  oportunidades  de  desenvolvimento  de  cada  escola.  Estes
elementos podem contribuir para a construção de planos de melhoria das escolas. Daqui resultam
classificações dos estabelecimentos de ensino e recomendações que permitam preparar a celebração
de contratos de autonomia.
 
Constituem domínios a avaliar (e alguns exemplos dos factores que contribuem para os domínios): 

os  resultados  (sucesso  académico,  participação  cívica,  comportamento  e  disciplina  e
valorização);
a prestação do serviço educativo (articulação e sequencialidade, acompanhamento da prática
lectiva em sala de aula, apoios);
a organização e gestão escolar (gestão de recursos, participação da comunidade educativa,
equidade);
a liderança (visão e estratégia, motivação, abertura à inovação, parcerias);
a capacidade de auto-regulação (auto-avaliação, sustentabilidade do processo).

 
Gabinete de Avaliação Educacional (GAVE) – compete-lhe funções de planeamento, coordenação,
elaboração, validação, aplicação e controlo dos instrumentos de avaliação interna das aprendizagens.
Colabora  no  processo  de  realização  de  provas  de  avaliação  externa  das  aprendizagens  e
supervisiona a sua correcção. Participa em estudos e projectos internacionais relativos à avaliação
das aprendizagens. 
 
Gabinete  de  Estatística  e  Planeamento  da  Educação  (GEPE)  –  garante  a  produção  e  análise
estatística da educação, tendo em vista o apoio técnico à formulação de políticas e ao planeamento
estratégico e uma adequada articulação com a programação financeira, bem como a observação e a
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avaliação global de resultados obtidos pelo sistema educativo.
 
 
Conselho Científico para a Avaliação de Professores (CCAP)  
 
O CCAP está previsto no novo Estatuto da Carreira Docente. È um conselho criado na dependência
da Ministra da Educação, que tem como missão implementar e assegurar o novo regime de avaliação
do desempenho do pessoal docente do ensino não superior. A sua constituição, os seus objectivos e
o seu funcionamento estão em fase de regulamentação.
 
Instituições: Conselho Nacional de Educação (CNE)
Instituições: Gabinete de Avaliação Educacional (GAVE)
Instituições: Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação (GEPE)
Instituições: Inspecção-Geral da Educação (IGE)
Instituições: Ministério da Educação (ME)
 
9.4.2.2. Ensino superior 
 
 
Em Outubro de 2002, foi criado o Ministério da Ciência e do Ensino Superior, herdando atribuições e
competências antes distribuídas pelos Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia. Na sua Lei
Orgânica ficou consagrada a criação da Inspecção-Geral da Ciência e do Ensino Superior, como
serviço de inspecção e auditoria, para além do já instituído Conselho Nacional de Avaliação do Ensino
Superior,  organismo  independente  do  Governo  com  atribuições  no  domínio  da  avaliação  e
acompanhamento  das  instituições  do  ensino  superior.
 
Segundo o Regime Jurídico do Desenvolvimento e Qualidade do Ensino Superior, cabe ao Estado
assegurar:

que as instituições prestem informações sobre indicadores de qualidade;
a existência de um sistema de avaliação e acompanhamento das instituições;
um sistema de fiscalização assente na Inspecção-Geral da Ciência e do Ensino Superior.

 
Existem três tipos de avaliação das instituições de ensino superior:

a autoavaliação;
avaliação externa – realizadas por entidades externas, certificadas pelo MCTES – que se
destina a completar e a certificar o processo e o resultado da autoavaliação;
a avaliação institucional global, que deve fornecer a informação necessária ao planeamento e
desenvolvimento deste subsistema de ensino.

 
As  instituições  de  ensino  superior  têm  o  dever  de  colaborar  com  as  estruturas  de  avaliação,
fornecendo  os  elementos  de  avaliação  necessários.  
 
Em  Abril  de  2007  é  criado  o  Gabinete  de  Planeamento,  Estratégia,  Avaliação  e  Relações
Internacionais  que  tem,  entre  outras,  as  funções  de  
 
Acompanhar e avaliar a execução das políticas e programas do Ministério;
 
Assegurar o desenvolvimento dos sistemas de avaliação de serviços no âmbito do Ministério.
 
A Inspecção-Geral da Ciência e do Ensino Superior é um serviço dotado de autonomia administrativa
e técnica, com atribuições no âmbito da auditoria e do controlo do funcionamento do sistema de
ensino superior e do sistema científico e tecnológico, bem como dos restantes serviços e organismos
do MCTES e de salvaguarda dos interesses dos utentes dos mesmos. Cabe à Inspecção-Geral da
Ciência e do Ensino Superior, entre outras atribuições:

Apreciar a conformidade legal do MCTES e avaliar o seu desempenho e gestão, através da
realização de acções de inspecção e de auditoria;
Controlar a aplicação eficaz, eficiente e económica dos dinheiros públicos de acordo com os
objectivos  definidos  pelo  Governo  e  avaliar  os  resultados  obtidos  em função  dos  meios
disponíveis;
Conceber, planear e executar inspecções, auditorias e inquéritos aos estabelecimentos do
ensino superior em matéria técnico-pedagógica e científica e em matéria de organização e
gestão administrativa, financeira e patrimonial;
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Em 2005, o governo Português solicitou a vários organismos internacionais avaliações independentes
sobre o ensino superior. 
 
Assim, convidou a Rede Europeia para a garantia da Qualidade no Ensino Superior (ENQA) para
designar um painel de peritos internacionais com duas missões: avaliar a certificação da qualidade
realizada pelo CNAVES; apresentar recomendações ao Governo Português sobre a organização,
processos e métodos para a criação de um sistema nacional de acreditação a partir dos Padrões e
Orientações europeus para a Certificação da Qualidade do Ensino Superior.
 
Foi solicitado à OCDE uma avaliação de acordo com critérios internacionais com o objectivo de
aconselhar e orientar a reorganização e racionalização do sistema. A avaliação e as recomendações
foram organizadas em seis tópicos: coordenação e gestão do sistema, governação e estatuto legal,
financiamento e eficiência do sistema, acesso e equidade, qualidade e excelência, abertura das
instituições à sociedade.
 
Foi  ainda  lançado  um programa voluntário  de  avaliação  institucional,  de  âmbito  internacional,
conduzido  através  da  Associação  Europeia  das  Universidades  (EUA)  em  colaboração  com  a
Associação  Europeia  de  Instituições  de  Ensino  Superior  (Eurashe).
 
Instituições: Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior (CNAVES)
Instituições: Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais (GPEARI)
Instituições: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES)

 
9.5. Avaliação do sistema educativo
 
 
 
Para assegurar o carácter integrador da administração, foram criadas estruturas de coordenação
central e regional. 
 
A  estrutura  orgânica  do  sistema  de  avaliação  é  responsável  pelas  funções  de  planeamento,
coordenação,  definição de processos,  execução,  desenvolvimento,  apreciação,  interpretação e
divulgação previsto na lei.  
 
Integram a estrutura orgânica do sistema de avaliação o Conselho Nacional  de Educação e os
serviços do Ministério da Educação que, nos termos da respectiva lei orgânica, têm competência na
área da avaliação do sistema educativo.
 
O Conselho Nacional de Educação, através da sua comissão especializada permanente para a
avaliação do sistema educativo, exerce, no âmbito do sistema de avaliação, as competências de
emissão de opiniões, pareceres e recomendações, competindo-lhe, em especial, apreciar: as normas
relativas ao processo de autoavaliação; o plano anual das acções inerentes à avaliação externa; os
resultados dos processos de avaliação, interna e externa. 
 
Para o exercício  das competências referidas nos números anteriores,  o  Conselho Nacional  de
Educação pode solicitar ao Ministério da Educação toda a informação que repute necessária, bem
como recomendar-lhe a utilização de processos de avaliação específicos. 
 
Os serviços do Ministério da Educação 9.4.  são responsáveis pelo planeamento,  coordenação,
definição de processos, execução e desenvolvimento da avaliação do sistema educativo nacional,
identificando a informação a obter, definindo e concretizando os processos e sistemas de recolha da
mesma, trabalhando e interpretando a informação considerada adequada, bem como documentando
os termos de cada processo de avaliação e os resultados respectivos.
 
Os serviços do Ministério da Educação devem elaborar um relatório anual, compreendendo uma
análise quantitativa e qualitativa do sistema educativo, bem como um relatório trienal, contendo um
diagnóstico do sistema educativo e uma análise prospectiva do mesmo. Para além dos relatórios
referidos no número anterior,  podem ser elaborados outros documentos de avaliação,  geral  ou
especializada.
 
Os resultados da avaliação,  uma vez interpretados,  devem permitir  a  formulação de propostas
concretas, quanto a (exemplos): organização do sistema educativo; estrutura curricular; formação
inicial,  contínua e especializada dos docentes; autonomia, administração e gestão das escolas;
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incentivos e apoios diversificados às escolas; rede escolar; regime de avaliação dos alunos. 
 
Os resultados da avaliação, a nível de escola devem permitir o aperfeiçoamento quanto: ao projecto
educativo  de  escola;  ao  plano  de  desenvolvimento  a  médio  e  longo  prazos;  ao  programa  de
actividades; à interacção com a comunidade educativas; aos programas de formação; à organização
das actividades lectivas; à gestão dos recursos.
 
Os resultados da avaliação das escolas e do sistema educativo, resultantes de análises integradas,
contextualizadas e comparadas, devem ser divulgados às comunidades educativas e ao público em
geral.
 
Instituições: Conselho Nacional de Educação (CNE)
Instituições: Ministério da Educação (ME)

 
9.6. Investigação em educação ligada à avaliação do sistema
educativo
 
 
 
A Lei de Bases do Sistema Educativo (1986) define o papel da investigação: "avaliar e interpretar
cientificamente a actividade desenvolvida no sistema educativo", a ser incentivada por instituições do
ensino  superior.  Propõe,  ainda,  a  criação  de  estruturas  adequadas  que  assegurem e  apoiem
actividades de desenvolvimento curricular, de fomento da inovação a da avaliação do sistema e das
actividades educativas.
 
O trabalho desenvolvido por instituições de ensino superior no campo da investigação em educação é
extenso, tanto no âmbito de formações de pós-graduação em Ciências da Educação, como pela sua
participação em projectos e parcerias nacionais e internacionais.
 
No que diz respeito a estruturas de iniciativa ministerial criadas para esse efeito, referem-se aqui
duas: DGIDC, a Fundação para a Ciência e Tecnologia e o Sistema de Observação de Percursos de
Inserção dos Diplomados do Ensino.
 
A Fundação para  a  Ciência  e  Tecnologia,  instituto  público  tutelado pelo  Ministério  da  Ciência,
Tecnologia  e  Ensino Superior,  desenvolve a  promoção,  o  acompanhamento e  a  avaliação das
instituições e  programas,  com incidência  na investigação em educação.  
 
Também o Sistema de Observação de Percursos de Inserção dos Diplomados do Ensino Superior
está concebido por forma a recolher, produzir e analisar informação sobre o período de transição que
decorre entre a saída do sistema de ensino superior e a inserção profissional dos diplomados. São
três as vertentes a analisar: 

a procura de emprego (diplomados do ensino superior);
a oferta de emprego (entidades empregadoras);
a relação entre as Instituições de Ensino Superior e a Indústria (enquanto binómio potenciador
da possibilidade de inserção).

 
Instituições: Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGIDC)
Instituições: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES)

 
9.7. Informação estatística
 
 
 
Neste ponto são apresentados alguns dados estatísticos relativos à IGE, a uma actividade de controlo
realizada no ano lectivo 2003/2004 – a Organização do Ano Lectivo (OAL) – e à avaliação externa de
escolas. 
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Quadro 1. A IGE  

2006  

Pessoal com funções inspectivas N.º 

Inspectores 197 

 91 sodatisiuqer serosseforP

Total 216 

(*) Fonte: Recenseamento Escolar 2006/2007, GEPE 

Quadro 2. Dados Gerais do Ano Lectivo 2006/07 (*) 

Inspectores/Professores 
requisitados 

Alunos: ensinos público e 
privado 

Estabelecimentos ensino 
público 

216 
1 699 470 

(81,5% - público 
18,5% - privado) 

12 593 
(1 292 Unidades de Gestão) 

Fonte: IGE, Balanço Social – 2006 

 

Quadro 3. Programas e actividades da IGE no âmbito da avaliação (*) 

 

(*) Apenas são mencionados os Programas e Actividades geralmente associados a processos de avaliação 
externa dos estabelecimentos de ensino. Constituem apenas uma parcela da actividade global da Inspecção-
Geral de Educação.  

 

Programas Actividades 
Dias de trabalho 

inspectivo 
(DUIs) afectados 

Acompanhamento Observação da Acção Educativa, Observação da Acção Preparatória 
dos Exames Nacionais – 3.º Ciclo do Ensino Básico 

1 940,5 

Controlo 

Organização do Ano Lectivo, Exames nacionais do Ensino Básico e 
do Ensino Secundário, Autonomia e paralelismo pedagógico, Rede 
de Instituições Particulares de Solidariedade Social da Educação Pré-
escolar; Ensino da Língua e Cultura Portuguesas no estrangeiro 

5 081,5 

Auditorias 

Administração financeira das escolas - Acção Social Escolar, 
Administração financeira das escolas – Gestão Orçamental e de 
Pessoal, Contratos de financiamento das escolas particulares, 
Sistema Nacional de controlo do QCA III 

2 910,5 

Aferição 
Efectividade da Educação Básica nos Primeiros Anos, Desempenho 
escolar dos alunos,  Segurança e bem-estar nas escolas, efectividade 
da autoavaliação nas escolas 

3 771 

9.7.1. Informações gerais 
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Quadro 1. Amostra da intervenção 

 

 Número Percentagem face ao total 
nacional da Rede Pública 

Estabelecimentos integrados nas Unidades de Gestão (UG) 
inspeccionadas 

3 244 
(304 UG) 

22,6% 

Alunos das escolas da amostra 288 028 22,4% 

Docentes das escolas da amostra 31 248 22% 

 

Quadro 2. Jardins-de-infância (JI): Relação crianças inscritas/admitidas 

 

Idade Percentagem de crianças admitidas 

3 anos 71,1% 

4 anos 80,2% 

5 anos 91,5% 

 

Quadro 3. Dimensão dos grupos da educação pré-escolar 

 

 

N.º crianças Percentagem 

<= 10 7,8% 

11 a 15 13,3% 

16 a 19 12,7% 

20 a 25 66,1% 

> 25 0,1% 

9.7.2. Organização do ano lectivo 2005 – 2006 
 
 
Os dados  resultantes  das  intervenções  inspectivas  numa amostra  de  escolas  não permitem a
extrapolação de valores para além do âmbito das próprias intervenções. Constituem apenas uma
etapa de um ciclo de avaliação programado e contribuem para dar uma visão do grau de eficiência do
Sistema Educativo.

 
Fonte: IGE, Organização do Ano Lectivo 2004/2005 – Relatório Nacional, 2005. Esta actividade tem
como objectivo conhecer como se organizam e gerem os recursos. Tem ainda como objectivos,
garantir  e  induzir  práticas  de  boa  gestão  de  recursos,  na  perspectiva  da  racionalização  e  da
eliminação  de  eventuais  desperdícios.  
 
Dados relativos exclusivamente ao ensino público.
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Quadro 4. 1.º Ciclo – Dados apurados na amostra 

 

Dimensão Intervalos % 

<=10 23,3 

11 a 25 25,2 

26 a 50 19,1 

51 a 100 15,2 

da escola por alunos 

> 100 17,1 

1 docente 37 

2 a 4 41,4 

5 a 8 13,5 
da escola por lugares docentes 

> 8 8,1 

<15 alunos 23,6 

15 a 18 21,5 

19 a 23 42,1 

24 10,7 

das turmas por alunos 

>25 alunos 2,1 

 

Quadro 5. Todos os níveis; horários dos professores 

 

 Características % 

 2,88 onruiD

 1,1 onrutcoNTurnos 

 7,01 otsiM

 4,29 sotelpmoC
Carga horária 

 4,7 sotelpmocnI

 2,37 avitceL
Componente dos horários 

 8,62 seõçudeR

 9,0 sairánidroartxe saroH
Outras situações 

 4,0 alocse ad arof savitcel saroH

 
 
9.7.3. Avaliação externa de escolas 
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Quadro 1. Intervenções realizadas e previstas 

 

Ano 2005/06 2006/07 2007/08 (previsão) 

N.º Unidades de Gestão 24 100 350 
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10. APOIOS EDUCATIVOS ESPECIAIS
 

 
 
Para mais informação, consulte as rubricas seguintes.

 
10.1. Resenha histórica
 
 
 
Em Portugal e no percurso evolutivo do seu sistema educativo, encontramos diversas iniciativas
governamentais que marcam, do ponto de vista histórico, a intervenção junto de indivíduos e/ou
populações comummente caracterizadas como pertencentes à educação especial. 
 
De entre  outros,  podemos considerar  que  o  marco  central  foi  a  criação das  primeiras  classes
especiais  junto  das escolas  primárias  –  1946 –,  destinadas no início  a  crianças portadoras  de
deficiência física ou mental e, posteriormente, a crianças com inadaptações escolares e debilidades
ligeiras.  O Instituto  António  Aurélio  da  Costa  Ferreira  era  a  instituição  estatal  que  tinha  como
responsabilidade a  orientação dessas  classes  e  a  formação dos  seus  professores.
 
Na década de 60, sob a tutela do Ministério da Saúde e Assistência, foram criados o Instituto de
Assistência a Menores, centros de educação especial e centros de observação e avaliação, de cariz
médico  pedagógico,  com  funções  de  despiste,  observação  e  orientação  de  crianças  para
estabelecimentos  de  ensino  especial  ou  similares.  Assiste-se,  igualmente,  à  organização  dos
primeiros  cursos  de  especialização  para  professores.
 
Com a revolução de Abril  de 1974, que depôs o regime ditatorial  vigente em Portugal,  e com a
consagração da democracia, o movimento das associações de pais, com a colaboração de muitos
técnicos  e  docentes,  foi  marcante  para  o  desenvolvimento  de  diversas  actividades  de  cariz
socioeducativo e para a organização e criação de escolas para crianças portadoras de deficiência,
sobretudo para a deficiência mental. No que respeita a outro tipo de deficiências (sensoriais), existiam
à data algumas respostas organizadas pelo Estado, muito embora não pudessem ser consideradas
suficientes e/ou eficazes do ponto de vista educativo e social. Assim, através destas associações e
cooperativas então criadas, aparecem as primeiras escolas para crianças com deficiência mental, em
todo o território nacional, com destaque para as Cooperativas de Ensino e Reabilitação de Crianças
Inadaptadas (CERCI) que ainda hoje são um importante parceiro na organização de respostas para
esta população e, nalguns casos, um recurso especializado que serve a comunidade educativa. 
 
No início da década de 70, o Ministério da Educação inicia a produção de legislação específica
relativa às estruturas educativas para "deficientes ou inadaptados" e cria no seu seio a Divisão de
Ensino Especial, abrangendo o ensino básico e a Divisão de Ensino Especial e Profissional para o
ensino secundário.  De entre outras atribuições e competências, tomou a iniciativa de apoiar os
estabelecimentos  supracitados  e  bem  assim  assumir  a  responsabilidade  pela  formação  de
professores para crianças deficientes, no sentido da sua especialização, procedendo à reestruturação
dos cursos até então ministrados no Instituto António Aurélio da Costa Ferreira. De igual modo e em
meados dos anos 70, procedeu à organização de estruturas regionais de apoio, Equipas de Ensino
Especial,  –  apenas  reconhecidas  em  1988  com  a  publicação  do  Despacho  Conjunto  n.º
36/SEAM/SERE/88 –, tendo em vista o desenvolvimento do ensino integrado de crianças e jovens
deficientes visuais, auditivos e motores, e, algum tempo mais tarde, igualmente para atendimento de
deficientes mentais. 
 
A educação para todos, tendo subjacente a consagração dos direitos individuais dos vários actores
através da aplicação do princípio da igualdade de oportunidades educativas e enformada por critérios
de justiça pedagógica e social,  expressa-se de modo manifesto através da plena participação e
cooperação entre os vários protagonistas e entidades envolvidas no processo educativo.
 
A  Educação  Especial  norteia-se  pelos  princípios  consignados  em  vários  diplomas  legais  –
nomeadamente a Lei de Bases do Sistema Educativo, Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, o Decreto-Lei
n.º 35/90, de 25 de Janeiro, o Decreto-Lei n.º 319/91, de 23 de Agosto – e funda a sua filosofia em
várias resoluções internacionais, nomeadamente a Declaração de Salamanca para as Necessidades
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Educativas Especiais.
 
Estes princípios podem ser resumidos sob a forma de três direitos fundamentais:

O direito à educação: todas as crianças com necessidades educativas especiais, mesmo que
resultantes de problemas específicos nalguma (s) área (s) do desenvolvimento, têm o direito à
educação.  Em idade  de  escolaridade  obrigatória,  a  educação  de  crianças  e  jovens  com
necessidades  educativas  especiais,  por  mais  complexas  que  sejam,  deverá  ter  o  seu
enquadramento no âmbito do sistema educativo.
O direito à igualdade: o direito de todas as crianças à igualdade de oportunidades para o acesso
e o sucesso educativos, sem qualquer tipo de discriminação, e com a disponibilização de
recursos e apoios educativos adequados às necessidades individuais de cada uma.
O direito de participar na sociedade: igualmente têm o direito, por princípio, à frequência de
escolas  regulares  de  educação  e  ensino,  que,  numa  perspectiva  de  escola  para  todos,
procuram dar respostas diferenciadas às necessidades de cada um. A regra é a desejável
inclusão no sistema regular de ensino, assumindo um carácter de excepção a saída para
escolas especiais, apenas quando foram esgotados todos os meios para manter o aluno no
ambiente escolar normal.

 
Para esta tentativa de consagração do direito, dever e responsabilização do estado e da sociedade
civil perante as pessoas com deficiência e/ou com necessidades educativas especiais, foi decisiva a
evolução dos conceitos, a investigação científica e pedagógica nacional e internacional, relacionados
com a educação especial. Não menos importante foi o contributo das diversas atitudes reformistas
que implicaram transformações no sistema educativo desde os finais dos anos oitenta, decorrentes da
Lei  de Bases do Sistema Educativo,  para além das recomendações emanadas de organismos
internacionais relativas ao acesso dos alunos com deficiência ao sistema regular de ensino e a
experiência de alguns anos de integração de alunos portadores de deficiência nas escolas regulares.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 319/91
Legislação: Decreto-Lei n.º 35/90
Legislação: Lei n.º 46/86
 
Instituições: Ministério da Educação (ME)
Instituições: Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS)

 
10.2. Temas em debate
 
 
 
O Programa do governo actual (XVII Governo Constitucional) consagra entre as suas prioridades no
domínio da educação: (i) a aposta numa educação de qualidade para todos, criando condições para a
integração  de  todas  as  crianças  e  jovens  na  escola  e  proporcionando-lhes  um  ambiente  de
aprendizagem motivador, exigente e gratificante, favorável ao desenvolvimento pessoal e cívico, à
promoção  da  ciência  e  da  cultura;  (ii)  o  avanço  no  caminho  da  inclusão  e  da  igualdade  de
oportunidades, defendendo e valorizando o serviço público de educação e uma escola pública aberta
a todos; (iii) a garantia de apoio a crianças e jovens com necessidades de educação especial e a
oferta de programas de complementos educativos e apoio social em todos 
 
O Programa do XVII Governo Constitucional, eleito em 2005, consagra entre as suas prioridades no
domínio da educação a "garantia de apoio a crianças e jovens com necessidades específicas de
educação e ensino especial".
 
Em Setembro  de  2006  foi  publicado  o  I  Plano  de  Acção  para  a  Integração  das  Pessoas  com
Deficiências ou Incapacidade (Resolução de Conselho de Ministros n.º 120/2006, 21 Setembro) que
contemplou cinco medidas que estão a ser implementadas pelo Ministério da Educação:

Elaboração do novo enquadramento legislativo 
Disponibilização de manuais escolares digitais para cegos/baixa visão 
Alargamento das Unidades especializadas de Multideficiência e de problemas do espectro do
Autismo
Ensino bilingue para surdos – língua gestual portuguesa
Criação de Centros de Recursos TIC para a Educação Especial
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O Ministério  da  Educação  participa  ainda  na  implementação  de  outras  dez  medidas  que  são
coordenadas  pelo  Ministério  do  Trabalho  e  Segurança  Social:

Criação de Comissão Braille
Avaliação do programa de transição da escola para a vida activa
Revisão do sistema supletivo de financiamento, prescrição e atribuição de ajudas técnicas
Projecto Escola Alerta
Avaliação e desenvolvimento da Intervenção Precoce
Novo modelo de financiamento, prescrição e atribuição de ajudas técnicas
Compatibilização e unificação da atribuição de ajudas técnicas
Criação  de  Centros  de  Reconhecimento  e  Validação  de  Competências  para  cidadãos
deficientes
Criação de tabela nacional, de acordo com a Classificação Internacional de Funcionalidade
(CIF/OMS)
Aperfeiçoamento e consolidação do modelo de Intervenção Precoce

 
No ano lectivo 2006-2007 foram introduzidas alterações significativas na organização da educação
especial. Por um lado, foi criado um novo grupo de docência específico para a educação especial,
exigindo uma especialização. Por outro lado, foi lançado um novo recenseamento de alunos com
critérios mais estritos de forma a seleccionar os alunos com NEE de carácter prolongado, enfoque da
acção da Educação Especial.
 
Para  a  avaliação  dos  alunos  com NEE,  de  carácter  prolongado,  foi  adoptada  a  Classificação
Internacional  de  Funcionalidade  (CIF/OMS,  2001).

 
10.3. Definição e diagnóstico do grupo alvo
 
 
 
Constituem-se como grupo-alvo da educação especial:
 
alunos com necessidades educativas especiais de carácter prolongado, isto é, que apresentam
incapacidade  ou  incapacidades  que  se  reflectem  numa  ou  mais  áreas  de  realização  de
aprendizagens, resultantes de deficiências de ordem sensorial, motora ou mental, de perturbações da
fala e da linguagem, de perturbações graves da personalidade ou do comportamento, ou graves
problemas de saúde;
 
Compete ao educador de infância, na educação pré-escolar, ao professor da turma, no 1.º ciclo do
ensino básico, e aos docentes da respectiva turma, nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino
secundário,  identificar  os  alunos  que  exigem  recursos  ou  adaptações  no  processo  de
ensino/aprendizagem e indicar o tipo de apoio especializado considerado mais adequado, dando
conhecimento ao órgão de administração e gestão do estabelecimento de ensino, que remeterá a
informação à equipa de apoios educativos respectiva. 

 
10.4. Apoio financeiro às famílias
 
 
 
As condições de apoio financeiro previstas para os alunos com necessidades educativas especiais,
indirectamente beneficiando as suas famílias, exigem o cumprimento da frequência e conclusão da
escolaridade obrigatória.
 
É considerada a atribuição de verbas para aquisição e/ou manutenção de ajudas técnicas necessárias
para garantir as devidas condições de acessibilidade ao currículo. 
 
Através de legislação específica, são estabelecidos os valores máximos e as normas reguladoras das
mensalidades a praticar pelas cooperativas e associações de educação e ensino especial, bem como
pelos estabelecimentos de educação e ensino especial com fins lucrativos, tutelados pelo Ministério
da Educação,  cujos montantes são actualizados anualmente (Portaria n.º  171/07 e Portaria n.º
172/07,  de  6  de  Fevereiro).  O  valor  da  comparticipação  das  famílias  na  frequência  de
estabelecimentos de educação especial  por  crianças e jovens com deficiência,  para efeitos de
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determinação dos montantes do subsídio de educação especial no âmbito dos regimes de segurança
social, também é estabelecido anualmente através de legislação própria.
 
Legislação: Portaria n.º 171/07
Legislação: Portaria n.º 172/07

 
10.5. Oferta educativa especial
 
 
 
O princípio da permeabilidade entre as vias regulares e especiais está assegurado pela Lei de Bases
do Sistema Educativo, ao preconizar que a educação especial se deve organizar preferencialmente
segundo modelos diversificados de integração em estabelecimentos regulares de ensino, podendo
contudo processar-se também em instituições específicas 10.6. quando o tipo e grau de necessidade
educativa  especial  do  aluno  o  exija  e  não  existam  recursos  educativos  adequados  nos
estabelecimentos  regulares  de  ensino.

 
10.5.1. Quadro legislativo específico 
 

A Lei de Bases do Sistema Educativo, Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, consagra a educação
especial  como uma modalidade especial  de educação escolar,  que visa a recuperação e
integração socioeducativa dos indivíduos com necessidades educativas específicas devidas a
deficiências físicas ou mentais.
A Lei n.º 9/89, de 2 de Maio, Lei de Bases da Prevenção e da Reabilitação e Integração das
Pessoas com Deficiência, consagra a integração no sistema regular de ensino, como estratégia
educativa a adoptar para os alunos com necessidades educativas especiais.
O Decreto-Lei n.º 35/90, de 25 de Janeiro, que define o regime de gratuitidade da escolaridade
obrigatória (revoga o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 301/84, de 7 de Setembro, cuja redacção foi
alterada pelo artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 243/87, de 15 de Junho) estabelece no n.º 2 do art.º
2º que "os alunos com necessidades educativas específicas, resultantes de deficiências físicas
ou mentais,  estão sujeitos ao cumprimento da escolaridade obrigatória,  não podendo ser
isentos da sua frequência".
O Decreto-Lei n.º 190/91, de 17 de Maio, cria nos estabelecimentos de educação e ensino
públicos os Serviços de Psicologia e Orientação, que contribuem para identificar, avaliar e
prestar apoio e/ou acompanhamento psicológico e pedagógico aos vários protagonistas do
processo educativo ou para apoiar a transição para outro sistema de formação, colaborando na
elaboração do plano educativo individual e na construção do projecto de vida dos alunos e do
projecto educativo de escola. Posteriormente, foi criada a carreira de psicólogo dos serviços de
psicologia e orientação no âmbito do Ministério da Educação, pelo Decreto-Lei n.º 300/97, de 31
de Outubro.
Decreto-Lei n.º 319/91, de 23 de Agosto, que estabelece o regime educativo especial aplicável
aos alunos com necessidades educativas especiais (revoga o Decreto-Lei n.º 174/77, de 2 de
Maio, e o Decreto-Lei n.º 84/78, de 2 de Maio) e o Despacho Regulamentar n.º 173/91, de 23 de
Novembro, que estabelece condições e procedimentos necessários à aplicação de um conjunto
de medidas destinadas a alunos com necessidades educativas especiais  (regulamenta o
Decreto-lei n.º 319/91, de 23 de Agosto) vieram assegurar a integração, na escola regular, dos
alunos com necessidades educativas especiais, norteada pelos seguintes princípios: adequação
das  medidas  a  aplicar  às  necessidades  educativas  individuais;  participação  dos  pais  no
desenvolvimento de todo o processo educativo;  responsabilização da escola regular  pela
orientação global da intervenção junto destes alunos; planificação educativa individualizada e
flexível; abertura da escola ao meio. Este diploma encontra-se em fase de revisão.
O Decreto-Lei n.º 301/93, de 31 de Agosto, que estabelece o regime de matrícula e frequência
do ensino básico obrigatório, consagra, no seu artº 3º, o cumprimento do dever de frequência da
escolaridade obrigatória pelos alunos com necessidades educativas especiais.
O Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio, que aprova o regime de autonomia, administração e
gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensino básico e ensino
secundário, bem como dos respectivos agrupamentos (alterado pela Lei n.º 24/99, de 22 de
Abril), estabelece como serviços especializados de apoio educativo, destinados a promover a
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existência de condições que assegurem a plena integração escolar dos alunos: (1) os Serviços
de Psicologia e Orientação; (2) o Núcleo de Apoio Educativo; (3) outros serviços organizados
pela escola, nomeadamente no âmbito da acção social escolar, da organização de salas de
estudo e de actividades de complemento curricular.
O Decreto-Lei n.º 95/97, de 23 de Abril, que foi alterado pelo Despacho Conjunto n.º 198/99, de
3 de Março, define o regime jurídico da formação especializada dos educadores de infância e
dos professores dos ensino básico e ensino secundário.
O Despacho Conjunto n.º 495/02, de 7 de Maio, identifica a organização da componente lectiva
dos docentes de educação e ensino especial, bem como dos docentes que desempenham
outras funções de apoio educativo nos níveis de educação pré-escolar e dos ensino básico e
ensino secundário
O Decreto-Lei n.º 20/06, de 31 de Janeiro, revê o regime jurídico do concurso para selecção e
recrutamento do pessoal  docente da educação pré-escolar  e  dos ensino básico e ensino
secundário, incluindo a educação especial. Revoga o Decreto-Lei n.º 35/03, de 27 de Fevereiro.

 
10.5.2. Objectivos gerais 
 
 
De acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo, a educação especial visa a recuperação e
integração socioeducativas dos indivíduos com necessidades educativas específicas devidas a
deficiências físicas e mentais.
 
No âmbito dos objectivos do sistema educativo em geral assumem relevo na educação especial:

o desenvolvimento pleno das potencialidades físicas e intelectuais;
a ajuda na aquisição da estabilidade emocional;
o desenvolvimento das possibilidades de comunicação;
a redução das limitações provocadas pela deficiência;
o apoio na inserção familiar, escolar e social de crianças e jovens deficientes;
o desenvolvimento da independência a todos os níveis em que se possa processar;
a preparação para uma adequada formação profissional e integração na vida activa.

 
10.5.3. Medidas de apoio específicas 
 
 
O Decreto-Lei n.º 319/91, de 23 de Agosto, regulamentado pelo Despacho Regulamentar n.º 173/91,
de  23  de  Novembro,  consagra  a  adaptação  das  condições  em  que  se  processa  o
ensino/aprendizagem dos  alunos  com necessidades  educativas  especiais  que  frequentam os
estabelecimentos públicos de ensino dos níveis básico e secundário, operacionalizadas através das
seguintes medidas:

equipamentos  especiais  de  compensação  (material  didáctico  especial:  livros  Braille,
audiovisuais, materiais específicos para leitura, escrita e cálculo);
dispositivos  de compensação (auxiliares  ópticos  e  acústicos,  máquinas  Braille,  próteses,
cadeiras de rodas e equipamento informático);
adaptações materiais (barreiras arquitectónicas, instalações e mobiliário);
adaptações curriculares (redução parcial do currículo e/ou dispensa de actividade);
condições especiais de matrícula (em escolas fora da área da residência, dispensa do limite
etário por disciplinas);
condições especiais de frequência (por disciplinas);
condições especiais de avaliação (tipo de prova, meio de expressão, periodicidade, duração e
local);
adequação na organização de classes ou turmas (máximo 20 alunos);
apoio pedagógico acrescido (aulas individuais ou em pequenos grupos, temporariamente).

 
No âmbito da intervenção precoce (apoio a crianças dos 0 aos 6 anos, preferencialmente dos 0 aos 3)
foram definidas  através  do  Despacho  Conjunto  n.º  891/99,  de  19  de  Outubro,  as  orientações
reguladoras de apoio integrado a crianças com deficiência ou em risco de atraso grave, bem como a
suas famílias. A intervenção precoce é uma medida de apoio integrado centrado na criança e na
família e que envolve vários serviços, nomeadamente das áreas da educação, saúde, acção social e
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outros serviços da comunidade.
 
A educação especial abrange todo o sistema de educação e ensino não superior e desenvolve-se
com base na articulação dos recursos e das actividades de apoio especializado existentes nas
escolas, com vista à promoção de uma escola inclusiva. A prestação dos apoios visa, no quadro do
desenvolvimento  dos  projectos  educativos  dos  estabelecimentos  de  educação  e  ensino,
designadamente: a) promover respostas pedagógicas diversificadas adequadas às necessidades
específicas e ao desenvolvimento global dos alunos, contribuindo para a igualdade de oportunidades
de sucesso educativo para todos; b) promover a inclusão socioeducativa das crianças e jovens com
necessidades educativas especiais; c) colaborar na promoção da qualidade educativa; d) articular os
recursos existentes nas várias estruturas e serviços.
 
Para promoção de actividades de apoio aos alunos com NEE, de carácter prolongado, são colocados
nas escolas, docentes do grupo de recrutamento da educação especial com formação especializada
em áreas específicas.
 
O Decreto-Lei  n.º  115-A/98,  de  4  de  Maio,  estabelece como serviços  especializados de  apoio
educativo, destinados a promover a existência de condições que assegurem a plena integração
escolar dos alunos: os Serviços de Psicologia e Orientação; o Núcleo de Apoio Educativo; outros
serviços organizados pela escola, nomeadamente no âmbito da acção social escolar, da organização
de salas de estudo e de actividades de complemento curricular. 
 
São intervenientes privilegiados no apoio aos alunos com NEE, de carácter prolongado, os órgãos de
gestão e coordenação da escola/ agrupamento de escolas, o(s) docente(s da turma, os docentes da
educação especial, o auxiliar de acção educativa, as famílias, unidades especializadas, centros de
recursos, outras estruturas/serviços da comunidade: autarquias, serviços de saúde, segurança social,
emprego, formação profissional, associações culturais e desportivas.
 
No que concerne ao trabalho com os alunos com necessidades educativas especiais, o apoio deve
ser preferencialmente assumido pelo docente da turma, directamente junto do aluno, ou pelo docente
após prévia concertação com o docente responsável, durante algum período de tempo e nos casos
em que se justifique a concretização de determinadas estratégias pedagógicas específicas. Também
nas situações em que se revele benéfico um apoio intensivo para além do tempo lectivo junto de
alunos com dificuldades transitórias nas aprendizagens – leitura, escrita, cálculo – por forma a aceder
funcionalmente à generalidade dos conteúdos curriculares, tal deverá ser previsto, considerando-se
como de carácter excepcional e motivado apenas pela ineficácia de todas as outras soluções menos
segregadoras que foram mobilizadas. Quando o acesso ao currículo implique a introdução de técnicas
ou linguagens alternativas ou de equipamento específico (alunos com deficiência visual, motora,
auditiva ou multideficiência) o docente da educação especial poderá, igualmente, apoiar directamente
o aluno. 
 
Quadros de Educação especial  
 
A partir de 2006 foi criado um grupo de recrutamento específico para docentes de Educação Especial,
operacionalizado pelo Decreto-Lei n.º 20/2006, 31 de Janeiro.
 
A organização das respostas educativas no âmbito da Educação Especial deve focalizar-se num
grupo restrito de alunos, cujas problemáticas exigem uma especialização de recursos materiais e
humanos, competindo à Escola, na assunção da sua autonomia gerir os seus recursos de forma a
responder a todos os alunos.
 
A  escola  desenvolve  um  conjunto  de  actividades,  concebidas  no  âmbito  curricular  e  de
enriquecimento curricular, visando quer a criação de condições para a expressão e desenvolvimento
de capacidades excepcionais quer a resolução de eventuais situações problema. Este plano de
desenvolvimento é aplicável aos alunos que revelem capacidades excepcionais de aprendizagem e
pode integrar, entre outras, as seguintes modalidades: 1) pedagogia diferenciada na sala de aula; 2)
programas de tutoria para apoio a estratégias de estudo, orientação e aconselhamento do aluno; 3)
actividades  de  enriquecimento  em qualquer  momento  do  ano  lectivo  ou  no  início  de  um ciclo
(Despacho  Normativo  n.º  50/05,  de  9  de  Novembro).
 
São ainda organizadas modalidades de educação especial  visando a integração profissional de
jovens com deficiência.
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Assim, no âmbito do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, igualmente competente na
integração social e socioprofissional dos alunos com necessidades educativas especiais, existem
estabelecimentos oficiais, residências e centros de apoio ocupacionais. De igual modo, este Ministério
concede apoios financeiros a particulares, através de subsídios e, ainda, apoia financeiramente
Instituições Privadas de Solidariedade Social (IPSS) com estabelecimentos socioeducativos, cujo
grupo maioritário é o das Associações Portuguesas de Pais de Alunos com Deficiência Mental e para
as quais o Ministério da Educação contribui, de forma significativa, através do destacamento de
docentes, da atribuição de apoios de acção social  escolar e do pagamento da comparticipação
familiar.
 
O Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), através do apoio às unidades de formação
profissional das instituições, tem previstos incentivos para estágios profissionais em meio empresarial
e para adaptação de postos de trabalho, para além do apoio à criação de auto-emprego e de centros
de emprego protegido.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 115-A/98
Legislação: Decreto-Lei n.º 20/06
Legislação: Decreto-Lei n.º 319/91
Legislação: Despacho Normativo n.º 50/05
 
Instituições: Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP)
Instituições: Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS)

 
10.6. Provisões especiais
 
 
 
As únicas iniciativas legislativas consideradas no sistema educativo português, que contemplam
atendimento específico a grupos de indivíduos com necessidades educativas especiais, no contexto
regular de ensino, situam-se no domínio auditivo e na multideficiência. 
 
Com a publicação da Resolução de Conselho de Ministros n.º 120/2006, 21 de Setembro, foram
contempladas  medidas  específicas  para  a  população  cega  e  com  baixa  visão,  surda,  com
multideficiência  e  problemas  do  espectro  do  autismo.
 
Legislação: Resolução do Conselho de Ministros n.º 120/06

 
10.6.1. Quadro legislativo específico 
 
 
Para a população surda,  o  Despacho n.º  7  520/98,  de 6 de Maio cria  as Unidades de Apoio à
Educação de Crianças e Jovens Surdos e define as competências, equipamentos e organização das
respostas educativas. Para as crianças e jovens com multideficiência, existem alguns projectos de
parceria, com cariz comunitário, envolvendo serviços da educação, saúde e segurança social, que
procuram minorar os efeitos das necessidades especiais identificadas, com reflexos na qualidade de
vida geral dos sujeitos.

 
10.6.2. Objectivos gerais 
 
 
Os objectivos gerais a atingir são aqueles que estão legalmente consagrados para todos os alunos,
uma vez que a lei não discrimina os alunos com necessidades educativas especiais.
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10.6.3. Acessibilidade geográfica 
 
 
A primeira matrícula relativa a alunos, cujo tipo e grau de deficiência comprovadamente exijam a
integração em instituições específicas, deve ser feita na escola da área pedagógica de residência do
aluno, sendo o seu encaminhamento para um estabelecimento de ensino especial formulado pelo
órgão de gestão e administração escolar.
 
Os alunos com necessidades educativas especiais, que frequentam o sistema regular de ensino,
seguem o mesmo calendário escolar dos restantes colegas. Na maior parte dos casos a carga horária
por disciplina é a mesma da dos restantes alunos, estando previsto apoio pedagógico acrescido,
individualizado ou em pequenos grupos. Para além disso, beneficiam dos regimes de acção social
escolar. Um número significativo de autarquias assegura o transporte escolar às crianças do 1.º ciclo,
existindo igualmente escolas de educação especial que proporcionam o transporte dos alunos do 1.º
ciclo.

 
10.6.4. Condições de acesso e escolha da escola 
 
 
Os alunos com necessidades educativas especiais que frequentam os estabelecimentos públicos do
ensino básico e ensino secundário beneficiam de condições especiais de acesso, nomeadamente no
que se refere a:

poder efectuar a matrícula na escola adequada, independentemente da sua área de residência;
estar dispensados dos limites etários estabelecidos para a frequência do regime comum;
poder efectuar a matrícula por disciplinas, no 2.° e 3.° ciclos do ensino básico e no ensino
secundário, desde que fique assegurada a sequencialidade do regime educativo comum.

 
Compete ao educador de infância, na educação pré-escolar, e ao professor do 1.° ciclo do ensino
básico a identificação dos alunos com necessidades educativas especiais e o seu encaminhamento
para o docente de apoio educativo. Nos 2.° e 3.° ciclos do ensino básico e no ensino secundário,
qualquer  professor  o  pode  fazer,  ou  ainda  ser  indicada  a  situação  por  qualquer  estrutura  de
orientação  educativa  da  escola.
 
As situações mais complexas, com necessidade de apoio de instituições específicas, são analisadas
pelos Serviços Especializados de Apoio Educativo/Equipa de Coordenação dos Apoios Educativos.
 
Da formalização da proposta de encaminhamento para uma instituição de ensino especial  deve
constar:

proposta do órgão de gestão e administração de escola onde foi efectuada a matrícula;
documento comprovativo da deficiência de que o aluno é portador, passado por médico da
especialização;
declaração de aceitação do aluno, por parte da instituição de ensino especial;
declaração de concordância do encarregado de educação;
parecer fundamento da equipa de coordenação dos apoios educativos, baseado em observação
psicopedagógica, formalizado mediante a elaboração de um plano educativo individual.

 
10.6.5. Níveis etários e grupos de alunos 
 
 
Os alunos com necessidades educativas especiais podem beneficiar da dispensa dos limites etários
estabelecidos para a frequência do regime comum.
 
O número de alunos das classes ou turmas do ensino regular que integrem alunos com necessidades
educativas especiais não pode ser superior a 20. Por outro lado, estas classes ou turmas não terão, a
não  ser  em  casos  excepcionais  devidamente  fundamentados,  mais  do  que  2  alunos  com
necessidades  educativas  especiais.
 
Nas instituições de ensino especial as turmas não devem ter mais do que 15 alunos e devem ser
constituídas em função das necessidades educativas dos alunos.
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10.6.6. Organização do ano escolar 
 
 
O ano escolar é definido anualmente por despacho ministerial e contempla todos os alunos que
frequentam o sistema regular  de ensino,  incluindo-se os  alunos com necessidades educativas
especiais. De igual modo, para os alunos com necessidades educativas especiais que frequentam
estabelecimentos particulares de ensino especial, é definido o calendário anual de funcionamento.

 
10.6.7. Programas e disciplinas 
 
 
Não existem em Portugal currículos específicos para a educação especial, ficando ao critério de cada
instituição ou de cada professor, conforme as circunstâncias, a adaptação dos currículos do regime
educativo comum, quando tal se verificar necessário.
 
Todavia, as adaptações curriculares emergentes da necessidade de adaptação das condições em
que se processam as actividades de ensino-aprendizagem dos alunos com necessidades educativas
especiais,  não prejudicarão o cumprimento dos objectivos gerais  dos ciclos e níveis  de ensino
frequentados e só serão aplicáveis quando o recurso a equipamentos especiais de compensação não
for suficiente.
 
As adaptações curriculares podem ainda consistir em redução parcial do currículo ou dispensa de
actividade que se revele de execução impossível, em função da deficiência.
 
O desenvolvimento do projecto educativo do aluno com necessidades educativas especiais, com
problemáticas mais complexas, é da responsabilidade dos serviços de psicologia e orientação, em
colaboração com os serviços de saúde escolar, podendo prosseguir mediante dois tipos de currículos:

currículos  escolares próprios  que,  tendo como padrão os currículos  do regime educativo
comum, são adaptados ao grau e tipo de deficiência;
currículos alternativos, destinados a proporcionar a aprendizagem de conteúdos específicos.

 
Tanto o currículo escolar próprio como o currículo alternativo devem consubstanciar-se num plano
educativo individual em que constem a identificação, o resumo da história escolar, a caracterização
das potencialidades, o diagnóstico médico, o sistema de avaliação, bem como a data e a assinatura
dos participantes na sua elaboração e,  ainda,  a  "orientação geral  sobre as áreas e  conteúdos
curriculares especiais adequadas ao aluno" e "os serviços escolares e outros de que o aluno deverá
beneficiar".
 
Decorre do plano educativo individual a elaboração anual do programa educativo, que operacionaliza
as aprendizagens esperadas, do qual  constam o nível  de aptidão ou competência do aluno, os
objectivos a atingir, as linhas metodológicas a adoptar, o processo e critérios de avaliação, o nível de
participação do aluno nas actividades escolares, a distribuição das tarefas e actividades, a data de
início, conclusão e avaliação do programa e a assinatura dos técnicos intervenientes.
 
A elaboração do programa educativo é da responsabilidade do professor de educação especial,
devendo ser submetido à aprovação do órgão de administração e gestão da escola.
 
O encarregado de educação deve ser convocado "para participar na elaboração e na revisão do plano
educativo individual e do programa educativo".

 
10.6.8. Métodos e materiais 
 
 
A adaptação dos currículos  e  programas às  características  de cada tipo  e  grau de deficiência
pressupõe  a  adopção  de  métodos  de  ensino  estabelecidos  de  acordo  com  as  necessidades
específicas  de  atendimento  dos  alunos.
 
Preconizando-se, a partir dos anos 90, uma deslocação da pedagogia centrada no aluno para uma
pedagogia centrada na escola e nos currículos, cujo desenvolvimento pressupõe o grupo/a turma, a
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aposta vai  no sentido da prática  da diferenciação pedagógica e  da aprendizagem cooperativa,
partindo de actividades e experiências significativas para o aluno, sendo o professor o orientador
privilegiado dessas mesmas actividades/experiências de aprendizagem.
 
As respostas educativas podem, entre outros, adoptar os seguintes modelos:

sala de apoio permanente, com subordinação ou não aos programas do sistema regular de
ensino;
sala de apoio temporário individual ou em pequenos grupos;
apoio educativo a crianças no domicílio, em jardim-de-infância ou classe regular, que se traduz
no recurso a materiais especiais e/ou na ajuda especializada a pais, professores e outros
agentes educativos.

 
Incumbe ao docente de apoio,  secundado pela equipa coordenadora dos apoios educativos,  o
desenvolvimento  do  atendimento  directo  de  crianças  e  jovens  com  necessidades  educativas
decorrentes de problemas físicos ou psíquicos, promovendo a participação activa dos docentes do
ensino regular e dos pais na elaboração, execução e avaliação dos programas individuais.
 
Cabe  ainda  ao  docente  de  apoio  participar  nos  conselhos  escolares,  conselhos  de  turma  ou
pedagógicos sempre que se trate do esclarecimento e solução de problemas relativos a alunos com
necessidades educativas especiais.

 
10.6.9. Progressão/Transição dos alunos 
 
 
Os Serviços Especializados de Apoio Educativo, definidos no Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio,
que integram o Núcleo de Apoio Educativo e os Serviços de Psicologia e Orientação, analisam, a
pedido  do  órgão  de  gestão  do  estabelecimento  de  ensino,  as  situações  sinalizadas  de
excepcionalidade e requerendo intervenção especializada, encaminhamento ou melhor atenção
social/educacional.
 
A aplicação das medidas necessárias é da competência do órgão de gestão da escola, sob proposta
dos  Serviços  Especializados  de  Apoio  Educativo.  Existem,  efectivamente,  em  diversos
estabelecimentos de ensino da rede pública, Serviços de Psicologia e Orientação – criados pelo
Decreto-Lei n.º 190/91, de 17 de Maio, tendo posteriormente sido criada a carreira de psicólogo no
âmbito do Ministério da Educação pelo Decreto-Lei n.º 300/97, de 31 de Outubro - que contribuem
para identificar, avaliar e prestar apoio e/ou acompanhamento psicológico e pedagógico aos vários
protagonistas do processo educativo ou de transição para outro sistema de formação, colaborando na
elaboração do plano educativo individual  e  na construção do projecto de vida dos alunos e do
projecto educativo de escola.
 
De acordo com o Despacho Normativo n.º 1/05, de 5 de Janeiro, que estabelece os princípios e os
procedimentos a observar na avaliação das aprendizagens e competências, os alunos abrangidos
pela modalidade de educação especial são avaliados segundo o regime de avaliação comum definido
por aquele Despacho. Exceptuam-se os alunos que tenham no seu plano educativo individual as
condições de avaliação devidamente explicitadas e fundamentadas e que são avaliados nos termos
definidos no referido plano. Os alunos que frequentam um currículo alternativo, ao abrigo do Decreto-
Lei n.º 319/91, de 23 de Agosto, não realizam os exames nacionais do 9.º ano de escolaridade. 
 
O Despacho Normativo n.º 50/05, de 9 de Novembro, define, no âmbito da avaliação sumativa interna
no ensino básico, um conjunto de medidas destinadas a promover o sucesso educativo dos alunos: o
plano de recuperação, aplicável aos alunos que revelem dificuldades de aprendizagem em qualquer
disciplina, área curricular disciplinar ou não disciplinar, que pode incluir, entre outras, actividades de
ensino específico da língua portuguesa para alunos oriundos de países estrangeiros; o plano de
acompanhamento,  aplicável  a  alunos  que  tenham  sido  objecto  de  retenção;  o  plano  de
desenvolvimento,  aplicável  a  alunos que revelem capacidades excepcionais  de aprendizagem.
 
A avaliação dos alunos integrados em escolas de ensino especial é da competência do respectivo
estabelecimento.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 115-A/98
Legislação: Decreto-Lei n.º 190/91
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Legislação: Decreto-Lei n.º 300/97
Legislação: Decreto-Lei n.º 319/91
Legislação: Despacho Normativo n.º 1/05
Legislação: Despacho Normativo n.º 50/05

 
10.6.10. Orientação educacional/vocacional, relação educação/emprego 
 
 
Existem dois tipos de programas destinados a apoiar a transição para a vida activa de jovens com
deficiência:

programas  para  jovens  que  frequentaram  o  ensino  integrado  em  escolas  regulares,
coordenados pelo Ministério da Educação;
programas para jovens que frequentaram escolas especiais particulares,  dependentes de
associações ou cooperativas, coordenados pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade
Social.

 
Os programas de transição para a vida activa, suportados pela organização de equipas locais de
apoio, integrando professores e responsáveis pela formação profissional e emprego, contemplam, nos
últimos anos de escolaridade:

um "Plano de Transição" - elaborado com base nos interesses do aluno, na opinião da família e
dos  professores  e  nos  recursos  de  formação  profissional  e  de  emprego  existentes  na
comunidade;
a aplicação de um "currículo funcional",  que propicie o desenvolvimento das capacidades
necessárias à integração social e profissional do aluno;
a organização de estágios laborais que permitam a integração do aluno no mundo do trabalho.

 
São as seguintes as formas de cooperação possíveis de implantar:

articulação das escolas com centros de formação profissional especializados em pessoas com
deficiência;
programas comunitários de apoio à inserção profissional de jovens;
protocolos com empresas;
colaboração de diversa natureza com centros de emprego;
estágios em empresas para alunos de escolas de educação básica;
socialização de conhecimentos entre escolas nesta matéria, segundo modelos de partenariado.

 
Instituições: Ministério da Educação (ME)
Instituições: Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS)

 
10.6.11. Certificação 
 
 
Para efeitos de formação profissional e ingresso no mundo do trabalho, o aluno que frequentou um
currículo  alternativo  obtém,  no  termo  da  sua  escolaridade,  um  certificado  que  especifica  as
competências  alcançadas.
 
Os alunos que foram sujeitos às outras modalidades do regime educativo especial são certificados
com diploma como os alunos do regime comum.

 
10.6.12. Ensino particular e cooperativo 
 
 
Após  a  revolução  política  de  1974  e  o  aparecimento  de  uma nova  Constituição  da  República
Portuguesa, que veio consagrar alguns princípios gerais sobre educação, abrangendo os ensinos
público e particular, inicia-se uma renovada acção educativa no ensino particular e cooperativo.
 
A constituição de cooperativas de ensino acentuou-se, sobretudo na área da educação especial, que
o Ministério da Educação passa a apoiar financeiramente.
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De acordo com o instituído na Lei de Bases do Sistema Educativo, a educação especial organiza-se
preferencialmente segundo modelos diversificados, tendo em conta as necessidades de atendimento
específico, em estabelecimentos regulares de ensino, podendo as iniciativas de educação especial
pertencer ao poder central, regional ou local.
 
Outras entidades colectivas, designadamente associações de pais e de moradores, organizações
cívicas e confessionais, sindicais e de empresa e ainda instituições de solidariedade social, podem
igualmente promover iniciativas de educação e ensino especial.
 
É da exclusiva competência do Ministério da Educação a responsabilidade de "definir as normas
gerais da educação especial, nomeadamente nos seus aspectos pedagógicos e técnicos, e apoiar e
fiscalizar o seu cumprimento e aplicação."
 
Quando o tipo e grau de necessidade educativa especial do educando comprovadamente o exijam, a
educação especial  processar-se-á em instituições específicas.  A frequência de uma instituição
específica tem carácter supletivo, decorrente da aplicação dos princípios de integração escolar,
justificando-se quando não existem recursos educativos adequados nos estabelecimentos regulares
de ensino.
 
Estas instituições específicas – escolas de educação especial particulares e cooperativas – que
podem funcionar em regime de semi-internato, internato ou dispor de lares anexos, destinam-se a
crianças  e  adolescentes  em idade  de  escolaridade  obrigatória,  com necessidades  educativas
especiais,  resultantes  de:

dificuldades graves de comunicação no acesso ao currículo normal, designadamente nas áreas
da motricidade, da linguagem, da visão ou da audição;
dificuldades graves da compreensão do currículo normal;
problemas graves do foro emocional e comportamental.

 
Em 1993, são estabelecidas condições para a concessão de apoio financeiro aos estabelecimentos
privados de educação especial, cuja frequência tem carácter supletivo, decorrente da aplicação dos
princípios de integração escolar e, no ano seguinte, são estipuladas as comparticipações das famílias
na frequência de estabelecimentos de educação especial por crianças e jovens com deficiência. Ainda
neste  ano  foram publicados  diplomas  que  definem as  modalidades  e  as  estratégias  de  apoio
pedagógico para crianças que frequentam jardins-de-infância, para os alunos do ensino básico e para
alunos do ensino básico mediatizado (Portarias n.º 611/93 e n.º 613/93, de 29 de Junho). 
 
O princípio da gratuitidade é alargado aos estabelecimentos particulares de educação especial em
1995, sendo fixadas quer as modalidades de apoio financeiro a conceder pelo Ministério da Educação
quer as medidas de apoio técnico - pedagógico a prestar aos alunos com necessidades educativas
especiais, que frequentam esses estabelecimentos. A consolidação dos princípios e actualização das
modalidades e medidas neste domínio são regulamentadas em 1997, sendo anualmente revistos e
actualizados os montantes de apoio financeiro a conceder quer a alunos quer às suas famílias.
 
Legislação: Portaria n.º 611/93
Legislação: Portaria n.º 613/93
 
Instituições: Ministério da Educação (ME)

 
10.7. Medidas especiais para crianças/alunos imigrantes e de
minorias étnicas
 
 
 
Todas as crianças, qualquer que seja a sua situação perante as leis do país de acolhimento, têm o
direito à educação e, portanto direito a frequentar a escola. Nenhuma escola, da área de residência
dos pais, pode recusar a inscrição da criança, a não ser que as vagas do estabelecimento estejam
preenchidas. Quando esta situação ocorre, o estabelecimento normalmente reencaminha a criança
para outro estabelecimento de ensino da mesma área. 
 
A primeira inscrição é feita no ano em que a criança completa os seis anos de idade, entre o mês de
Janeiro e o dia 15 de Setembro. Os estabelecimentos de ensino aceitam que a inscrição seja feita fora
destes  prazos,  desde que a  pessoa legalmente  responsável  pela  criança o  solicite  através de
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requerimento dirigido ao estabelecimento de ensino. 
 
Em Portugal existe um sistema de atribuição de equivalência regulamentado pelo Decreto-Lei n.º
227/05, de 28 de Dezembro, que regula a concessão das equivalências de habilitações estrangeiras
às habilitações portuguesas de nível básico e secundário. 
 
As crianças imigrantes que já iniciaram a sua escolaridade no seu país de origem, e que pretendem
pedir equivalência dos estudos, podem apresentar documentação que comprove a escolaridade já
realizada. Esta documentação tem de estar autenticada pela embaixada ou consulado de Portugal ou
do país de origem do aluno. 
 
As crianças que não dispõem da documentação exigida para o pedido, devem dirigir-se à Direcção
Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGIDC) para realizar um teste, que irá determinar o
nível de ensino a integrar de acordo com os conhecimentos já adquiridos. 
 
As políticas educativas nacionais que insistem na valorização de uma escola baseada no respeito
pelos valores e pelas diferenças de cada aluno, têm o seu fundamento nos currículos nacionais.
Promove-se o pluralismo cultural, favorecendo situações de inclusão adaptadas às realidades e às
comunidades educativas. Os alunos imigrantes são integrados directamente nas turmas do sistema
de ensino regular. 
 
Destacam-se quatro tipos de medidas de apoio dirigidas à integração escolar destes alunos: apoio em
Português como Língua não materna, projectos, mediadores e tutores. O Decreto-Lei n.º 6/01, de 18
de  Janeiro,  prevê  que  as  escolas  proporcionem  "actividades  curriculares  específicas  para  a
aprendizagem da língua portuguesa como segunda língua aos alunos cuja língua materna não seja o
português".  Mais recentemente,  o Despacho Normativo n.º  7/06,  de 6 de Fevereiro,  estabelece
princípios de actuação e normas orientadoras para implementação, acompanhamento e avaliação das
actividades curriculares e extracurriculares específicas a desenvolver pelos estabelecimentos de
ensino no domínio do ensino da língua portuguesa como língua não materna, relativamente aos
alunos dos três ciclos do ensino básico inseridos no sistema educativo nacional, cuja língua materna
não seja o português. Os alunos, de acordo com o nível de proficiência linguística em que foram
inseridos, após o teste de avaliação diagnóstica em língua portuguesa, realizado na escola, podem
beneficiar de actividades em língua portuguesa como língua não materna, cuja carga horária semanal
corresponde a um período de noventa minutos, no âmbito da área curricular não disciplinar de estudo
acompanhado.
 
Os projectos podem estar incluídos na área da literacia ou da interculturalidade, ou noutras áreas
complementares definidas pelas próprias escolas. Tanto a nível da educação pré-escolar como do
ensino básico,  os projectos curriculares estão centrados no princípio de inclusão.  Consiste em
adequar e adaptar o ensino e a aprendizagem às necessidades diferenciadas de cada aluno e de
cada contexto escolar. 
 
A função do mediador sociocultural, criado através da Lei n.º 105/01, de 17 de Julho, consiste em
colaborar na integração de imigrantes e minorias étnicas,  na perspectiva do reforço do diálogo
intercultural e da coesão social e a sua actividade está dependente da celebração de um protocolo
entre o Estado ou autarquias locais e associações constituídas por pessoas pertencentes a grupos
étnicos ou imigrantes, ou através da celebração de contratos individuais de trabalho ou de prestação
de serviços.  Os mediadores socioculturais  podem exercer  as respectivas funções em diversos
organismos públicos ou privados, designadamente em escolas, instituições de segurança social ou
saúde, no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), na Direcção-Geral de de Reinserção Social
(DGRS), nas autarquias locais, etc. 
 
Por último, a Direcção Executiva das escolas, no âmbito do desenvolvimento contratual da autonomia
da escola ou do agrupamento de escolas, pode designar professores tutores responsáveis pelo
acompanhamento individual do processo educativo de um grupo de alunos (de acordo com o Decreto
Regulamentar n.º 10/99, de 21 de Julho). 
 
É de salientar a preocupação que o Currículo Nacional do ensino básico tem em integrar o sentido de
Educação Intercultural no ensino:

do Português (respeitando as variedades linguísticas de português e as línguas faladas por
minorias linguísticas no território nacional);
das Línguas Estrangeiras (criando espaços receptivos a outras línguas e a outras culturas);
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da História (possibilitando o intercâmbio com alunos/jovens de outras comunidades, culturas,
religiões, etnias e países);
da Geografia (fomentando a Educação para a Cidadania).

 
Todos os alunos, independentemente das suas origens culturais ou religiosas, beneficiam de apoio
financeiro  para  a  compra de livros  e  material  escolar,  para  as  refeições e  para  os  transportes
escolares.
 
O Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI), em colaboração com o Centro
Nacional de Apoio ao Imigrante (CNAI) e com o Centro Local do Apoio ao Imigrante (CLAI) publica
brochuras informativas nos idiomas mais procurados, tais como o inglês, o português e o russo. O
ACIDI possibilita, a todos os imigrantes não falantes da língua portuguesa, a frequência de aulas
gratuitas  de português.  Existem também cursos de português para imigrantes propostos pelos
Centros de Formação e de Emprego.
 
Legislação: Decreto Regulamentar n.º 10/99
Legislação: Decreto-Lei n.º 227/05
Legislação: Decreto-Lei n.º 6/01
Legislação: Despacho Normativo n.º 7/06
Legislação: Lei n.º 105/01
 
Instituições: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI)
Instituições: Centro Nacional de Apoio ao Imigrante (CNAI)
Instituições: Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGIDC)
Instituições: Direcção-Geral de Reinserção Social (DGRS)
Instituições: Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)

 
10.8. Informação estatística
 
 
 
Actualização da informação em curso. 
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11. A DIMENSÃO EUROPEIA E INTERNACIONAL DA
EDUCAÇÃO

 

 
 
Para mais informações, consulte as rubricas seguintes. 

 
11.1. Resenha Histórica
 
 
 
Portugal tem importante tradição de cooperação em matéria educativa, sendo actualmente sujeito
activo nas grandes iniciativas internacionais mercê:

do  desenvolvimento  de  relações  bilaterais  com vários  países,  com base  nos  programas
concretos dos acordos culturais que remontam, nalguns casos, aos anos cinquenta (nas quais
se destaca o Programa Fulbright);
da participação nos programas educativos definidos pelas organizações internacionais de que é
país-membro e através dos numerosos especialistas portugueses integrados nos grupos de
trabalho respectivos (membro fundador da OCDE, membro do Conselho da Europa desde 1976
e da UNESCO desde 1965), acompanhando os grandes desenvolvimentos de cooperação
internacional a nível multilateral na área da educação;
da  promoção  de  uma  importante  actividade  de  ajuda  pública  ao  desenvolvimento,
designadamente aos países de língua oficial portuguesa, nalguns casos, após o processo de
descolonização;
do envolvimento nas actividades, iniciativas e projectos da União Europeia enquanto Estado-
membro, desde 1986 – participou nos primeiros programas comunitários (ERASMUS, ARION,
LINGUA, COMMET, PETRA....) bem como nas redes que, promovendo a cooperação e os
intercâmbios, contribuíram em muito para um envolvimento nacional crescente com impacte na
abertura do sistema educativo português ao exterior.

 
Esta actividade tem, naturalmente, contribuído para a promoção da dimensão europeia e internacional
do  sistema educativo  português.  As  grandes opções de  política  educativa,  materializadas  nos
programas de estudo reflectem o impacto, na estratégia nacional, das grandes questões e tendências
internacionais, fruto dos desafios que se colocam, actualmente, aos sistemas educativos. Para a
dimensão europeia e internacional tem igualmente contribuído o intercâmbio de alunos, estudantes e
professores e a cooperação entre estabelecimentos dos vários níveis de ensino, sobretudo no quadro
dos programas comunitários.
 
Em  1992,  o  Conselho  Nacional  de  Educação,  órgão  com  funções  consultivas,  emitiu  uma
Recomendação (Recomendação n.º  2/92) sobre a Dimensão Europeia da Educação na qual se
reconhece  que  ser  europeu  no  início  do  século  XXI  é  participar  num  amplo  espaço  de
multiculturalidade na qual a mobilidade, o intercâmbio, o diálogo entre povos, culturas e pessoas
constituirão factores poderosos de inovação e criatividade. Para além do incentivo à mobilidade, a
Recomendação apela ainda à necessidade de inserir o país em redes de informação e de bases de
dados nos domínios da Educação, Ciência e Cultura,  como forma de garantir  uma participação
interactiva de que possa beneficiar, de forma coordenada, o maior número de agentes educativos. Na
sua Recomendação n.º 2/01, de 4 de Julho, relativa à Mobilidade dos Jovens na Europa, é referida a
necessidade de integração nas prioridades de política educativa, do desenvolvimento da mobilidade
transnacional dos jovens, dos estudantes do ensino secundário e do ensino superior e dos formandos
e formadores, assim como de acções que permitam ultrapassar os obstáculos com que se deparam
os candidatos à mobilidade. 
 
O Conselho Nacional de Educação tem-se debruçado, recentemente, sobre outras questões relativas
à dimensão europeia: é o caso da Recomendação relativa aos Objectivos Futuros Concretos dos
Sistemas Educativos (Parecer n.º 2/02, de 21 de Março), do Parecer sobre a Declaração de Bolonha e
o Sistema de Graus no Ensino Superior em Portugal (Parecer n.º 3/02) e do parecer n.º2/2004 sobre a
implementação do processo de Bolonha.
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Legislação: Parecer n.º 2/02

 
11.2. Temas em Debate e futuros desenvolvimentos
 
 
 
À semelhança dos seus parceiros europeus, Portugal  está envolvido na promoção do objectivo
estratégico da Europa para a próxima década, tal como definido no Conselho Europeu de Lisboa, em
Março 2000: "tornar-se na economia baseada no conhecimento mais dinâmica e competitiva do
mundo, capaz de garantir um crescimento económico sustentável, com mais e melhores empregos, e
com maior coesão social". A educação e a formação são domínios-chave prioritários da Estratégia de
Lisboa. Na sequência dos mandatos dos Conselhos Europeus de Lisboa e de Estocolmo, foi adoptado
conjuntamente pelo Conselho (Educação) e pela Comissão Europeia, em 14 de Fevereiro de 2002, o
Programa de Trabalho pormenorizado de seguimento dos objectivos dos sistemas de educação e
formação na Europa. Este Programa de Trabalho constitui o cerne da agenda política europeia nesta
matéria, em torno do qual se devem conjugar e articular todos os esforços. O Conselho Europeu de
Março de 2005 relançou a Estratégia de Lisboa convidando cada Estado-membro a preparar o seu
programa operacional de implementação dos objectivos estratégicos definidos, cobrindo quatro áreas:
do conhecimento, empresarial, social e ambiental. 
 
O XVII Governo Constitucional assume como dois eixos fundamentais do seu Programa de Governo
uma aposta muito forte no conhecimento,  na qualificação dos portugueses,  na tecnologia e na
inovação, bem como na valorização do posicionamento do país no quadro internacional, quer no
plano prioritário  da  União Europeia,  quer  no  plano global,  relançando a  cooperação externa e
valorizando a cultura e língua portuguesa no mundo. Com este objectivo foi criado um novo regime
jurídico do ensino português no estrangeiro.
 
Como metas principais para a qualificação dos portugueses, a presente legislatura aponta: 

tornar  obrigatória  a  prática  experimental  em  disciplinas  científicas  e  tecnológicas,
designadamente duplicar a frequência de jovens em cursos tecnológicos e profissionais de nível
secundário;
reduzir para metade o insucesso escolar nos ensino básico e ensino secundário;
generalizar o ensino de Inglês no primeiro ciclo do ensino básico;
tornar obrigatória a frequência de ensino ou formação profissional para todos os jovens até aos
18 anos;
relançar a aplicação da "cláusula de formação para jovens" e do "mínimo anual de formação";
aumentar o número de diplomados e formações avançadas no ensino superior.

 
Uma outra vertente desta aposta do Governo é a criação de um sistema abrangente e diversificado de
aprendizagem ao  longo  da  vida,  que  abra  a  todos  a  possibilidade  de  actualizar  e  aprofundar
competências  e  de  corresponder  aos  desafios  inerentes  à  flexibilidade  do  emprego.  Nesta
perspectiva, salienta-se a definição de perfis profissionais em défice no mercado de trabalho e o
desenvolvimento do sistema de validação e reconhecimento de competências. É, acima de tudo, um
projecto de democratização do acesso ao conhecimento como a grande alavanca do desenvolvimento
económico e social.
 
Na área da educação de infância, ensino básico e secundário as prioridades do Governo são:

educação de qualidade para todos, alargando progressivamente a todas as crianças em idade
adequada a educação pré-escolar e consolidando a universalidade do ensino básico de nove
anos;
mudança na concepção e organização do sistema e dos recursos educativos do ponto de vista
do interesse público geral e, especificamente, dos alunos e famílias, nomeadamente no que se
refere  ao  recrutamento  e  colocação  dos  docentes  e  aos  tempos  de  funcionamento  dos
estabelecimentos de educação e ensino;
enraizamento da cultura e da prática da avaliação em todas as dimensões do sistema de
educação e formação, segundo critérios de resultados, eficiência e equidade: avaliação do
desempenho dos alunos e do currículo nacional; dos educadores e professores; das escolas e
dos serviços técnicos que as apoiam.

 
Na área do ensino superior as quatro prioridades essenciais são:
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garantir  a qualificação dos portugueses no espaço Europeu concretizando o processo de
Bolonha,  oportunidade  para  incentivar  a  frequência  do  ensino  superior,  para  melhorar  a
qualidade  e  a  relevância  das  formações  oferecidas  e  para  fomentar  a  mobilidade  e  a
internacionalização dos estudantes;
reforçar o sistema de ensino superior com instituições autónomas, facilitando a reforma do
sistema de governo dessas instituições de modo a desenvolver uma cultura de prestação de
contas e flexibilizar as formas de organização e gestão, promovendo a desgovernamentalização
do sistema e valorizando parcerias entre instituições nacionais e estrangeiras;
promover  a  qualidade  do  sistema,  valorizando  a  necessidade  de  actuar  para  públicos
diversificados,  o  que  implica  a  estruturação  de  um  sistema  de  garantia  de  qualidade
reconhecido internacionalmente e a exigência de que universidades e politécnicos concretizem
sistemas próprios de garantia de qualidade, passíveis de certificação;
promover a igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior, melhorando os níveis de
frequência  e  conclusão  dos  cursos  superiores,  atraindo  novos  públicos,  numa lógica  de
aprendizagem ao longo da vida e promovendo a acção social escolar.

 
11.3. Quadro legislativo específico, directivas políticas
nacionais
 
 
 
No quadro  de  objectivos  estratégicos  de  índole  exclusivamente  nacional,  as  grandes  opções
educativas com reflexo na legislação nacional  em matéria de Educação traduzem os principais
paradigmas das organizações internacionais e em particular,  da União Europeia.  
 
De acordo  com a  Constituição  da  República,  "Portugal  empenha-se  no  reforço  da  identidade
europeia"  (artigo  7.º,  alínea  5).  
 
Nos termos da Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro), "o sistema
educativo português organiza-se de forma a contribuir para a defesa da identidade nacional e para o
reforço da fidelidade à matriz histórica de Portugal, através da consciencialização relativamente ao
património cultural do povo português, no quadro da tradição universalista europeia e da crescente
interdependência e necessária solidariedade entre todos os povos do Mundo" (alínea a) do artigo 3.º),
e  "assegurar  o  direito  à  diferença,  mercê  do  respeito  pelas  personalidades  e  pelos  projectos
individuais da existência, bem como da consideração e valorização dos diferentes saberes e culturas"
(alínea d) do artigo 3.º). Esta ideia traduz-se, depois, nos objectivos de vários níveis de ensino: o
ensino básico visa, entre outros, "fomentar a consciência nacional aberta à realidade concreta numa
perspectiva de humanismo universalista, de solidariedade e de cooperação internacional" (alínea f) do
artigo 7.º) e o ensino secundário pretende "formar, a partir da realidade concreta da vida regional e
nacional, e no apreço pelos valores permanentes da sociedade, em geral, e da cultura portuguesa,
em particular, jovens interessados na resolução dos problemas do País e sensibilizados para os
problemas da comunidade internacional" (alínea d) do artigo 9.º).
 
A Lei Orgânica do Ministério da Educação, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 208/02, de 17 de Outubro
procurou dar resposta "ao desafio de qualificação dos recursos humanos em termos conformes ao
papel de Portugal na União Europeia e no mundo e às necessidades da competitividade da economia
global."  Um dos aspectos a  salientar,  é  a  criação da Direcção-Geral  de Formação Vocacional,
vocacionada para uma actuação transversal na concretização dos objectivos de qualificação, ao longo
da vida, dos jovens e adultos, tendo como objectivo prosseguir metas aferidas internacionalmente e
uma educação aberta ao mundo, que prepare os jovens para os desafios da globalização.
 
A Actual Lei Orgânica, Decreto-Lei n.º 213/06, de 27 de Outubro, para prosseguir os objectivos de
qualificação, cria a Agência Nacional para a Qualificação, I. P., que integra a anterior Direcção-Geral
de Formação Vocacional.  O Decreto-Lei  n.º  79/05,  de 15 de Abril,  cria  o Ministério  da Ciência,
Tecnologia  e  Ensino  Superior,  que  nos  termos  do  Programa  do  XVII  Governo  Constitucional
desenvolve  a  política  governamental  nesta  área  11.1.  e  11.2.
 
A Lei  n.º  49/05,  de 30 de Agosto,  alterou a Lei  de Bases do Sistema Educativo e consagrou a
adopção  do  sistema  europeu  de  créditos  curriculares  (ECTS –  European  Credit  Transfer  and
Accumulation  System)  baseado  no  trabalho  dos  estudantes.
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O Decreto-Lei n.º 74/06, de 24 de Março, procede à regulamentação das alterações introduzidas pela
Lei de Bases do Sistema Educativo relativas ao novo modelo de organização do ensino superior no
que respeita  aos  três  ciclos  de  estudos,  no  quadro  dos  trabalhos  desenvolvidos  no âmbito  do
Processo de Bolonha.  
 
A Resolução n.º 38/05, de 19 de Julho, nomeia um Coordenador Nacional da Estratégia de Lisboa e
constituiu uma rede de representantes pessoais de todos os Ministros e dos responsáveis das
unidades de coordenação no âmbito das políticas envolvidas, com vista à elaboração de um Plano
Nacional de Reformas para a promoção do crescimento económico e do emprego, contribuindo
igualmente para o desenvolvimento de uma sociedade mais coesa e inclusiva, para o equilíbrio
macroeconómico e para a sustentabilidade do meio ambiente.
 
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 183/05, de 28 de Novembro, aprova o Programa Nacional
de Acção para o Crescimento e o Emprego 2005-2008, que no seu ponto 7, Qualificação, Emprego e
Coesão Social, preconiza que "o sistema educativo deve potenciar, desde os primeiros anos de
escolaridade, a criatividade natural dos alunos, promovendo o espírito crítico e o raciocínio rigoroso
necessários ao desenvolvimento de uma cultura de aprendizagem ao longo da vida e à sociedade do
conhecimento". Considera, ainda, como factor fulcral do progresso, "o reforço da participação dos
adultos ao longo da vida em acções de formação contínua, estimulando a procura de aprendizagem
por parte das pessoas e das organizações e alargando e diversificando a oferta".
 
O Despacho n.º 484/06, de 9 de Janeiro, estabelece o sistema nacional de garantia de qualidade no
ensino superior num quadro que garanta a sua integração no actual contexto europeu, assim como a
qualificação dos portugueses,  através da avaliação internacional  independente,  transparente e
exigente de todo o sistema de ensino superior, devendo ser envolvidas organizações internacionais
de  experiência  e  idoneidade  reconhecidas,  como  a  Organização  para  a  Cooperação  e
Desenvolvimento Económico (OCDE), a Rede Europeia para a Garantia da Qualidade no Ensino
Superior (ENQA), a Associação Europeia das Universidades (AEU) e a Associação Europeia de
Instituições de Ensino Superior (EURASHE). 
 
O Decreto-Lei n.º 67/05, de 15 de Março e a Portaria n.º 577/05, de 4 de Julho, regulam, o primeiro, o
reconhecimento pelo Estado Português dos graus académicos conferidos na sequência da conclusão
com êxito de um curso de mestrado "Erasmus Mundus" e a sua titulação, e a segunda, o registo dos
diplomas dos graus académicos conferidos por um curso de mestrado "Erasmus Mundus" a que se
refere o artigo 5.º do referido Decreto-Lei, conjugado com o artigo 2.º do mesmo diploma.
 
O Decreto-Lei n.º 183/06, de 6 de Setembro, cria a Escola Portuguesa de Luanda - Centro de Ensino
e  Língua  Portuguesa,  e  cujo  art.  2º  n.º  1,  determina  que  tenha  com  "a  mesma  natureza  dos
estabelecimentos públicos de educação e de ensino do sistema educativo português e que ministre a
educação pré-escolar e os ensino básico e ensino secundário". 
 
O Decreto-Lei n.º 165/06, de 11 de Agosto, estabelece o regime jurídico do ensino português no
Estrangeiro e a Portaria n.º 1 396/06, de 14 de Dezembro, define as estruturas de coordenação do
referido ensino.
 
Instituições: Agência Nacional para a Qualificação, I.P
Instituições: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES)
Instituições: Ministério da Educação (ME)

 
11.4. Iniciativas e programas nacionais
 
 
 
Para mais informações, consulte as rubricas seguintes.

 
11.4.1. Iniciativas e programas bilaterais 
 
 
Portugal mantém acordos culturais com setenta e quatro países, nos quais é delineado o quadro geral
de cooperação nos diversos sectores, onde se inclui a educação. Os programas de acção concretos
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decorrentes desses acordos, normalmente com a duração de 3 anos, são definidos por Comissões
Mistas. Nestes Programas incluem-se, em regra, as seguintes áreas de cooperação, no âmbito da
Educação Básica e do Ensino Secundário: 

o intercâmbio permanente de documentação e informação no domínio da educação, visando um
melhor conhecimento dos respectivos sistemas educativos;
o intercâmbio de peritos de educação, tendente a uma actualização constante do conhecimento
das  reformas  e  inovações,  tanto  no  domínio  dos  sistemas  educativos,  como no  domínio
pedagógico;
o ensino das línguas e das culturas dos respectivos países;
o reconhecimento e equivalência de estudos ;
o estabelecimento de parcerias entre escolas.

 
Neste contexto, são promovidas, no plano bilateral, actividades de ajuda pública ao desenvolvimento,
em matéria de educação, com o objectivo geral de contribuir para o desenvolvimento dos sistemas
educativos dos países africanos de língua oficial portuguesa e, eventualmente, de outros países em
desenvolvimento com os quais tenham sido celebrados acordos de cooperação nesse domínio. Os
projectos educativos bilaterais, plurianuais, integrados em Programas Indicativos de Cooperação
propostos e aprovados com base em acordos bilaterais, integram-se em níveis de ensino e áreas
diferenciadas:

ao nível do ensino superior, constituem áreas prioritárias a formação de quadros técnicos e a
capacitação institucional;
ao nível do ensino não superior, as áreas privilegiadas são o ensino da língua portuguesa, o
ensino a distância; o apoio à produção de materiais curriculares, apoios à capacitação dos
estabelecimentos de ensino não superior e apoios financeiros.

 
Naturalmente, os cinco países africanos de língua oficial portuguesa (Angola, Cabo Verde, Guiné-
Bissau, Moçambique e S. Tomé e Príncipe) e Timor-Leste constituem os países de concentração da
ajuda pública portuguesa ao desenvolvimento. Salienta-se a criação, a 6 de Setembro de 2006, da
Escola Portuguesa de Luanda - Centro de Ensino e Língua Portuguesa.
 
Ainda  neste  âmbito,  destaca-se  o  programa Fulbright  (no  quadro  da  Comissão  Cultural  Luso-
Americana - Comissão Fulbright), cuja actividade se desenvolve no âmbito do ensino, nomeadamente
através do intercâmbio de personalidades e de conhecimentos técnicos. Nos últimos quarenta anos, a
Comissão Fulbright concedeu apoio financeiro a estudantes, alunos e professores portugueses e
norte-americanos, em diversas áreas de estudo (designadamente projectos de investigação, de
desenvolvimento curricular ou de planeamento).

 
11.4.2. Iniciativas e programas multilaterais 
 
 
No quadro multilateral,  apesar das características específicas de enquadramento, é relevante a
participação  portuguesa  nos  programas  comunitários  de  educação  e  formação.  A  experiência
desenvolvida  na  primeira  fase  do  Programa  SOCRATES  (1995-1999)  constituiu  um  valioso
instrumento para o envolvimento nacional na segunda fase do Programa (lançado no âmbito da
Presidência Portuguesa) que abrange o período de 1 de Janeiro de 2000 a 31 de Dezembro de 2006
e que foi adoptada pela Decisão n.º 253/00/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 24 de
Janeiro de 2000. 
 
De acordo com o Relatório de Avaliação Intercalar da participação portuguesa na segunda fase do
Programa SOCRATES, dos quatro principais objectivos do Programa dois foram, em particular,
considerados mais importantes pelos participantes portugueses nas várias Acções: o reforço da
dimensão europeia e a promoção da cooperação e da mobilidade no domínio da educação. Entre os
principais  pontos fortes da participação nacional,  regista-se precisamente uma cada vez maior
consciencialização para a relevância da dimensão europeia da educação.
 
Toda a informação sobre a participação portuguesa nestes programas encontra-se disponível no
endereço da Agência Nacional  para os programas comunitários SOCRATES e LEONARDO DA
VINCI, que assegura a gestão da segunda fase dos Programas Sócrates e Leonardo da Vinci, bem
como do programa Tempus III e do documento "Europass – Formação", em http://www.socleo.pt/. 
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A Resolução do Conselho de Ministros n.º 67/2007, de 9 de Maio, designou os Ministros do Trabalho
e da  Solidariedade Social,  da  Educação e  da  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior  como as
autoridades nacionais de referência para a execução e gestão do Programa de Aprendizagem ao
Longo da Vida 2007-2013 (PALV) e constituiu  uma estrutura de missão,  denominada,  Agência
Nacional para a Gestão do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida, do TEMPUS IV e da
segunda fase dos programas SOCRATES e LEONARDO DA VINCI. Este Programa, atendendo às
especificidades dos sectores do ensino escolar, do ensino superior, da formação profissional e da
educação de adultos, desdobra-se em quatro programas sectoriais base – Comenius, Erasmus,
Leonardo da Vinci e Grundtivg – num programa -transversal que engloba, entre outros, a promoção da
aprendizagem das línguas e actividades de e-learning e ainda, o programa Jean Monnet relativo ao
ensino e à investigação no domínio dos estudos sobre a integração europeia. 
 
Após a adesão às Comunidades Europeias,  Portugal  aderiu à Convenção relativa à criação do
Instituto Universitário Europeu de Florença, passando os seus representantes a integrar o conselho
superior  do  Instituto.  Neste  contexto,  encontra-se  envolvido  na  promoção  do  objectivo  desta
instituição: fomentar o desenvolvimento da herança cultural e académica da Europa na sua unidade e
diversidade. E assim, o grau de doutor concedido pelo Instituto foi acolhido na ordem jurídica nacional.
Nos termos do Decreto-Lei n.º 93/96 de 16 de Julho, a titularidade do grau de doutor conferido pelo
Instituto  Universitário  Europeu  de  Florença  "produz  todos  os  efeitos  correspondentes  aos  da
titularidade  do  grau  de  doutor  conferido  pelas  universidades  portuguesas".
 
Portugal participa nas actividades da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
(OCDE), estando envolvido na reflexão e trabalho conjunto relativos à procura de soluções para as
dificuldades com que os sistemas educativos se deparam na actualidade, num quadro amplo de
valorização dos recursos humanos. Encontra-se representado no Comité de Educação, no Conselho
de Direcção do Centro para a Investigação e a Inovação no Ensino (CERI), no Conselho dos Países
Participantes  do  Programa Internacional  para  a  Avaliação  dos  Alunos  (PISA)  e  no  Comité  de
Pilotagem do Programa Descentralizado para a Construção e os Equipamentos Educativos (PEB). No
que respeita à participação mais recente de Portugal nestas actividades, merece ser destacado o
envolvimento nos trabalhos realizados no âmbito do PISA e a colaboração no processo de elaboração
de indicadores sobre o ensino e os resultados das aprendizagens, bem como no desenvolvimento de
uma base de dados estatísticos internacionalmente comparáveis  (no quadro do Projecto  INES
"Estatísticas e  indicadores dos sistemas de ensino").  
 
Merecem ainda ser referenciadas as seguintes actividades:
 
O Exame Temático  sobre  "As  Políticas  de  Educação  e  Cuidados  relativos  à  Infância,  que  se
desenvolveu de 1998 a 2005, abrangendo 20 países, do qual resultou o relatório nacional intitulado "A
Educação Pré-Escolar e os Cuidados para a Infância em Portugal";
 
O Exame Temático sobre Aprendizagens dos Adultos, desenvolvido entre 1999 e 2004, de que
resultou a publicação "A Aprendizagem dos Adultos em Portugal";
 
O Projecto sobre "Os Sistemas Nacionais de Qualificação na Promoção da Aprendizagem ao Longo
da  Vida",  concluído  em  Outubro  de  2005,  com  a  realização  em  Dublin,  de  uma  Conferência
Internacional sobre os diferentes dispositivos nacionais de validação e certificação de competências,
no que respeita a aprendizagens formais e não formais;
 
O Projecto sobre "Políticas de Professores",  que analisou,  entre 2000 e 2004,  as tendências e
desenvolvimentos existentes nesta matéria em 25 países;
 
O Programa para a Avaliação Internacional das Competências dos Adultos (PIAAC) que está em fase
de preparação e lançamento. 
 
De entre  as  iniciativas  e  actividades  do  Conselho  da  Europa  (CE),  destaca-se  a  participação
portuguesa no Projecto Educação para a Cidadania Democrática, no Programa para a Formação
Contínua do Pessoal Educativo, no quadro das Políticas Linguísticas e Formação em Línguas do CE e
no Projecto Dimensão Europeia no Ensino da História. Salienta-se, ainda, no âmbito do trabalho
desenvolvido por esta organização europeia, os Projectos "Ensinar a Memória: Educação para a
Prevenção  dos  Crimes  contra  a  Humanidade",  "O  novo  Desafio  Intercultural  da  Educação:
Diversidade Religiosa e Diálogo na Europa" e "Educação das Crianças Roms/Ciganas na Europa". As
formas diversas de colaboração portuguesa vão desde a intervenção directa nas reuniões e grupos de
trabalho ligados às actividades do CE, à participação em comités especializados, à realização de
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estudos e à organização, em Portugal, de reuniões ou de iniciativas inovadoras no quadro do trabalho
desenvolvido pelo CE no que se refere à Educação. Salienta-se, a título ilustrativo, a participação
portuguesa no Projecto Educação para a Cidadania Democrática que tem vindo a estimular reflexões
e debates sobre a matéria e tem conferido sentido agregador a diversas experiências no quadro do
sistema educativo formal, bem como noutros contextos ligados à cidadania activa.
 
Como Estado-membro da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO),  Portugal  tem colaborado  nas  grandes  iniciativas  da  Organização,  participando  na
Conferência Geral e em todas as actividades desenvolvidas no âmbito da educação, com destaque
para a Conferência Internacional da Educação (CIE), que se realiza de dois em dois anos, na qual é
apresentado o Relatório Nacional sobre o Desenvolvimento da Educação. Portugal foi eleito, no
decurso da Conferência Geral, em 2001, para o Conselho do Gabinete Internacional de Educação;
desde então, o Ministério da Educação está representado na vice-presidência daquele órgão. A
participação de Portugal no Fórum de Dakar e nas diversas reuniões organizadas no âmbito da União
Europeia e da UNESCO, traduzem o interesse do país, através do Ministério da Educação, em apoiar
os esforços mundiais que estão a ser feitos em prol da Educação para Todos. Tem sido desenvolvida
uma acção constante de aprofundamento a nível nacional, dos temas incluídos no quadro de Dakar
em duas vertentes principais: apoio na elaboração dos Planos Nacionais de Educação nos Países
Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e desenvolvimento de projectos de cooperação
bilateral e multilateral no âmbito da Educação para Todos.
 
Portugal tem igualmente acompanhado a Década lançada pelas Nações Unidas para a Alfabetização.
Aderiu ao Sistema das Escolas Associadas em 1981 e tem actualmente cerca de cinquenta escolas
portuguesas associadas. 
 
Portugal é membro fundador da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), organização
internacional, criada em 17 de Julho de 1996 e com sede em Lisboa. E, como tal,  participa nas
iniciativas e projectos decorrentes das decisões das Conferências de Ministros da Educação desta
organização, nomeadamente nas áreas da avaliação educacional, ensino técnico -profissionalizante,
ensino a distância, ensino da história e da literatura (sendo responsável pela coordenação de alguns
destes projectos). 
 
No decorrer de 2002, Portugal tornou-se membro da Organização de Estados Ibero-americanos para
a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), na qual tem participado, nos últimos anos, como observador.
Destaca-se o envolvimento no Projecto de Educação para os Valores, no Programa Cátedra de
História da Ibero-América, no Plano Ibero-Americano de Leitura e no Programa Condição e Formação
Docente.
 
Instituições: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES)
Instituições: Ministério da Educação (ME)
Instituições: Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS)

 
11.4.3. Outras iniciativas e programas nacionais 
 
 
Desde o início da década de 80, Portugal tem vindo a desenvolver actividades no âmbito da dimensão
europeia na educação. 
 
Após a adesão portuguesa às Comunidades Europeias, e na sequência da Resolução do Conselho e
dos Ministros da CEE sobre a dimensão europeia na educação de 24.05.88 (88/C 177/02) e da
Resolução sobre a dimensão europeia na escola, adoptada em 20.11.87 pelo Parlamento Europeu, foi
criado em Portugal, por Despacho ministerial de 28.03.89, o Programa A Dimensão Europeia na
Educação.
 
Até 1996, data da criação da Unidade de Coordenação dos Clubes Europeus, o Programa procurou
executar as medidas preconizadas por organismos e entidades internacionais e coordenar a acção do
Ministério  da  Educação  com a  de  outras  entidades  ou  organizações  governamentais  ou  não,
especificamente vocacionadas para a valorização da dimensão europeia na educação (caso do
Centro  de  Educação  Europeia).  Das  várias  acções  empreendidas  no  quadro  do  Programa  A
Dimensão  Europeia  na  Educação,  destacaram-se  as  seguintes:
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apoio à criação e às actividades de Clubes Europeus (iniciativa portuguesa), como centros
dinamizadores no domínio da educação europeia, a nível nacional e europeu;
concepção e elaboração de materiais didácticos na área da dimensão europeia;
comemoração da Semana da Europa (5-9 de Maio);
coordenação de concursos destinados a escolas do ensino não superior, designadamente "A
Europa na Escola";
colaboração na coordenação de iniciativas no âmbito da dimensão europeia da educação, como
a "Primavera da Europa";
colaboração em iniciativas de outras instituições, dentro da mesma área, como o Gabinete do
Parlamento Europeu em Portugal, Representação da Comissão Europeia, Centro de Informação
Europeia Jacques Delors, Agência Nacional para os Programas Sócrates e Leonardo da Vinci e
Centro Nacional de Cultura.

 
O Despacho n.º  61/SEAE/96,  de  2  de Julho,  veio  fundir  o  Programa A Dimensão Europeia  na
Educação numa nova estrutura criada para o efeito: a Unidade de Coordenação dos Clubes Europeus
(integrada desde Setembro de 2000 no Gabinete de Assuntos Europeus e Relações Internacionais do
Ministério da Educação) que coordena a rede nacional e internacional de clubes. 
 
Os Clubes Europeus, iniciativa portuguesa em franco desenvolvimento desde 1986, abertos a alunos,
professores e outros elementos da comunidade educativa, nascem, de forma voluntária, da vontade
expressa dos estabelecimentos de educação pré-escolar, do ensino básico e do ensino secundário.
Têm por objectivos gerais:

criar e divulgar um verdadeiro espírito europeu;
promover, com o apoio das entidades competentes, acções de dinamização no sentido da
difusão de informações sobre: a Europa; as instituições europeias e os órgãos do Conselho da
Europa; os Estados membros da UE e do Conselho da Europa; o património cultural e natural
da Europa; os problemas que a Europa contemporânea enfrenta; o papel da Europa no mundo;
o processo de alargamento da União Europeia e as suas implicações;
contribuir para a compreensão do pluralismo europeu, da interdependência europeia e mundial
e da necessidade de cooperação;
contribuir para a compreensão e tolerância recíprocas bem como para a criação do sentido da
responsabilidade dos alunos, enquanto jovens cidadãos europeus.

 
Os trabalhos e  as iniciativas promovidos pelos Clubes Europeus são muito  diversos,  quer  nos
modelos organizativos, quer nos produtos, resultando essa diversidade do nível etário dos alunos, dos
objectivos de cada Clube, das características da escola e da comunidade educativa local. 
 
Actualmente, o movimento dos Clubes Europeus iniciado em Portugal, encontra-se espalhado em
cerca de 300 estabelecimentos portugueses de educação pré-escolar, do ensino básico e do ensino
secundário, públicos e particulares, incluindo as regiões Autónomas da Madeira e dos Açores. A
iniciativa foi alargada, desde 1994, a nível europeu. A rede internacional de clubes europeus estende-
se,  hoje,  a  mais  23 países europeus (Alemanha,  Áustria,  Bélgica,  Bulgária,  Croácia,  Espanha,
Estónia, Finlândia, França, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Países Baixos,
Noruega, Polónia, Reino Unido, Eslováquia, Rússia, Suécia e Ucrânia).
 
Em 2006 os Clubes Europeus celebraram 20 anos de existência, com um conjunto de iniciativas a
nível nacional.
 
Instituições: Agência Nacional para o Programa Comunitário Aprendizagem ao Longo da Vida

 
11.5. Dimensão europeia / internacional no currículo nacional
 
 
 
Para mais informações, consulte as rubricas seguintes. 
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11.5.1. Educação pré-escolar 
 
 
No quadro das orientações inscritas na Lei-Quadro da Educação Pré-escolar (Lei n.º 5/97, de 10 de
Fevereiro), a Educação Pré-Escolar tem como objectivos, entre outros, promover o desenvolvimento
pessoal e social da criança com base em experiências de vida democrática numa perspectiva de
educação para a cidadania "e fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito
pela pluralidade das culturas, favorecendo uma progressiva consciência como membro da sociedade
". 
 
Nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, a dimensão europeia e internacional da
educação é desenvolvida de forma global e transversal a toda a acção educativa, nas três grandes
áreas/ âmbitos do saber: (Formação Pessoal e Social, Expressão e Comunicação e Conhecimento do
Mundo).  Com efeito,  quer  ao nível  dos princípios e dos objectivos,  quer  ao nível  das áreas de
conteúdo, a dimensão da educação para a cidadania está bem expressa, sobretudo na área da
Formação Social.
 
Legislação: Lei n.º 5/97

 
11.5.2. Ensino básico 
 
 
Em consonância com as orientações da Lei de Bases do Sistema Educativo Português e com a
reorganização curricular daquele nível de ensino (em vigor desde o ano lectivo de 2001-2002), a
dimensão europeia e internacional nos curricula do ensino básico encontrou uma maior expressão na
introdução de uma nova componente do currículo, de natureza transversal, em todos os ciclos de
ensino: a Educação para a Cidadania. O seu objectivo central é o de contribuir para a construção da
identidade e o desenvolvimento da consciência cívica dos alunos. Esta componente curricular não é
da responsabilidade de um professor ou de uma disciplina. Concretiza-se através de um plano que
abrange o trabalho a realizar pelas diversas disciplinas e áreas dos curricula. 
 
Por outro lado, aspectos como a dimensão europeia na educação, entre outros, são considerados,
quer no trabalho a realizar nas áreas curriculares não disciplinares, quer no âmbito das diversas
disciplinas, quer, ainda, no âmbito das actividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo do ensino
básico.
 
No que se refere às áreas curriculares disciplinares,  encontra-se de forma mais  significativa a
dimensão europeia e internacional,  nas seguintes disciplinas/áreas disciplinares:

Estudo do Meio – 1.º ciclo do ensino básico;
Línguas e Estudos Sociais – 2.º ciclo do ensino básico – (Línguas Estrangeiras, História e
Geografia de Portugal);
Línguas Estrangeiras – 3.º ciclo do ensino básico;
Ciências Humanas e Sociais – 3.º ciclo do ensino básico – (História e Geografia).

 
11.5.3. Ensino secundário 
 
 
A dimensão europeia e internacional  está presente nos programas de algumas disciplinas que
integram os curricula do ensino secundário. Com efeito, existe um conjunto de disciplinas de cujos
objectivos e finalidades consta o desenvolvimento de atitudes e valores conducentes à criação de
uma consciência europeia, assim como à apropriação de valores internacionais fundamentais tais
como a tolerância, a solidariedade, o respeito pelos outros, a cooperação, a cidadania, etc.
 
Podemos encontrar de forma mais significativa a dimensão europeia e internacional no curriculum
nacional nas seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa – no programa do Português, o estudo do texto literário é encarado como
uma forma de contribuir para a identificação crítica com as manifestações e as realizações da
cultura, a nível regional, nacional e universal;

Eurybase - Portugal - (2006/07)

www.eurydice.org 271



●

●

●

●

●

●

●

●

História – no programa de História, a articulação da História de Portugal/História da Europa/
História Mundial expressa, pela sua própria natureza, uma dimensão europeia e internacional.
Por  outro  lado,  o  programa  apresenta  como  finalidades,  entre  outras,  a  promoção  da
capacidade de interpretação crítica e fundamentada do mundo actual e o desenvolvimento da
consciência da cidadania, na sua dimensão, quer nacional, quer universal;
Línguas  estrangeiras  (Inglês,  Francês,  Alemão  e  Espanhol)  –  dada  a  natureza  destas
disciplinas,  a  Língua  Estrangeira  torna-se  um espaço  privilegiado  para  a  abordagem de
temáticas relacionadas com a cidadania europeia e internacional. Tendo em conta os conteúdos
dos programas, as disciplinas ligadas à aprendizagem de línguas estrangeiras em Portugal,
para além de proporcionarem o desenvolvimento da competência de comunicação noutras
línguas, contribuem para a promoção da educação para a comunicação enquanto fenómeno de
interacção social, como forma de incrementar valores universais como o respeito pelo outro, o
sentido da solidariedade, da cooperação e da cidadania;
Geografia  –  o  programa  de  geografia  apresenta  como  objectivo  geral  compreender  a
estruturação do território nacional em diferentes níveis de análise, assim como a sua inserção e
as suas interrelações com os outros espaços, quer europeu, quer mundial;
Economia – os conteúdos programáticos da disciplina de Economia privilegiam, sobretudo ao
nível  do 10.º  e  11.º  anos de escolaridade,  quer  na aplicação de conhecimentos,  quer  na
exemplificação dos mesmos, a realidade económica e social de Portugal e da União Europeia,
tendo em vista desenvolver no aluno uma identidade de cidadão europeu e do mundo;
Filosofia – o programa de filosofia está concebido, quer em termos de finalidades e objectivos,
quer em termos das competências a desenvolver, tendo como pressuposto a "educação para a
cidadania democrática".

 
11.5.4. Educação e formação contínua para jovens que abandonaram
precocemente a escola e adultos 
 
 
Nos curricula dos três níveis do ensino recorrente, modalidade formal de educação de adultos, as
temáticas relativas à dimensão europeia e internacional encontram-se representadas ao nível das
finalidades, dos objectivos e dos conteúdos a leccionar. Destacam-se, designadamente:

1.º Ciclo – Temas como o conhecimento da Construção Europeia, Cidadania Europeia, Países
Africanos de Língua Oficial Portuguesa, diferentes Identidades Culturais;
2.º Ciclo – Área multidisciplinar, O Homem e o Ambiente e a Formação Complementar (Tema
proposto: Portugal na União Europeia);
3.º Ciclo – Disciplina Ciências Sociais e Formação Cívica.

 
Por outro lado, no âmbito das ofertas diversificadas de educação e formação de adultos, os Cursos de
Educação e Formação de Adultos (cursos EFA), o Sistema Nacional de Reconhecimento, Validação e
Certificação de Competências e conhecimentos adquiridos em contextos formais e não formais, têm
como documento orientador  o  Quadro de Referência  das Competências-chave na Educação e
Formação de Adultos.
 
As áreas Cidadania e Empregabilidade e Cidadania e Profissionalidade propõem-se desenvolver nos
adultos competências para o trabalho em grupo, adaptabilidade e flexibilidade, competências de
educação e formação ao longo da vida, competências de relacionamento, valorização intercultural,
indispensáveis para interagir em contextos nacionais/ europeus/ internacionais.
 
De entre as iniciativas promovidas no âmbito da educação de adultos, de cariz europeia/ internacional,
são de destacar as acções S@bER +, esta iniciativa constitui-se como um conjunto de acções de
curta duração que têm como finalidade motivar a população adulta a melhorar as suas qualificações
escolares ou profissionais e encontrar respostas adequadas às novas exigências de um mundo em
permanente mudança.
 
As acções S@bER +,  tendo por objectivo facilitar  e incentivar  a mobilidade e a integração das
pessoas adultas em espaços europeus e internacionais, abrangem vários domínios, destacando-se a
área de estudo, Cidadania Europeia. 
 
É de realçar, ainda, a existência dos Clubes S@bER+, concebidos pela Direcção-Geral de Formação
Vocacional, no âmbito do Programa SOCRATES / Grundtvig –, que se tornaram verdadeiros espaços
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de acolhimento, informação e orientação, de partilha de experiência e saberes, com a participação
dos adultos, nacionais e emigrantes, pouco qualificados e menos escolarizados, em actividades
educativas, culturais e sociais, tendo em vista o exercício de uma cidadania mais activa e a promoção
de uma verdadeira inclusão.

 
11.5.5. Ensino Superior 
 
 
O processo de internacionalização das instituições de ensino superior tem, naturalmente, impacto ao
nível  dos  planos  de  estudo.  O  envolvimento  nos  Programas  Intensivos,  nos  Projectos  de
Desenvolvimento Curricular Conjunto e nas Redes Temáticas no quadro da Acção ERASMUS do
Programa SOCRATES,  do  Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida  e  as  Cátedras  Jean
Monnet, entre muitos outros, são alguns exemplos de instrumentos que têm contribuído para essa
dimensão no ensino superior português.
 
A integração de Portugal no sistema europeu de garantia da qualidade do ensino superior será, em
breve, assegurada pela Agência de Avaliação e Acreditação para a Garantia da Qualidade do Ensino
Superior.  O Decreto-Lei que institui  a referida Agência está aprovado para consulta pública e a
estrutura prevista segue as recomendações internacionais da recente avaliação da ENQA (European
Association for Quality Assurance in High Education). A Agência integrará as competências do extinto
Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior (CNAVES).
 
A adequação dos programas do ensino superior ao Processo de Bolonha deverá estar realizada até
ao final do ano lectivo de 2008-2009, inclusive.
 
Instituições: Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior (CNAVES)

 
11.5.6. Formação de professores 
 
 
Actualmente, em Portugal, os curricula nacionais que devem ser assegurados pelos professores são
imbuídos de alguma europeização e, nalguns casos internacionalização, dos perfis de formação e
qualificação  dos  docentes.  Por  outro  lado,  tem igualmente  impacte  o  aumento  crescente  das
oportunidades de formação bem como o exercício de docência, limitados a alguns períodos, noutros
Estados-membros da União Europeia. 
 
Esta dimensão europeia da formação de professores, ao nível da formação inicial, mas também ao
nível da formação contínua, a mobilidade internacional de professores, a vantagem, cada vez mais
crescente de conhecer as políticas de formação de professores, não só dos Estados-membros da UE,
como de outros países terceiros, têm tido repercussões na forma como em Portugal a formação de
professores, nos dias de hoje, se encontra estruturada.
 
A título de exemplo, podemos citar:

o processo de regulamentação do reconhecimento de habilitações profissionais docentes
adquiridas na União Europeia ou em países terceiros;
as implicações do Processo de Bolonha nos cursos de formação inicial de professores;
o fomento cada vez maior da mobilidade de professores, mediante a participação em programas
comunitários;
a participação de instituições activas na área da formação inicial e contínua de professores em
projectos transnacionais.

 
11.6. Mobilidade e intercâmbios
 
 
 
Para mais informações consulte as rubricas seguintes. 

Eurybase - Portugal - (2006/07)

www.eurydice.org 273



11.6.1. Mobilidade e intercâmbio de alunos/estudantes 
 
 
O sistema educativo português protagoniza a mobilidade transnacional através do envio para o
estrangeiro de alunos/estudantes portugueses e do acolhimento de alunos/estudantes estrangeiros.
Para  além da  mobilidade  individual  ou  "espontânea",  destaca-se,  naturalmente,  a  mobilidade
enquadrada  em programas  comunitários,  designadamente  no  Programa  SOCRATES.
 
A nível do ensino não superior, são de realçar os intercâmbios decorrentes de parcerias de escola
COMENIUS, nomeadamente de Projectos de Línguas, onde o intercâmbio de alunos é uma das
componentes do projecto. É de salientar que, ao abrigo da 2.ª Fase do Programa, ao contrário do que
aconteceu  na  primeira  fase,  a  mobilidade  de  alunos  na  Acção  Comenius  1  é  financiada,
independentemente  da  tipologia  de  parceria  escolar  (Projecto  de  Escola  ou  Projecto  de
Desenvolvimento  Escolar).
 
No que respeita ao ensino superior e nos termos da Lei n.º 1/03, de 6 de Janeiro, que aprova o
Regime Jurídico do Desenvolvimento e da Qualidade do Ensino Superior,  no âmbito do ensino
superior deve ser realizado intercâmbio cultural, científico e técnico com instituições congéneres
nacionais e estrangeiras, podendo ser celebrados acordos de cooperação entre instituições de ensino
superior público e não público, universitário e politécnico (Art. 4.º,n.º 4).
 
Neste nível, destacam-se os intercâmbios efectuados ao abrigo da mobilidade ERASMUS, baseada
na cooperação interuniversitária europeia. De acordo com as regras do Programa, para todos os
estudantes em mobilidade ERASMUS são mantidos os apoios/empréstimos nacionais concedidos ao
abrigo da Acção Social. Acresce que, actualmente, são já várias as instituições de ensino superior
portuguesas que, no quadro daquele Programa, suportam financeiramente a mobilidade de parte dos
seus estudantes e/ou complementam as suas bolsas ERASMUS, através de verbas próprias. Portugal
coordenou, no quadro das Medidas Complementares do Programa SOCRATES, um Projecto relativo
a um estudo de viabilidade de um sistema de apoio financeiro à mobilidade transnacional na área da
educação, cujas conclusões foram apresentadas à Comissão Europeia no primeiro semestre de 2000.
 
Saliente-se ainda que através da Decisão n.º 2317/03/CE, o Parlamento Europeu, criou o Programa
"Erasmus  Mundus".  Este  programa  pretende  fortalecer  a  cooperação  europeia  e  as  relações
internacionais no campo do ensino superior, apoiando a criação no espaço europeu de cursos de
mestrado de reconhecida qualidade,  criando melhores condições no acesso a estudos de pós-
graduação em universidades europeias a alunos e investigadores de outros países, assim como
encorajar a mobilidade de alunos e investigadores europeus no sentido de efectuarem os seus
estudos em países terceiros.
 
Por outro lado, no quadro do Programa FULBRIGHT, diversos estudantes e alunos portugueses têm
beneficiado de bolsas para estudar nos EUA.
 
Finalmente,  e  tendo  por  base  um  património  comum  assente  na  língua,  Portugal  é  país  de
acolhimento  de  muitos  estudantes  dos  Países  de  Língua  Oficial  Portuguesa.
 
No quadro da promoção das condições necessárias à mobilidade transnacional na educação em geral
e ao princípio essencial de livre circulação no espaço comunitário em particular, a legislação nacional
prevê o reconhecimento de estudos, diplomas e outras qualificações obtidas no estrangeiro: 
 
Reconhecimento no ensino básico e no ensino secundário;  
 
Nos termos da actual Lei de Bases do Sistema Educativo, cabe ao Governo definir o modelo de
equivalência entre os estudos, graus e diplomas do sistema educativo português e os dos outros
países (Lei  n.º  46/86, de 14 de Outubro,  artigo 63.º,  n.º  3).  O Decreto-Lei  n.º  227/05, de 28 de
Dezembro, define o regime de concessão de equivalência de habilitações de sistemas educativos
estrangeiros a habilitações do sistema educativo português nos níveis do ensino básico e do ensino
secundário, revogando parcialmente o Decreto-Lei n.º 219/97, de 20 de Agosto. Tendo presente os
critérios a observar no acto da concessão da equivalência de estudos, os órgãos competentes têm
que ser dotados de instrumentos operativos que permitam dar resposta, de forma rigorosa, objectiva e
equitativa, aos pedidos apresentados pelos requerentes. Nesta perspectiva, as Portarias, n.º 224/06,
de 8 de Março e n.º 699/06, de 12 de Julho, aprovam as tabelas comparativas entre o sistema de
ensino português e outros sistemas de ensino. 
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Reconhecimento no ensino superior 
 
A  equivalência  ou  o  reconhecimento  de  habilitações  estrangeiras  de  nível  superior  às
correspondentes habilitações portuguesas é regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 283/83, de 21 de
Junho. Nos termos daquele normativo, os pedidos são analisados caso a caso pelas instituições de
ensino superior onde são ministrados cursos congéneres, não havendo lugar a uma equivalência
automática.  A equivalência concedida ao abrigo deste diploma tem o valor  e produz os efeitos
correspondentes  aos  da titularidade dos graus ou diplomas correspondentes.  A  concessão de
equivalência não dispensa o titular da mesma de, para efeitos profissionais, cumprir todas as outras
condições  que,  para  o  exercício  da  profissão  respectiva,  sejam  exigidas  pelas  autoridades
profissionais  competentes.  
 
Portugal acolheu, em Lisboa, em 11 de Abril de 1997, a Conferência Diplomática que reuniu 44 países
para  a  adopção  da  Convenção  Conselho  da  Europa/UNESCO  sobre  o  reconhecimento  das
qualificações relativas ao Ensino Superior na Região Europa. A Convenção, em vigor desde 1 de
Fevereiro de 1999 foi ratificada por Portugal a 15 de Outubro de 2001.
 
Sendo parte activa no Processo de Bolonha, Portugal pertence ao grupo de países signatários da
Declaração assinada em Bolonha em 1999. 
 
Entre os quatro eixos estratégicos para o ensino superior (Grandes Opções do Plano) destaca-se a
universalização do ensino superior, um sistema que se pretende aberto à comunidade internacional
de  acordo  com as  prioridades  estratégicas  do  país.  Prevê-se  a  promoção  de  mecanismos  de
cooperação com as instituições de Ensino Superior estrangeiras, designadamente de Países de
Língua Oficial Portuguesa, na dupla perspectiva de promover a cooperação no espaço lusófono e de
criar ambientes de internacionalização na aprendizagem e no ensino e o incremento da ligação do
sistema de ensino superior português com os congéneres europeus, no âmbito do processo de
Bolonha, visando a consolidação do espaço europeu do ensino superior e a completa integração e
aceitação internacional dos diplomados.
 
Apesar de sujeita à necessária regulamentação, a Lei n.º 1/03, de 6 de Janeiro, marca um passo
importante tendo em vista  a adopção de uma nova estrutura dos estudos,  de uma garantia  da
qualidade,  de um sistema de créditos compatível  com o Sistema Europeu de Transferência de
Créditos Académicos (ECTS), a melhoria da qualidade e a acreditação dos estabelecimentos bem
como ofertas no âmbito da Aprendizagem ao Longo da Vida. 
 
No que respeita à mobilidade ERASMUS, o reconhecimento dos períodos de estudo realizados no
estrangeiro, no quadro do Programa SOCRATES, baseia-se nos acordos estabelecidos entre as
instituições de ensino superior portuguesas e as suas parceiras europeias, designadamente através
de uma crescente aplicação do Sistema Europeu de Transferência de Créditos Académicos (ECTS).
 
O reconhecimento  pelo  Estado  Português  dos  graus  académicos  conferidos  na  sequência  da
conclusão com êxito de um curso de mestrado "Erasmus Mundus" está previsto no Decreto-Lei n.º
67/05, de 15 de Março e na Portaria n.º 577/05, de 4 de Julho.
 
Reconhecimento das qualificações profissionais  
 
No âmbito da União Europeia, o reconhecimento de diplomas, certificados e outros títulos que atestem
uma formação profissional, obtidos por cidadãos nacionais dos Estados-membros da União Europeia
e dos Estados signatários do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu que pretendam exercer a
sua actividade profissional em Portugal, encontra-se regulamentado pelas directivas comunitárias que
estabelecem sistemas gerais de reconhecimento de qualificações profissionais e por  directivas
sectoriais específicas para determinadas áreas profissionais, bem como por legislação nacional de
transposição desses dispositivos comunitários.
 
O reconhecimento através do sistema geral baseia-se no princípio da confiança mútua e tem como
condição fundamental a existência de regulamentação para a profissão em causa no Estado-membro
de acolhimento. Na ausência de regulamentação, o exercício da profissão é livre. 
 
A Directiva 89/48/CEE, de 21 de Dezembro, relativa a um primeiro sistema geral de reconhecimento
dos diplomas de ensino superior, sanciona formações profissionais com uma duração mínima de três
anos e foi transposta para a ordem jurídica interna portuguesa pelo Decreto-Lei n.º 289/91, de 10 de
Agosto, alterado e completado pelo Decreto-Lei n.º 396/99, de 13 de Outubro, e pela Portaria n.º
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325/00, de 8 de Junho. Através deste diploma procede-se à definição dos destinatários, enumera-se
as profissões que abrange, especifica-se a autoridade competente para cada uma delas e estabelece-
se a tramitação jurídica dos pedidos apresentados. A coordenação nacional desta directiva é da
competência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
 
A Directiva 92/51/CEE, de 18 de Junho, relativa a um segundo sistema geral de reconhecimento de
formações profissionais,  que completa o primeiro,  é aplicada àqueles que sejam detentores de
diplomas, certificados ou atestados de competência que comprovem uma formação não abrangida
pela Directiva 89/48/CEE e que pretendam exercer em território português, como trabalhadores
independentes ou por conta de outrem, actividade compreendida no domínio de uma profissão
regulamentada. Foi transposta para a ordem jurídica portuguesa pelo Decreto-Lei n.º 242/96, de 18 de
Dezembro. O Ministério da Educação assegura a coordenação nacional desta directiva.
 
A Directiva 1999/42/CE, de 7 de Junho, que estabeleceu um mecanismo de reconhecimento dos
diplomas para as actividades profissionais abrangidas pelas directivas de liberalização e de medidas
transitórias,  veio  completar  o  sistema geral  de  reconhecimento  de  diplomas.  Esta  directiva  foi
transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto-Lei n.º 48/03, de 20 de Março, e a respectiva
coordenação nacional é do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social.
 
Os coordenadores nacionais das directivas do sistema geral têm por função promover a uniformidade
da aplicação das directivas a todas as profissões abrangidas, em articulação com as autoridades
competentes e integram um Grupo Consultivo da Comissão Europeia.
 
Tendo como princípio fundamental  a harmonização das formações, existem ainda as directivas
sectoriais relativas às profissões de enfermeiro responsável por cuidados gerais, dentista, parteira,
farmacêutico, médico, veterinário e arquitecto, as cinco primeiras tuteladas pelo Ministério da Saúde e
as duas últimas, respectivamente, pelo Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas e
pelo Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações.
 
No quadro da Iniciativa de Simplificação da Legislação do Mercado Interno (SLIM) foi adoptada a
Directiva 2001/19/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Maio que vem introduzir
alterações tanto nas directivas do sistema geral, como nas directivas sectoriais. Esta directiva foi
transposta para o direito interno, pelos diversos Ministérios de tutela, através dos seguintes diplomas:
Decreto-Lei n.º 71/03, de 10 de Abril (Directiva 89/48/CEE), Decreto-Lei n.º 170/03, de 1 de Agosto
(Parteira), Decreto-Lei n.º 171/03, de 1 de Agosto (Farmacêutico), Decreto-Lei n.º 174/03, de 2 de
Agosto (Dentista), Decreto-Lei n.º 175/03, de 2 de Agosto (Enfermeiro responsável por Cuidados
Gerais), Decreto-Lei n.º 177/03, de 5 de Agosto (Médico), Decreto-Lei n.º 179/03, de 14 de Agosto
(Directiva 92/51/CEE), Decreto-Lei n.º 241/03, de 4 de Outubro (Arquitecto) e Decreto-Lei n.º 242/03,
de 7 de Outubro (Veterinário).
 
Em 07.03.2002, a Comissão, tal como anunciado no Conselho Europeu de Estocolmo, em Março de
2001,  apresentou  a  Proposta  de  Directiva  do  Parlamento  Europeu  e  do  Conselho  relativa  ao
Reconhecimento das Qualificações Profissionais, que reúne num único documento as directivas do
sistema  geral  e  as  directivas  sectoriais,  sendo  os  principais  objectivos  a  contribuição  para  a
flexibilidade dos mercados de trabalho e serviços; a consolidação e a simplificação; a melhoria da
gestão, da clareza e da flexibilidade; a melhoria da administração e dos serviços de informação e
aconselhamento aos cidadãos; e uma maior simplificação e abertura da abordagem regulamentar.
Esta  proposta  de  directiva  tem estado a  ser,  desde então,  analisada pelo  Grupo do Conselho
Estabelecimento  e  Serviços  (Diplomas),  com representantes  /  peritos  nacionais.
 
O NARIC (National  Academic Recognition Information Centres),  criado em 1986 e integrado na
Direcção-Geral do Ensino Superior do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, é o centro
de  informações  especialmente  vocacionado  para  esclarecer  os  interessados  em  matéria  de
reconhecimento  de  diplomas  e  títulos  estrangeiros.
 
Legislação: Decreto-Lei n.º 170/03
Legislação: Decreto-Lei n.º 170/03
Legislação: Decreto-Lei n.º 171/03
Legislação: Decreto-Lei n.º 174/03
Legislação: Decreto-Lei n.º 175/04
Legislação: Decreto-Lei n.º 219/97
Legislação: Decreto-Lei n.º 227/05
Legislação: Decreto-Lei n.º 241/03
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Legislação: Decreto-Lei n.º 242/03
Legislação: Decreto-Lei n.º 242/03
Legislação: Decreto-Lei n.º 242/96
Legislação: Decreto-Lei n.º 283/83
Legislação: Decreto-Lei n.º 289/91
Legislação: Decreto-Lei n.º 396/99
Legislação: Decreto-Lei n.º 67/05
Legislação: Decreto-Lei n.º 71/03
Legislação: Lei n.º 1/03
Legislação: Lei n.º 46/86
Legislação: Portaria n.º 577/05

 
11.6.2. Mobilidade e intercâmbio de pessoal docente e académico 
 
 
À semelhança do que acontece com os alunos/estudantes, também o pessoal docente participa em
actividades de mobilidade transnacional. É, igualmente, de realçar a mobilidade enquadrada em
programas de organizações internacionais como o Conselho da Europa ou a União Europeia.
 
No que respeita ao Conselho da Europa, Portugal tem participado no Programa para a Formação
Contínua do Pessoal Educativo. Numerosos são os professores e outro tipo de pessoal educativo
portugueses  (formadores  de  professores,  inspectores,  orientadores,  psicólogos,  etc.)  que  têm
beneficiado de financiamento para participar em seminários/ cursos de formação contínua de curta
duração, organizados, quer pelos Estados contratantes da Convenção Cultural Europeia, quer pelo
próprio  Conselho  da  Europa.  Por  outro  lado,  o  Gabinete  de  Assuntos  Europeus  e  Relações
Internacionais (GAERI), tem assegurado a nível nacional a coordenação do Programa em apreço,
tendo organizado vários seminários europeus no quadro do Programa para a Formação Contínua,
aberto a participantes nacionais e europeus,  sempre dedicados a um dos temas prioritários do
Conselho da Europa. A título de exemplo, refere-se que o GAERI organizou, em Outubro de 2003, um
seminário intitulado: "Comunidades de prática em Educação para a Cidadania Democrática", que
contou com a presença de 30 participantes (20 nacionais e 10 estrangeiros).
 
A nível  da  União  Europeia,  é  de  registar  a  mobilidade  de  docentes  enquadrada  no  Programa
SOCRATES.
 
No  que  respeita  ao  ensino  não  superior,  as  actividades  de  mobilidade  de  pessoal  educativo
encontram duas expressões muito fortes no Programa; a da mobilidade aliada aos trabalhos de
projectos transnacionais (Comenius 1 – Parcerias entre escolas) e a outra ligada a actividades de
formação  contínua  (Comenius  2.2.C  –  Bolsas  individuais  para  formação  contínua  de  pessoal
educativo). No que respeita à participação portuguesa, o balanço é francamente positivo, tendo-se
registado uma procura constante e crescente,  por parte dos docentes portugueses e de outras
categorias de pessoal  activo na área da educação.
 
No âmbito da sua política de internacionalização, as instituições de ensino superior têm desenvolvido
uma importante rede de ligações internacionais que promovem a mobilidade de docentes. Salientam-
se  os  Protocolos  ou  Convénios  de  Cooperação  bilaterais  com  instituições  estrangeiras  e  a
participação  em  redes  e  programas  internacionais.  Nestes,  distingue-se  a  mobilidade
SOCRATES/ERASMUS na qual docentes de instituições portuguesas têm participado desde 1987,
quer através de uma mobilidade individual, quer através da participação em Programas Intensivos. O
envio e o acolhimento de professores que realizam um período de ensino nas instituições parceiras
contribuíram para a promoção da dimensão europeia no ensino superior, permitindo uma mobilidade
virtual aos estudantes que não beneficiam directamente da mobilidade física. Para esta dimensão é
igualmente  relevante  o  envolvimento  dos  professores  e  das  instituições  em  projectos  de
desenvolvimento  curricular  conjunto  com  impacto  nos  programas  de  estudo.
 
Salienta-se ainda a mobilidade realizada ao abrigo do Programa Fulbright, com os EUA.
 
A Comissão  Europeia  proclamou 2006  o  Ano  Europeu  de  Igualdade  de  Oportunidades  com o
objectivo de sensibilizar para as vantagens da mobilidade geográfica e profissional. Já em Março de
2005,  os  Chefes  de  Estado  e  de  Governo,  reunidos  no  Conselho  Europeu,  defenderam  o
desenvolvimento do espaço europeu da educação, através da promoção da mobilidade geográfica e
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Quadro 1. Número de estudantes portugueses em mobilidade Erasmus  

De 2000 a 2004 

  Ano lectivo Número Total de Estudantes 

 0752 1002-0002

 5282 2002-1002

 2713 3002-2002

 9463 4002-3002

Fonte: Agência Nacional SOCRATES e Agência Nacional para os programas comunitários SOCRATES e 
LEONARDO DA VINCI 

 

profissional. A mobilidade inscreve-se no quadro da livre circulação de pessoas e no princípio da não
descriminação em razão da nacionalidade, promove uma cidadania activa, contribui para a criação de
uma Europa do conhecimento e responde a imperativos económicos, promovendo a empregabilidade
e a competitividade europeia.

 
11.7. Informação estatística
 
 
 
Para mais informação, consulte as rubricas seguintes. 
 
Actualização da informação em curso. 

 
11.7.1. Estudantes 
 
 
Pela importância que assume na internacionalização das instituições de ensino superior portuguesas,
é relevante a análise estatística da mobilidade ERASMUS, sobretudo tendo em conta o seu contributo
para a dimensão europeia do sistema educativo português. A participação no Programa ERASMUS e
na Acção ERASMUS do Programa SOCRATES, permitiu, desde de 2000-2001, a mobilidade a 12 216
estudantes do ensino superior português, verificando-se um aumento praticamente contínuo ao longo
destes quatro anos: 

 
A participação  na  mobilidade  tem,  ao  longo  dos  anos,  traduzido  uma  clara  concentração  em
determinados países, tendência de que a primeira fase do programa SOCRATES (1995-1999) é
representativa.  Neste  momento,  os  países  mais  procurados  são,  inequivocamente,  por  ordem
decrescente, a Espanha, a Itália, a França, a Alemanha, destacando o caso do Reino Unido que tem
vindo a deixar de ser um grande país de destino para estes estudantes. No conjunto dos novos
destinos verificou-se uma maior concentração da mobilidade nos Países Baixos e na Polónia.
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Quadro 2. Total de estudantes do ensino superior português em mobilidade Erasmus, por 
país de destino 

De 2000 a 2004 

País de Destino 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 

Bélgica 138 158 182 247 

Dinamarca  65 46 53 67 

Alemanha 274 303 300 308 

Grécia 42 51 48 44 

Espanha 548 619 728 883 

França 410 373 357 320 

Irlanda 18 28 25 20 

Itália 420 498 593 638 

Luxemburgo  0 0 0 0 

Países Baixos 147 148 184 243 

Áustria 49 38 60 49 

Finlândia 63 70 79 97 

Suécia  1 60 76 71 

Reino Unido 261 209 198 169 

Suiça 0 0 0 0 

Liechtenstain 0 0 0 0 

Islândia 5 1 0 4 

Noruega 20 26 35 36 

Subtotal UE e EEE 2461 2628 2918 3196 

Bulgária  2 2 5 10 

Rep. Checa 15 44 53 112 

Estónia 0 2 2 5 

Chipre 0 2 1 5 

Letónia  1 4 14 31 

Lituânia 0 0 0 0 

Hungria 19 27 35 63 

Polónia 39 62 81 131 

Roménia  30 31 37 63 

Eslóvenia 0 13 13 15 

Eslováquia 0 8 9 10 

Subtotal Países Associados 106 195 250 445 

 1463 8613 3282 7652 LATOT

Fonte: Agência Nacional SÓCRATES 
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Quadro 1.  Número de professores portugueses em mobilidade SOCRATES (1997-2002) 

 

Ano Total de Professores 

 576 7991

 386 8991

 546 9991

 432 0002

 632 1002

 *121 2002

 4952 LATOT

* Dados provisórios.  

Fonte: GAERI/ Agência Nacional SOCRATES e SPI - Relatório da Avaliação Intercalar da 2.ª fase do Programa 
Socrates – Relatório final 

 

11.7.2. Professores 
 
 
Ensino não superior 
 
A mobilidade de professores do ensino não superior, sobretudo ao nível do espaço europeu, tem
vindo  a  crescer  de  forma  significativa  na  última  década,  fruto,  em  particular,  da  participação
portuguesa  em programas  europeus.
 
No que respeita ao Programa SOCRATES, o volume significativo de bolsas concedidas a professores,
quer na área da formação contínua, quer na área de apoio ao desenvolvimento de projectos de
cooperação transnacional, é ilustrativo dessa nova realidade.

 
A uma escala mais reduzida, mas igualmente representativa da participação em actividades de
mobilidade, salienta-se a frequência de cursos/ seminários organizados no âmbito do Programa de
formação contínua para pessoal educativo do Conselho da Europa.
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Quadro 2. Número de professores portugueses participantes no Programa Formação 
Contínua para Pessoal Educativo, do Conselho da Europa  

De 2000 a 2005  

 

Fonte: Gabinete de Assuntos Europeus e Relações Internacionais (GAERI) 

Ano Total de Professores 

 72 0002

 9 1002

 12 2002

 43 3002

 91 4002

 81 5002

Quadro 3. Número de professores portugueses em mobilidade Programa Erasmus  

De 2000 a 2004 

Ano lectivo    Total de Professores  

 004 1002-0002

 944 2002-1002

 484 3002-2002

 135 4002-3002

Fonte: Agência Nacional SÓCRATES e Agência Nacional para os programas comunitários SÓCRATES e 
LEONARDO DA VINC 

 
Ensino superior 
 
No que respeita aos professores do ensino superior, existe igualmente uma importante evolução no
envolvimento em missões de ensino SOCRATES/ERASMUS:
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Glossário 
 
acções S@bER + (acções S@bER +): Formação de curta duração, destinadas a adultos maiores de
18 anos, que visam o reforço ou a aquisição de competências nos domínios profissional ou pessoal.
Destinam-se a pessoas adultas que pretendem desenvolver ou aperfeiçoar competências em áreas
específicas, independentemente da habilitação escolar ou da qualificação profissional que possuem.
 
agregação (agregação): Processo de obtenção do título de agregado, obrigatório para os docentes do
ensino superior universitário que desejem concorrer à categoria de professor catedrático. Inclui provas
de discussão do currículo científico, um relatório sobre a área científica de ensino e a apresentação de
uma lição de sintese.
 
área de projecto (áreas de projecto): No ensino básico, constitui uma componente obrigatória que tem
como objectivo envolver os alunos na concepção, realização e avaliação de projectos e permitir a
articulação de saberes relativos a diversas áreas disciplinares. No ensino secundário, constitui uma
área  curricular  do  12.º  ano,  dos  cursos  científico-humanísticos,  que  visa  mobilizar  e  integrar
competências  e  saberes   adquiridos  nas  diferentes  disciplinas.
 
área tecnológica integrada (área tecnológica integrada): Área disciplinar do 12.º ano, dos cursos
tecnológicos  do  ensino  secundário,  que  integra  uma  disciplina  de  especificação,  o  projecto
tecnológico  e  o  estágio.
 
assistente (assistentes): Categoria das carreiras docentes universitária e politécnica. São atribuições
do assistente a  leccionação de aulas práticas ou teórico-práticas e a  prestação de serviço em
trabalhos de laboratório ou de campo, em disciplinas dos cursos de licenciatura ou de pós-graduação,
sob a direcção dos respectivos professores. Na carreira docente universitária, é recrutado de entre os
assistentes estagiários com, pelo menos, dois anos de exercício ou de entre outras individualidades
possuindo  o  grau  de  mestrado  ou  aprovação em provas  de  aptidão  pedagógica  e  capacidade
científica. Na carreira docente politécnica, o recrutamento é feito por concurso documental, a que têm
acesso indivíduos com o grau de licenciado e currículo relevante.
 
assistente do 1.º triénio (assistentes do 1.° triénio): Categoria de acesso à carreira docente do ensino
superior politécnico, na qual o docente é provido por contrato trienal.
 
assistente do 2.º triénio (assistentes do 2.º triénio): Categoria de acesso à carreira docente do ensino
superior politécnico, a que o docente tem acesso por renovação do contrato de assistente do 1º
triénio, por um período de 3 anos.
 
assistente estagiário (assistentes estagiários): Categoria da carreira docente universitária. Docente ao
qual são cometidas funções de leccionação de aulas práticas ou teórico-práticas e a prestação de
serviço  em trabalhos de laboratório  ou de campo em disciplinas  dos cursos  de licenciatura.  É
recrutado através de concurso documental a que são admitidos indivíduos com o grau de licenciados,
com a informação final mínima de Bom.
 
avaliação extraordinária (avaliação extraordinária):  Modalidade de avaliação do docente que se
realiza apenas uma vez, a pedido deste, por mérito excepcional ou por conclusão de, pelo menos, um
curso especializado e que implica uma bonificação de dois anos na contagem de tempo de serviço.
 
comissão de serviço (comissão de serviço): Instrumento de mobilidade que se destina ao exercício de
funções docentes na educação especial, de funções dirigentes ou de outras, para as quais a lei exija
esta forma de provimento.
 
conselho de turma (conselhos de turma): Órgão colegial constituído pelo director de turma, pelos
professores da turma, por dois representantes dos alunos, no 3º ciclo do ensino básico e no sensino
secundário, sendo um deles designado pela associação de estudantes e o outro eleito pelos alunos
da  turma,  e  por  dois  representantes  dos  pais  e  encarregados  de  educação,  a  designar  pela
associação de pais, sendo um deles representante dos pais e encarregados de educação da turma e
o outro da direcção da associação de pais.
 
conselho municipal de educação (conselhos municipais de educação): Instância de coordenação e
consulta, que tem por objectivo promover, a nível municipal, a coordenação da política educativa,
articulando a intervenção, no âmbito do sistema educativo, dos agentes educativos e dos parceiros
sociais interessados, analizando e acompanhando o funcionamento do referido sistema e propondo
as acções consideradas adequadas à promoção de maiores padrões de eficiência e eficácia do
mesmo.
 
creche (creches): Estabelecimento destinado a receber durante o dia crianças com idade inferior a
três anos.
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currículo alternativo (currículos alternativos): Programa organizado nas escolas, a nível do ensino
básico regular e recorrente, visando uma pedagogia diferenciada para grupos específicos de alunos
com problemas de aprendizagem, de insucesso escolar repetido e de integração na comunidade
escolar.  A adaptação ao público-alvo traduz-se na flexibilidade dos currículos, da carga horária
semanal e duração do curso.
 
curso bietápico de licenciatura  (cursos bietápicos de licenciatura,licenciatura  bietápica):  Curso
ministrado pelas escolas de ensino superior politécnico, organizado em dois ciclos, conduzindo o
primeiro ao grau de bacharel (3 anos) e o segundo ao grau de licenciado (mais 2 anos).
 
destacamento  (destacamentos): Instrumento de mobilidade do docente que lhe permite o exercício
transitório de funções docentes ou de natureza técnico-pedagógica em outros estabelecimentos de
ensino ou em outras instituições. As despesas decorrentes são assumidas pela entidade de origem.
 
documento de reflexão crítica (documento de reflexão crítica): Relatório elaborado pelo docente e
apresentado ao orgão de gestão do estabelecimento de educação ou ensino tendo como objectivo dar
início ao processo de avaliação do desempenho. Do documento de reflexão crítica deve constar a
actividade desenvolvida pelo docente no que respeita às componentes lectiva e não lectiva durante o
período de tempo a que se reporta a avaliação. O documento de reflexão crítica é integrado no
processo individual do docente.
 
doutoramento (doutor): Grau académico conferido por uma instituição de ensino superior universitário
após  aprovação  na  discussão  pública  de  uma  tese  original.  Comprova  a  realização  de  uma
contribuição inovadora e original para o progresso do conhecimento e a aptidão para realizar trabalho
científico independente.
 
ensino básico (ensino básico): Nível de ensino universal, obrigatório e gratuito que se inicia cerca da
idade de seis anos, com a duração de nove anos, cujo programa visa assegurar uma preparação
geral comum a todos os indivíduos, permitindo o prosseguimento posterior de estudos ou a inserção
do aluno em esquemas orientados para a vida activa. Compreende três ciclos sequenciais, sendo o
1.º de quatro anos. o 2.º de dois anos e o 3.º de três anos. É universal, obrigatório e gratuito.
 
ensino liceal (ensino secundário liceal): Nível de ensino que, até 1969, se seguia ao ensino primário e
cuja estrutura foi sofrendo alterações, fixando-se, em 1947, em três ciclos: o primeiro com dois anos,
o segundo com três anos e o terceiro com dois anos. Corresponde, no actual sistema, aos 2.º e 3.º
coclos do ensino básico e aos dois primeiros anos do ensino secundário.
 
ensino primário (ensino primário): Primeiro grau da escolaridade, com a duração de quatro anos, no
sistema anterior ao estabelecido pela Lei n.º 46/86. Corresponde, no sistema actual, ao 1.º ciclo do
ensino básico.
 
ensino superior politécnico (ensino politécnico,ensino superior): Ensino, ministrado em Institutos
Superiores Politécnicos,  que visa proporcionar  uma sólida formação cultural  e  técnica de nível
superior,  desenvolver a capacidade de inovação e de análise crítica e ministrar  conhecimentos
científicos de índole teórica e prática e as suas aplicações com vista ao exercício de actividades
profissionais.   Tem a duração de três  anos,  conferindo o  grau de bacharel  ou de quatro  anos,
conferindo diploma de estudos superiores especializados.
 
ensino  universitário  (ensino  superior  universitário,ensino  superior):  Ensino,  ministrado  em
Universidades, que visa assegurar uma sólida preparação científica e cultural e proporcionar uma
formação técnica que habilite para o exercício de actividades profissionais e culturais e fomente o
desenvolvimento das capacidades de concepção e de inovação. Confere os graus de bacharelato (3
anos) e de licenciado (quatro, cinco ou seis anos de estudos), de mestre e de doutor.
 
escola básica integrada (escolas básicas integradas): Estabelecimento de ensino que ministra, em
regime integrado, a educação pré-escolar e os três ciclos do ensino básico.
 
escolas normais (escola normal): Locais de formação de professores do ensino primário. Foram
criadas, com as alterações do sistema educativo, durante a Primeira República, nas capitais de
distrito. Nos anos noventa deram origem às escolas superiores de educação.
 
Estado Novo (Estado Novo): Regime politico não democrático que vigorou em Portugal de 1926 a
1974.
 
estudo acompanhado (estudo acompanhado): Área curricular não disciplinar do ensino básico, de
frequência obrigatória, asseguradas por equipas de dois professores preferencialmente de áreas
curriculares cientificas diferentes desenvolvidas em articulação com as áreas disciplinares, a área de
projecto e a formação cívica, incluindo uma componente de trabalho dos alunos com as tecnologias
da informação e da comunicação a constar explicitamente no projecto curricular de turma.
 
grupo de docência (grupos de docência): Organização das habilitações específicas para leccionar
áreas disciplinares e disciplinas nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino secundário.
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instituto  superior  politécnico  (institutos  superiores  politécnicos,institutos  politécnicos,instituto
politécnico): Estabelecimento de ensino superior organizado em unidades orgânicas designadas por
escolas superiores ou outra designação apropriada, às quais cabe ministrar a preparação para o
exercício de actividades profissionais altamente qualificadas e promover o desenvolvimento da região
em que se insere.
 
jardim-de-infância (jardins-de-infância,jardins escolas): Estabelecimento que oferece 3 anos de ensino
pré-primário, a tempo inteiro ou parcial, a crianças entre os 3 e os 6 anos.
 
leitor (leitores): Docente, nacional ou estrangeiro, especialmente contratado para a regência, no
ensino universitário, de disciplinas de línguas vivas ou, em casos de manifestas necessidades de
ensino, para a regência de outras disciplinas dos cursos de licenciatura.
 
licenciatura (licenciaturas,licenciado,licenciados): Curso ministrado por uma instituição de ensino
superior, conducente ao grau de licenciado. Comprova uma formação científica, técnica e cultural que
permite o aprofundamento de conhecimentos numa determinada área do saber e um adequado
desempenho  profissional.  Corresponde  ao  1.º  ciclo  de  estudos  e  tem  uma  duração  normal
compreendida  entre  seis  e  oito  semestres  curriculares.
 
licenciatura do ramo de formação educacional (licenciaturas do ramo de formação educacional): Grau
académico que confere qualificação para a docência do 3.º ciclo do ensino básico e ensino secundário
após conclusão, nas Faculdades de Ciências, de um curso de Matemática, Física, Química, Geologia
ou Biologia, com a duração de cinco anos, com incidência da formação educacional nos dois ultimos
anos. Além das disciplinas incluídas no 4º ano, o plano de estudos compreende a elaboração de
monografias científicas sobre o assunto da matéria fundamental da licenciatura (4º e 5º anos) e um
estágio pedagógico (5º ano).
 
mestrado (mestrado,mestrados,mestre): Curso ministrado por uma instituição de ensino superior,
conducente ao grau de mestre. Comprova nível aprofundado de conhecimentos numa determinada
área  do  saber  e  capacidade  científica  para  a  prática  de  investigação,  e  para  um  adequado
desempenho profissional. Podem candidatar-se os titulares do grau de licenciado ou equivalente legal
ou os detentores de um currículo escolar  científico ou profissional,  que seja reconhecido como
atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos. Corresponde ao 2.º ciclo de estudos e
tem uma duração normal compreendida entre três a quatro semestres curriculares.
 
monitor (monitor,monitores): No âmbito do ensino recorrente, são os profissionais qualificados, de
reconhecida competência, não detentores das habilitações académicas exigidas aos professores, cuja
responsabilidade é limitada à instrução prática no quadro de um programa de formação técnica. No
âmbito do ensino superior, são os profissionais com curso superior ou alunos dos dois últimos anos
dos cursos, aos quais compete coadjuvar, sem o substituir, o pessoal docente em aulas práticas,
teórico-práticas e trabalhos de laboratório ou de campo
 
pós-graduação (pós-graduações): Formação pós licenciatura, de duração variável, realizada em
estabelecimentos de ensino superior, que não confere grau académico, mas cuja conclusão com
aproveitamento conduz à atribuição de um diploma.
 
professor  auxiliar  (professor  auxiliar,professores  auxiliares):  Categoria  da  carreira  docente
universitária.  Docente ao qual são cometidas funções de regência de disciplinas dos cursos de
licenciatura e de pós-graduação, leccionação de aulas práticas ou teórico-práticas, prestação de
serviço em trabalhos de laboratório ou de campo. É recrutado de entre assistentes, assistentes
convidados ou outras individualidades, quando habilitados com o grau de doutor ou equivalente.
 
professor adjunto (professor adjunto,professores adjuntos): Categoria da carreira docente do ensino
superior politécnico. Docente ao qual são cometidas funções de regência e leccionação de aulas
teóricas, teórico-práticas e práticas, de orientação de estágios, seminários e trabalhos de laboratório
ou de campo, de direcção e realização de actividades de investigação científica e de cooperação na
coordenação da respectiva disciplina ou área científica. É recrutado de entre os assistentes com, pelo
menos, três anos de serviço, habilitados com o grau de mestre ou equivalente e seleccionados em
concurso documental.
 
professor associado (professor associado,professores associados): Categoria da carreira docente
universitária.  Docente   ao  qual  é  atribuída a  função de coadjuvar  os  professores  catedráticos,
competindo-lhe ainda a regência de disciplinas dos cursos de licenciatura e de pós-graduação, a
direcção de seminários, aulas práticas ou teórico-práticas, trabalhos de laboratório ou de campo e a
orientação e realização de trabalhos de investigação. É recrutado, quer por transferência, quer por
concurso documental, a que podem apresentar-se detentores do grau de doutor que contem, pelo
menos, cinco anos de serviço na qualidade de docentes universitários.
 
professor catedrático (professor catedrático,professores catedráticos): Categoria da carreira docente
universitária. Docente ao qual são atribuídas funções de coordenação pedagógica e científica de uma
disciplina, de um grupo de disciplinas ou de um departamento, além da regência de disciplinas dos

Eurybase - Portugal - (2006/07)

www.eurydice.org 284



cursos de licenciatura e de pós-graduação, a direcção de seminários, aulas práticas ou teórico-
práticas e de trabalhos de laboratório ou de campo; compete-lhe ainda a supervisão da actividade
pedagógica  e  científica  dos  restantes  docentes,  a  coordenação  de  programas  e  a  direcção  e
realização  de  trabalhos  de  investigação.  É  recrutado  por  concurso  documental,  a  que  podem
apresentar-se  professores  associados,  professores  associados  convidados  ou  professores
catedráticos convidados, detentores de aprovação em provas públicas de agregação que contem,
pelo menos, três anos de serviço docente nestas categorias.
 
professor convidado (professor convidado,professores convidados): Individualidades de comprovado
mérito científico e profissional,  contratadas para o desempenho de funções correspondentes às
categorias da carreira docente universitária. São recrutados por convite aprovado pela maioria de dois
terços do conselho científico.
 
professor coordenador (professor coordenador,professores coordenadores): Categoria da carreira
docente do ensino superior politécnico. Docente ao qual cabe a coordenação pedagógica, científica e
técnica das actividades docentes e de investigação no âmbito de uma disciplina ou área científica, a
supervisão das actividades dos professores adjuntos e assistentes da respectiva disciplina ou área, a
regência e leccionação de aulas teóricas, teórico-práticas e práticas e a orientação de estágios e
trabalhos de laboratório  ou de campo.  É recrutado,  em concurso de provas públicas,  entre  os
professores adjuntos com, pelo menos, três anos de serviço, ou outros candidatos detentores do grau
de doutor ou equivalente na respectiva área científica.
 
professor visitante (professor visitante,professores visitantes): Professores de estabelecimentos de
ensino superior estrangeiro que são convidados de entre os professores de reconhecida competÊncia
e assinalável prestígio, para  em estabelecimentos de ensino português ensinarem as mesmas áreas
das suas instituições de origem.
 
professor  profissionalizado  (professores  profissionalizados,docente  profissionalizado,docentes
profissionalizados): Docentes do ensino básico e secundário detentores de qualificação profissional
para  a  docência,  adquirida,  quer  através  de  cursos  de  formação  inicial  ministrados  em
estabelecimentos  de  ensino  superior,  quer  através  de  profissionalização  em  exercício.
 
profissionalização em exercício  (profissionalização em situação,profissionalização em serviço):
sistema que  visa  assegurar  formação profissional  equivalente  à  ministrada  em instituições  de
formação inicial  aos docentes que ingressaram nos 2º e 3º ciclos do ensino básico e no ensino
secundário sem qualificação profissional para a docência.
 
projecto curricular de escola (projecto curricular de escola): Documento de organização curricular,
concebido, aprovado e avaliado pelos órgãos de administração e gestão da escola, integrando as
estratégias de desenvolvimento do currículo nacional, visando adequá-lo ao contexto de cada escola.
 
projecto curricular de turma (projecto curricular de turma): Documento de organização curricular,
concebido,  aprovado  e  avaliado  pelas  estruturas  de  orientação  educativa  responsáveis  pela
organização das actividades de turma (professor titular no 1ºciclo e conselho de turma nos 2º e 3º
ciclos  do  ensino  básico  e  no  ensino  secundário),  integrando  estratégias  de  concretização  e
desenvolvimento do currículo nacional e do projecto curricular de escola, visando adequá-los ao
contexto de cada turma.
 
projecto educativo de escola (projecto educativo de estabelecimento,projecto educativo): Documento
que estabelece a  orientação educativa  da escola  ou do agrupamento  de escolas,  elaborado e
aprovado pelos respectivos órgãos de administração e gestão do qual constam os princípios, os
valores, os objectivos e as estratégias segundo as quais a escola desenvolve a sua função educativa.
O projecto educativo de escola é operacionalizado pelo projecto curricular de escola, pelo plano anual
de actividades e pelo regulamento interno.
 
pró-reitor (pró-reitores): Académico escolhido pelo reitor a fim de levar a cabo tarefas específicas e
por tempo limitado.
 
quadro de zona pedagógica (quadros de zona pedagógica,QZP): Destina-se a assegurar a satisfação
de necessidades não permanentes dos estabelecimentos de educação ou de ensino, a substiyuição
de  docentes  dos  quadros  de  escola,  as  actividades  de  educação  extra-escolar,  o  apoio  a
estabelecimentos que ministrem áreas curriculares específicas bem como a garantir a promoção do
sucesso educativo.
 
regiões  autónomas  (regiões  autónomas,região  autónoma):  Territórios  insulares  portugueses
constituídos  pelos  arquipélagos  dos  Açores  e  Madeira.
 
reitor (reitores): É escolhido pelo reitor a fim de levar a cabo tarefas específicas e por tempo limitado.
 
requisição (requisições): Instrumento de mobilidade do docente que lhe permite o exercício transitório
de funções docentes ou de natureza técnico-pedagógica em outros estabelecimentos de ensino ou
em outras instituições. A entidade requisitante assume as despesas decorrentes da requisição.
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telescola  (telescolas):  Sistema de  ensino  indirecto  através  da  televisão,  que  a  partir  de  1968
ministrava o ciclo preparatório do ensino secundário em postos de recepção (CPTV). Visava suprir
carências em recursos humanos e instalações, e cobria zonas de difícil acessibilidade geográfica e/ou
de  fraca  densidade  populacional.  A  partir  de  1991,  passa  a  designar-se  por  ensino  básico
mediatizado.
 
vice-reitor (vice-reitores): Tem como função coadjuvar o reitor, podendo substituí-lo caso se verifique
incapacidade temporária prolongada. O cargo de vice-reitor é exercido em regime de dedicação
exclusiva e com dispensa de serviço docente. O mandato tem a duração de quatro anos, podendo ser
renovado nos termos dos estatutos.
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Legislação 
 
Constituição da República Portuguesa (Constituição da República Portuguesa): 02/04/1976, 1/76,
Diário da República, Lisboa, http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Lei fundamental da República Portuguesa.
 
D e c r e t o - L e i  n . º  1 / 9 8  ( D e c r e t o - L e i ) :  2 0 / 0 1 / 1 9 9 8 ,  1 / 9 8 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Aprova o Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e
Secundário.
 
Decreto-Le i  n . º  102/84  (Decreto-Le i ) :  29/03/1984,  102/84,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Institucionaliza o regime jurídico deste sistema de aprendizagem visando a inserção dos jovens no
mundo do trabalho.
 
Decre to -Le i  n . º  105 /97  (Decre to -Le i ) :  29 /04 /97 ,  105 /97 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h is to r i co /d ip lomasmenu.asp
Altera o Estatuto da Carreira dos Educadores e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário.
 
Decreto-Lei  n.º  115-A/98  (Decreto-Lei):  04/05/1998,  115-A/98,  Diário  da  República,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Regime de autonomia e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar  e  dos
ensinos básico e secundário.
 
Decreto-Le i  n . º  119/83  (Decreto-Le i ) :  25/02/1983,  119/83,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Estabelece o Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS).
 
Decreto-Le i  n . º  121/05  (Decreto-Le i ) :  26/07/2005,  121/05,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Terceira alteração ao Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos
Básico e Secundário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de Abril, e estabelece medidas
destinadas a enquadrar alguns aspectos estatutários ligados ao exercício da função docente.
 
Decreto-Lei  n.º  122/03  (Decreto-Lei) :  18/066/2003,  122/03,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp: / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Aprova a orgânica da Direcção-Geral do Ensino Superior.
 
Decreto-Le i  n . º  123/96  (Decreto-Le i ) :  10/08/1996,  123/96,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Altera o Decreto-Lei n.º 125/95, de 31 de Maio (regulamenta as medidas de apoio à prática desportiva
de alta competição).
 
Decreto-Le i  n . º  125/82  (Decreto-Le i ) :  22/04/1982,  125/82,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Cria o Conselho Nacional de Educação (CNE) e regula o seu funcionamento.
 
Decreto-Le i  n . º  125/95  (Decreto-Le i ) :  31/05/1995,  125/95,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Estabelece as  medidas  específicas  de  apoio  ao  desenvolvimento  da  alta  competição,  visando
proporcionar aos praticantes os meios técnicos e materiais necessários às especiais exigências da
sua preparação desportiva.
 
Decreto-Lei  n.º  139-A/90  (Decreto-Lei ) :  28/4/90,  139-A/90,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp: / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Aprova o Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e
Secundário.
 
Decreto-Le i  n . º  145/87  (Decreto-Le i ) :  24/03/1987,  145/87,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Estabelece disposições quanto à fixação dos sistemas retributivos das carreiras docente universitária
e docente do ensino superior politécnico.
 
Decreto-Le i  n . º  147/97  (Decreto-Le i ) :  11/07/1997,  147/97,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Regulamenta a Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar.
 
Decreto-Lei  n.º  147-A/06  (Decreto-Lei):  31/07/2006,  147-A/06,  Diário  da  República,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
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Procede à 5.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 296-A/98, de 25 de Setembro, que regula o regime de
acesso e ingresso no ensino superior.
 
Decreto-Le i  n . º  149/03  (Decreto-Le i ) :  11/07/2003,  149/03,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Aprova a Orgânica do novo departamento governamental criado pelo XV Governo Constitucional
tendo em vista a definição, execução e avaliação da política nacional para o Ensino Superior, para a
Ciência e a Tecnologia.
 
Decre to -Le i  n . º  15 /07  (Decre to -Le i ) :  19 /01 /2007 ,  15 /07 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h is to r i co /d ip lomasmenu.asp
Sétima alteração do Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos
Básico e Secundário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de Abril,  e altera o regime
jurídico  da  formação  contínua  de  professores,  aprovado  pelo  Decreto-Lei  n.º  249/92,  de  9  de
Novembro.
 
Decre to-Le i  n . º  155/99  (Decre to-Le i ) :  10 /5 /1999,  155/99,  D iár io  da  Repúb l ica ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t is /h is to r ico /d ip lomasmenu.asp
Altera o regime jurídico da formação contínua dos professores e define o respectivo sistema de
coordenação, administração e apoio., criando o Conselho Científico e Pedagógico da Formação
Contínua de Professores /CCPFCP).
 
Decreto-Le i  n . º  158/04  (Decreto-Le i ) :  30/06/2004,  158/04,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Altera o regime jurídico do acesso e ingresso no ensino superior regulado pelo Decreto-Lei n.º 296-
A/98, de 25 de Setembro.
 
D e c r e t o - L e i  n . º  1 6 / 9 4  ( D e c r e t o - L e i ) :  2 2 / 0 1 / 9 4 ,  1 6 / 9 4 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Aprova o Estatuto do Ensino Superior Particular e Cooperativo.
 
Decreto-Lei n.º 165/06 (Decreto-Lei): 11/08/2006, 165/06, Diário da República
Estabelece o regime jurídico do ensino português no estrangeiro.
 
Decreto-Lei  n.º  166-A/99  (Decreto-Lei) :  13/05/1999,  166-A,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp: / /dre.pt /grat is /h istor ico/d ip lomasmenu.asp
Cria o Sistema de Qualidade em Serviços Públicos (SQSP).
 
Decreto-Le i  n . º  170/03  (Decreto-Le i ) :  01/08/2003,  170/03,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Transposição para a ordem jurídica nacional a Directiva 2001/19/CE na actividade de parteira.
 
Decre to-Le i  n . º  171/03  (Decre to-Le i ) :  1 /08 /2003,  171/03,  D iár io  da  Repúb l ica ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t is /h is to r ico /d ip lomasmenu.asp
Transposição para a ordem jurídica nacional a Directiva 2001/19/CE na actividade de farmacêutico.
 
Decreto-Le i  n . º  172/91  (Decreto-Le i ) :  10/08/1991,  172/91,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Agrupamento de escolas básicas e secundárias.
 
Decreto-Le i  n . º  174/03  (Decreto-Le i ) :  02/08/2003,  174/03,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Transposição para a ordem jurídica nacional a  Directiva 2001/19/CE na actividade de dentista.
 
Decreto-Le i  n . º  175/03  (Decreto-Le i ) :  02/08/2003,  175/03,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Transposição para a ordem jurídica nacional a Directiva 2001/19/CE na actividade de enfermeiro
responável de cuidados gerais.
 
Decreto-Le i  n . º  175/04  (Decreto-Le i ) :  21/07/2004,  175/04,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Procede à reorganização da rede do ensino superior politécnico na área da saúde.
 
Decreto-Le i  n . º  176/02  (Decreto-Le i ) :  31/07/2002,  176/02,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Cria  procedimentos  para  a  colocação  de  docentes  do  ensino  do  português  no  estrangeiro  no
quadriénio  de  2002-2006.
 
Decreto-Le i  n . º  177/03  (Decreto-Le i ) :  05/08/2003,  177/03,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Transposição para a ordem jurídica nacional a Directiva 2001/19/CE na actividade de médico.
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Decreto-Le i  n . º  179/03  (Decreto-Le i ) :  14/08/2003,  179/03,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2001/19/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 14 de Maio, e altera o Decreto- Lei n.º 242/96, de 18 de Dezembro, que transpós para a
ordem jurídica nacional  aDirectiva n.º  92/51/CEE,  do Conselho,  de 18 de Junho,  relativa a um
segundo sistema geral  de reconhecimento das formações profissionais.
 
Decre to -Le i  n . º  18 /04  (Decre to -Le i ) :  17 /01 /2004 ,  18 /04 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h is to r i co /d ip lomasmenu.asp
Novo regime do concurso para selecção e recrutamento do pessoal docente da Educação Pré-Escolar
e dos Ensinos Básico e Secundário.
 
Decreto-Le i  n . º  183/06  (Decreto-Le i ) :  06/09/2006,  183/06,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Cria a Escola Portuguesa de Luanda – Centro de Ensino e Língua Portuguesa.
 
Decreto-Le i  n . º  184/04  (Decreto-Le i ) :  29/07/2004,  184/04,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Estabelece o regime estatuário específico do pessoal não docente dos estabelecimentos públicos de
educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário.
 
Decreto-Le i  n . º  185/81  (Decreto-Le i ) :  07/01/1981,  185/81,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superio Politécnico.
 
Decreto-Le i  n . º  190/91  (Decreto-Le i ) :  17/05/1991,  190/91,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Cria e define as atribuiçöes dos serviços de psicologia e orientação.
 
D e c r e t o - L e i  n . º  1 9 4 / 9 9  ( D e c r e t o - L e i ) :  7 / 6 / 9 9 ,  1 9 4 / 9 9 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Cria e regula o sistema de acreditação dos cursos de formação inicial dos educadores de infância e
dos professores dos ensinos básico e secundário.
 
Decre to -Le i  n . º  20 /06  (Decre to -Le i ) :  31 /01 /2006 ,  20 /06 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h is to r i co /d ip lomasmenu.asp
Revê o regime jurídico do concurso para selecção e recrutamento do pessoal docente da educação
pré-escolar e dos ensinos básico e secundário,  revogando o Decreto-Lei  n.º  35/2003, de 27 de
Fevereiro.
 
Decreto-Le i  n . º  205/96  (Decreto-Le i ) :  25/10/1996,  205/96,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Estabelece o sistema legal que dirige a aprendizagem.
 
Decre to -Le i  n . º  205 /98  (Dec re to -Le i ) :  11 /7 /98 ,  205 /98 ,  D iá r i o  da  Repúb l i ca ,
h t t p : / / d re .p t / g ra t i s /h i s to r i co /d ip lomasmenu .asp
Criação do Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior - CNAES.
 
Decre to -Le i  n . º  207 /96  (Dec re to -Le i ) :  2 /11 /96 ,  207 /96 ,  D iá r i o  da  Repúb l i ca ,
h t t p : / / d re .p t / g ra t i s /h i s to r i co /d ip lomasmenu .asp
Altera o regime jurídico da formação contínua de professores.
 
Decreto-Le i  n . º  208/02  (Decreto-Le i ) :  17/10/2002,  208/02,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Aprova a orgânica do Ministério da Educação.
 
Decreto-Le i  n . º  209/02  (Decreto-Le i ) :  17/10/2002,  209/02,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Altera o artigo 13.º e os anexos I, II e III do Decreto-Lei n.º 6/2001 de 18 de Janeiro, que estabelece
os princípios orientadores da organização e da gestão curricular do ensino básico, bem como da
avaliação das aprendizagens e do processo de desenvolvimento do currículo nacional.
 
Decreto-Le i  n . º  209/04  (Decreto-Le i ) :  31/08/2004,  209/04,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Prevê, para o ano escolar de 2004-2005, procedimentos específicos no âmbito do regime de concurso
para selecção e recrutamento do pessoal docente da educação pré-escolar e dos ensinos básico e
secundário.
 
Decreto-Le i  n . º  213/06  (Decreto-Le i ) :  27/10/2006,  213/06,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Aprova a Lei Orgânica do Ministério da Educação.
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Decreto-Le i  n . º  214/06  (Decreto-Le i ) :  27/10/2006,  214/06,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Aprova a Lei Orgânica do Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior.
 
Decreto-Le i  n . º  219/97  (Decreto-Le i ) :  20/08/1997,  219/97,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Regula a equivalência e o reconhecimento de habilitações dos sistemas educativos estrangeiros de
nível não superior.
 
Decreto-Le i  n . º  221/74  (Decreto-Le i ) :  27/05/1974,  221/74,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Regulamenta  o  funcionamento  das  escolas  e  determina  a  escolha  de  um  dos  docentes  para
presidente, de modo a exercer as funções de representação e controlo da execução das deliberações
colectivas.
 
Decreto-Le i  n . º  227/05  (Decreto-Le i ) :  28/12/2005,  227/05,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Define o novo regime de concessão de equivalência de habilitações estrangeiras dos ensinos básico
e secundário, revogando parcialmente o Decreto-Lei n.º 219/97, de 20 de Agosto.
 
Decreto-Le i  n . º  229/05  (Decreto-Le i ) :  29/12/2005,  229/05,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Revê os regimes que consagram, para determinados grupos de subscritores da Caixa Geral de
Aposentações, desvios às regras previstas no Estatuto da Aposentação em matéria de tempo de
serviço, idade de aposentação e fórmula de cálculo das pensões, por forma a compatibilizá-los com a
convergência do regime de protecção social da função pública ao regime geral da segurança social no
que respeita às condições de aposentação e cálculo das pensões (altera o Estatuto da Carreira dos
Educadores e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário, Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de
Abril).
 
Decreto-Le i  n . º  233/97  (Decreto-Le i ) :  03/09/1997,  233/97,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Altera o Decreto-Lei n.º 271/95, de 23 de Outubro, alterado, por ratificação, pela Lei n.º 18/96, de 20
de Junho (Lei Orgânica da Inspecção-Geral da Educação).
 
Decreto-Lei  n.º  234-A/00  (Decreto-Lei):  25/09/2000,  234-A/00,  Diário  da  República,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Cria a carreira de assistente de acção educativa no ordenamento das carreiras dede administração
local.
 
D e c r e t o - L e i  n . º  2 4 / 9 4  ( D e c r e t o - L e i ) :  2 7 / 1 / 9 4 ,  2 4 / 9 4 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Complementa Estatuto do ensino superior politécnico.
 
Decreto-Le i  n . º  241/01  (Decreto-Le i ) :  30/08/2001,  241/01,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Define o perfil geral de desempenho profissional do educador de infância e do professor dos ensinos
básico e secundário.
 
Decre to-Le i  n . º  241/03  (Decre to-Le i ) :  4 /10 /2003,  241/03,  D iár io  da  Repúb l ica ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t is /h is to r ico /d ip lomasmenu.asp
Transposição para a ordem jurídica nacional a Directiva 2001/19/CE na actividade de arquitecto.
 
Decreto-Le i  n . º  241/96  (Decreto-Le i ) :  17/12/1996,  241/96,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Alterações à regulamentação do Conselho Nacional de Educação.
 
Decreto-Le i  n . º  242/03  (Decreto-Le i ) :  07/10/2003,  242/03,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2001/19/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 14 de Maio, relativa à profissão de médico veterinário, e altera o Decreto-Lei n.º 399/89,
de 10 de Novembro.
 
Decreto-Le i  n . º  242/96  (Decreto-Le i ) :  18/12/1996,  242/96,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Regime jurídico interno português que define o sistema geral de reconhecimento dos diplomas de
todos os níveis de ensino.
 
Decreto-Le i  n . º  244/85  (Decreto-Le i ) :  11/07/1985,  244/85,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Fixa as remunerações complementares devidas pelo exercício de cargos de gestão nas universidades
e instituições universitárias.
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Decreto-Le i  n . º  244/91  (Decreto-Le i ) :  06/07/1991,  244/91,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Regulamentação do Conselho Nacional de Educação.
 
Decre to -Le i  n . º  249 /92  (Decre to -Le i ) :  09 /11 /92 ,  249 /92 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h is to r i co /d ip lomasmenu.asp
Aprova o regime jurídico de formação contínua de professores.
 
Decreto-Le i  n . º  252/97  (Decreto-Le i ) :  26/09/1997,  252/97,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Estabelece as medidas de desenvolvimento de autonomia das universidades.
 
Decre to -Le i  n . º  255 /98  (Decre to -Le i ) :  11 /08 /98 ,  255 /98 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h is to r i co /d ip lomasmenu.asp
Define as condições em que os educadores de infância e os professores dos ensinos básico e
secundário podem adquirir  o grau de licenciado.
 
Decreto-Le i  n . º  259/98  (Decreto-Le i ) :  18/08/1998,  259/98,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Estabelece  as  regras  e  os  princípios  gerais  em matéria  de  duração  e  horário  de  trabalho  na
Administração  Pública.
 
Decre to -Le i  n . º  26 /03  (Decre to -Le i ) :  07 /02 /2003 ,  26 /03 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h is to r i co /d ip lomasmenu.asp
Altera o regime de acesso e ingresso do ensino superior, regulado pelo Decreto-Lei n.º 296-A/98, de
25 de Setembro.
 
D e c r e t o - L e i  n . º  2 6 / 8 9  ( D e c r e t o - L e i ) :  2 1 / 0 1 / 8 9 ,  2 6 / 8 9 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Cria as escolas profissionais.
 
Decreto-Le i  n . º  271/89  (Decreto-Le i ) :  19/08/1989,  271/89,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Aprova o estatuto do Ensino Particular e Cooperativo.
 
Decreto-Le i  n . º  271/95  (Decreto-Le i ) :  23/10/1995,  271/95,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Lei orgânica da Inspecção-Geral da Educação.
 
Decre to -Le i  n . º  274 /94  (Decre to -Le i ) :  28 /10 /94 ,  274 /94 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h is to r i co /d ip lomasmenu.asp
Altera o regime jurídico da formação contínua de professores.
 
Decreto-Le i  n . º  283/83  (Decreto-Le i ) :  21/06/1983,  283/83,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Regula  as  equivalências  de  habilitações  estrangeiras  de  nível  superior  às  correspondentes
habilitações  portuguesas.
 
Decreto-Lei  n.º  286/89  (Decreto-Lei  ) :  29/08/1989,  286/89,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp: / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Estabelece os princípios  gerais  que ordenam a reestruturação curricular  dos ensinos básico e
secundário  e  aprova os respectivos planos curriculares.
 
Decreto-Le i  n . º  289/91  (Decreto-Le i ) :  10/08/1991,  289/91,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Regime jurídico interno português que define o sistema geral de reconhecimento dos diplomas de
ensino superior.
 
Decreto-Le i  n . º  290/98  (Decreto-Le i ) :  17/09/1998,  290/98,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Aprova a Lei Orgânica do Instituto Nacional de Acreditação da Formação de Professores.
 
Decreto-Lei  n.º  296-A/98  (Decreto-Lei) :  25/09/98,  296-A/98,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp: / /dre.pt /grat is/histor ico/diplomasmenu.asp
Fixa o regime de acesso e ingresso ao ensino superior, alterado pelos Decretos-Lei n.º 99/99, de 30
de Março, n.º 26/03, de 27 de Fevereiro, n.º 76/04, de 27 de Maio, n.º 158/04, de 30 de Junho e n.º
147-A/2006, de 31 de Julho.
 
Decre to -Le i  n . º  300 /97  (Decre to -Le i ) :  31 /10 /97 ,  300 /97 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h is to r i co /d ip lomasmenu.asp
Cria a carreira de psicólogo, no âmbito do Ministério da Educação.
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Decreto-Le i  n . º  301/93  (Decreto-Le i ) :  31/08/1993,  301/93,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Estabelece o regime de matrícula e frequência do ensino básico obrigatório.
 
Decre to -Le i  n . º  312 /99  (Decre to -Le i ) :  10 /08 /99 ,  312 /99 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h is to r i co /d ip lomasmenu.asp
Aprova a estrutura da carreira do pessoal docente de educação pré-escolar e dos ensinos básico e
secundário.
 
Decreto-Le i  n . º  319/91  (Decreto-Le i ) :  23/08/1991,  319/91,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Regula  a  integração  de  alunos  com necessidades  educativas  especiais  nos  estabelecimentos
públicos.
 
Decreto-Le i  n . º  328/97  (Decreto-Le i ) :  27/11/1997,  328/97,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Define o estatuto do dirigente associativo juvenil.
 
Decre to -Le i  n . º  344 /89  (Decre to -Le i ) :  11 /10 /89 ,  344 /89 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h is to r i co /d ip lomasmenu.asp
Aprova o ordenamento jurídico da formação dos educadores de infância e dos professores dos
ensinos básico e secundário.
 
Decreto-Le i  n . º  344/90  (Decreto-Le i ) :  02/11/1990,  344/90,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Estabelece as bases gerais da organização da educação artística pré-escolar, escolar e extra-escolar.
 
Decre to -Le i  n . º  35 /90  (Decre to -Le i ) :  25 /01 /1990 ,  35 /90 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h is to r i co /d ip lomasmenu.asp
Define o regime de gratuitidade da escolaridade obrigatória (revoga o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º
301/84, de 7 de Setembro, cuja redacção foi alterada pelo artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 243/87, de 15
de Junho).
 
Decreto-Lei  n.º  355-A/98  (Decreto-Lei) :  13/11/98,  355-A/98,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp: / /dre.pt /grat is/histor ico/diplomasmenu.asp
Define o suplemento remuneratório dos presidentes de conselho executivo ou de directores, de vices-
presidentes do conselho executivo ou de adjuntos.
 
Decreto-Le i  n . º  370/86  (Decreto-Le i ) :  04/11/1986,  370/86,  Diár io  da  Répúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Altera os números 1 e 2 do artigo 2.º, bem como o artigo 7.º, do Decreto-Lei n.º 48/85, de 27 de
Fevereiro (Estatuto da Carreira Docente Universitária).
 
Decreto-Le i  n . º  372/90  (Decreto-Le i ) :  27/11/1990,  372/90,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Disciplina o regime de constituição dos direitos e deveres a que ficam subordinadas as associações
de pais e encarregados de educação
 
Decreto-Le i  n . º  381/85  (Decreto-Le i ) :  27/09/1985,  381/85,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Altera o Estatuto da Carreira Docente Universitária (Decreto-Lei n.º 448/79 de 13 de Novembro).
 
Decre to -Le i  n . º  387 /99  (Decre to -Le i ) :  28 /09 /99 ,  387 /99 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h is to r i co /d ip lomasmenu.asp
Criação da agência Nacional de Educação e Formação de Adultos, ANEFA, tutelada pelos Ministérios
da Educação e Trabalho e Solidariedade Social.
 
Decreto-Le i  n . º  388/90  (Decreto-Le i ) :  10/12/1990,  388/90,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Aprova o regime de suplementos para os titulares dos cargos de gestão de estabelecimentos de
ensino superior.
 
Decre to -Le i  n . º  39 /06  (Decre to -Le i ) :  20 /02 /2006 ,  39 /06 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h is to r i co /d ip lomasmenu.asp
Cria o Conselho Nacional de Formação Profissional, em substituição do Conselho Consultivo Nacional
para a Formação Profissional, revogando o Decreto-Lei n.º 308/2001, de 6 de Dezembro.
 
Decreto-Le i  n . º  392/86  (Decreto-Le i ) :  22/11/1986,  392/86,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Dá nova redacção ao artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 192/85, de 24 de Junho, e ao artigo 36.º do Estatuto
da Carreira  Docente  Universitária,  aprovado pelo  Decreto-Lei  n.º  448/79,  de  13 de Novembro,
ratificado,  com alterações,  pela  Lei  n.º  19/80,  de  16 de Julho.
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Decreto-Le i  n . º  396/99  (Decreto-Le i ) :  13/10/1999,  396/99,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Altera o Decreto-Lei  n.º  289/91, de 10 de Agosto,  que transpôs para a ordem jurídica interna a
Directiva do Conselho n.º 89/48/CEE, de 21 de Dezembro de 1988, relativa a um sistema geral de
reconhecimento dos diplomas de ensino superior que sancionam formações profissionais com uma
duração mínima de três anos.
 
D e c r e t o - L e i  n . º  4 / 9 8  ( D e c r e t o - L e i ) :  0 8 / 0 1 / 1 9 9 8 ,  4 / 9 8 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Estabelece o estatuto de criação, organização e funcionamento dos cursos e das escolas profissionais
do ensino não superior.
 
Decre to -Le i  n . º  40 /07  (Decre to -Le i ) :  20 /02 /2007 ,  40 /07 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h is to r i co /d ip lomasmenu.asp
Institui e regula um concurso especial para acesso ao curso de Medicina por titulares do grau de
licenciado e procede à sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 296-A/98, de 25 de Setembro, fixando as
áreas que devem integrar obrigatoriamente as provas de ingresso no curso de Medicina.
 
Decreto-Le i  n . º  401/91  (Decreto-Le i ) :  16/10/1991,  401/91,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Regula o sistema de educação e formação profissional inserido no mercado de emprego.
 
Decreto-Le i  n . º  405/91  (Decreto-Le i ) :  16/10/1991,  405/91,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Estabelece o enquadramento legal da formação profissional inserida no mercado de emprego.
 
Decre to -Le i  n . º  42 /05  (Decre to -Le i ) :  22 /02 /2005 ,  42 /05 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h is to r i co /d ip lomasmenu.asp
Aprova os princípios reguladores de instrumentos para a criação do espaço europeu de ensino
superior.
 
Decreto-Lei  n.º  427-B/77  (Decreto-Lei):  14/10/1977,  427-B/77,  Diário  da  República,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Cria o ensino superior de curta duração.
 
Decre to -Le i  n . º  43 /89  (Decre to -Le i ) :  03 /02 /1989 ,  43 /89 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h is to r i co /d ip lomasmenu.asp
Define o regime de autonomia das escolas do ensino público näo superior.
 
Decreto-Le i  n . º  444/88  (Decreto-Le i ) :  02/12/1988,  444/88,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Cria a Universidade Aberta.
 
Decre to -Le i  n . º  448 /79  (Decre to -Le i ) :  13 /11 /79 ,  448 /79 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h is to r i co /d ip lomasmenu.asp
Aprova o Estatuto da Carreira Docente Universitária.
 
Decre to -Le i  n . º  45 /07  (Decre to -Le i ) :  23 /02 /2007 ,  45 /07 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h is to r i co /d ip lomasmenu.asp
7ª alteração ao Decreto-Lei n.º 296-A/98, de 25 de Setembro que regula o acesso e ingresso no
ensino superior.
 
Decre to -Le i  n . º  48 /03  (Decre to -Le i ) :  20 /03 /2003 ,  48 /03 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h is to r i co /d ip lomasmenu.asp
Transposição para a ordem jurídica interna portuguesa da Directiva 1999/42/Ce de 7 de Junho.
 
Decreto-Le i  n . º  484/88  (Decreto-Le i ) :  29/12/1988,  484/88,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Criação do Conselho Coordenador do Ensino Particular e Cooperativo.
 
Decreto-Le i  n . º  542/79  (Decreto-Le i ) :  31/12/1979,  542/79,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp : / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Aprova o Estatuto dos Jardins de Infância do sistema público de educação pré-escolar.
 
Decre to -Le i  n . º  553 /80  (Decre to -Le i ) :  21 /11 /80 ,  553 /80 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h is to r i co /d ip lomasmenu.asp
Aprova o Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo.
 
D e c r e t o - L e i  n . º  6 / 0 1  ( D e c r e t o - L e i ) :  1 8 / 1 / 2 0 0 1 ,  6 / 0 1 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Reforma a organização curricular dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico.
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Decre to -Le i  n . º  64 /06  (Decre to -Le i ) :  21 /03 /2006 ,  64 /06 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h is to r i co /d ip lomasmenu.asp
Regulamenta  as  provas  especialmente  adequadas  destinadas  a  avaliar  a  capacidade  para  a
frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos, previstas no n.º 5 do artigo 12.º da Lei n.º
46/86, de 14 de Outubro (Lei de Bases do Sistema Educativo).
 
Decre to -Le i  n . º  67 /05  (Decre to -Le i ) :  15 /03 /2005 ,  67 /05 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h is to r i co /d ip lomasmenu.asp
Regula o reconhecimento pelo Estado Português dos graus académicos conferidos na sequência da
conclusão com êxito de um curso “Erasmus Mundus” e a sua titulação.
 
D e c r e t o - L e i  n . º  7 / 0 3  ( D e c r e t o - L e i ) :  1 5 / 1 / 2 0 0 3 ,  7 / 0 3 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Regulamenta os conselhos municipais de educação e aprova o processo de elaboração da carta
educativa, transferindo competências para as autarquias.
 
Decre to-Le i  n . º  70 /93  (Decre to-Le i  ) :  10 /03/1993,  70 /93,  D iár io  da  Repúb l ica ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t is /h is to r ico /d ip lomasmenu.asp
Regime de criação, organização e funcionamento das escolas profissionais, no âmbito do ensino não
superior, como modalidade especial de educação escolar.
 
Decre to -Le i  n . º  71 /03  (Dec re to -Le i ) :  10 /4 /2003 ,  71 /03 ,  D iá r i o  da  Repúb l i ca ,
h t t p : / / d re .p t / g ra t i s /h i s to r i co /d ip lomasmenu .asp
Sistema geral de Reconhecimento de Formação Profissional.
 
Decreto-Lei  n.º  735-A/74  (Decreto-Lei):  21/12/1974,  735-A/74,  Diário  da  República,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Regula o modelo uniforme de gestão para todas as escolas preparatórias e secundárias, que regula
os órgãos de gestão, criando uma nova morfologia organizacional  com o Conselho Directivo,  o
Conselho Pedagógico e o Conselho Administrativo.
 
Decre to -Le i  n . º  74 /04  (Decre to -Le i ) :  26 /03 /2004 ,  74 /04 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h is to r i co /d ip lomasmenu.asp
Estabelece os princípios da organização e da gestão do currículo,  bem como da avaliação das
aprendizagens, referentes ao nível  secundário de educação.
 
Decre to -Le i  n . º  74 /06  (Decre to -Le i ) :  24 /03 /2006 ,  74 /06 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h is to r i co /d ip lomasmenu.asp
Aprova o regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior, em desenvolvimento do disposto
nos artigos 13.º a 15.º da Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro (Lei de Bases do Sistema Educativo), bem
como o disposto no n.º 4 do artigo 16.º da Lei n.º 37/2003, de 22 de Agosto (estabelece as bases do
financiamento do ensino superior).
 
Decre to -Le i  n . º  74 /91  (Decre to -Le i ) :  09 /02 /1991 ,  74 /91 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h is to r i co /d ip lomasmenu.asp
Regulamenta o ensino recorrente e a educação extra-escolar.
 
Decre to -Le i  n . º  76 /04  (Decre to -Le i ) :  27 /03 /2004 ,  76 /04 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h is to r i co /d ip lomasmenu.asp
Altera o regime jurídico do acesso e ingresso no ensino supeiror regulado pleo Decreto-Lei n.º 296-
A/98 de 25 de Setembro.
 
Decreto-Lei  n.º  769-A/76  (Decreto-Lei):  24/10/1976,  769-A/76,  Diário  da  República,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Regula o processo gestão democrática na eleição e participação, de composição e atribuições de
novos órgão de gestão (Conselho Directivo, Conselho Administrativo e Conselho Pedagógico) das
escolas preparatórias e secundárias.
 
Decre to -Le i  n . º  79 /05  (Decre to -Le i ) :  15 /04 /2005 ,  79 /05 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h is to r i co /d ip lomasmenu.asp
Aprova a Lei Orgânica do XVII Governo Constitucional.
 
Decre to -Le i  n . º  80 /99  (Decre to -Le i ) :  16 /03 /1999 ,  80 /99 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h is to r i co /d ip lomasmenu.asp
Altera o Decreto-Lei n.º 372/90, de 27 de Novembro, que disciplina o regime de constituição, os
direitos e os deveres a que ficam subordinadas as associações de pais e encarregados de educação.
 
Decre to -Le i  n . º  88 /06  (Decre to -Le i ) :  25 /05 /2006 ,  88 /06 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h is to r i co /d ip lomasmenu.asp
Regula os cursos de especialização tecnológica, formações pós-secundárias não superiores que
visam conferir qualificação profissional do nível 4.
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Decre to -Le i  n . º  93 /96  (Decre to -Le i ) :  16 /07 /1996 ,  93 /96 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h is to r i co /d ip lomasmenu.asp
Estabelece que a titularidade do grau de doutor conferido pelo Instituto Universitário Europeu, de
Florença,  produz todos os efeitos correspondentes aos da titularidade do grau de doutor  pelas
universidades portuguesas.
 
D e c r e t o - L e i  n . º  9 4 / 9 9  ( D e c r e t o - L e i ) :  2 3 / 0 3 / 9 9 ,  9 4 / 9 9 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Adita ao Estatuto do Ensino Superior Particular e Cooperativo (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 16/94,
de 22 de Janeiro, alterado, por ratificação, pela Lei n.º 37/94, de 11 de Novembro) normas acerca das
situações de funcionamento de estabelecimentos e de cursos que visem conferir graus do ensino
superior sem reconhecimento e autorização de funcionamento prévios.
 
D e c r e t o - L e i  n . º  9 5 / 9 7  ( D e c r e t o - L e i ) :  2 3 / 4 / 9 7 ,  9 5 / 9 7 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Aprova o regime jurídico da formação especializada dos educadores de infância e dos professores
dos ensinos básico e secundário.
 
Decre to -Le i  n . º  99 /01  (Decre to -Le i ) :  28 /03 /2001 ,  99 /01 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h is to r i co /d ip lomasmenu.asp
Reorganização da rede de formação na área da saúde.
 
D e c r e t o - L e i  n . º  9 9 / 9 9  ( D e c r e t o - L e i ) :  3 0 / 0 3 / 9 9 ,  9 9 / 9 9 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Introduz alterações ao Decreto-Lei n.º 296-A/98, de 25 de Setembro.
 
Decreto  n . º  18  973/30  (Decreto) :  16/10/1930,  18  973/30,  D iár io  da  Repúbl ica ,
h t tp : / /d re .p t /gra t is /h is tor ico /d ip lomasmenu.asp
Extingue as Escolas Normais Superiores.
 
Decreto  n . º  19  244/31  (Decreto) :  16/01/1931,  19  244/31,  D iár io  da  Repúbl ica ,
h t tp : / /d re .p t /gra t is /h is tor ico /d ip lomasmenu.asp
Estabelece o regime jurídico do ensino particular e cooperativo.
 
Decreto  n . º  22  842/33  (Decreto) :  18/07/1933,  22  842/33,  D iár io  da  Repúbl ica ,
h t tp : / /d re .p t /gra t is /h is tor ico /d ip lomasmenu.asp
Estipula o sistema de fiscalização dos estabelecimentos do ensino particular.
 
Decreto  n . º  36  507/47  (Decreto) :  17/09/1947,  36  507/47,  D iár io  da  Repúbl ica ,
h t tp : / /d re .p t /gra t is /h is tor ico /d ip lomasmenu.asp
Reorganização dos cursos técnicos.
 
Decreto  n . º  37  029/48  (Decreto) :  25/08/1948,  37  029/48,  D iár io  da  Repúbl ica ,
h t tp : / /d re .p t /gra t is /h is tor ico /d ip lomasmenu.asp
Reorganização dos cursos técnicos.
 
Decreto  n . º  37  545/49  (Decreto) :  08/09/1949,  37  545/49,  D iár io  da  Repúbl ica ,
h t tp : / /d re .p t /gra t is /h is tor ico /d ip lomasmenu.asp
Define o Estatuto do Ensino Particular.
 
D e c r e t o  n . º  4 4 3 / 7 1  ( D e c r e t o ) :  2 3 / 1 0 / 1 9 7 1 ,  4 4 3 / 7 1 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Revê os elencos das disciplinas e a orgânica dos bacharelatos e licenciaturas que se professam nas
Faculdades de Ciências, bem como o respectivo regime de frequência e exames.
 
Decreto Regulamentar n.º 10/99 (Decreto Regulamentar): 21/07/1999, 10/99, Diário da Républica,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Estabelece as competências das estruturas de orientação educativa do pré-escolar e dos ensinos
básico e secundário e regime de coordenação.
 
Decreto Regulamentar n.º 11/98 (Decreto Regulamentar): 15/05/1998, 11/98, Diário da República,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Regulamenta o processo de avaliação do pessoal docente da educação pré-escolar e dos ensinos
básico e secundário.
 
Decreto Regulamentar n.º 12/00 (Decreto Regulamentar): 29/8/2000, 12/00, Diário da República,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Fixa  os  requisitos  necessários  para  a  constituição  de  agrupamentos  de  estabelecimentos  de
educação pré-escolar e do ensino básico, bem como os procedimentos relativos à sua criação e
funcionamento. Altera ao regime de autonomia e gestão dos estabelecimentos públicos da educação
pré-escolar e dos ensinos básico e secundário.
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Decreto Regulamentar n.º 19-A/04 (Decreto Regulamentar): 14/05/2004, 19-A/04, Diário da República,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Regulamenta a Lei  n.º  10/2004,  de 22 de Março,  no que se refere ao sistema de avaliação do
desempenho dos dirigentes de nível intermédio, funcionários, agentes e demais trabalhadores da
administração directa do Estado e dos institutos públicos.
 
Decreto Regulamentar n.º 25/07 (Decreto Regulamentar): 29/03/2007, 25/07, Diário da República,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Aprova a orgânica do Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação.
 
Decreto Regulamentar n.º 30/07 (Decreto Regulamentar): 29/03/2007, 30/07, Diário da República,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Orgânica do Gabinete de Avaliação Educacional.
 
Decreto Regulamentar n.º 32/07 (Decreto Regulamentar): 29/03/2007, 32/07, Diário da República,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Define  a  composição  e  o  modo  de  funcionamento  do  Conselho  das  Escolas  do  Ministério  da
Educação.
 
Decreto Regulamentar n.º 60/07 (Decreto Regulamentar): 27/04/2007, 60/07, Diário da República,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Aprova a orgânica do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
 
Deliberação  n.º  1  409/00  (Deliberação):  16/11/2000,  1  409/00,  Diário  da  República,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Regula o processo de acreditação dos cursos de formação inicial de professores.
 
Deliberação  n.º  1  488/00  (Deliberação):  15/12/2000,  1  488/00,  Diário  da  República,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Estabelece os padrões de qualidade da formação inicial de professores.
 
Despacho Conjunto n.º 105-A/05 (Despacho Conjunto): 02/02/2005, 105-A/05, Diário da República – II
série, http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Aprova o regulamento do Programa Escola Segura, que visa prevenir, evitar e reduzir a violência e
insegurança no meio escolar.
 
Despacho Conjunto n.º 1 083/00 (Despacho Conjunto): 20/11/2000, 1 083/00, Diário da República – II
série, http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Regulamenta a oferta integrada de cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) que contribua
para a redução do défice de qualificação escolar e profissional.
 
Despacho Conjunto n.º 24/05 (Despacho Conjunto): 10/01/2005, 24/05, Diário da República – II série,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Regulamentação do acesso à medida nº4, acção 4.1  “Reconhecimento, Validação e Certificação de
Conhecimentos e Competências adquiridos ao longo da vida” do PRODEP III.
 
Despacho Conjunto n.º 261/01 (Despacho Conjunto): 22/03/2001, 261/01, Diário da República – II
série, http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Regulamentação do acesso à medida nº4 “Educação e formação ao longo da vida”,  acção 4.2
“Ofertas diversificadas de curta  duração”  do PRODEP III.
 
Despacho Conjunto n.º 279/02 (Despacho Conjunto): 12/04/2002, 279/02, Diário da República – II
série, http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Dinamizar a oferta educativa e formativa junto de jovens entre os 15 e os 18 anos de idade, que se
encontrem em risco de abandono sem concluírem o 9º ano de escolaridade, proporcionando-lhes uma
formação profissional qualificante de nível 1 ou 2 e a titularidade dos 1.º, 2.º ou 3.º ciclos do ensino
básico.
 
Despacho Conjunto n.º 350/04 (Despacho Conjunto): 11/06/2004, 350/04, Diário da República, II
série, http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Cria o Conselho de Acompanhamento dos Cursos de Especialização
Tecnológica (CET).
 
Despacho Conjunto n.º  370/06 (Despacho Conjunto):  03/05/2006,  370/06,  Diário  da República,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Constituição de um grupo de trabalho com o objectivo de estudar e propor os modelos de auto-
avaliação e de avaliação externa dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico
e secundário, e definir os procedimentos e condições necessários à sua generalização, tendo em
vista a melhoria da qualidade da educação e a criação de condições para o aprofundamento da
autonomia das escolas.
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Despacho Conjunto n.º  373/02 (Despacho Conjunto):  23/04/2002,  373/02,  Diário  da República,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Estabelece as normas a observar na matrícula e sua renovação, na distribuição dos alunos, no
período de funcionamento dos cursos e na constituição das turmas pelas escolas e agrupamentos de
escolas do ensino básico e secundário,  públicas, particulares e cooperativas, com contratos de
associação e às diferentes modalidades de ensino nelas ministradas (alterado pelo Despacho n.º
13765/04, de 13 de Julho).
 
Despacho Conjunto n.º  453/04 (Despacho Conjunto):  27/07/2004,  453/04,  Diário  da República,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
São criados os cursos de educação e formação,  cujo o regulamento é publicado em anexo ao
presente  despacho.  É  também  criado  o  conselho  de  acompanhamento,  competendo-lhe  o
acompanhamento e avaliação, a nível nacional,  do funcionamento dos cursos desenvolvidos ao
abrigo do despacho.
 
Despacho Conjunto n.º  495/02 (Despacho Conjunto):  07/05/2002,  495/02,  Diário  da República,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Define  a  componente  lectiva  dos  docentes  de  educação  especial  em  vinte  horas  semanais,
independentemente  do  nível  de  ensino  a  que  pertençam.
 
Despacho Conjunto n.º  650/01 (Despacho Conjunto):  20/07/2001,  650/01,  Diário  da República,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Alteração à regulamentação dos cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA), no sentido de
melhor adequar esta oferta de formação aos interesses e necessidades dos adultos, bem como
garantir a concretização do Acordo sobre Política de Emprego, Mercado de Trabalho, Educação e
Formação. Aprova, ainda, o formulário da constituição dos cursos EFA, bem como o respectivo
certificado de conclusão (confrontar com os Decretos-Lei nº 401/91 de 16 de Outubro, nº 405/91 de 16
de  Outubro  e  nº  387/99  de  28  de  Setembro  e  com o  despacho  conjunto  1083/2000  de  20  de
Novembro).
 
Despacho  n.º  10  319/99  (Despacho):  26/05/99,  10  319/99,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp: / /dre.pt /grat is /h is tor ico/d ip lomasmenu.asp
Aprova a educação pré-escolar itinerante.
 
Despacho  n.º  11  203/07  (Despacho):  08/06/2007,  11  203/07,  Diário  da  Repúbl ica,
http:/ /dre.pt/grat is/historico/diplomasmenu.asp
Clarifica e aprofunda alguns aspectos relativos à organização e funcionamento dos Centros Novas
Oportunidades e aos cursos EFA.
 
Despacho  n.º  12  591/06  (Despacho):  16/06/2006,  12  591/06,  Diário  da  Repúbl ica,
http:/ /dre.pt/grat is/historico/diplomasmenu.asp
Define as normas a observar no período de funcionamento dos estabelecimentos do pré-escolar e do
1º ciclo do ensino básico, bem como na oferta das actividades de animação, de apoio à família e de
enriquecimento curricular.
 
Despacho  n.º  13  599/06  (Despacho):  28/06/2006,  13  599/06,  Diário  da  República  –  II  série,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Determina a organização do horário semanal de trabalho do pessoal docente do pré-escolar e dos
ensinos básico e secundário e a ocupação plena dos tempos escolares dos alunos dos ensinos
básico e secundário.
 
Despacho  n.º  13  765/04  (Despacho):  13/07/2004,  13  765/04,  Diário  da  Repúbl ica,
http:/ /dre.pt/grat is/historico/diplomasmenu.asp
Altera o Despacho Conjunto n.º 373/02, de 27 de Março, que fixa as normas gerais para aplicação nas
escolas e agrupamentos de escolas do ensino básico e secundário relativamente a distribuição de
alunos, matrículas, regime de funcionamento e constituição turmas.
 
Despacho  n.º  14  753/05  (Despacho):  05/07/2005,  14  753/05,  Diário  da  República  –  II  série,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Acesso ao financiamento do programa de generalização do ensino de inglês nos 3º e 4º anos do 1º
ciclo do ensino básico público e definição de orientações quanto aos requisitos de habilitação dos
professores de inglês e quanto à constituição das turmas.
 
Despacho  n.º  14  758/04  (Despacho):  23/07/2004,  14  858/04,  Diário  da  República  –  II  série,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Define as condições essenciais de gestão pedagógica e organizacional a observar pelas escolas
públicas que se proponha ministrar os cursos profissionais do nível secundário de educação, e ao
mesmo tempo iniciar já no ano lectivo de 2004-2005, o referido financiamento decorrerá em regime de
experiência pedagógica.
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Despacho  n.º  15  187/06  (Despacho):  14/07/2006,  15  187/06,  Diário  da  República  –  II  série,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Regula os Centros de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC).
 
Despacho  n.º  15  458/06  (Despacho):  18/07/2006,  15  458/06,  Diário  da  República  –  II  série,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Fixa o calendário escolar referente a 2006/2007.
 
Despacho  n.º  15  797/03  (Despacho):  14/08/2003,  15  797/03,  Diário  da  República  –  II  série,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Funcionamento dos centros RVCC, promovidos por escolas, agrupamento de escolas ou Centros de
Formação de Associação de Escolas (CFAE). Revogado pelo Despacho n.º 15187/06.
 
Despacho  n.º  19  575/06  (Despacho  ):  25/09/2006,  19  575/06,  Diário  da  República  –  II  série,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Tempos mínimos para a leccionação do programa do 1º ciclo no ensino da Língua Portuguesa, da
Matemática, do Estudo do Meio e Área das Expressões e restantes áreas curriculares.
 
Despacho  n.º  19  737/05  (Despacho):  13/09/2005,  19  737/05,  Diário  da  República  –  II  série,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
É criado no âmbito da Direcção Geral  de Inovação e Desenvolvimento Curricular,  um grupo de
trabalho incumbido de proceder ao estudo e de propor os parâmetros gerais dos programas de
educação sexual em meio escolar,  na perspectiva da promoção da saúde escolar.
 
Despacho  n.º  21  974/02  (Despacho):  11/10/2002,  21  974/02,  Diário  da  República  –  II  série,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Cessa o regime de instalação da Agência Nacional de Educação e de Formação de Adultos (ANEFA).
 
Despacho  n.º  2  351/07  (Despacho):  14/02/2007,  2  351/07,  Diário  da  República  –  II  série,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Determina, ao abrigo do Decreto-Lei nº6/2001 de 18 de Janeiro, a aplicação anual ao universo dos
alunos das provas de aferição no final do 1.º e 2.º ciclos do ensino básico, nas escolas públicas e no
ensino particular e cooperativo (revoga o Despacho Normativo n.º 50/2005 de 9 de Novembro).
 
Despacho  n.º  25  650/06  (Despacho):  07/11/2002,  25  156/06,  Diário  da  República  –  II  série,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Aprova o novo regulamento do Programa ” Escola Segura” (revoga o despacho conjunto nº 105-
A/2005, de 2 de Fevereiro).
 
Despacho  n.º  26  401/06  (Despacho):  29/12/2006,  26  401/06,  Diário  da  República  –  II  série,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Estrutura dos cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) e alargamento desta oferta às
escolas e agrupamentos de escolas, no sentido de melhor dar resposta aos interesses e carências da
população adulta, possibilitando a certificação escolar, a par da dupla certificação já existente (altera o
despacho conjunto nº 1083/2000 de 20 de Novembro, alterado pelo despacho conjunto nº 650/2001
de 20 de Julho, com a rectificação nº 2145/2001 de 21 de Setembro).
 
Despacho  n.º  484/06  (Despacho):  09/01/2006,  484/06,  Diário  da  República  –  II  série,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Estabelece o sistema nacional de garantia de qualidade no ensino superior num quadro que garanta a
sua  integração  no  actual  contexto  europeu,  assim  como  a  qualificação  dos  portugueses.
Considerando-se imperativo a avaliação internacional independente, transparente e exigente de todo
o nosso sistema de ensino superior.
 
Despacho  n.º  5  002/06  (Despacho):  03/03/2006,  5  002/06,  Diário  da  República  –  II  série,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Estabelece a avaliação aferida a realizar no final dos 1ºe 2º ciclos do ensino básico, destinando-se a
avaliar  o  desenvolvimento  do  currículo  nacional,  no  sentido  de  melhorar  a  qualidade  das
aprendizagens e reforçar a confiança social no sistema educativo (revoga o despacho n.º 5 208/05 de
10 de Março).
 
Despacho  n.º  5  208/05  (Despacho):  10/03/2005,  5  208/05,  Diário  da  República  –  II  série,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Aprova a avaliação aferida, a realizar no final dos 1.º e 2.º ciclos do ensino básico.
 
Despacho  n.º  546/07  (Despacho):  11/01/2007,  546/07,  Diário  da  República  –  II  série,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Cria o Programa Nacional de Ensino do Português no 1º ciclo do ensino básico (PNEP).
 
Despacho  n.º  6  741/06  (Despacho):  24/03/2006,  6  741/06,  Diário  da  República  –  II  série,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Aprova  o  regime  de  acesso  aos  apoios  concedidos  no  âmbito  do  projecto  “Reconhecimento,
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Validação e Certificação de Competências (RVCC)” adquiridas ao longo da vida.
 
Despacho  n.º  8  493/04  (Despacho):  27/04/2004,  8493/04,  Diário  da  República  –  II  série,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Define as prioridades de admissão de crianças nos jardins de infância da rede pública.
 
Despacho  n.º  9  937/07  (Despacho):  29/05/2007,  9  937/07,  Diário  da  República  –  II  série,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Regulamenta, no âmbito do processo de RVCC (portarias nº 1082-A/01 de 5 de Setembro, nº 286-
A/02 de 15 de Março e nº 86/07 de 12 de Janeiro) desenvolvido nos Centros Novas Oportunidades, as
acções  de  formação  de  curta  duração  dirigidas  aos  adultos  em  processo  e  resultantes  das
necessidades  diagnosticadas  neste  contexto.
 
Despacho  Normativo  n.º  1/05  (Despacho  Normativo):  05/01/2005,  1/05,  Diário  da  República,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Aprova a avaliação das aprendizagens e das competências dos alunos do ensino básico.
 
Despacho  Normativo  n.º  1/06  (Despacho  Normativo):  06/01/2006,  1/06,  Diário  da  República,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Regulamenta a  constituição,  funcionamento e  avaliação de turmas com percursos curriculares
alternativos.  Revoga o despacho n.º  22/SEEI/96,  de 20 de Abril.
 
Despacho Normativo n.º 140-A/78 (Despacho Normativo): 22/06/1978, 140-A/78, Diário da Républica,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Procede à reestruturação dos cursos complementares do ensino secundário.
 
Despacho Normativo n.º 18/06 (Despacho Normativo): 14/03/2006, 18/06, Diário da República
Altera  o  Despacho  Normativo  n.º  1/2005,  de  5  de  Janeiro  (estabelece  os  princípios  e  os
procedimentos a observar na avaliação das aprendizagens e competências dos alunos dos três ciclos
do ensino básico).
 
Despacho Normativo n.º 185/92 (Despacho Normativo): 08/10/1992, 185/92, Diário da República,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Estabelece as condições em que podem ser concedidas dispensas para formação ao pessoal docente
da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário (alterado pelo Despacho Normativo n.º
8/05, de 3 de Fevereiro).
 
Despacho Normativo n.º  189/93 (Despacho Normativo):  07/08/93,  189/93,  Diário  da República,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Aprova o currículo do 3.º ciclo do ensino básico recorrente.
 
Despacho Normativo n.º 193/91 (Despacho Normativo): 05/09/1991, 193/91, Diário da República,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Cursos do ensino recorrente ao nível do 3.º ciclo do ensino básico e ensino secundário no sistema de
ensino por unidades capitalizáveis.
 
Despacho Normativo n.º 194-A/83 (Despacho Normativo): 21/10/83, 194-A/83, Diário da República,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Cria cursos técnico-profissionais e cursos profissionais a ministrar após o 9.º ano de escolaridade e
estabelece as normas de estruturação e funcionamento dos respectivos cursos.
 
Despacho  Normativo  n.º  21/02  (Despacho  Normativo):  10/4/2002,  21/02,  Diário  da  República,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Aprova o regime de avaliação das aprendizagens dos alunos do ensino secundário regular, cursos
gerais e cursos tecnológicos.
 
Despacho Normativo n.º  24/00 (Despacho Normativo):  11/05/2000,  24/00,  Diário  da República,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Define os parâmetros gerais relativos à organização do ano escolar, os quais serão desenvolvidos por
cada escola e por cada agrupamento de escolas, no âmbito dos respectivos projectos educativos e
planos anuais de actividades.
 
Despacho Normativo n.º 338/93 (Despacho Normativo): 21/10/1993, 338/93, Diário da República,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Aprova o regime de avaliação dos alunos do ensino secundário.
 
Despacho  Normativo  n.º  36/02  (Despacho  Normativo):  4/6/2002,  36/02,  Diário  da  República,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Fixa as regras relativas à organização e calendarização do ano escolar nos estabelecimentos de
educação e ensino não superior.
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Despacho  Normativo  n.º  36/99  (Despacho  Normativo):  22/7/99,  36/99,  Diário  da  República,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Introduz alterações à organização pedagógica e administrativa do ensino recorrente por unidades
capitalizáveis no 3.º ciclo do ensino básico e no ensino secundário.
 
Despacho Normativo n.º  50/05 (Despacho Normativo):  09/11/2005,  50/05,  Diário  da República,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Define, no âmbito da avaliação sumativa interna, princípios de actuação e normas orientadoras para a
implementação, acompanhamento e avaliação dos planos de recuperação, de acompanhamento e de
desenvolvimento como estratégia de intervenção com vista ao sucesso educativo dos alunos do
ensino básico.
 
Despacho Normativo n.º  58/88 (Despacho Normativo):  22/07/1988,  58/88,  Diário  da República,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Estabelece  o  plano  curricular  dos  cursos  nocturnos  do  2.º  ciclo  do  ensino  básico.  Revoga  as
disposições  referentes  aos  cursos  nocturnos  do  ensino  preparatório  constantes  do  Despacho
Normativo  n.º  73/86,  de  25  de  Agosto.
 
Despacho  Normativo  n.º  7/06  (Despacho  Normativo):  06/02/2006,  7/06,  Diário  da  República,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Estabelece, no âmbito da organização e gestão do currículo nacional,  princípios de actuação e
normas  orientadoras  para  a  implementação,  acompanhamento  e  avaliação  das  actividades
curriculares e extracurriculares específicas a desenvolver pelas escolas e agrupamentos de escolas
no domínio do ensino da língua portuguesa como língua não materna.
 
Despacho  Normativo  n.º  8/05  (Despacho  Normativo):  03/02/2005,  8/05,  Diário  da  República,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Altera os números 1 e 4 do Despacho Normativo n.º 185/92, de 8 de Outubro, que estabelece as
condições em que podem ser concedidas dispensas para formação ao pessoal docente da educação
pré-escolar e dos ensinos básico e secundário.
 
Despacho Regulamentar n.º 173/91 (Despacho Regulamentar): 23/10/91, 173/91, Diário da República,
http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Estabelece as condições e procedimentos necessários à aplicação de um conjunto de medidas
destinadas a alunos com necessidades educativas especiais.
 
Lei n.º 1/03 (Lei): 6/1/2003, 1/03, Diário da República, http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Aprova o Regime Jurídico do Desenvolvimento e da Qualidade do Ensino Superior (altera a Lei n.º
38/94, de 21 de Novembro).
 
L e i  n . º  1 / 9 6  ( L e i ) :  0 9 / 0 1 / 1 9 9 6 ,  1 / 9 6 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Estabelece o sistema de propinas do ensino superior público
 
L e i  n . º  1 0 / 0 4  ( L e i ) :  2 2 / 0 3 / 2 0 0 4 ,  1 0 / 0 4 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Cria o sistema integrado de avaliação do desempenho da Administração Pública.
 
L e i  n . º  1 0 5 / 0 1  ( L e i ) :  3 1 / 0 8 / 2 0 0 1 ,  1 0 5 / 0 1 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Estabelece o estatuto legal do  mediador sóciocultural.
 
L e i  n . º  1 0 8 / 8 8  ( L e i ) :  2 4 / 9 / 8 8 ,  1 0 8 / 8 8 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Consagra o regime da autonomia das universidades.
 
L e i  n . º  1 1 5 / 9 7  ( L e i ) :  1 9 / 9 / 9 7 ,  1 1 5 / 9 7 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Altera a Lei de Bases do Sistema Educativo.
 
L e i  n . º  1 5 9 / 9 9  ( L e i ) :  1 4 / 0 9 / 1 9 9 9 ,  1 5 9 / 9 9 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Estabelece um quadro de transferências de atribuições e competências para as autarquias locais.
 
L e i  n . º  1 6 - A / 0 2  ( L e i ) :  3 1 / 0 5 / 2 0 0 2 ,  1 6 - A / 0 2 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Promulga a extinção do Instituto Nacional de Acreditação da Formação de Professores (INAFOP),
Instituto de Inovação Educacional (IIE) e o Instituto Histórico de Educação (IHE).
 
L e i  n . º  1 8 / 9 6  ( L e i ) :  2 0 / 0 6 / 1 9 9 6 ,  1 8 / 9 6 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Lei Orgânica da Inspecção-Geral da Educação, que altera o Decreto-Lei n.º 271/95, de 23 de Outubro.
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Lei n.º 19/80 (Lei): 16/7/80, 19/80, Diário da República, http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Introduz alterações no Estatuto da Carreira Docente Universitária.
 
L e i  n . º  2 / 0 4  ( L e i ) :  1 5 / 0 1 / 2 0 0 4 ,  2 / 0 4 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Aprova o Estatuto do Pessoal dirigente dos Serviços e Organismos da Administração Central, regional
e local do Estado.
 
L e i  n . º  2 0 / 9 2  ( L e i ) :  1 4 / 0 8 / 1 9 9 2 ,  2 0 / 9 2 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Estabelece normas relativas ao sistema de propinas (revoga a alínea j) do nº2 do artº. 7º. da Lei
nº54/90, de 5 de Setembro).
 
Lei n.º 24/99 (Lei): 22/4/99, 24/99, Diário da Républica, http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Primeira alteração, por apreciação parlamentar, do Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio – aprova o
regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar
e dos ensinos básico e secundário, bem como dos respectivos agrupamentos.
 
L e i  n . º  2 6 / 0 0  ( L e i ) :  2 3 / 8 / 2 0 0 0 ,  2 6 / 0 0 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Aprova a organização e ordenamento do ensino superior.
 
L e i  n . º  3 / 0 4  ( L e i ) :  1 5 / 0 1 / 2 0 0 4 ,  3 / 0 4 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Aprova a lei quadro dos institutos públicos.
 
L e i  n . º  3 0 / 0 2  ( L e i ) :  2 0 / 1 2 / 2 0 0 2 ,  3 0 / 0 2 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Aprova o Estatuto do Aluno do Ensino não Superior.
 
L e i  n . º  3 1 / 0 2  ( L e i ) :  2 0 / 1 2 / 2 0 0 2 ,  3 1 / 0 2 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Aprova o sistema de avaliação da educação do ensino não superior, desenvolvendo o regime previsto
na Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro (Lei de Bases do Sistema Educativo).
 
L e i  n . º  3 1 / 8 7  ( L e i ) :  9 / 7 / 1 9 8 7 ,  3 1 / 8 7 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Criação do Conselho Nacional de Educação.
 
L e i  n . º  3 2 - A  / 0 2  ( L e i ) :  3 0 / 1 2 / 2 0 0 2 ,  3 2 - A / 0 2 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Grandes opções do plano para 2003.
 
L e i  n . º  3 7 / 0 3  ( L e i ) :  2 2 / 8 / 2 0 0 3 ,  3 7 / 0 3 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Estabelece as bases do financiamento do ensino superior.
 
L e i  n . º  3 7 / 9 4  ( L e i ) :  1 1 / 1 1 / 9 4 ,  3 7 / 9 4 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Introduz alterações no Estatuto do Ensino superior particular e cooperativo.
 
L e i  n . º  3 8 / 9 4  ( L e i ) :  2 1 / 1 1 / 9 4 ,  3 8 / 9 4 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Estabelece os objectivos e os modos de avaliação for ensino superior.
 
L e i  n . º  4 / 0 4  ( L e i ) :  1 5 / 0 1 / 2 0 0 4 ,  4 / 0 4 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Estabelece os princípios e normas a que deve obedecer a organização do Estado.
 
L e i  n . º  4 1 / 0 3  ( L e i ) :  2 2 / 8 / 2 0 0 3 ,  4 1 / 0 3 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 7/03, de 15 de Janeiro (Regulamenta os conselhos municipais
de educação e aprova o processo de elaboração da carta educativa, transferindo competências para
as autarquias).
 
L e i  n . º  4 6 / 8 6  ( L e i ) :  1 4 / 1 0 / 1 9 8 6 ,  4 6 / 8 6 ,  D i á r i o  d a  R e p u b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Aprova a Lei de Bases do Sistema Educativo.
 
L e i  n . º  4 7 / 0 6  ( L e i ) :  2 8 / 0 8 / 2 0 0 6 ,  4 7 / 0 6 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Define o regime de avaliação, certificação e adopção dos manuais escolares do ensino básico e do
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ensino secundário, bem como os princípios e objectivos a que deve obedecer o apoio sócio-educativo
relativamente à aquisição e ao empréstimo de manuais escolares.
 
L e i  n . º  4 9 / 0 5  ( L e i ) :  3 0 / 0 8 / 2 0 0 5 ,  4 9 / 0 5 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Adopção do sistema de créditos curriculares europeu (ECTS).
 
Lei n.º 5/73 (Lei): 25/7/1973, 5/73, Diário da República, http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Aprova a Reforma do Sistema Educativo, pela qual a escolaridade obrigatória é alargada para 8 anos,
abrangendo as crianças inadaptadas, deficientes e precoces.
 
Lei n.º 5/77 (Lei): 1/02/1977, 5/77, Diário da República, http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Cria o sistema público de educação pré-escolar.
 
L e i  n . º  5 / 9 7  ( L e i ) :  1 0 / 0 2 / 1 9 9 7 ,  5 / 9 7 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Lei Quadro da Educação Pré-Escolar, consagra a educação pré-escolar como a primeira etapa no
processo de educação ao longo da vida.
 
L e i  n . º  5 2 / 0 5  ( L e i ) :  3 1 / 0 8 / 2 0 0 5 ,  5 2 / 0 5 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Aprova as Grandes Opções do Plano para 2005-2009.
 
Lei n.º 54/90 (Lei): 5/9/90, 54/90, Diário da República, http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Define o estatuto e a autonomia dos estabelecimentos de ensino superior politécnico.
 
L e i  n . º  6 0 / 9 3  ( L e i ) :  2 0 / 0 8 / 1 9 9 3 ,  6 0 / 9 3 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,  L i s b o a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Alteração, por ratificação, do Decreto-Lei n.º 249/92, de 9 de Novembro (estabelece o regime jurídico
da formação contínua de professores da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário).
 
L e i  n . º  6 1 / 7 8  ( L e i ) :  2 8 / 7 / 1 9 7 8 ,  6 1 / 7 8 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Ratifica, com emendas, o Decreto-Lei n.º 427-B/77, de 14 de Outubro, que cria o ensino superior de
curta duração (futuro politécnico).
 
L e i  n . º  6 5 / 7 9  ( L e i ) :  4 / 1 0 / 1 9 7 9 ,  6 5 / 7 9 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Estabelece a Liberdade de ensino.
 
L e i  n . º  7 / 9 9  ( L e i ) :  2 9 / 0 1 / 1 9 9 9 ,  7 / 9 9 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
O Estado  Português  reconhece  o  direito  a  cultivar  e  promover  a  língua  mirandesa,  enquanto
património cultural, instrumento de comunicação e de reforço de identidade da terra de Miranda.
 
L e i  n . º  7 1 / 9 3  ( L e i ) :  2 5 / 1 1 / 1 9 9 3 ,  7 1 / 9 3 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Orçamento suplementar ao Orçamento de Estado para 1993 (o art.º2 revoga o art.º43º da Lei nº
54/90, de 5 de Setembro. A Lei nº 54/90 estabelece o estatuto e autonomia dos estabelecimentos do
ensino superior politécnico).
 
L e i  n . º  9 / 7 9  ( L e i ) :  1 9 / 0 3 / 1 9 7 9 ,  9 / 7 9 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Lei de Base do Ensino Particular e Cooperativo.
 
Lei n.º 9/89 (Lei): 2/05/1989, 9/89, Diário da República, http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Lei de Bases da Prevenção, Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência.
 
L e i  n . º  9 0 / 0 1  ( L e i ) :  2 0 / 0 8 / 1 9 9 0 ,  9 0 / 0 1 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Define medidas de apoio social às mães e pais estudantes.
 
P a r e c e r  n . º  2 / 0 2  ( P a r e c e r ) :  2 1 / 0 3 / 2 0 0 2 ,  2 / 0 2 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) – Objectivos futuros concretos dos sistemas
educativos.
 
P a r e c e r  n . º  4 / 0 2  ( P a r e c e r ) :  3 1 / 1 / 2 0 0 2 ,  4 / 0 2 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) sobre o Sistema de Graus do Ensino Superior em
Portugal no quadro da discussão em curso sobre a Declaração de Bolonha.
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P a r e c e r  n . º  6 / 0 4  ( P a r e c e r ) :  2 5 / 8 / 2 0 0 4 ,  6 / 0 4 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) sobre a implementação do Processo de Bolonha.
 
Portar ia  n.º  1  082-A/01  (Portar ia) :  05/09/2001,  1  082-A/01,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp: / /dre.pt /grat is/h istor ico/dip lomasmenu.asp
Cria uma rede nacional de centros de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências
(centros RVCC) – com a rectificação n.º 20 – BD/2001 de 10 de Novembro e alterada pelas Portarias
nº 286-A/2002 de 15 de Março e nº 86/07 de 12 de Janeiro.
 
Por ta r ia  n . º  1  097 /05  (Por ta r ia ) :  21 /10 /2005 ,  1  097 /05 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h is to r i co /d ip lomasmenu.asp
Regula aspectos relativos à realização da unidade curricular estágio pedagógico dos cursos de
formação inicial de professores do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário no âmbito dos
estabelecimentos dos ensinos básico e secundário,  públicos,  particulares ou cooperativos com
paralelismo pedagógico.
 
Por ta r ia  n . º  1  329 /05  (Por ta r ia ) :  22 /12 /2005 ,  1  329 /05 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h is to r i co /d ip lomasmenu.asp
Estabelece o  ajustamento anual  da rede escolar  para 2005-2006,  com a consequente criação,
extinção e transformação de escolas.
 
Por ta r ia  n . º  1  359 /04  (Por ta r ia ) :  26 /10 /2004 ,  1  359 /04 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h is to r i co /d ip lomasmenu.asp
Altera o regulamento geral dos cursos bietápicos de licenciatura das escolas de ensino superior
politécnico aprovado pela Portaria n.º 413-A/98, de 17 de Julho, alterada pela Portaria n.º 533-A/99,
de 22 de Julho.
 
Por ta r ia  n . º  1  396 /06  (Por ta r ia ) :  14 /12 /2006 ,  1  396 /06 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h is to r i co /d ip lomasmenu.asp
Constitui as estruturas de coordenação do ensino português no estrangeiro.
 
P o r t a r i a  n . º  1 7 1 / 0 7  ( P o r t a r i a ) :  0 6 / 0 2 / 2 0 0 7 ,  1 7 1 / 0 7 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Estabelece  os  valores  máximos  e  as  normas  reguladoras  das  mensalidades  a  praticar  pelas
cooperativas e associações de ensino especial para efeitos de atribuição do subsídio de educação
especial e da determinação das comparticipações financeiras aos estabelecimentos de educação
especial sem fins lucrativos para o exercício da acção educativa. Revoga a Portaria n.º 1011/2005, de
6 de Outubro.
 
P o r t a r i a  n . º  1 7 2 / 0 7  ( P o r t a r i a ) :  0 6 / 0 2 / 2 0 0 7 ,  1 7 2 / 0 7 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Estabelece  os  valores  máximos  e  as  normas  reguladoras  das  mensalidades  a  praticar  pelos
estabelecimentos de educação especial, com fins lucrativos, habitualmente designados por colégios,
tutelados pelo Ministério da Educação, para efeitos de atribuição do subsídio de educação especial e
da determinação das comparticipações financeiras dos estabelecimentos de educação especial com
fins lucrativos para o exercício da acção educativa. Revoga a Portaria n.º 1012/2005, de 6 de Outubro.
 
P o r t a r i a  n . º  2 5 6 / 0 5  ( P o r t a r i a ) :  1 6 / 0 3 / 2 0 0 5 ,  2 5 6 / 0 5 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Aprova a actualização da Classificação Nacional das Áreas de Educação e Formação (CNAEF).
Revoga a Portaria n.º 316/2001, de 2 de Abril.
 
Por ta r i a  n . º  286 -A /02  (Po r ta r i a ) :  15 /3 /2002 ,  286 -A /02 ,  D iá r i o  da  Repúb l i ca ,
h t t p : / / d re .p t / g ra t i s / h i s to r i co /d ip l omasmenu .asp
Altera a Portaria n.º  1082-A/2001 de 5 de Setembro, que cria uma rede nacional de centros de
reconhecimento, validação e certificação de competências (centros RVCC).
 
P o r t a r i a  n . º  3 2 5 / 0 0  ( P o r t a r i a ) :  8 / 0 6 / 2 0 0 0 ,  3 2 5 / 0 0 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Aprova a lista de profissões regulamentadas, bem como das autoridades que, para cada profissão,
são competentes para receber, apreciar e decidir dos pedidos formulados ao abrigo do Decreto-Lei n.º
289/91, de 10 de Agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 396/99, de 13 de
Outubro (sistema de reconhecimento dos diplomas do ensino superior).
 
P o r t a r i a  n . º  3 5 6 / 0 7  ( P o r t a r i a ) :  3 0 / 0 3 / 2 0 0 7 ,  3 5 6 / 0 7 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Estabelece  a  estrutura  nuclear  do  Gabinete  de  Estatística  e  Planeamento  da  Educação  e  as
competências  das  respectivas  unidades  orgânicas.
 
P o r t a r i a  n . º  3 6 1 / 0 7  ( P o r t a r i a ) :  3 0 / 0 3 / 2 0 0 7 ,  3 6 1 / 0 7 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
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Estabelece a  estrutura  nuclear  do  Gabinete  de  Avaliação Educacional  e  as  competências  das
respectivas  unidades orgânicas.
 
P o r t a r i a  n . º  3 9 2 / 0 2  ( P o r t a r i a ) :  1 2 / 0 4 / 2 0 0 2 ,  3 9 2 / 0 2 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Altera  a  Portaria  n.º  989/99  de  3  de  Novembro  que  regulamenta  os  cursos  de  especialização
tecnológica.
 
P o r t a r i a  n . º  3 9 3 / 0 2  ( P o r t a r i a ) :  1 2 / 4 / 2 0 0 2 ,  3 9 3 / 0 2 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Altera o Regulamento dos Concursos Especiais de Acesso ao Ensino Superior.
 
P o r t a r i a  n . º  3 9 4 / 0 2  ( P o r t a r i a ) :  1 2 / 0 4 / 2 0 0 2 ,  3 9 4 / 0 2 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Regulamenta a concepção de equivalências entre disciplinas e áreas de formação de vários cursos e
as disciplinas e áreas de formação dos planos curriculares do ensino secundário recorrente por
unidades capitalizáveis.
 
P o r t a r i a  n . º  4 0 1 / 0 7  ( P o r t a r i a ) :  0 5 / 0 4 / 2 0 0 7 ,  4 0 1 / 0 7 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Aprova o regulamento dos regimes de mudança de curso, transferência e reingresso no ensino
superior.
 
P o r t a r i a  n . º  4 1 3 - A / 9 8  ( P o r t a r i a ) :  1 7 / 0 7 / 9 8 ,  4 1 3 - A / 9 8 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Aprova o regulamento geral dos cursos bietápicos de licenciatura das escolas do ensino superior
politécnico.
 
P o r t a r i a  n . º  4 1 9 / 7 6  ( P o r t a r i a ) :  1 3 / 0 7 / 1 9 7 6 ,  4 1 9 / 7 6 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Estabelece normas orientadoras do processo de aprendizagem e dos critérios e forma de avaliação
final de educação básica para adultos..
 
P o r t a r i a  n . º  4 2 3 / 9 2  ( P o r t a r i a ) :  2 2 / 0 5 / 1 9 9 2 ,  4 2 3 / 9 2 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Regime de avaliação dos alunos das escolas profissionais.
 
P o r t a r i a  n . º  4 3 2 / 8 9  ( P o r t a r i a ) :  1 4 / 0 6 / 1 9 8 9 ,  4 3 2 / 8 9 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Regulamenta os objectivos, plano curricular e formas de avaliação dos níveis de educação de base
para adultos ao nível do 1.º ciclo. Revoga a Portaria n.º 95/87, de 10 de Fevereiro.
 
P o r t a r i a  n . º  4 3 3 / 0 2  ( P o r t a r i a ) :  1 9 / 0 4 / 2 0 0 2 ,  4 3 3 / 0 2 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Aprova as linhas orientadoras e os referenciais curriculares da componente da formação sociocultural
e da matemática.
 
Por ta r ia  n . º  550-A /04  (Por ta r ia ) :  21 /05 /2004 ,  550-A /04 ,  D iá r io  da  Repub l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h i s to r i co /d ip lomasmenu .asp
Aprova o  regime de organização,  funcionamento e  avaliação dos cursos tecnológicos de nível
secundário  de educação.
 
Por ta r ia  n . º  550-B /04  (Por ta r ia ) :  21 /05 /2004 ,  550-B /04 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h i s to r i co /d ip lomasmenu .asp
Aprova o regime de organização, funcionamento e avaliação dos cursos artísticos especializados de
nível secundário de educação, no domínio das artes visuais e dos áudio-visuais.
 
Por ta r ia  n . º  550-C/04  (Por ta r ia ) :  21 /05 /2004 ,  550-C/04 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h i s to r i co /d ip lomasmenu.asp
Aprova o regime de criação, organização e gestão do currículo, bem como a avaliação e certificação
das aprendizagens dos cursos profissionais de nível secundário.
 
Por ta r ia  n . º  550-D/04  (Por ta r ia ) :  21 /05 /2004 ,  550-D/04 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h i s to r i co /d ip lomasmenu.asp
Aprova o regime de organização, funcionamento e avaliação dos cursos científico-humanísticos de
nível secundário de educação.
 
P o r t a r i a  n . º  5 5 0 - E / 0 4  ( P o r t a r i a ) :  2 1 / 0 5 / 0 4 ,  5 5 0 - E / 0 4 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Cria diversos cursos do ensino recorrente de nível secundário e aprova os respectivos planos de
estudos. Aprova o regime de organização administrativa e pedagógica e de avaliação aplicável aos
cursos científico-humanísticos, aos cursos tecnológicos e aos cursos artísticos especializados, nos
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domínios das artes visuais e dos áudio-visuais, de ensino recorrente de nível secundário.
 
P o r t a r i a  n . º  5 5 4 / 0 4  ( P o r t a r i a ) :  2 2 / 0 5 / 2 0 0 4 ,  5 5 4 / 0 4 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Cria os cursos de Design de Comunicação, Design de Produto, Produção Artística e Comunicação
Audiovisual e aprova os respectivos planos de estudo.
 
P o r t a r i a  n . º  5 7 7 / 0 5  ( P o r t a r i a ) :  0 4 / 0 7 / 2 0 0 5 ,  5 7 7 / 0 5 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Regula o registo dos diplomas dos graus académicos conferidos por um curso de mestrado «Erasmus
Mundus» a que se refere o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 67/2005, de 15 de Março, conjugado com o
artigo 2.º do mesmo diploma.
 
P o r t a r i a  n . º  5 8 3 / 9 7  ( P o r t a r i a ) :  0 1 / 0 8 / 1 9 9 7 ,  5 8 3 / 9 7 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Autoriza,  segundo determinadas condições,  um horário  de  funcionamento  superior  a  40  horas
semanais.
 
P o r t a r i a  n . º  6 1 1 / 9 3  ( P o r t a r i a ) :  2 9 / 0 6 / 1 9 9 3 ,  6 1 1 / 9 3 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Estabelece as normas de ensino especial  aplicáveis às crianças que frequentam os jardins-de-
infância da rede pública do Ministério da Educação.
 
P o r t a r i a  n . º  6 1 3 / 9 3  ( P o r t a r i a ) :  2 9 / 0 6 / 1 9 9 3 ,  6 1 3 / 9 3 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Estabelece normas de educação especial aos alunos com necessidades educativas especiais que
frequentam o ensino básico mediatizado.
 
P o r t a r i a  n . º  6 9 8 / 0 1  ( P o r t a r i a ) :  1 2 / 0 4 / 2 0 0 1 ,  6 9 8 / 0 1 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Determina que aos formandos que, entre 31 de Dezembro de 1999 e 30 de Junho de 2001, iniciem
cursos de especialização tecnológica previstos no n.º 1 do n.º 10.º da Portaria n.º 989/99, de 3 de
Novembro, seja atribuído o diploma de especialização tecnológica.
 
P o r t a r i a  n . º  6 9 9 / 0 6  ( P o r t a r i a ) :  1 2 / 0 7 / 2 0 0 6 ,  6 9 9 / 0 6 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Aprova as tabelas comparativas entre o sistema de ensino português e outros sistemas de ensino,
bem como as tabelas de conversão dos sistemas de classificação correspondentes respeitantes a
vários países. Revoga o despacho n.º 27249/2004, de 9 de Dezembro.
 
Por ta r ia  n . º  714-B /06  (Por ta r ia ) :  14 /07 /2006 ,  714-B /06 ,  D iá r io  da  Repúb l i ca ,
h t tp : / /d re .p t /g ra t i s /h i s to r i co /d ip lomasmenu .asp
Aprova o regulamento do concurso nacional de acesso e ingresso no ensino superior público para a
matrícula de inscrição no ano lectivo 2006/2007.
 
P o r t a r i a  n . º  8 6 / 0 7  ( P o r t a r i a ) :  1 2 / 0 1 / 2 0 0 7 ,  8 6 / 0 7 ,  D I á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Altera a Portaria n.º 1082-A/2001, de 5 de Setembro, que cria uma rede nacional de centros de
reconhecimento, validação e certificação de competências (centros RVCC).
 
P o r t a r i a  n . º  8 6 0 / 9 1  ( P o r t a r i a ) :  2 0 / 0 8 / 1 9 9 1 ,  8 6 0 / 9 1 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Cria e aprova o Regulamento do Registo das Instituições Particulares de Solidariedade Social do
Âmbito do Ministério da Educação.
 
P o r t a r i a  n . º  9 4 7 / 9 5  ( P o r t a r i a ) :  0 1 / 0 8 / 1 9 9 5 ,  9 4 7 / 9 5 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Define os critérios técnicos para a qualificação como praticante desportivo de alta competição e
praticante integrado no percurso de alta competição.
 
P o r t a r i a  n . º  9 8 9 / 9 9  ( P o r t a r i a ) :  0 3 / 1 1 / 1 9 9 9 ,  9 8 9 / 9 9 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Regulamenta os cursos de especialização tecnológica (CET). Revoga a Portaria n.º 1227/95, de 10 de
Outubro.
 
Recomendação  n.º  2/01  (Recomendação):  04/07/2001,  2/01,  Diár io  da  Repúbl ica,
ht tp: / /dre.pt /grat is/histor ico/diplomasmenu.asp
Mobilidade dos jovens na Europa – Recomendação do Conselho Nacional de Educação.
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 120/06 (Resolução do Conselho de Ministros): 21/09/2006,
120/06, Diário da República, http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Aprova o 1º Plano de Acção para a Integração das Pessoas com Deficiências ou Incapacidade, para
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os anos de 2006 a 2009.
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 124/05 (Resolução do Conselho de Ministros): 04/08/2005,
124/05, Diário da República, http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Determina a reestruturação da administração central do Estado, estabelecendo os seus objectivos,
princípios, programas e metodologia.
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 183/05 (Resolução do Conselho de Ministros): 28/11/2005,
183/05, Diário da República, http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Approves the National Action Plan for the Growth and Employment 2005-2008.
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 39/06 (Resolução do Conselho de Ministros): 21/04/2006,
39/06, Diário da República, http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Aprova o Programa para a reestruturação da Administração Central do Estado.
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/04 (Resolução do Conselho de Ministros): 21/04/2004,
53/04, Diário da República, http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Aprova a operacionalização da reforma da Administração Pública, áreas de actuação e metodologias
de aplicação.
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 59/98 (Resolução do Conselho de Ministros): 06/05/1998,
59/98, Diário da República, http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Aprova o Plano Nacional do Emprego.
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 92/98 (Resolução do Conselho de Ministros): 14/07/1998,
92/98, Diário da República, http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Cria o Grupo de Missão para a Educação e Formação de Adultos.
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 95/03 (Resolução do Conselho de Ministros): 30/07/2003,
95/03, Diário da República, http://dre.pt/gratis/historico/diplomasmenu.asp
Aprova as linhas de orientação da Reforma da Administração Pública.
 
R e s o l u ç ã o  n . º  3 8 / 0 5  ( R e s o l u ç ã o ) :  1 9 / 0 7 / 2 0 0 5 ,  3 8 / 0 5 ,  D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a ,
h t t p : / / d r e . p t / g r a t i s / h i s t o r i c o / d i p l o m a s m e n u . a s p
Nomeia um Coordenador Nacional da Estratégia de Lisboa e constituiu uma rede de responsáveis
sectoriais no âmbito das políticas envolvidas, com vista à elaboração de um Plano Nacional de
Reformas para a promoção do crescimento económico e do emprego, contribuindo igualmente para o
desenvolvimento de uma sociedade mais coesa e inclusiva, para o equilíbrio macroeconómico e para
a sustentabilidade do meio ambiente.
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Instituições 
 
Academia das Ciências de Lisboa 
R. da Academia das Ciências, 19
1249-122 LISBOA 
Tel:+351 213 219 730 
Fax:+351 213 420 395 
E-mail:geral@acad-ciencias.pt 
Website:http://www.acad-ciencias.pt/ (10/08/2007)
 
Agência Nacional para a Qualificação, I.P 
Av. 24 de Julho, 138
1399-026 LISBOA 
Tel:+351 21 393 80 27/8 
Fax:+351 21 394 37 99 
E-mail:anq@anq.gov.pt 
Website:http://www.anq.gov.pt/ (10/08/2007)
 
Agência Nacional para o Programa Comunitário Aprendizagem ao Longo da Vida 
Av. Infante Santo, 2 – Piso 7 
1350-178 LISBOA 
Tel:+351 21 394 47 60 
Fax:+351 21 394 47 37 
E-mail:agencianacional@socleo.pt 
Website:http://www.alv.addition.pt/ (10/08/2007)
 
Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI) 
Rua Álvaro Coutinho, 14
1150-025 LISBOA 
Tel:+351 21 810 61 00 
Fax:+351 21 810 61 17 
E-mail:acidi@acidi.gov.pt/ 
Website:http://www.acidi.gov.pt/ (10/08/2007)
 
Assembleia da República 
Palácio de S. Bento  
1249-068 LISBOA 
Tel:+351 21 391 90 00 
Fax:+351 21 391 74 40 
E-mail:correio.geral@ar.parlamento.pt 
Website:http://www.parlamento.pt (10/08/2007)
 
Centro Científico e Cultural de Macau 
Rua da Junqueira, n.º 30 
1300-343 LISBOA 
Tel:+351 21 361 75 70 
Fax:+351 21 362 78 59 
E-mail:geral@cccm.pt 
Website:http://www.cccm.pt/ (10/08/2007)
 
Centro Nacional de Apoio ao Imigrante (CNAI) 
Rua Álvaro Coutinho, 14.
1125-025 LISBOA 
Tel:+351 21 810 61 00 
Fax:+351 21 810 61 17
 
Conselho Coordenador do Ensino Particular e Cooperativo 
Av. 5 de Outubro, 89 2º
1050-050 LISBOA 
Tel:+351 21 797 29 10/42 
Fax:+351 21 397 71 81 
E-mail:ccepc@mail.telepac.pt 
Website:http://www.sg.min-edu.pt/ccepc (10/08/2007)
 
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) 
Edificio O Campus do INETI Estrada do Paço do Lumiar
1649-038 LISBOA 
Tel:+351 21 360 29 50/2 
Fax:+351 21 364 00 11 
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E-mail:crup@crup.pt 
Website:http://://www.crup.pt (10/08/2007)
 
Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior (CNAVES) 
Praça das Indústrias, Edifício Rosa 2º Dt.  
1300-307 LISBOA 
Tel:+351 21 361 61 40 
Fax:+351 21 361 61 49 
E-mail:cnaves@cnaves.pt 
Website:http://www.cnaves.pt (10/08/2007)
 
Conselho Nacional de Educação (CNE) 
R. Florbela Espanca (Bairro de Alvalade) 
1700-195 LISBOA 
Tel:+351 21 793 52 45 
Fax:+351 21 797 90 93 
E-mail:cneme@mail.telepac.pt 
Website:http://www.cnedu.pt (10/08/2007)
 
Conselho Nacional para a Acção Social no Ensino Superior (CNASES) 
Largo do Paço  
4704-535 BRAGA 
Tel:+351 253 20 38 19
 
Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGIDC) 
Av. 24 de Julho, 140 - 7.º 
1399-025 LISBOA 
Tel:+351 21 393 45 00 
Fax:+351 21 393 46 95 
E-mail:dgdic@dgdic.min-edu.pt 
Website:http://www.dgidc.min-edu.pt (10/08/2007)
 
Direcção-Geral de Reinserção Social (DGRS) 
Avenida Almirante Reis 
1150-013 LISBOA 
Tel:+351 21 317 61 00 
Fax:+351 21 317 61 71 
E-mail:correio.irs@irsocial.mj.pt 
Website:http://www.mj.gov.pt/sections/o-ministerio/instituto-de-reinsercao (10/08/2007)
 
Direcção-Geral do Ensino Superior (DGES) 
Av. Duque D'Ávila, 137  
1069-016 LISBOA 
Tel:+351 21 312 60 00 
Fax:+351 21 312 60 01 
E-mail:dges@dges.mctes.pt 
Website:http://www.dges.mctes.pt (10/08/2007)
 
Direcção-Geral dos Recursos Humanos da Educação (DGRHE) 
Av. 24 de Julho, 142  
1399 - 024 LISBOA 
Tel:+351 21 393 86 00 
Fax:+351 21 397 03 10 
E-mail:correio@dgrhe.min-edu.pt 
Website:http://www.dgrhe.min-edu.pt (10/08/2007)
 
Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo (DRELVT) 
Praça de Alvalade, 11 a 13
1749-070 LISBOA 
Tel:+351 21 843 39 00 
Fax:+351 21 846 57 85 
E-mail:info.drel@drel.min-edu.pt 
Website:http://www.drel.min-edu.pt (10/08/2007)
 
Direcção Regional de Educação do Alentejo (DREALE) 
Alcáçova de Baixo, 6 Apartado 125
7002-505 ÉVORA 
Tel:+351 266 757 900 
Fax:+351 266 757 901 
E-mail:atendimento@drealentejo.pt 
Website:http://www.drealentejo.pt (10/08/2007)
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Direcção Regional de Educação do Algarve (DREALG) 
Edifício Feira Nova, 2.º andar, Estrada Nacional 125, Sítio das Figuras   8000-761 FARO 
Tel:+351 289 893 900 
Fax:+351 289 893 929 
E-mail:direccao@drealg.min-edu.pt 
Website:http://www.drealg.min-edu.pt (10/08/2007)
 
Direcção Regional de Educação do Centro (DREC) 
Rua General Humberto Delgado, 319  
3030-327 COIMBRA 
Tel:+351 239 798 800 
Fax:+351 239 402 977 
E-mail:webmaster@drec.min-edu.pt 
Website:http://www.drec.min-edu.pt (10/08/2007)
 
Direcção Regional de Educação do Norte (DREN) 
Rua António Carneiro, 8  
4349-003 PORTO 
Tel:+351 22 519 11 00 
Fax:+351 22 510 31 51 
E-mail:dren@dren.min-edu.pt 
Website:http://www.dren.min-edu.pt (10/08/2007)
 
Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) 
Av. D. Carlos I, 126 
1249-074 LISBOA 
Tel:+351 21 392 43 00 
Fax:+351 21 390 74 81 
E-mail:presidencia@fct.mctes.pt 
Website:http://www.fct.mctes.pt (10/08/2007)
 
Gabinete Coordenador do Sistema de Informação do Ministério da Educação (MISI) 
Av. 24 de Julho, 134 - 5º andar
1399-029 LISBOA 
Tel:+351 21 3949200 
Fax:+351 21 3975610 
E-mail:misi@misi.min-edu.pt 
Website:http://www.misi.min-edu.pt/ (10/08/2007)
 
Gabinete de Avaliação Educacional (GAVE) 
Apartado 1504
1056-001 LISBOA Codex 
Tel:+351 21 798 13 60 
Fax:+ 351 21 796 60 19 
E-mail:gave.me@mail.eunet.pt 
Website:http://www.gave.pt (10/08/2007)
 
Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação (GEPE) 
Av. 24 de Julho, 134  
1399-054 LISBOA 
Tel:+351 21 394 92 00 
Fax:+351 21 395 76 10 
E-mail:gepe@gepe.min-edu.pt 
Website:http://www.gepe.min-edu.pt (10/08/2007)
 
Gabinete de Gestão Financeira (GGF) 
Av. 24 de Julho, 134 
1399-029 LISBOA 
Tel:+351 21 394 92 00/60 
Fax:+351 21 390 70 03 
E-mail:webmaster@gef.min-edu.pt 
Website:http://www.gef.min-edu.pt (10/08/2007)
 
Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais (GPEARI) 
Rua das Praças, 13-B r/c  
1200-765 LISBOA 
Tel:+351 21 392 60 48 
Fax:+351 21 395 09 79 
E-mail:geral@estatisticas.gpeari.mctes.pt 
Website:http://www.gpeari.mctes.pt (10/08/2007)
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Inspecção-Geral da Educação (IGE) 
Av. 24 de Julho, 138 
1300-346 LISBOA 
Tel:+351 21 392 48 00 
Fax:+351 21 392 49 60 
E-mail:ige@ige.min-edu.pt 
Website:http://www.ige.min-edu-pt (10/08/2007)
 
Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) 
Avenida José Malhoa, 11  
1099-018 LISBOA 
Tel:+351 21 861 41 00 
Fax:+351 21 722 70 13 
E-mail:iefp.info@iefp.pt 
Website:http://www.iefp.pt (10/08/2007)
 
Instituto de Formação Turística (INFTUR) 
Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 86 – 5.º 
1070-065 LISBOA 
Tel:+351 21 724 61 00 
Fax:+351 21 724 61 01 
E-mail:inftur.servicoscentrais@inftur.min-economia.pt 
Website:http://www.inftur.pt (10/08/2007)
 
Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) 
Rua da Junqueira, n.º 86 - 1º
1300-344 LISBOA 
Tel:+351 21 361 61 40 
Fax:+351 21 361 14 60 
E-mail:iict@iict.pt 
Website:http://www2.iict.pt/ (10/08/2007)
 
Instituto de Metereologia 
Rua C do Aeroporto
1749-077 LISBOA 
Tel:+351 21 844 70 00 
Fax:+351 21 840 23 70 
E-mail:informacoes@meteo.pt 
Website:http://www.meteo.pt/ (10/08/2007)
 
Instituto Nacional de Estatística (INE) 
Av. António José de Almeida 
1000-043 LISBOA 
Tel:+351 21 842 61 00 
Fax:+351 21 842 63 80 
E-mail:ine@ine.pt 
Website:http://www.ine.pt (10/08/2007)
 
Instituto Tecnológico e Nuclear 
Estrada Nacional 10,
2686-953 SACAVÉM 
Tel:+351 21 994 60 00 
Fax:+351 21 955 01 17 
E-mail:seccd@ itn.pt/ 
Website:http://www.itn.pt/ (10/08/2007)
 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) 
Palácio das Laranjeiras Estrada das Laranjeiras, 197-205
1649-018 LISBOA 
Tel:+351 21 723 10 00 
Fax:+351 21 727 14 57 
E-mail:mctes@mctes.gov.pt 
Website:http://www.mctes.pt/ (10/08/2007)
 
Ministério da Educação (ME) 
Av. 5 de Outubro, n.º 107 - 13º
1069-018 LISBOA 
Tel:+351 21 781 18 00 
Fax:+351 21 781 17 63 
E-mail:gme@me.gov.pt 
Website:http://www.min-edu.pt/ (10/08/2007)
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Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS)  
Praça de Londres n.º 2 -16º
1049-056 LISBOA 
Tel:+351 21 842 41 00 
Fax:+351 21 842 41 06 
E-mail:gmtss@mtss.gov.pt 
Website:http://www.mtss.gov.pt (10/08/2007)
 
Observatório do Emprego e da Formação Profissional (OEFP) 
Rua Castilho, n.º 24 - 8º 
1250-069 LISBOA 
Tel:+351 21 310 87 69 
Fax:+351 21 310 87 67 
E-mail:secretariado.oefp@iefp.pt 
Website:http://www.oefp.iefp.pt (10/08/2007)
 
Programa de Desenvolvimento da Educação para Portugal (PRODEP III) 
Av. 24 de Julho, 134 3º  
1399-029 LISBOA 
Tel:+351 21 394 48 00 
Fax:+351 21 394 48 90 
E-mail:prodep3@prodep.min-edu.pt 
Website:http://www.prodep.min-edu.pt (10/08/2007)
 
Secretaria-Geral do Ministério da Educação 
Av. 5 de Outubro, 107 
1000 LISBOA 
Tel:+351 21 793 13 31 
Fax:+351 21 796 41 19 
E-mail:cirep@min-edu.pt 
Website:http://www.sg.min-edu.pt (10/08/2007)
 
Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) 
Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro, 4 
1649-007 LISBOA 
Tel:+351 21 711 50 00 
Fax:+351 21 716 15 95 
E-mail:sef@sef.pt 
Website:http://www.sef.pt (10/08/2007)
 
UMIC - Agência para a Sociedade do Conhecimento, I.P. 
Tagus Park   Edifício Inovação I, sala 124 
2740-122 PORTO SALVO 
Tel:+351 21 391 84 00 
Fax:+351 21 391 84 48 
E-mail:umic@umic.pt 
Website:http://www.umic.pt (10/08/2007)
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