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ESTATUTOS DO CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO 

DIOGO DIAS MELGAZ / ESCOLA PROFISSIONAL DE CUBA 

CAPITULO I 

Disposições gerais 

 

ARTIGO PRIMEIRO 

Denominação 

 O Centro de Estudos e Formação Diogo Dias Melgaz/Escola 

Profissional tem abreviadamente esta designação: E.P.C. 

 

ARTIGO SEGUNDO 

Natureza 

 

A E.P.C. é um estabelecimento privado de ensino, propriedade do 

Centro de Estudos e Formação Profissional Diogo Dias Melgaz, 

Unipessoal, Lda., adiante designado por CEFPDDM, pessoa coletiva 

nº 508581303, matriculada na Conservatória do registo Comercial de 

Cuba. 

ARTIGO TERCEIRO 

Regime 

 

A E.P.C. goza de autonomia no exercício das suas atividades 

culturais, cientificas, tecnológicas e pedagógicas e rege-se pelas 

disposições de direito aplicáveis. 

 



 

3 

 

 

ARTIGO QUARTO 

Duração 

A Escola tem duração por tempo indeterminado.  

ARTIGO QUINTO 

Sede 

Um – A E.P.C. tem a sua sede em Cuba, na Alameda Bento de Jesus 

Caraça. 

Dois - A E.P.C. pode abrir estabelecimentos de ensino e formações 

que se mostrem necessários ao desenvolvimento da sua atividade e 

formação, em observância das disposições legais vigentes.  

 

ARTIGO SEXTO 

Tutela 

A E.P.C. está sujeita à tutela do Ministério da Educação e Ciência. 

 

ARTIGO SÉTIMO 

Objetivos 

São objetivos da E.P.C.: 

a) Contribuir para a formação integral dos jovens, 

proporcionando-lhes, designadamente, preparação adequada 

para um exercício profissional qualificado. 

b) Desenvolver, mediante modalidades alternativas às do 

ensino regular, os mecanismos de aproximação entre a 

Escola e o mundo do trabalho. 
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c) Facultar aos formandos contactos com o mundo do trabalho 

e experiência profissional, preparando-os para uma 

adequada inserção socioprofissional. 

d) Promover, conjuntamente com outros agentes e instituições 

locais, a concretização de um projecto de formação de 

recursos humanos qualificados que possa responder às 

necessidades de desenvolvimento integrado do país, 

designadamente a nível regional. 

e) Proporcionar aos formandos uma sólida formação, 

capacitando-os para o ingresso na vida ativa ou para o 

prosseguimento dos estudos. 

f) Contribuir para o desenvolvimento social, económico e 

cultural da comunidade, da região e do país. 

g) Proporcionar à comunidade regional ofertas formativas 

modulares, por forma a garantir a actualização e qualificação 

da população assim como o enriquecimento cultural, 

inovação e renovação de conhecimentos e experiências. 

h) Garantir a contextualização da oferta formativa modular de 

acordo com os interesses das pessoas e as potencialidades da 

região. 

i) Fazer uma adequada gestão de recursos humanos em termos 

de prestação formativa.  

j) Gerir de forma adequada os recursos físicos, materiais e 

didáticos existentes na E.P.C. de forma a assegurar uma 

formação de qualidade sustentável. 
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k) Proporcionar a toda a comunidade oportunidade de 

formação pró-ativa, designadamente, com a criação da 

Universidade Sénior de Cuba. 

l) Possibilitar a oferta de espaços físicos e respetivos materiais, 

a outras entidades, para que possam ministrar formação 

modular à respetiva comunidade.        

 

ARTIGO OITAVO 

Cursos 

Um – A E.P.C. ministra os Cursos Profissionais que lhe forem 

autorizados pelos serviços competentes do Ministério da Educação e 

Ciência, designadamente, os a seguir mencionados para os quais já 

tem autorização prévia de funcionamento: 

a) Técnico de Instalações Elétricas; 

b) Técnico de Eletrónica, Automação e Comando; 

c) Técnico de Eletrónica e Telecomunicações; 

d) Operador de Eletricidade;  

e) Técnico de Comunicação, Marketing, Relações Públicas 

e Publicidade;  

f) Técnico de Gás; 

g) Técnico de manutenção Industrial e Eletromecânica; 

h) Técnico de Design Gráfico;  

i) Técnico de Design de Interiores e Exteriores  

j) Técnico de Fotografia;  

k) Técnico de Apoio à Infância;  
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l) Técnico de Apoio Psicossocial; 

m) Técnico de Receção; 

n) Técnico de Multimédia; 

o) Técnico de Audiovisuais; 

p)  Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos; 

q) Técnico de Informática de Gestão; 

r) Técnico de Energias Renováveis; 

s) Técnico de Auxiliar de Saúde; 

t) Técnico de Higiene e Segurança do Trabalho e 

Ambiente; 

u) Técnico de Desporto. 

 

Dois –A E.P.C. pode, também, ministrar de acordo com a Portaria nº 

292- A/2012 de 26 de setembro: 

Cursos de Educação e Formação- CEF, tipo II e Tipo III e Tipo IV, 

que de acordo com o Despacho Conjunto nº 453 de 2004 de 27 de 

julho, “visam de forma sistemática  a promoção do sucesso escolar 

bem como a prevenção dos diferentes  tipos de abandono escolar, 

designadamente o desqualificado.” 

a) Cursos de Formação Modular, com duração de 50 a 

250 horas em horário diurno e/ou pós-laboral.  

Três - A criação de novos cursos ou a sua extinção é processada de 

acordo com a legislação aplicável. 

 

ARTIGO NONO 

Regime de Acesso  

Um – Têm acesso nas diferentes ofertas formativas possíveis de 

ministrar na E.P.C. os candidatos que:  
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      a) Tenham pelo menos 15 anos de idade completados até 31 de 

dezembro do ano Escolar em que iniciam o curso de Educação 

Formação ou os   que concluíram o 3º ciclo do Ensino Básico ou 

equivalente, ou que, tendo frequentado o Ensino Secundário, e  

pretendam reorientar o seu percurso Escolar para uma oferta 

educativa mais técnica, designadamente aqueles que se 

encontrem em risco de abandono Escolar ou que se encontrem 

em situação de insucesso Escolar.  

b) Tenham concluído o 9º ano de Escolaridade no Ensino 

Regular, ou num Curso Vocacional de tipo IV ou num CEF, com 

idade inferior a 20 anos; 

c) Tenham o perfil indicado para a formação a realizar em 

ações para adultos que pretendam elevar o nível de qualificação 

profissional, ou proceder a uma ação de reciclagem e 

reconversão profissional. 

d) Sendo adultos pretendam elevar o seu nível de Escolaridade e 

qualificação profissional, em regime pós-laboral. 

 

Dois – A inscrição e matrícula são efetuadas mediante preenchimento 

de um impresso próprio criado pela E.P.C. 

 

Três – No ato da matrícula nos cursos profissionais, é celebrado um 

Contrato Pedagógico entre a E.P.C. e o formando, caso este já tenha 

atingido a maioridade, ou entre a E.P.C. e o encarregado de educação, 

se o formando for menor.  
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Quatro – O contrato é formalizado em impresso próprio criado pela 

E.P.C. do qual devem constar os objetivos de formação, direitos e 

deveres de ambas as partes e a assinatura das partes.   

      

ARTIGO DÉCIMO 

Estrutura Curricular 

Os cursos ministrados na E.P.C. adoptam estruturas curriculares e 

programas diferenciados de acordo com o nível de Escolaridade e de 

qualificação profissional a que correspondem, visando atingir os 

objetivos previstos no presente estatuto.  

 

ARTIGO DÉCIMO PRIMEIRO 

Organização da Formação 

Um – Os cursos ministrados são organizados em módulos de duração 

variável, combináveis entre si, segundo níveis de Escolaridade e de 

qualificação profissional progressivamente mais elevados. 

Dois – Todos os cursos incluem no seu programa componentes de 

formação científica, sociocultural e técnica, prática e tecnológica, ou 

artística, em proporção e combinação variáveis, consoante os níveis 

de qualificação pretendidos e salvaguardando sempre a sua 

flexibilidade, coerência e polivalência.  

Três – A formação é desenvolvida em parceria com empresas e 

centros de formação locais que proporcionam a realização de estágios 

e /ou experiências de trabalho.   

Quatro – Os cursos profissionais têm a duração de três anos letivos, 

correspondentes a um mínimo de 3200 horas de formação e outros 
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cursos vocacionais com duração mínima de um ano letivo 

correspondente a 1100 horas. 

 

Quinto – Os planos de estudo incluem:  

a) Componente de formação sociocultural, comum a 

todos os cursos; 

b) Componente de formação científica; 

c) Componente de formação técnica prática e 

tecnológica, variáveis consoante os cursos e cuja 

carga horária curricular não deve ultrapassar 50% do 

total estabelecido nos planos de estudo. 

Sexto – As formações modulares devem incluir os conteúdos 

respeitantes a cada curso, mas também as línguas estrangeiras, as 

tecnologias informáticas, apoio à família e à comunidade, culinária, 

artesanato/costura, floricultura, entre outras.  

 

ARTIGO DÉCIMO SEGUNDO 

Avaliação 

Um – O sistema de avaliação dos conhecimentos a adoptar deve ser 

referente às aprendizagens dos formandos, tendo em conta os 

princípios da organização modular, concluindo-se obrigatoriamente 

pela prestação de uma prova de aptidão profissional. 

 

Dois – O sistema e os critérios gerais de avaliação, bem como a 

natureza da prova prevista no número anterior e a composição do 
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respetivo júri, são definidos por Portaria do Ministério da Educação e 

Ciência. 

Três - Nos Cursos de Educação formação - CEF a avaliação incide 

conforme consignado nos Pontos nº 1, 2 e 3 do Artigo 13º do 

Despacho conjunto Nº 453 /2004 de 27 de julho. 

Quatro – O sistema de avaliação modular ou das UFCD’s deve ser 

formativo, face ao acompanhamento diário do trabalho do formando e 

sumativa, com recurso a testes e/ou trabalhos individuais ou de grupo.   

 

ARTIGO DÉCIMO TERCEIRO 

Certificação  

Um – O sistema de certificação é sempre efetuado de acordo com a 

legislação em vigor. 

Dois – A emissão de certificados e diplomas de aproveitamento e 

habilitações é efetuada pela E.P.C., por delegação de competências do 

CEFPDDM, nos termos da lei.  

Três – Emissão de certificados de frequência ou conclusão com 

menção e valores que variam de acordo com o estabelecido pela 

entidade responsável – ANQEP. 

 

ARTIGO DÉCIMO QUARTO 

Acesso ao Ensino Superior 

Aos titulares de diplomas de nível IV de qualificação profissional 

com equivalência ao 12º ano de Escolaridade é garantido o acesso ao 

ensino superior de acordo com os termos definidos na legislação 

atualmente aplicável.  
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ARTIGO DÉCIMO QUINTO 

Seleção de Pessoal Docente 

Um – A selecção de pessoal docente rege-se pelo princípio da 

adequação dos perfis dos candidatos às exigências profissionais 

previamente definidas.  

Dois – Para a docência da componente da formação técnica deve ser 

dada preferência a docentes e/ou formadores que tenham uma 

experiência profissional ou empresarial efetiva e que possuam o 

Certificado de Competências Pedagógicas atualizado. 

Três – Para a docência das componentes de formação sociocultural e 

científica, os professores devem possuir as habilitações legalmente 

exigidas para os graus correspondentes do ensino secundário regular e 

de acordo com os seus grupos de recrutamento. Em caso de 

rentabilização de recursos humanos e nos casos em que não exista 

grupo de recrutamento constituído, poderão lecionar os docentes com 

habilitação para a docência e profissionalização a que se referem os 

pontos nºs 3 e 4 do Artigo 30º Decreto –lei nº 92/2014 de 20 de 

junho.  

ARTIGO DÉCIMO SEXTO 

Plano Anual de Atividades  

 

Compete à Direção da Escola elaborar o Plano Anual de Atividades.  
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ARTIGO DÉCIMO SETIMO 

Financiamento 

Um – O CEFPDDM, através do programa de Gestão e Financiamento 

responsável pelo financiamento destes cursos disponibiliza 

anualmente para a E.P.C. os financiamentos necessários para o 

funcionamento dos cursos aprovados.  

Dois – Durante o mês de novembro de cada ano, a E.P.C. elabora um 

Plano de Atividades e orçamento para o ano seguinte e apresenta-o ao 

Gestor do CEFPDDM para homologação. 

Três – A EPC, elaboram um Relatório de Atividades bimensal que 

envia para apreciação do Gestor do CEFPDDM e conhecimento da 

Assembleia Municipal.  

 

ARTIGO DÉCIMO OITAVO 

Auditorias 

O Ministério da Educação e Ciência e outros órgãos da Administração 

Pública, através dos seus serviços competentes, sempre que 

considerem necessário, efectuam auditorias a fim de verificar as 

condições culturais, cientificas, tecnológicas e pedagógicas da Escola. 
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CAPITULO II 

 

ESTRUTURA ORGÂNICA 

 

ARTIGO DÉCIMO NONO 

 

Órgãos 

 

1 - A Estrutura Orgânica da E.P.C. de acordo com os Artigos 24º e 

25º do Decreto Lei nº92/2014 de 20 de junho compreende os 

seguintes órgãos: 

   a) - Entidade Proprietária  

       b) - Conselho de Direção; 

c) - Conselho Pedagógico; 

d) - Estruturas de Orientação Educativa: 

        e) - Conselho de Turma (Cursos Profissionais e Cursos de 

Educação e Formação); 

f) - Conselho Consultivo. 

 

Entidade Proprietária 

ARTIGO VIGÉSIMO 

Competências 

 

1 – Compete à entidade proprietária, através do seu gerente, para além 

de outras que lhe sejam atribuídas por lei ou pelos presentes 

Estatutos: 
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          a) - Representar a E.P.C. junto do Ministério da Educação em 

todos os assuntos de natureza administrativa e financeira;  

b) - Dotar a Escola de Estatutos; 

 c) - Assegurar a Gestão administrativa da Escola; 

 d) - Garantir apoio jurídico sempre que se manifeste essa 

necessidade; 

 e) - Assegurar os recursos financeiros indispensáveis ao 

funcionamento da Escola e proceder à sua gestão económica e 

financeira, articulando e/ou dando sempre conhecimento ao 

Presidente do Conselho de Direção; 

f) - Apresentar e aprovar no início de cada ano civil um Relatório das 

Atividades e contas do exercício anterior;  

 g) - Adotar anualmente os seguintes instrumentos de gestão:  

 h) - Balanço provisional; 

 i) - Demonstração de resultados provisionais;  

 j) - Mapa de origem e aplicação de fundo. 

             l) - Responder pela correta aplicação dos apoios financeiros 

concedidos sempre em coadjuvação com o corpo diretivo da E.P.C.; 

 m) - Garantir a instrumentalidade dos meios administrativos e 

financeiros face aos objetivos educativos e pedagógicos; 

 n) -  prestar as informações que o Ministério da Educação 

solicitar, conforme previsto no na Alínea e) do Artigo 21º do Decreto 

–Lei nº 92/2014 de 20 de junho; 

 o) - Incentivar a participação dos vários setores da comunidade 

escolar e local na atividade da Escola, de acordo com este 
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Regulamento Interno, Projeto Educativo e Plano Anual de Atividades 

da Escola; 

 p) - Criar e assegurar as condições necessárias ao normal 

funcionamento da Escola em termos logísticos e de segurança, 

qualidade e adequação dos equipamentos e das estruturas físicas;  

 q) - Contratar o pessoal que presta serviço na instituição em 

articulação direta com o Presidente do Conselho de Direção, 

garantindo a o previsto no Artigo 30º e 31º e 32º do Decreto –Lei nº 

92/2014 de 20 de junho; 

 r) - Representar a Escola em juízo e fora dele.  

 

2 – O exercício das competências das alíneas b) e c) do nº1, são 

orientadas pelo Presidente do Conselho de Direção que por sua vez 

informará o Gerente da Entidade Proprietária. 

 

Conselho de Direção  

 

ARTIGO VIGÉSIMO PRIMEIRO 

Constituição  

 

1 – O Conselho de Direção é constituído por três membros:  

       a) - Presidente do Conselho de Direção;  

b) - Diretor Pedagógico (no caso de escola sem polos ou 

delegações) ou Presidente do Conselho de Direção Pedagógica 

(no caso de escola com polos ou delegações); 
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c) Gerente da Entidade Proprietária ou um representante legal da 

mesma e /ou Gestor Administrativo / Financeiro; 

2 – A Presidência do Conselho de Direção e o cargo de Presidente da 

Direção Pedagógica ou de Diretor Pedagógico podem ser acumulados 

desde que previsto no Regime Jurídico das Escolas Profissionais 

Privadas (Decreto–Lei nº 92/2014 de 20 de junho), não se verificando 

quaisquer incompatibilidades;  

3 – Estes membros são designados pela gerência do CEFPDDM e 

exercem as suas funções por um período de 4 anos, podendo ser 

reconduzidos desde que não se verifique prejuízo para o CEFPDDM 

ou para os membros. 

1 – A entidade proprietária pode, igualmente, proceder à 

substituição dos membros por si designados, acautelando as 

situações de eventuais   prejuízos para a instituição e para os 

membros, assim como assegurar que não põe em risco para 

ambos a sustentabilidade económica ou o equilíbrio 

institucional. 

 

ARTIGO VIGÉSIMO SEGUNDO 

 

Atribuições e Competências do Conselho de Direção 

 

1 - O Conselho de Direção tem as seguintes competências: 

a) - Assegurar a gestão administrativa da Escola, 

nomeadamente garantindo a conservação do registo de atos 

de matrícula e inscrição dos alunos e dos documentos de 
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registo das atas de avaliação, promovendo e controlando a 

emissão de certificados e diplomas de aproveitamento e 

habilitações e ainda a qualidade dos processos e respetivos 

resultados;  

b)  - Representar a Escola junto do Ministério da Educação e 

Ciência em todos os assuntos de natureza pedagógica; 

 b) - Aprovar o plano de atividades letivas, extralectivas e de 

desenvolvimento e integração na comunidade; 

 c) -  Aprovar o Projeto de Educativo da Escola- PEE; 

 d) - Garantir a qualidade dos processos de funcionamento da 

Escola; 

 f) - Proporcionar as condições organizativas e pedagógicas que 

facilitem o sucesso educativo dos formandos;  

 g) - Desenvolver iniciativas que integrem a E.P.C. no meio 

social cultural e empresarial, garantindo aulas de campo e visitas de 

estudo de modo a complementar ou trabalhar os conteúdos teóricos 

das diferentes disciplinas ou módulos acordo com os diferentes 

cursos;  

 h) - Garantir a realização da Formação em Contexto de 

Trabalho /Estágios;  

 i) - Promover a integração e a realização pessoal e profissional 

dos formandos;  

 j) - Aprovar o Plano Anual de Atividades; 

 k) - Adotar metodologias de avaliação dos processos de 

funcionamento;  
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 l) - Aprovar as propostas apresentadas pelos restantes órgãos da 

Escola;  

 m) - Assegurar a permanência de pelo menos, um dos seus 

elementos no decurso das atividades letivas e extra- letivas;  

 n) - Elaborar em articulação com o Gestor da Entidade 

Proprietária ou quem legalmente o represente e com o Departamento 

ou Serviços Administrativos Financeiros em cada ano, o plano 

financeiro plurianual atualizado e que deve traduzir a estratégia a 

adotar a médio prazo.  

 

ARTIGO VIGÉSIMO TERCEIRO 

Funcionamento 

O Conselho de Direção é convocado pelo Presidente do Conselho de 

Direção Pedagógica e deverá reunir, ordinariamente, uma vez por 

período e, extraordinariamente, sempre que seja necessário. 

 

 

CONSELHO PEDAGÓGICO 

 

 ARTIGO VIGÉSIMO QUARTO 

Definição 
 

1 - O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e orientação 

educativa da Escola, nomeadamente nos domínios pedagógico-

didático, de orientação e acompanhamento dos alunos.  
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Constituição 

 

     1 – O Conselho Pedagógico é constituído pelos seguintes 

membros:  

 a) – Presidente do Conselho de Direção Pedagógica, ou Diretor 

Pedagógico que preside a este Conselho;  

 b) - O Presidente do Conselho de Direção; 

 c) Orientadores Educativos ou Diretores de Turma de cada 

curso; 

 d) -  Diretores de cada curso; 

 e)- Psicólogo do GTPP ; 

 f) - Gerente da CEFPDDM ou seu representante (sempre que 

este considere pertinente e/ ou o Presidente do Conselho de Direção 

Pedagógica ou Diretor Pedagógico o solicite); 

 g) - Responsável dos Assistentes Educativos e Técnicos. 

             h) Representante da Associação de Pais da EPC sempre que  

exista; 

i) Representante da Associação de Estudantes da EPC, quando se 

verifique necessidade.  

2- O Assessor /ra do Diretor Pedagógico ou do Presidente da Direção 

substituirá este em todas as faltas e impedimentos; 

      3 – Os membros deste Conselho exercem funções durante um ano.   
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ARTIGO VIGÉSIMO QUINTO 

Competências 

 

       1 – O Conselho Pedagógico tem as seguintes competências:  

 a) - Organizar anualmente a oferta dos cursos e demais 

atividades de formação e certificar os conhecimentos adquiridos;  

 b) - Conceber e formular, sob orientação da entidade 

proprietária e do Presidente da Direção Pedagógica ou diretor 

Pedagógico, o Projeto Educativo da E.P.C., 

 c) Adotar os métodos necessários à sua realização, assegurar e 

controlar a avaliação de conhecimentos dos formandos e realizar 

práticas de inovação pedagógica;  

  

 d) - Planificar as atividades curriculares;  

 e) - Promover o cumprimento dos planos e programas de 

estudo;  

 f) - Garantir a qualidade de ensino, designadamente, através de:  

a. Apresentação de propostas de criação de melhores 

condições de funcionamento organizativo e pedagógico;  

b. Avaliação da qualidade e aprendizagem mediante 

metodologias e critérios pré-definidos e negociados com 

toda a comunidade escolar;  

c. Apresentação de estudos e propostas tendentes a 

melhorar a qualidade da formação. 

 g) - Zelar pelo cumprimento dos direitos e deveres dos 

professores, técnico/ formadores e formandos;  
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 2 – Com vista ao desenvolvimento destas competências, este 

Conselho pode propor, para aprovação do Conselho de Direção, a 

criação de órgãos intermédios, tais como assessorias, e suas 

competências.   

ARTIGO VIGÉSIMO SEXTO 

 

Funcionamento 
 

1 - O Conselho Pedagógico reúne, de forma ordinária, 

mensalmente, na quarta quinta - feira e, extraordinariamente, sempre 

que seja necessário e quando convocado pelo Presidente do Conselho 

de Direção e/ou pelo Presidente do Conselho de Direção pedagógica 

ou Diretor Pedagógico. 

 

 CAPÍTULO III 

 

CONSELHO CONSULTIVO 

ARTIGO VIGÉSIMO SÉTIMO 

 

Constituição 

O Conselho Consultivo é constituído pelos seguintes membros: 

a) O Presidente da Câmara Municipal de Cuba e/ou Gerente do 

CEFDDM;  

b) Representante do Pelouro da Educação e Cultura da CMC; 

c) O Presidente da Assembleia Municipal de Cuba;  

d) Os Presidentes das Juntas de Freguesia do Concelho de Cuba; 

e) Os membros do Conselho de Direção;  

f) Dois membros do Conselho Pedagógico;  
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g) Os Padrinhos ou mentores dos ciclos formativos e dos cursos; 

h)  Representantes das atividades económicas, culturais e sociais 

mais representativas da região, bem como das entidades civis, 

com influência e destaque a nível cultural e /ou social no 

concelho ou a região;   

i) Colaboradores e parceiros diretos da EPC; 

j) Representantes dos alunos; 

k) Representante dosa Pais dos alunos menores de dezoito anos. 

 

ARTIGO VIGÉSIMO OITAVO 

 

Competências 

 

1 - Compete ao Conselho Consultivo:  

a) Promover a interação entre a Escola e a comunidade;  

b) Propor e planificar formas de ação junto dos pais e 

encarregados de educação, instituições, empresas e 

associações;  

c) Emitir pareceres sobre:  

a. Projeto Educativo da Escola;  

b. Planos de atividades da Escola;  

c. Pertinência e validade dos cursos existentes;  

d.  Estratégias para a sustentabilidade da Escola e 

criação de novos cursos. 
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ARTIGO TRIGÉSIMO  

 

Funcionamento 

 

1 – O Conselho Consultivo reúne, ordinariamente uma durante o ano 

letivo e, extraordinariamente, sempre que seja necessário. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ESTRUTURAS DE ORIENTAÇÃO EDUCATIVA  

 

CONSELHO DE TURMA  

ARTIGO TRIGÉSIMO PRIMEIRO 

Constituição 

O Conselho de turma é constituído pelo Diretor de Curso, pelo 

Orientador Educativo e por todos os professores da turma.  

 

ARTIGO TRIGÉSIMO SEGUNDO 

Competências 

Um - Compete ao Conselho de Turma, sob presidência do Orientador 

Educativo ou Diretor de Turma: 

a) Realizar a avaliação periódica dos alunos e definir estratégias 

de atuação no âmbito da assiduidade, comportamento e 

aproveitamento destes; 



 

24 

 

b) Analisar problemas de integração dos alunos na Escola e no 

trabalho Escolar, bem como as relações entre professores e 

alunos, propondo as soluções que julgar mais adequadas; 

c) Colaborar nas acções que favorecem a inter-relação da Escola 

com o meio;  

d) Apreciar e decidir sobre questões de natureza disciplinar 

referentes aos alunos que fazem parte da turma.  

Dois - Compete ao Conselho de Turma, sob presidência do Diretor de 

Curso ou Coordenador de Curso: 

a) Definir a participação do curso na elaboração do projeto 

educativo e no plano de atividades da Escola;  

b) Cooperar na preparação e implementação a nível de curso 

das medidas definidas pelo Conselho Pedagógico;  

c) Colaborar na inventariação das necessidades do equipamento 

e meios didáticos;  

d) Elaborar estudos, pareceres ou recomendações e apresentar 

ao Conselho Pedagógico, nomeadamente, no que se refere a 

programas, organização curricular e critérios de avaliação.  

 

ARTIGO TRIGÉSIMO TERCEIRO 

Funcionamento  

 

Um – O Conselho de Turma reúne, ordinariamente, no início de cada 

ano letivo por convocatória do Diretor de Curso e nos períodos 

definidos para avaliação do rendimento Escolar dos alunos por 

convocatória do Orientador Educativo. 
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Dois – Quando uma turma é constituída por dois cursos (turma 

agregada), será presidida pelos dois Diretores de Curso, devendo na 

ata ficar bem explicito os assuntos tratados e resoluções tomadas para 

cada curso. 

Três – Este Conselho reúne, extraordinariamente, sempre que 

quaisquer assuntos de natureza disciplinar ou de orgânica do Curso o 

justifiquem e o Orientador Educativo ou Diretor de Curso o decidam 

ouvido o Presidente da Direção Pedagógica.   

 

 

CAPITULO V 

 

Disposições Finais 

 

ARTIGO TRIGÉSIMO QUARTO 

Financiamento Público 

A E.P.C. pode candidatar-se a comparticipação pública nas despesas 

inerentes aos cursos profissionais que organize, nos termos previstos 

no Regime Jurídico das Escolas Profissionais. 

 

 

ARTIGO TRIGÉSIMO QUINTO 

Outros Apoios Públicos 

 O CEFPDDM / E.P.C. pode beneficiar, igualmente, das condições 

especiais de acesso a subsídios a fundo perdido e linhas de crédito 



 

26 

 

bonificadas com vista à aquisição, construção e equipamento dos 

estabelecimentos onde funciona.   

 

ARTIGO TRIGÉSIMO SEXTO 

Bens Objeto de Financiamento Público 

 

Um – A Alienação do património adquirido, total ou parcialmente, 

através de financiamento público carece de autorização prévia do 

Ministério da Educação e Ciência.  

Dois – Caso se verifique a extinção da atividade desenvolvida na 

E.P.C. reverte para o Estado o valor correspondente ao financiamento 

público.  

ARTIGO TRIGÉSIMO SÉTIMO 

Património  

 

Um – O património da E.P.C. é constituído por todos os bens móveis 

e imóveis que adquira em função do exercício da sua atividade.  

Dois – A E.P.C. pode adquirir, a qualquer título, bem como alienar ou 

onerar quaisquer bens, móveis ou imóveis, através dos seus legítimos 

representantes.  
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ARTIGO TRIGÉSIMO OITAVO 

Receitas  

 

Constituem receitas da E.P.C. :  

a) Os subsídios que recebem do Estado ou de qualquer entidade 

pública ou privada;  

b) Os  eventuais rendimentos de bens e capitais próprios; 

c) Os eventuais rendimentos provenientes das propinas e 

matrículas; 

d) Outras receitas provenientes de donativos ou serviços prestados 

a outrem.    

 

ARTIGO TRIGÉSIMO NONO 

Representação  

 

A E.P.C. obriga-se pelas assinaturas conjuntas do Presidente da 

Entidade Proprietária e do Presidente do Conselho de Direção 

Pedagógica ou Diretor Pedagógico.  

 

ARTIGO QUADRAGÉSIMO  

Controlo de Qualidade dos Processos de Funcionamento 

 

Um – O Conselho de Direção da E.P.C. obriga-se a apresentar, 

regularmente e sempre que lhe seja solicitado pelo Ministério da 

Educação e Ciência ou outros órgão da Administração Pública, os 
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instrumentos e metodologias por esta adoptados para o controlo dos 

processos de funcionamento. 

Dois – É de  competência da Inspeção Geral da Educação zelar pelo 

normal funcionamento da E.P.C. e proceder a auditorias, de acordo 

com o disposto no Regime Jurídico das Escolas Profissionais. 

 

 

ARTIGO QUADRAGÉSIMO PRIMEIRO 

Alteração aos Estatutos 

 

Um – O Ministério da Educação e Ciência pode propor as necessárias 

alterações aos presentes estatutos, as quais uma vez aprovadas passam 

a fazer parte integrante dos mesmos.  

Dois – A alteração dos Estatutos da Escola é da competência do/da 

Entidade Proprietária e do Presidente do Conselho de Direção, que 

remeterão a proposta de alteração à Câmara Municipal para aprovação 

e à Assembleia Municipal para conhecimento. 

Três - Qualquer alteração não pode prejudicar o bom funcionamento 

do respetivo ano letivo.   

 

ARTIGO QUADRAGÉSIMO SEGUNDO 

Encerramento 

 

Em caso de grave incumprimento dos presentes estatutos ou sempre 

que o funcionamento do CEFPDDM /E.P.C. decorra em condições de 

manifesta degradação pedagógica comprovada pelos serviços de 
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inspeção do Ministério da Educação e Ciência, este ministério pode 

decidir, através de despacho fundamentado, o encerramento 

compulsivo da Escola. 

 

ARTIGO QUADRAGÉSIMO TERCEIRO 

Direito aplicável 

Os casos omissos dos presentes estatutos são regulados pelo regime 

jurídico das Escolas profissionais e demais legislações aplicáveis. 

 

Atualização de acordo com a legislação em vigor 

 

30 de outubro de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


