
 

 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 
UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 

 

  
 
 
 

A Gestão da Informação na 
Administração das Escolas Públicas  

Uma Arquitetura Moderna de Sistemas de 
Informação na Gestão da Escola 

 
Nome: Fernando Manuel Liberato de Resende 
 
Orientador: Professora Doutora Maria Helena Monteiro 

 

 
 

Trabalho de Projeto para obtenção de grau de Mestre  

em MPA – Administração Pública 

Lisboa 

2012 





 

I 
 

Índice 
Índice de Figuras ........................................................................................................................ II 

Índice de Quadros ...................................................................................................................... II 

Listagem de Termos e Abreviaturas ....................................................................................... III 

Agradecimentos ......................................................................................................................... IV 

Resumo ........................................................................................................................................ V 

Palavras-chave .......................................................................................................................... VI 

Abstract ...................................................................................................................................... VII 

Key Words ................................................................................................................................ VIII 

1 - Introdução .............................................................................................................................. 1 

2 - Revisão da Literatura ........................................................................................................... 3 

2.1 - Escola Pública ............................................................................................................... 3 

2.2 - Administração e Administração Pública .................................................................... 3 

2.3 - Administração da Escola Pública ................................................................................ 4 

2.3.1 - Orgânica da Escola, suas atribuições/ competências ...................................... 4 

2.3.2 - Deveres / Funções dos Professores ................................................................... 8 

2.4 - Da Sociedade da Informação à Sociedade em Rede ........................................... 12 

2.5 - Sistemas de Informação ............................................................................................. 14 

2.6 - Modelos de SI/TI nas Organizações ........................................................................ 15 

2.7 - Arquitetura de Sistemas de Informação .................................................................. 17 

3 - Metodologia ......................................................................................................................... 23 

3.1- Apresentação do problema ......................................................................................... 23 

3.2 - Justificação do Método de Investigação .................................................................. 24 

3.3 – Justificação da opção pelas Escolas e Entrevistados selecionados .................. 27 

4 - Recolha de Informação e Análise de Resultados .......................................................... 28 

5 - A Gestão da Informação na Administração das Escolas Públicas - Uma Arquitetura 

moderna de Sistemas de Informação na Gestão da Escola ............................................. 38 

5.1 - Alguns dados históricos.............................................................................................. 38 

5.2 - A atualidade ................................................................................................................. 40 

5.3 - Proposta de uma Nova Arquitetura de Sistemas de Informação ......................... 42 

5.3.1 - Porquê? ................................................................................................................. 42 

5.3.2 - As Bases da Proposta ......................................................................................... 46 

5.3.3 - Sistema Integrador de Informação .................................................................... 47 



II 
 

5.3.4 - Constituição do Sistema ..................................................................................... 49 

5.3.5 - Arquitetura do Sistema ........................................................................................ 55 

5.3.6 - Modelo de funcionamento .................................................................................. 57 

6 – Considerações Finais ........................................................................................................ 62 

6.1 - Conclusões ................................................................................................................... 62 

6.2 - Limitações e constrangimentos da investigação .................................................... 65 

6.3 - Sugestões para futuras investigações ..................................................................... 65 

Bibliografia ................................................................................................................................. 66 

Anexos ....................................................................................................................................... 69 

1 - Programas informáticos certificados pela tutela ............................................................ 70 

2 - Carta tipo, enviada aos diretores da escolas ................................................................. 72 

3 - Perguntas para Entrevista ................................................................................................. 73 

4 - Transcrição das Entrevistas .............................................................................................. 77 

5 - Anexos Legislação Utilizada ............................................................................................. 96 

 

Índice de Figuras 
 

Fig. 1 Orgânica da Escola ......................................................................................................... 5 

Fig. 2 Sistemas de Planeamento, Controle e Operacionais .............................................. 16 

Fig. 3 Exemplo de um modelo de arquitetura compreendendo um modelo de negócio e 

um modelo de SI (fonte: M.Cook, “Modelos de Arquitetura”, documentos de trabalho 

Glaxo Welcome Operations, 1995) (Ward & Peppard, 2002) ........................................... 18 

Fig. 4 Framework de Zachman .............................................................................................. 20 

Fig. 5 Arquitetura de Sistemas de Informação .................................................................... 22 

Fig. 6 Plano Tecnológico da Educação ................................................................................ 40 

Fig. 7 Linhas Estratégicas para a Racionalização das TIC ............................................... 48 

Fig. 8 Cadeia de Valor ............................................................................................................. 49 

Fig. 9 Sistema Integrador ........................................................................................................ 50 

Fig. 10 Nova Arquitetura ......................................................................................................... 55 

Fig. 11 Modelo de Funcionamento ........................................................................................ 60 

 

Índice de Quadros 
Quadro 1- Analogia Construção de Edifícios/Sitemas de Informação ........................................ 19 

Quadro 2 - Vantagens e desvantagens da Entrevista (Reis, 2010, p. 83) .................................... 25 

Quadro 3 - Distribuição das Perguntas pelos Objetivos .............................................................. 29 

Quadro 4 - Analise das Entrevistas, Diretores das Escolas.......................................................... 29 



 

III 
 

Listagem de Termos e Abreviaturas 
 

AE  Administração Escolar 

APDSI  Associação para a Promoção e desenvolvimento da Sociedade da In-

formação 

ASE  Ação Social Escolar 

DGRE  Departamento de Gestão de Recursos Educativos 

FCCN  Fundação para a Computação Científica Nacional 

GPTIC  Grupo de Projeto para as Tecnologias de Informação e Comunicação 

MINERVA   Meios Informáticos no Ensino Racionalização, Valorização, Atualização 

MSI   Grupo de Missão para a Sociedade de Informação 

MEC  Ministério da Educação e Ciência 

PC  Personal Computer (Computador Pessoal) 

POCP   Plano Oficial de Contabilidade Pública 

PTE   Plano Tecnológico Educação 

RCTS   Rede Ciência Tecnologia e Sociedade 

RDIS   Rede Digital de Integração de Serviços 

SGBD   Sistemas de Gestão de Base de Dados 

SI   Sistemas de Informação 

TI   Tecnologias de Informação 

TIC   Tecnologias de Informação e Comunicação 

 

  



IV 
 

Agradecimentos 
Os meus primeiros agradecimentos vão para a minha mulher e os meus filhos que 

muitas vezes se viram privados da minha companhia e me ajudaram com toda a sua 

compreensão, o seu amor e me transmitiram força para concluir este trabalho.  

Um agradecimento especial para a minha orientadora Professora Doutora Maria Hele-

na Monteiro, pela sua ajuda e grande disponibilidade demonstrada. 

Às escolas, pela colaboração prestada nas pessoas dos seus diretores e chefes dos 

serviços de administração escolar, que me abriram as portas e me receberam para 

realizar as entrevistas. 

Aos meus colegas e amigos Pedro Barradas e António Ferreira, especialmente este 

último que além de colega e amigo é também meu Diretor de Serviços e foi quem me 

incentivou a fazer este trabalho de projeto. 

Aos meus pais que, mesmo longe, me foram dando o seu apoio e incentivando a levar 

por diante esta iniciativa. 

Por fim, quero agradecer a todos os que direta ou indiretamente contribuíram para que 

este “barco” chegasse a bom porto ainda que tivesse atravessado algumas tempesta-

des pelo caminho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 
 

Resumo  
Com este estudo pretendemos efetuar uma abordagem teórica sobre a organização 

dos Sistemas de Informação das escolas públicas de ensino secundário e encontrar 

uma nova Arquitetura de Sistemas que permita melhorar resultados ao nível da efici-

ência e eficácia das atividades da Escola. 

Para dar forma ao trabalho, começamos por aquilo a que se chama Revisão da Litera-

tura. Nela damos conta da bibliografia e documentação em que nos baseámos para 

suportar o nosso trabalho. Neste capítulo, de uma forma sumária, passamos em revis-

ta as noções de Administração, Administração Pública, Escola Pública, Orgânica da 

Escola Pública, Sociedade de Informação, Sistemas e Sistemas de Informação e ainda 

a noção de Arquitetura de Sistemas. 

Segue-se o capítulo em que justificamos e explicamos a metodologia utilizada no tra-

balho de pesquisa.  

Fizemos entrevistas a responsáveis de escolas de forma a dar suporte à nossa per-

gunta que era: Que consequências trará para a administração da escola uma arquite-

tura moderna de Sistemas de Informação? Estas entrevistas permitiram-nos concluir 

que a atual arquitetura dos sistemas de informação das Escolas Públicas Portuguesas 

não satisfazem quem tem o poder de decisão. Permitiu-nos ainda validar a nossa pro-

posta de arquitetura junto dos interlocutores, que acharam que o projeto de uma arqui-

tetura que privilegie a integração e centralização de dados, permite-lhes ter acesso à 

informação de forma rápida e fiável ou seja com maior eficácia e, ainda melhor FTE 

(Full Time Equivalent) ou seja maior eficiência.  

Para podermos encontrar uma nova arquitetura de sistemas de informação temos de 

conhecer o sistema atual e também os dados fundamentais da história dos SI/TI apli-

cados à Escola desde a década de oitenta. Foi isso que fizemos nos subcapítulos que 

designámos por “5.1 Alguns dados históricos” e “5.2 A Atualidade”.  

Depois de conhecermos a realidade atual apresentamos o nosso projeto para uma 

nova arquitetura de Sistemas de Informação apoiada num novo modelo que se traduz 

na centralização e integração da informação, como aponta, aliás, a Resolução do 

Conselho de Ministros 12/2012. De uma forma resumida, todos os dados do sistema 

educativo, ficam centralizados em servidores instalados num centro de dados e, tanto 

as escolas como a tutela e até os cidadãos (alunos e encarregados de educação) po-

dem, mediante mecanismos de segurança de dados, ter acesso, utilizando um simples 

browser (navegador). 
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Abstract 
 

With this study we intend to theorize on the organization of information systems at Pub-

lic High Schools and to find out a new Systems Architecture in order to improve the 

level of efficiency and efficacy of the School activities. 

To do the work we started by doing what it calls Revision of the Literature about this 

subject and in it we name the bibliography and the documents we use to support our 

work. In this chapter, in a summary way, we review the notions of Administration, Pub-

lic Administration, Public School, Public School organization, Society of Information 

Systems, Systems and Information Systems and even the notion of Systems Architec-

ture. 

The next chapter is the one where we justify and explain the methodology we used to 

do the research. 

We did interviews with heads of schools to support our question: What impact will the 

school administration for modern architecture Information Systems? These interviews 

allowed us to conclude that the current architecture of information systems in Portu-

guese Public Schools do not satisfy who has the power of decision. Allowed us to fur-

ther validate our proposed architecture with the interlocutors, who found that the design 

of an architecture that favors the integration and centralization of data, allows them to 

access information quickly and reliably ie more efficacy and, even better FTE (Full 

Time Equivalent) or greater efficiency. 

In order to find out a new architecture for the Information Systems we must know to-

day´s system and also the basis data of the IS / IT history applied to school since the 

eighties. This is what we did in the so called "5.1 Some historical data" and “5.2 The 

Actuality”. 

With the Knowledge we have about today’s reality, we propose a solution based on a 

new model which consists of the centralization and integration of information, as it can 

be seen in the Ministers Council Resolution 12/2012. Briefly, all data on the educational 

system, are installed on servers in a centralized data center, and both schools as Min-

istry of Education and even citizens (students and parents) can, through mechanisms 

for data security, have access using a simple browser. 
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1 - Introdução 
Nas organizações atuais a gestão da informação é um facto incontornável. A eficácia e 

a eficiência de uma organização devem-se muito, nos dias de hoje, à informação de 

qualidade e à sua disponibilização em tempo útil. Sendo estes objetivos de extrema 

importância, diríamos mesmo urgentes, torna-se claro que temos de ter suportes tec-

nológicos adequados que permitam o fácil manuseamento e a fiabilidade da informa-

ção para um correto suporte à decisão, ou seja, é de extrema importância a informati-

zação dos processos de qualquer organização apesar de um dos maiores desafios 

para qualquer organização que deseje informatizar os seus processos ser vencer as 

resistências e receios que a tecnologia provoca, o que tratando-se de uma escola, 

temos verificado, é ainda mais acentuado. 

Podemos afirmar que uma adequada gestão sistémica da escola é um fator decisivo 

da sua eficácia na vida escolar. 

Num qualquer processo de informação do sistema educativo, o elemento atómico será 

sem dúvida a escola. Todavia, os serviços da tutela, com funções de regulação e ava-

liação não podem de forma alguma ficar de fora quando falamos de encontrar uma 

nova arquitetura para os sistemas de informação da escola. Nesta nova arquitetura, 

como se verá ao longo do trabalho, privilegiaremos a integração da informação de 

forma a que todos os que necessitam dela (escola ou tutela) possam ter acesso em 

qualquer altura e em tempo real. 

Para que isto aconteça é necessário que nas escolas existam sistemas que suportem 

e melhorem os procedimentos de funcionamento da sua gestão administrativa e, claro, 

pedagógica. Será então necessário aproveitar os típicos processos das diferentes 

áreas da sua gestão administrativa e pedagógica para a recolha automática da infor-

mação. 

Ao longo dos anos a tutela foi inundando as escolas com formulários, inquéritos e simi-

lares, para proceder a estatísticas e estudos aos quais a escola, com mais ou menos 

dificuldade, ia respondendo. Estas respostas são ainda hoje dadas de uma forma tra-

dicional, isto é, preenchendo formulários em papel e enviando-os para a tutela através 

de correio normal ou fax.    

Um sistema de partilha de informação transparente do processo escola, associado à 

necessidade de informação dos serviços centrais, irá certamente libertar esta organi-
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zação de um pesado processo burocrático permitindo-lhe uma verdadeira autonomia e 

integração na comunidade. 

Os mais de vinte anos de trabalho com a realidade escolar - ora em funções executi-

vas, ora em funções letivas e de coordenação bem como também o trabalho nas es-

truturas centrais do Ministério da Educação, e ainda os contactos com membros da 

direção de algumas escolas – permitiu-nos observar dificuldades várias no tratamento 

da informação devendo-se tal facto, segundo as opiniões recolhidas, a uma gestão 

deficiente da informação e a uma falta de estratégia na aquisição das tecnologias que 

poderiam melhorar os sistemas de informação das escolas. 

Com base nestas interações surgiu-nos o tema que definimos como: Sistemas e Tec-

nologias de Informação nas Escolas não Agrupadas. 

E decorrente deste tema identificámos um problema que é o da gestão inadequada, 

resultante de uma arquitetura ultrapassada dos SI, daquilo que é hoje um recurso que 

nos parece tão valioso quanto os demais, humanos, materiais ou financeiros: esse 

recurso é a informação. Na realidade a escola, e aqui entendemos por escola todos os 

seus atores, professores, alunos, funcionários, é um gerador de informações e estas 

terão de ser tratadas e geridas para assim otimizar os fluxos de informação e de co-

nhecimentos de modo a auxiliar a direção a maximizar os seus recursos.  

Este quadro conduziu-nos à seguinte questão:  

Que consequências trará para a administração da escola uma arquitetura moderna de 

Sistemas de Informação? Estas consequências poderão ser:  

a) maior eficiência (FTE - Full Time Equivalent) e maior eficácia (obtenção de 

resultados de forma mais rápida), nas atividades da escola?  

b) uma maior simplicidade na gestão do parque informático, aplicações infor-

máticas e Sistemas de Gestão de Bases de Dados (SGBD)? 

Pretende-se, com este trabalho, investigar uma forma de tornar mais ágeis os proces-

sos envolvidos nos atos de gestão e administração escolar. Pretende-se ainda que as 

soluções que se venham a propor estejam de acordo com a Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 12/2012, a qual prevê a “implementação de uma estratégia global da 

Administração Pública na área das TIC”. 
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2 - Revisão da Literatura 
Neste capítulo iremos fazer uma revisão da literatura que se situa na relação com o 

tema definido. Como este trabalho trata do estudo de uma nova proposta de um Sis-

tema de Informação para a gestão das escolas públicas, começaremos por definir os 

conceitos de Escola Pública e de Administração Pública seguindo-se o conceito de 

Sociedade da Informação e de Sistemas de Informação, com a respetiva caracteriza-

ção. 

2.1 - Escola Pública 
Da leitura da Constituição da República Portuguesa, nomeadamente do Capítulo III, 

artigos 73º (Direito à Educação e Cultura), 74.º (Ensino), 75.º (Ensino Público) e da Lei 

de Bases do Sistema Educativo, Artigo 2.º, podemos retirar a seguinte conclusão 

quanto à noção de escola pública: ”Instituição que oferece um serviço educativo à co-

munidade que é suportado pelas instâncias do Estado e que responde ao objetivo de 

concretizar o acesso à educação pelo princípio de igualdade de oportunidades”. 

2.2 - Administração e Administração Pública 
É difícil estabelecer um conceito universalmente aceite para administração. Segundo 

Marcelo Caetano, "administrar implica o manejo de recursos - dinheiro, bens ou servi-

ços - no fito de obter certas utilidades atuais ou futuras." …. “A administração compre-

enderá, pois, o conjunto de decisões e operações mediante as quais alguém procure 

prover à satisfação regular de necessidades humanas, obtendo e empregando racio-

nalmente para esse efeito os recursos adequados”. (Caetano, 1980). 

Sobre Administração Pública, escreveu Marcelo Caetano: “A Administração Pública é, 

em sentido material, o conjunto de decisões e operações mediante as quais o Estado 

e outras entidades públicas procuram, dentro das orientações gerais traçadas pela 

Política e diretamente ou mediante estímulo, coordenação e orientação das atividades 

privadas assegurar a satisfação regular das necessidades coletivas de segurança e de 

bem-estar dos indivíduos, obtendo e empregando racionalmente para esse efeito os 

recursos adequados. … No sentido orgânico a Administração Pública é um sistema de 

órgãos hierarquizados ou coordenados a que está atribuída a promoção e realização 

dos interesses coletivos por iniciativa própria, para execução de preceitos jurídicos ou 

por imposição do bem comum, e utilizando todas as técnicas adequadas à obtenção 

dos resultados visados, podendo também praticar atos jurisdicionais relacionados com 

a sua atividade fundamental.” (Caetano, 1980) 

Bilhim na obra Ciência da Administração, ao comparar administração privada com ad-

ministração pública diz: “A administração pública é uma entidade no seio da qual se 
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desenvolvem atividades administrativas, destinadas à satisfação de necessidades co-

letivas.” 

Em síntese, podemos afirmar que a administração pública pode ser entendida como 

a entidade do Estado cuja atividade se desenvolve para assegurar os interesses cole-

tivos. 

2.3 - Administração da Escola Pública 
Com base nos conceitos de escola pública e de administração pública, poderemos 

tentar encontrar uma explicação para o que se entenderá por administração da escola 

pública.  

Sendo a escola pública uma instituição que oferece um serviço à comunidade supor-

tado pelo Estado, quer dizer que a escola pública assegura a satisfação de necessida-

des coletivas (necessidades de os cidadãos adquirirem conhecimento, competências e 

enriquecimento cultural). Ora, torna-se claro que a direção e gestão desta instituição 

tem como principal objetivo o interesse público respeitando os princípios constitucio-

nais da legalidade, impessoalidade e eficiência, princípios que são também comuns à 

administração pública. Então a administração praticada numa escola pública é admi-

nistração pública. 

2.3.1 - Orgânica da Escola, suas atribuições/ competências  
É importante conhecer a orgânica da escola pois com este conhecimento podemos 

também ter uma ideia dos fluxos da informação. Para isso vamo-nos socorrer do De-

creto-Lei 75/2008 de 22 de Abril (que se junta em anexo) que estabelece as linhas 

gerais da organização escolar. Depois de uma leitura atenta do diploma, podemos 

desenhar o seguinte organigrama: 
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Fig. 1 Orgânica da Escola 

 

 

Do diploma citado anteriormente destacamos as atribuições e competências de cada 

um dos órgãos. Este conhecimento é importante para sabermos quem produz, quem 

utiliza e também que tipo de informação podemos encontrar numa escola para assim 

podermos encontrar uma nova arquitetura que responda à nossa pergunta de partida. 

Atribuições/Competências Conselho Geral 

1 - Eleger o Diretor da Escola 

2 - Aprovar 

a) Projeto Educativo 

b) Regulamento Interno 

c) Plano anual e plurianual de atividades 

d) Relatório de Contas de Gerência 

e) Propostas de Contrato de Autonomia 

3 - Definir linhas orientadoras para: 

a) Elaboração do Orçamento 
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b) Planeamento e execução das atividades da ação social escolar 

Atribuições / Competências do Diretor 

1 - Definir regime de funcionamento da Escola 

2 - Elaborar projeto de Orçamento 

3 - Distribuir Serviço Docente 

4 - Designar: 

a) Coordenadores de departamento 

b) Diretores de Turma 

5 - Planear e assegurar execução das atividades da ação social escolar 

6 - Gerir as instalações e os recursos educativos 

7 - Estabelecer protocolos e celebrar acordos com outras escolas e entidades 

8 - Proceder à seleção e recrutamento do pessoal docente 

9 - Dirigir superiormente os serviços administrativos, técnicos e técnico-pedagógicos 

10 - Representar a escola 

11 - Exercer poder hierárquico relativamente ao pessoal docente e não docente 

12 - Exercer poder disciplinar em relação aos alunos 

13 - Intervir no processo de avaliação de desempenho do pessoal docente 

14 - Proceder à avaliação de desempenho do pessoal não docente 

15 - Cumprir e fazer cumprir orientações da administração educativa 

16 - Manter informada a administração educativa sobre todas as questões relevantes 

referentes aos serviços. 

Atribuições / Competências do Conselho Pedagógico 

1 - Elaborar proposta de Projeto Educativo. 

2 - Propor a elaboração do Regulamento Interno e Plano de Atividades 

3 - Emitir parecer sobre os contratos de autonomia 
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4 - Propor e emitir parecer sobre plano de formação do pessoal docente e não docente 

5 - Definir critérios gerais sobre orientação escolar e vocacional e avaliação dos alu-

nos. 

6 - Propor a criação de áreas disciplinares ou disciplinas de conteúdo regional e local 

aos órgãos competentes 

7 - Definir princípios gerais nos domínios na articulação e diversificação curricular 

8 - Adotar os manuais escolares depois de ouvidos os departamentos curriculares 

9 - Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação 

10 - Promover e apoiar iniciativas de natureza formativa e cultural 

11 - Definir critérios gerais para elaboração de horários 

12 - Definir requisitos para contratação de pessoal docente e não docente de acordo 

com a lei 

13 - Acompanhar e avaliar a execução das suas deliberações e recomendações 

Atribuições / Competências do Conselho Administrativo 

1 - Aprovar o projeto anual de orçamento de acordo com as linhas orientadoras do 

Conselho Geral 

2 - Elaborar relatório de contas de gerência 

3 - Autorizar a realização de despesas e respetivo pagamento 

4 - Fiscalizar cobrança de receitas 

5 - Verificar legalidade da gestão financeira 

6 - Zelar pela atualização do cadastro patrimonial  
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2.3.2 - Deveres / Funções dos Professores  
É importante conhecermos o papel desempenhado pelos professores numa escola por 

serem também eles produtores e consumidores de informação. Para este efeito socor-

remo-nos dos seguintes diplomas: Decreto-Lei n.º 240/2001 de 30 de Agosto, Decreto 

Regulamentar n.º 2/2008 de 10 de Janeiro e Decreto-Lei n.º 41/2012 de 21 de Feverei-

ro, que apresentaremos em anexo.  

DEVERES 

Respeitar: 

A dignidade pessoal e as diferenças culturais dos alunos. 

A natureza confidencial da informação 

Promover: 

A formação e realização integral dos alunos estimulando o desenvolvimento e 

das suas capacidades a autonomia e a criatividade. 

O desenvolvimento do rendimento escolar dos alunos e a qualidade das apren-

dizagens de acordo com os respetivos programas 

 

Organizar: 

O processo ensino-aprendizagem, adotando estratégias de diferenciação pe-

dagógica suscetíveis de responder às necessidades individuais dos alunos 

Assegurar: 

O cumprimento integral das atividades letivas correspondentes às exigências 

do currículo nacional, dos programas e das orientações programáticas ou curri-

culares em vigor; 

Adequar: 

Os instrumentos de avaliação às exigências do currículo nacional, dos progra-

mas e das orientações programáticas ou curriculares e adotar critérios de rigor, 

isenção e objetividade na sua correção e classificação; 
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Manter: 

A disciplina e exercer a autoridade pedagógica com rigor, equidade e isenção; 

Cooperar: 

Na promoção do bem-estar dos alunos, protegendo-os de situações de violên-

cia física ou psicológica, se necessário solicitando a intervenção de pessoas e 

entidades alheias à instituição escolar; 

Colaborar 

Na prevenção e deteção de situações de risco social, se necessário participan-

do-as às entidades competentes;  

Com todos os intervenientes no processo educativo, favorecendo a criação de 

laços de cooperação e o desenvolvimento de relações de respeito e reconhe-

cimento mútuo, em especial entre docentes, alunos, encarregados de educa-

ção e pessoal não docente. 

Cumprir 

Os regulamentos, desenvolver e executar os projetos educativos e planos de 

atividades e observar as orientações dos órgãos de direção executiva e das es-

truturas de gestão pedagógica da escola; 

Atualizar e aperfeiçoar 

Os conhecimentos capacidades e competências, numa perspectiva de aprendi-

zagem ao longo da vida, de desenvolvimento pessoal e profissional e de aper-

feiçoamento do seu desempenho. 

FUNÇÕES 

Lecionar 

As disciplinas, matérias e cursos para que se encontra habilitado; 

 

Planear 

As atividades letivas dirigidas à turma; 
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Organizar 

Atividades complementares, curriculares, e extra curriculares incluídas no plano 

de atividades ou projeto educativo da escola, dentro e fora do recinto escolar; 

As atividades de enriquecimento curricular dos alunos; 

Como formando ou formador, ações de formação contínua e especializada; 

 

Preparar 

As atividades letivas; 

Como formando ou formador, ações de formação contínua e especializada; 

 

 

Conceber 

Os instrumentos de avaliação das aprendizagens; 

 

Aplicar 

 Corrigir e classificar os instrumentos de avaliação das aprendizagens; 

 

Elaborar 

 Recursos e materiais didático-pedagógicos; 

 

Promover 

Atividades complementares, curriculares, e extra curriculares incluídas no plano 

de atividades ou projeto educativo da escola, dentro e fora do recinto escolar; 

 

Participar 

No serviço de exames e reuniões de avaliação; 

Na avaliação de recursos e materiais didático-pedagógicos; 

Atividades complementares, curriculares, e extra curriculares incluídas no plano 

de atividades ou projeto educativo da escola, dentro e fora do recinto escolar; 

Nas atividades de avaliação da escola; 

Em atividades de investigação, inovação e experimentação científica e peda-

gógica;  

 

Assegurar 

As atividades de enriquecimento curricular dos alunos; 
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As atividades de apoio educativo; 

Executar 

Os planos de acompanhamento de alunos determinados pela administração 

educativa; 

 

Cooperar 

Na deteção e acompanhamento de dificuldades de aprendizagem; 

Acompanhar 

As atividades de enriquecimento curricular dos alunos; 

As aprendizagens dos alunos em colaboração com os respetivos pais e encar-

regados de educação; 

Facultar 

Orientação e aconselhamento em matéria educativa social e profissional dos 

alunos, em colaboração com os serviços especializados de orientação educati-

va; 

Orientar 

As aprendizagens dos alunos em colaboração com os respetivos pais e encar-

regados de educação; 

A prática pedagógica supervisionada a nível da escola; 

 

Desempenhar 

As atividades de coordenação administrativa e pedagógica; 
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2.4 - Da Sociedade da Informação à Sociedade em Rede 
O conceito de Sociedade da Informação surgiu dos trabalhos de Alain Touraine (1969) 

e Daniel Bell (1973) sobre as influências dos avanços tecnológicos nas relações de 

poder, identificando a informação como ponto central da sociedade contemporânea 

(Gouveia, 2004). 

A Sociedade de Informação deve ser vista, globalmente, “como uma nova forma de 

organização social, proporcionada pelas novas características da informação — cara 

de produzir, mas de reprodução muito barata, graças ao enorme desenvolvimento das 

Tecnologias de Informação e Comunicação” (Silva, 2001). 

No livro verde para a Sociedade da Informação podemos ler: “A expressão ‘Sociedade 

da Informação’ refere-se a um modo de desenvolvimento social e económico em que a 

aquisição, armazenamento, processamento, valorização, transmissão, distribuição e 

disseminação de informação conducente à criação de conhecimento e à satisfação 

das necessidades dos cidadãos e das empresas, desempenham um papel central na 

atividade económica, na criação de riqueza, na definição da qualidade de vida dos 

cidadãos e das suas práticas culturais. A sociedade da informação corresponde, por 

conseguinte, a uma sociedade cujo funcionamento recorre crescentemente a redes 

digitais de informação. Esta alteração do domínio da atividade económica e dos fato-

res determinantes do bem-estar social é resultante do desenvolvimento das novas 

tecnologias da informação, do audiovisual e das comunicações, com as suas impor-

tantes ramificações e impactos no trabalho, na educação, na ciência, na saúde, no 

lazer, nos transportes e no ambiente, entre outras.” (MSI, 1997) 

“A comunicação simbólica entre os seres humanos e o relacionamento entre estes e a 

natureza, com base na produção (e seu complemento, o consumo), experiência e po-

der, cristalizaram-se ao longo da história em territórios específicos, e assim geraram 

culturas e identidades coletivas” (Castells, A Sociedade em Rede (Volume 1), 2000, p. 

52) 

“O conhecimento humano tem como efetiva força impulsionadora da sua construção, a 

comunicação. As TIC possibilitam que esta se transmita com rapidez para todo o uni-

verso. A facilidade da difusão da informação constitui uma mais-valia para os países 

menos desenvolvidos, atualmente estes países têm acesso ao conhecimento de uma 

forma que anteriormente lhe estava vedada. Anteriormente era quase inatingível para 

a maior parte, porque o mesmo se encontrava situado em polos nos países ditos de-

senvolvidos, em espaços e tempos de difícil acesso para uma grande parte da popula-

ção mundial.” (Castells, The Rise of the Network Society, 1996) 
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“As novas tecnologias de informação estão a integrar o mundo em redes globais de 

instrumentalidade. A comunicação mediada por computadores gera uma gama enor-

me de comunidades virtuais. Mas a tendência social e política característica da década 

de 1990 era a construção da ação social e das políticas em torno de identidades pri-

márias - ou atribuídas, enraizadas na história e geografia, ou recém-construídas numa 

busca ansiosa por significado e espiritualidade. Os primeiros paços históricos das so-

ciedades informacionais parecem caracterizá-las pela preeminência da identidade co-

mo seu princípio organizacional. Por identidade entendo o processo pelo qual um ator 

social se reconhece e constrói significado principalmente com base em determinado 

atributo cultural ou conjunto de atributos, a ponto de excluir uma referência mais ampla 

a outras estruturas sociais.” (Castells, A Sociedade em Rede (Volume 1), 2000)  

“Para as sociedades se adaptarem às novas oportunidades e potencialidades emer-

gentes, é necessário: fomentar o progresso de competências institucionais para pla-

neamentos de investimentos em TIC em setores indispensáveis como a educação, a 

saúde, o governo e o comércio; executar os investimentos essenciais ao nível de re-

cursos humanos, infraestruturas essenciais e instituições; obter e adequar o conheci-

mento disponível noutros locais e desenvolver a criação de conhecimento a nível lo-

cal.” (Castells, The Rise of the Network Society, 1996) 

Diz ainda Castells in (Castells & Cardoso, A Sociedade em Rede Do Conhecimento à 

Ação Política, 2006): “O nosso mundo está em processo de transformação estrutural 

desde há duas décadas. É um processo multidimensional mas está associado à emer-

gência de um novo paradigma tecnológico, baseado nas tecnologias de comunicação 

e informação, que começaram a tomar forma nos anos 60 e que se difundirão de for-

ma desigual por todo o mundo. Nós sabemos que a tecnologia não determina a socie-

dade: é a sociedade. A sociedade é que dá forma à tecnologia de acordo com as ne-

cessidades, valores e interesses das pessoas que utilizam as tecnologias. Frequente-

mente, a sociedade emergente tem sido caracterizada como sociedade de informação 

ou sociedade do conhecimento. Eu não concordo com esta terminologia. Não porque 

conhecimento e informação não sejam centrais na nossa sociedade. Mas porque eles 

sempre o foram em todas as sociedades historicamente conhecidas. O que é novo é o 

facto de serem de base microeletrónica, através de redes tecnológicas que fornecem 

novas capacidades a uma velha forma de organização social: as redes. As redes ao 

longo da história têm constituído uma grande vantagem e um grande problema por 

oposição a outras formas de organização social. Em termos históricos as redes eram 

algo do domínio da vida privada, enquanto o mundo da produção, do podre e da guer-

ra estava ocupado por organizações grandes e verticais, como os estados, as igrejas, 



14 
 

os exércitos e as empresas que conseguiam dominar vastos polos de recursos com 

um objetivo definido por uma autoridade central. As redes de tecnologias digitais per-

mitem a existência de redes que ultrapassem os seus limites históricos. As redes de 

comunicação digital são a coluna vertebral da sociedade em rede, tal como as redes 

de potência (ou redes energéticas) eram as infraestruturas sobre as quais a sociedade 

industrial foi construída, como demonstrou Thomas Hughes” 

Como podemos constatar, Castells evolui o conceito de Sociedade da Informação para 

Sociedade em Rede isto depois de, numa primeira análise, lhe ter chamado Era da 

Informação, vejamos ainda o que diz Catellls no seu livro O Fim do Milénio Invalid 

source specified.: ”…Era da Informação, por mim chamada de sociedade em rede 

porque constituída de redes de produção, poder e experiência, que constroem a cultu-

ra da virtualidade nos fluxos globais os quais, por sua vez transcendem o tempo e o 

espaço. Nem todas as dimensões e instituições da sociedade seguem a lógica da so-

ciedade em rede, do mesmo modo que as sociedades industriais abrigaram por longo 

tempo muitas formas pré-industriais da existência humana. Mas todas as sociedades 

da Era da Informação são, sem dúvida, penetradas com diferente intensidade pela 

lógica difusa da sociedade em rede, cuja expansão dinâmica aos poucos absorve e 

supera as formas sociais preexistentes”. 

Resumindo, na Sociedade da Informação ou, como diz Castells na Sociedade em Re-

de, os cidadãos tentam aproveitar aquilo que as tecnologias lhes trazem como vanta-

joso para lhe facilitar a vida tanto no trabalho, como em casa, como no lazer. O nome 

Sociedade da Informação vem da enorme capacidade que a nossa sociedade tem de 

produzir e distribuir informação. 

2.5 - Sistemas de Informação 
O Conceito 

Antes de falarmos de Sistemas de Informação, convém determo-nos na noção de Sis-

tema. Numa consulta à (Wikipédia - Sistema, 2012) encontrámos a seguinte definição: 

“Um sistema (do grego sistemiun) é um conjunto de elementos interconectados de 

modo a formar um todo organizado.”….. “O sistema é um conjunto de órgãos funcio-

nais, componentes, entidades, partes ou elementos e as relações entre eles, a inte-

gração entre esses componentes pode se dar por fluxo de informações,…, enfim, 

ocorre comunicação entre os órgãos componentes de um sistema.” 

 Com esta noção de sistema, podemos agora partir para o conceito de Sistema de 

Informação. Vejamos o que dizem alguns autores primários: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93rg%C3%A3o_(anatomia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Componente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Entidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Elemento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o
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 “Um sistema de informação pode ser definido tecnicamente como um conjunto de 

componentes interrelacionados que recolhem (ou retêm), processam, armazenam, e 

distribuem informação para apoiar a tomada de decisão e controle numa organização.” 

(Laudon & Laudon, 2012, p. 15) 

No seu livro “Strategic Planning for Information Systems”, John Ward e Joe Peppard, 

citando a Academia Britânica de Sistemas de Informação (UKAIS) definem sistemas 

de informação “como o meio através da qual as pessoas e as organizações, utilizando 

tecnologia, recolhem, processam, memorizam, utilizam e difundem informação.” (Ward 

& Peppard, 2002, p. 3) 

Vejamos também o que diz a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da 

Sociedade da Informação (APDSI): “Sistema constituído por recursos humanos (o 

pessoal), recursos materiais (o equipamento) e procedimentos que possibilitam a 

aquisição, o armazenamento, o processamento e a difusão da informação pertinente 

ao funcionamento de uma empresa ou de uma organização, quer o sistema esteja 

informatizado ou não” (APDSI, 2012) 

Tentando sintetizar as definições anteriores, podemos concluir que num SI temos a 

parte técnica (equipamento, software, dados para serem processados) e uma parte 

humana (pessoas, procedimentos) em que o objetivo a atingir é a recolha, processa-

mento e armazenamento da informação, tanto no interior como no exterior da organi-

zação, para posteriormente a disponibilizar a quem necessite. 

2.6 - Modelos de SI/TI nas Organizações 
Alguns dados da História e Classificação de Sistemas de informação 

“A utilização de computadores nas organizações começa por volta dos anos 1950 mas 

só se começa a tornar uma realidade significativa nos anos 1960 com o aparecimento 

dos computadores mainframe. O incremento da velocidade de processamento, a me-

mória mais barata, a maior capacidade de armazenamento oferecida tanto em disco 

magnético como em fita, melhores linguagens de programação, fazem do processa-

mento de dados uma opção viável para muitas tarefas e atividades nas organizações.” 

(Ward & Peppard, 2002). 

Durante os anos 1970 foram utilizados minicomputadores potentes e sofisticados nu-

ma grande variedade de aplicações de negócios que não seriam viáveis ou económi-

cas em ambiente de mainframe. Contudo, os pontos de vista do desenvolvimento do 

papel dos sistemas de informação e a sua evolução esperada basearam-se fortemente 

no conceito de centralização e integração derivado das origens do mainframe. De 
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acordo com Ward & Peppard, “o mais conhecido dos modelos de SI/TI numa organi-

zação foi desenvolvido por Gibson e Nolan nos anos 1970. Este modelo, por sua vez, 

utiliza um modelo aplicacional hierárquico descrito por Anthony, que definiu a estrutura 

para os sistemas de informação numa organização, baseado numa estratificação de 

atividades de gestão em”: 

  

Fig. 2 Sistemas de Planeamento, Controle e Operacionais 

 

Convém agora, com base nas opiniões de Ward e Peppard, considerarmos o que se 

entende por cada um destes sistemas. Assim, os operacionais facultam-nos a infor-

mação para a execução e controle das atividades e tarefas do dia-a-dia, ou seja, são 

sistemas desenhados para que as referidas tarefas sejam consistentes com os planos 

e objetivos estabelecidos. Como exemplo temos: registos de funcionários, contabilida-

de de custos, controle de stocks, etc.; os sistemas de controle de gestão são siste-

mas de coordenação que recolhem e utilizam a informação para avaliar o desempenho 

de diferentes recursos organizacionais como um todo, dão a informação necessária 

para orientar e direcionar o comportamento dos membros do pessoal e de gestão in-

termédia, a fim de atingir os objetivos da empresa. Como exemplo temos: o controle 

orçamental, relatórios de despesas, planeamento de requisitos, etc. Por fim, os siste-

mas de planeamento estratégico são os sistemas de suporte à tomada de decisão, 

facultam suporte à definição, implementação, avaliação e controle da estratégia da 

empresa, sendo exemplos: previsões de lucro, planeamento financeiro, etc. 

Podemos integrar cada um dos sistemas analisados anteriormente naquilo a que se 

chama “office automation” systems (Sistemas de Automação de Escritório). Trata-se 
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de “um conceito que envolve o uso de equipamentos de informática e “software” para 

criar, recolher, armazenar e retransmitir digitalmente informações necessárias para a 

realização de tarefas e cumprimento de objetivos num escritório (local de trabalho) ” 

(Automação de escritório, Wikipédia, 2012). Podemos dizer que os sistemas de auto-

mação de escritório proporcionam novos meios de processamento e comunicação da 

informação (Ward & Peppard, 2002). 

Nesta classificação de sistemas, poderemos ainda citar: 

a) Sistemas de Processamento e Transações (são sistemas de suporte, ao nível 

do controle operacional, às atividades do dia a dia da organização. São utiliza-

dos na automação de tarefas repetitivas e transacionais, como as de controle 

de stokes, contabilidade, etc.).  

b) Sistemas de Informação de Gestão (são sistemas de informação, ao nível do 

controle de gestão, tipicamente baseados em computadores, utilizados no seio 

de uma organização que disponibilizam informação para suportar tarefas e fun-

ções de gestão de operações e a tomada de decisões nas organizações, atra-

vés da produção de relatórios) 

c) Sistemas de Suporte à Decisão (modelo genérico de tomada de decisão que 

analisa um grande número de variáveis, proporcionando aos decisores facili-

dade em encontrar respostas, aumentando a eficácia da decisão). 

2.7 - Arquitetura de Sistemas de Informação 
Não podemos falar de sistemas de informação sem falarmos de arquitetura de siste-

mas. Para tal vamos começar por apresentar o que dizem Laudon & Laudon na sua 

obra Management Information Systems: “Embora os sistemas de informação basea-

dos em computador utilizem a tecnologia do computador para processar dados em 

bruto, em informação útil, há uma distinção nítida entre um computador e um progra-

ma de computador, por um lado, e um sistema de informação por outro. Os computa-

dores e os programas relacionados são a base técnica, as ferramentas e os materiais, 

dos modernos sistemas de informação. Os computadores são o equipamento para 

armazenar e processar a informação. Os programas de computador ou software são 

um conjunto de instruções de operação que controlam e dirigem o processamento do 

computador. Conhecendo como o trabalho dos computadores e seus programas são 

importantes na conceção das soluções para os problemas das organizações, eles são 

somente uma parte num sistema de informação. 

Uma casa é uma analogia apropriada. Algumas casas são construídas com martelos, 

pregos e madeira mas isto, por si só, não faz uma casa. A arquitetura, o design, a cri-
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ação, o paisagismo, e todas as decisões que levam à criação desses recursos são 

parte da casa e são cruciais para resolver o problema de colocar um telhado sobre a 

cabeça. Os computadores e os programas são os martelos, pregos e madeira dos 

sistemas de informação baseados nos computadores, mas sozinhos não podem pro-

duzir a informação que uma determinada organização necessita. Para compreender os 

sistemas de informação, deve-se compreender os problemas para os quais eles foram 

concebidos enquanto solução. É preciso compreender a arquitetura, o desenho dos 

seus elementos e os processos organizacionais que levam a estas soluções.” (Laudon 

& Laudon, 2012, p. 16 e 17) 

Na perspetiva de John Ward e Joe Peppard no seu livro Strategic Planning for Infor-

mation Systems falando sobre arquitetura, dizem: “arquitetura- as prioridades tecnoló-

gicas, políticas e escolhas que permitem que as aplicações, software, rede, hardware 

e gestão de dados sejam integrados numa plataforma coesa.” (Ward & Peppard, 2002, 

p. 47). 

Fig. 3 Exemplo de um modelo de arquitetura compreendendo um modelo de ne-
gócio e um modelo de SI (fonte: M.Cook, “Modelos de Arquitetura”, documentos 

de trabalho Glaxo Welcome Operations, 1995) (Ward & Peppard, 2002) 

 

Zachman, esclarece sobre a etimologia do conceito “arquitetónico”: “Em busca de uma 

base independente e objetiva sobre a qual se desenvolva uma estrutura para a arqui-

tetura de sistemas de informação, parece lógico olhar para o campo da arquitetura 

clássica em si. Ao fazê-lo é possível aprender com os milhares de anos de experiência 
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que foram acumulados nesse campo. O resultado da definição, isto é, o produto do 

trabalho de um arquiteto clássico pode levar à especificação análoga de arquitetura de 

sistemas de informação e, ao fazê-lo, pode ajudar a classificar os nossos conceitos e 

especificações.” (Zachman, 1987). 

Com este objetivo em mente, o de descobrir representações análogas de arquitetura 

de sistemas de informação, o que se segue é o resultado do exame da arquitetura 

clássica utilizada no processo de construção de edifícios. (quadro resumo da analogia 

do artigo de Zachman). 

Quadro 1- Analogia Construção de Edifícios/Sistemas de Informação 

Construção de Edifícios Sistemas de Informação 

Esboço Âmbito/objetivos 

Desenho do arquiteto Modelo de negócio 

Plano do arquiteto Modelo dos sistemas de informação 

Plano de empreiteiro Modelo Tecnológico 

Plano de aquisições Descrição detalhada 

 Descrição da linguagem de máquina 

Edifício Sistema de Informação 

 

O termo arquitetura, antes utilizado para o hardware, passa a ser utilizado na área de 

software por volta do final dos anos 80 (Zachman, 1987) e (Richardson 1990), consi-

derando toda a estrutura dos sistemas de informação (SI), desde o planeamento estra-

tégico até ao armazenamento de dados. Zachman propôs a seguinte framework para 

uma arquitetura de sistemas de informação: 
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Fig. 4 Framework de Zachman 
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Então o que será uma arquitetura de Sistemas de Informação? Uma arquitetura deste 

tipo implica 4 arquiteturas, a saber:  

 Arquitetura de Negócio: que processos são necessários ao negócio 

  Arquitetura de Dados: que informação necessária à execução dos pro-

cessos de negócio  

 Arquitetura de Aplicações: que aplicações são necessárias para:  

a) gestão da informação 

b) suporte dos processos de negócio 

 Arquitetura Tecnológica: quais as tecnologias necessárias para o supor-

te das aplicações e da informação 

 (in “Como Fazer uma Arquitetura de Sistemas de Infor-

mação?”, Pedro Sousa) 

Nesta ideia de Arquitetura de Sistemas de Informação aparece-nos a designação Ar-

quitetura de Negócio. Será a escola pública um negócio? 

Atualmente a escola não pode ser encarada como era no séc. XX, ou mesmo no início 

deste século, cujo financiamento era assegurado exclusivamente pelo estado. Cada 

vez mais a escola tenta encontrar formas de se financiar, por exemplo alugando espa-

ços como ginásios, campos de jogos, auditórios, etc.. Para justificar a sua existência 

as escolas têm de ter alunos. É preciso ser-se suficientemente imaginativo para captar 

esses alunos eventualmente oferecendo-lhes currículos que outras escolas à volta não 

ofereçam ou oferecendo-lhes atividades extra curriculares que complementem a sua 

formação. O “Negócio” das escolas será disponibilizar serviços que promovam o de-

senvolvimento de competências. Temos assim a escola como uma organização de 

ensino que presta serviços de educação e de satisfação das aspirações e tendências 

culturais do mercado da procura. 

As escolas funcionam com um conjunto de atividades específicas que são os seus 

“processos de negócio” nos termos que temos vindo a usar. 

Podemos então, de uma forma esquemática, concretizar o conceito genérico abran-

gente de Arquitetura de Sistemas de Informação. 
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Fig. 5 Arquitetura de Sistemas de Informação 
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3 - Metodologia  
 

Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados para a 

realização deste trabalho. Pretendemos apresentar uma proposta que traga uma nova 

visão para o sistema de informação da educação da escola pública, uma visão inte-

gradora deste sistema. Nestes procedimentos metodológicos começaremos por apre-

sentar a problemática que nos levou a este estudo, a justificação do método seguido 

na investigação, a justificação das escolas escolhidas e dos intervenientes entrevista-

dos. Reservamos para o capítulo 4 a apresentação da recolha e análise das entrevis-

tas efetuadas bem como a explicação da metodologia específica utilizada. 

3.1- Apresentação do problema 
Como referimos na introdução, o problema em análise surge da experiência de traba-

lho, trabalho desenvolvido diretamente com a realidade escolar, onde pudemos obser-

var e lidar com dificuldades no tratamento da informação: papel, dados dispersos (li-

vros de termos, fichas de alunos, processos de professores, etc.) arquivos organiza-

dos de uma forma em que a pesquisa de dados é sempre difícil e morosa, sendo todo 

este tratamento feito em grande parte sem o apelo aos recursos tecnológicos e levan-

do, de uma forma geral, a uma gestão de informação pouco eficiente.  

Nos últimos anos tem havido uma tentativa de melhorar estes processos com a utiliza-

ção das tecnologias de informação. No entanto esta tentativa tem sido feita sem qual-

quer planeamento estratégico. Na grande maioria dos casos a escola viu-se obrigada, 

em determinada altura (anos 80-90), a adquirir equipamentos informáticos porque pre-

cisava de processar os vencimentos dos seus funcionários (professores e pessoal 

administrativo e auxiliar), aligeirando o processo manual, até então existente. Mais 

tarde veio o processo da inscrição dos alunos, mas tudo isto foi sendo feito sem tentar 

otimizar recursos existentes e levando, com frequência, à duplicação de dados, devi-

do, como se disse, à falta de uma política e estratégia de aquisição mais ajustada que 

evitasse estas e outras situações. 

Temos assim que a principal causa para esta problemática não é a falta de informação 

mas sim a deficiente organização e gestão dessa informação, ou melhor, a inexistên-

cia de um Sistemas Integrado de Informação que se justifica para otimizar os fluxos de 

informação e de conhecimento dentro da escola e desta forma auxiliar a direção a ma-

ximizar os recursos.  
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Dentro da escola podemos distinguir dois grandes processos, o educativo e o adminis-

trativo. Este trabalho irá sobretudo tratar da gestão da informação utilizada e gerada 

no processo administrativo. Poderemos desta forma dizer que temos como objetivo 

primário conhecer as formas de gestão dos Sistema de Informação (SI) na administra-

ção da escola utilizando ou não tecnologias de informação (TI). Surgem assim as nos-

sas perguntas de investigação: 

Que consequências trará para a administração da escola uma arquitetura moderna de 

Sistemas de Informação? Estas consequências poderão trazer: 

a) Maior eficiência (FTE – Full Time Equivalent) e maior eficácia (obtenção de 

resultados de forma mais rápida) nas atividades da escola? 

b) Poderão conduzir a uma maior simplicidade na gestão do parque informáti-

co, aplicações informáticas e Sistemas de Gestão de Bases de Dados 

(SGBD)? 

3.2 - Justificação do Método de Investigação 
“Tradicionalmente a investigação quantitativa e a investigação qualitativa estão asso-

ciadas a paradigmas. A distinção entre paradigmas diz respeito à produção do conhe-

cimento e ao processo de investigação e pressupõe existir uma correspondência entre 

epistemologia, teoria e método. No entanto, a distinção é usualmente empregada a 

nível do método. Cada tipo de método está portanto ligado a uma perspetiva paradig-

mática distinta e única.” (Carmo & Ferreira, 1998) 

Em qualquer investigação poder-se-á optar por seguir um estudo de caráter qualitativo 

ou então quantitativo ou até ambos, esta escolha depende do tipo de conhecimento e 

dos métodos possíveis de recolha de dados.  

Relativamente ao tipo de conhecimento, as expressões “estudo qualitativo” e “estudo 

quantitativo” aplicam-se quando assumem diferentes aceções sobre o mundo e quanto 

à finalidade da investigação. Os métodos de estudo contemplam o papel do investiga-

dor e a importância do contexto.  

O nosso estudo pretende saber a forma como estão organizados os Sistemas de In-

formação no meio educativo português e encontrar alternativas para melhorar a forma 

de organização. Tratando-se de uma instituição como é a escola, uma dinâmica viva 

de pessoas e de processos, pensamos que o método mais adequado é o método qua-

litativo. Para fundamentar a escolha deste método, apoiamo-nos no que diz (Carmo & 

Ferreira, 1998) “Os métodos qualitativos são "humanísticos"- Quando os investigado-

res estudam os sujeitos de uma forma qualitativa tentam conhecê-los como pessoas e 
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experimentar o que eles experimentam na sua vida diária (não reduzem a palavra e os 

atos a equações estatísticas); Os investigadores interessam-se mais pelo processo de 

investigação do que unicamente pelos resultados ou produtos que dela decorrem; A 

investigação qualitativa é "descritiva". A descrição deve ser rigorosa e resultar direta-

mente dos dados recolhidos. Os dados incluem transcrições de entrevistas, registos 

de observações, documentos escritos (pessoais e oficiais), fotografias e gravações 

vídeo. Os investigadores analisam as notas tomadas em trabalho de campo, os dados 

recolhidos, respeitando, tanto quanto possível, a forma segundo a qual foram regista-

dos ou transcritos”. 

Neste estudo qualitativo utilizámos o método da entrevista. Hermano Carmo na sua 

obra “Metodologia da Investigação” (Carmo & Ferreira, 1998) indica duas situações 

típicas em que o uso da entrevista é recomendado: “nos casos em que o investigador 

tem questões relevantes cuja resposta não encontra na documentação disponível ou, 

tendo-a encontrado, não lhe parece fiável, sendo necessário comprová-la”. A outra 

situação, “quando o investigador deseja ganhar tempo e economizar energias recor-

rendo a informadores qualificados, como especialistas no campo da sua investigação 

ou líderes da população alvo que pretende conhecer”.  

O tipo de investigação que estamos a desenvolver, abrange estas duas situações, já 

que o âmbito do trabalho pede respostas que venham das pessoas, por um lado. Por 

outro lado, a documentação sobre este tema centrado na Escola é praticamente ine-

xistente, havendo vantagem em recorrer a quem no dia-a-dia lida com a informação e 

nos permita também uma economia de tempo. 

Como em todos os métodos, a entrevista apresenta vantagens e desvantagens que 

podemos sintetizar no seguinte quadro: 

Quadro 2 - Vantagens e desvantagens da Entrevista (Reis, 2010, p. 83) 

Vantagens Desvantagens 

 A possibilidade do entrevistador se 

adaptar ao entrevistado 

 

 A obtenção completa da informação 

que é pretendida 

 

 Conhecer o entrevistado. 

 

 A inibição do entrevistado perante 

questões delicadas. 

 

 A incapacidade de verbalização do 

entrevistado 

 

 As condições onde decorre a entre-

vista podem ser prejudiciais, o que 
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 Avaliar a comunicação não verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A garantia de resposta por parte dos 

participantes 

obriga à preocupação de encontrar 

um espaço confortável para ambos 

 

 Ao nível da análise direta da infor-

mação, isto é, quando se pretende 

fazer uma análise de conteúdo (não 

apenas descritiva), após a entrevista 

é necessário fazer a sua transcrição, 

categorização e codificação. Este é 

um processo moroso, que exige mui-

to tempo, nomeadamente no que se 

refere à entrevista propriamente dita. 

 

 Por vezes é necessário entrevistar 

um elevado número de indivíduos, o 

que leva ao aumento do tempo des-

pendido. 

 

Estruturalmente, existem três tipos de entrevista, a entrevista não estruturada, a semi-

estruturada e a estruturada. As nossas entrevistas, apresentam as seguintes caracte-

rísticas: 

 Combinação de perguntas abertas e fechadas 

 Abordagem muito completa, que proporciona respostas comparáveis e 

de profunda compreensão 

Pelo que podemos afirmar que o modelo por nós preparado é de entrevista semiestru-

turada. 

Filipa Lopes dos Reis no livro “Como Elaborar uma Dissertação de Mestrado”, cita 

Ghiglione e Matalon (2001:65), dizendo: a entrevista é “uma conversa tendo em vista 

um objetivo” (Reis, 2010, p. 83). 

No nosso caso, os objetivos da realização destas entrevistas foram conhecer:  

1. A forma como está organizada a informação no estabelecimento de ensino. 
 

2. As aplicações utilizadas para o tratamento da informação. 
 

3. A importância da informação para as tomadas de decisão. 
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4. A opinião que os entrevistados têm quanto a uma nova arquitetura de sistemas 

de informação em que se privilegie a integração de sistemas, validando o nos-
so objeto de investigação. 

 

3.3 – Justificação da opção pelas Escolas e Entrevistados sele-

cionados 
A ideia subjacente à investigação é a de conhecer melhor de que forma está organiza-

da a informação nas escolas públicas portuguesas e conhecer a posição destas relati-

vamente a uma nova arquitetura para os Sistemas de Informação. 

Claro que seria extremamente complicado visitar todas as escolas de ensino público 

português mesmo restringindo o universo às escolas secundárias. Optámos então pelo 

critério de escolher três escolas em que uma delas estaria necessariamente situada 

fora dos grandes centros; outra escola teria sido intervencionada pelo programa de 

modernização da Parque Escolar e uma outra não intervencionada pela entidade refe-

rida, situando-se estas duas nos grandes centros urbanos. Com este critério temos 

assim representada uma amostra com alguma representatividade para o estudo que 

nos propomos empreender. 

Quanto às pessoas entrevistadas, optámos por entrevistar aquelas que, julgamos nós, 

mais lidam com a informação dentro das escolas e podem formar um ponto de vista 

sobre ela. Referimo-nos aos Diretores e aos Chefes dos Serviços Administrativos. 
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4 - Recolha de Informação e Análise de Resultados 
 
No capítulo anterior justificámos a razão do método escolhido, das escolas visitadas e 

das pessoas entrevistadas, resta acrescentar que a escolha das escolas visitadas, 

para além do critério mencionado, foi também por uma razão de conveniência pessoal 

já que duas delas foram escolas onde exerci funções e a outra em que pessoas famili-

ares se encontram em atividade docente. Como foi pedido o anonimato, não é menci-

onado nem o nome das escolas visitadas nem o das pessoas entrevistadas. Optámos 

por utilizar uma designação alfabética para as escolas e para as pessoas entrevista-

das acrescentando o cargo que exercem (por exemplo, Diretor Escola A). 

As entrevistas foram precedidas de uma carta de apresentação (Anexo 1) dirigida às 

direções das escolas em que se solicitava a concessão da entrevista por parte do Di-

retor e do Chefe dos Serviços Administrativos da respetiva escola.  

Na elaboração da entrevista procurámos perguntas que conduzissem a respostas que 

satisfizessem os seguintes objetivos: 

1. A forma como está organizada a informação no estabelecimento de ensino. 
 

2. As aplicações utilizadas para o tratamento da informação. 
 

3. A importância da informação para as tomadas de decisão. 
 

4. A opinião que os entrevistados têm quanto a uma nova arquitetura de sistemas 
de informação em que se privilegie a integração de sistemas. 

 

Vejamos o que se pretendia quando estabelecemos esses objetivos: 

Pretendia-se, com os dois primeiros objetivos, recolher dados sobre a organização e 

gestão da informação em cada escola na atualidade. 

O terceiro objetivo é mais dirigido a quem toma decisões nas escolas e com ele qui-

semos recolher a opinião sobre se a informação é um ponto importante nas tomadas 

de decisão e, consequentemente, é importante que a informação seja de fácil e rápido 

acesso, por outras palavras, que seja eficaz. 

Por fim, com o último objetivo quisemos validar a nossa proposta de uma nova arquite-

tura, ou seja, conhecer a abertura das escolas ao novo modelo que aponta para uma 

arquitetura de integração dos sistemas de informação tornando-os mais eficazes e 

eficientes e oferecendo uma maior simplicidade na gestão do parque informático, apli-

cações informáticas e Sistemas de Gestão de Bases de Dados (SGBD). 
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Construímos então as questões que se apresentam em anexo (anexo 3) 

As entrevistas foram recolhidas utilizando um gravador de fita magnética, tendo sido 

depois passadas para formato digital já que desta forma se torna mais fácil transcrevê-

las e seguidamente fazer a sua análise de acordo com o critério que passamos a des-

crever.  

Para analisar as entrevistas recolhidas, começámos por elaborar um quadro de objeti-

vos e estabelecemos a correspondência entre as perguntas e o respetivo objetivo. 

Quadro 3 - Distribuição das Perguntas pelos Objetivos 

Objetivos Perguntas 

1. Conhecer a forma como está Organi-
zada a Informação no estabelecimen-
to de ensino 

3, 6, 13, 14, 15 e 21 

2. Conhecer as aplicações utilizadas pa-
ra o tratamento da informação 

4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 28 e 30 

3. Conhecer a importância da Informa-
ção para as tomadas de decisão 

3, 7, 9, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 25 e 26 

4. Conhecer a opinião dos Entrevistados 
quanto a uma nova arquitetura de 
sistemas 

8, 9, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 27 

 

Pelo quadro acima, podemos ver que há perguntas que servem mais do que um obje-

tivo. Tal ocorrência deve-se ao facto de o questionário ter sido elaborado tendo em 

mente, como já referimos, uma entrevista semiestruturada que permite uma certa fle-

xibilidade viabilizando, deste modo, respostas comparáveis. 

Depois de termos distribuído as perguntas por cada um dos objetivos que pretendía-

mos alcançar, passámos à sua análise socorrendo-nos do quadro que apresentamos a 

seguir:   

Quadro 4 - Analise das Entrevistas, Diretores das Escolas 

Objetivo 
1 
Forma 
como 
está 
Organi-
zada a 
Informa-
ção no 
estabe-
lecimen-
to de 

 D Escola A D Escola B D Escola C 

3 O sistema de infor-
mação já está infor-
matizado, mas tem 
alguns problemas ao 
nível da circulação 
desta 

Sistema de informa-
ção informatizado, o 
problema situa-se ao 
nível da "gestão da 
mudança" 

Principal problema 
não possuir uma apli-
cação de gestão do-
cumental originado 
maior quantidade de 
papel a circular 

6 O sistema é consti-
tuído por módulos 
aplicacionais para 
cada um dos pro-
cessos não estando 

Os programas que 
constituem· o sistema 
de informação exis-
tente na escola não 
possuem a maioria 

Sim possui a maioria 
das funcionalidades 
descritas. No entanto 
não tem o programa 
de horário nem sumá-
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ensino ainda de acordo 
com o POCP Edu-
cação 

das funcionalidades 
descritas 

rios.  

13 A escola mantém 
arquivos em papel 

A escola mantém ar-
quivos em papel por 
não ter meios sufici-
entes para os digitali-
zar 

Prevalecem ainda 
muitos arquivos em 
papel em todas as 
áreas  

14 Papel. Mas o que 
está digitalizado 
 não consegue 
quantificar 

Cerca de 80% em 
Papel 

Poder-se-á dizer cer-
ca de 90 % 

15 A informação está 
alojada num servidor 
central 

A informação não 
está num servidor 
central 

Sim existe, com as 
obras da Parque Es-
colar foi implementa-
da uma rede estrutu-
rada 

21 A informação tem 
qualidade e é fiável 

Tem muitas dúvidas 
quanto à 
 qualidade e fiabilida-
de 

Por vezes e devido à 
falta de integração 
entre aplicações, tem 
algumas dúvidas 
quanto à fiabilidade. 

Objetivo 
2 

Aplica-
ções 
utiliza-
das para 
o trata-
mento 
da in-
forma-
ção 

4 JPM & Abreu JPM&Abreu e PRO-
DESIS 

JPM& Abreu e PRO-
DESIS 

5 Salienta apenas a 
exportação de da-
dos dizendo que tem 
alguns problemas 

Não consegue carac-
terizar. 

Caracteriza pela ne-
gativa, a exportação 
de dados para a tute-
la porque tem dado 
alguns problemas 
bem como as atuali-
zações. Positiva sem 
dúvida tornou o pro-
cesso de gestão de 
pessoal e processa-
mento de vencimen-
tos mais simples. 

6 O sistema é consti-
tuído por módulos 
aplicacionais para 
cada um dos pro-
cessos não estando 
ainda de acordo 
com o POCP Edu-
cação 

O programa que 
constitue 
 o sistema de infor-
mação existente na 
escola não possui a 
maioria das funciona-
lidades descritas 

Sim possui a maioria 
das funcionalidades 
descritas. No entanto 
não tem o programa 
de horário nem sumá-
rios. 

7 Permite através de 
login ter acesso em 
qualquer lado da 
escola às informa-
ções necessárias. 
Sem aspetos nega-
tivos 

Ser transversal em 
termos de 
 informações, infor-
mação rápida e efi-
caz. Aspetos negati-
vos, sentir-se prisio-
neiro de plataformas e 
"dificuldade de diálo-
go com a máquina 

Aspetos positivos são 
acesso facilitado à 
informação e ser 
amigável. Aspetos 
negativos, essencial-
mente as atualiza-
ções. 
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8 Sim A interoperabilidade 
tem muitas falhas 

Sim, por exemplo 
exportação dos dados 
financeiros para pro-
cessamento de ven-
cimentos. 

10 Sim é amigável Nalguns casos sim 
noutros, por se  
tratar de linguagens 
diferentes não 

Sim de acordo com o 
“feedback “ dos utili-
zadores as aplica-
ções da JPM&Abreu 
são fáceis de utilizar. 

11 Não identifica difi-
culdades na  
utilização do sistema 

Acha que o sistema 
não é interativo 

Nota que, talvez fruto 
da existência de dois 
fabricantes na escola 
(JPM & Abreu e Pro-
desis), existe alguma 
dificuldade em cruzar 
dados 

15 A informação está 
alojada num servidor 
central 

A informação não 
está num servidor 
central 

Sim existe, com as 
obras da Parque Es-
colar foi implementa-
da uma rede estrutu-
rada em toda a esco-
la e existe um servi-
dor que armazena a 
informação. 

28 Não tem técnico de 
informática 

Não tem técnico de 
informática 

Não tem técnico res-
ponsável 

30 Sim Não Nalguns casos sim 
mas há outros casos 
em que as pessoas 
começaram a traba-
lhar com as aplica-
ções e foram apren-
dendo por si. 

Objetivo 
3 

Impor-
tância 
da In-
forma-

ção para 
as to-
madas 
de deci-

são 

3 Sente problemas ao 
nível da circulação 
da informação. 

Sente problemas com 
as pessoas digamos 
que o problema se 
situa ao nível da" ges-
tão da mudança". 

Principal problema 
não possuir uma apli-
cação de gestão do-
cumental originado 
maior quantidade de 
papel a circular 

7 A forma mais célere 
de "ter as coisas" 
permite aligeirar as 
tomadas de decisão 

Tendo informação 
mais rápida mais fácil 
se torna tomar deci-
sões 

Aspetos positivos são 
acesso facilitado à 
informação e ser 
amigável. Aspetos 
negativos, essencial-
mente as atualiza-
ções. 

9 Acontece por vezes 
não conseguir ex-
trair dados do siste-
ma, comprometendo 
as decisões 

Nem sempre se con-
segue extrair dados 
do sistema. 

Embora já tenha 
acontecido, não se 
lembra de exemplos 
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12 Obtém a informa-
ção, consultando o 
sistema existente 

De uma maneira geral 
consultando o siste-
ma, mas por vezes 
também pedindo in-
formações aos funci-
onários administrati-
vos. 

Algumas vezes, con-
sultando o sistema 
informático e outra 
consultando as pes-
soas responsáveis 
pela informação pro-
duzida. 

18 Normalmente de 
fora para dentro um 
dia. De dentro para 
fora depende da 
situação. Dentro da 
escola é imediato 

Depende das situa-
ções e das entidades, 
não há um tempo 
médio para resposta 

Não existe um pa-
drão, vai depender do 
tipo de informação. 

19 Depende do tipo de 
solicitações por ve-
zes demora uma 
semana 

Depende das situa-
ções e das entidades, 
não há um tempo 
médio para resposta 

A resposta que deu 
na pergunta anterior 
também serve para 
esta. 

20 Neste momento já é 
assim 

Seria o ideal mas não 
se verifica 

Claro que sim porque 
assim poderia melho-
rar os tempos de res-
posta. 

21 Tem qualidade e é 
fiável 

Dúvida da qualida-
de/fiabilidade da in-
formação. Algumas 
informações são da-
das por telefone não 
sendo passadas a 
escrito. 

Por vezes e devido à 
falta de integração 
entre aplicações, tem 
algumas dúvidas 
quanto à fiabilidade. 

22 De uma maneira 
geral a informação 
está atualizada 

A informação deve 
estar sempre atuali-
zada nem sempre isto 
se verifica 

Deve ser o mais atual 
possível. 

25 Diariamente Diariamente Todos os dias solicita 
a mais variada infor-
mação. 

26 Pedidos feitos mais 
do que uma vez por 
mês, respondidos 
normalmente on-
line. 

Muitas entidades a 
fazer pedidos. Alguns 
respondidos on-line 
outros não. 

Praticamente todos 
os dias é confrontado 
com pedidos de in-
formação. Por exem-
plo, informações so-
bre alunos ou pela 
tutela ou pelos pró-
prios encarregados 
de educação 

Objetivo 
4 

Opinião 
dos En-
trevista-

8 Sim A interoperabilidade 
tem muitas falhas 

Sim, por exemplo 
exportação dos dados 
financeiros para pro-
cessamento de ven-
cimentos. 
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dos 
quanto a 

uma 
nova 

arquite-
tura de 

sistemas 

9 Acontece por vezes 
não conseguir ex-
trair dados do siste-
ma, comprometendo 
as decisões 

Nem sempre se con-
segue extrair dados 
do sistema. 

Embora já tenha 
acontecido, não se 
lembra de exemplos. 

15 A informação está 
alojada num servidor 
central 

A informação não 
está num servidor 
central 

Sim existe, com as 
obras da Parque Es-
colar foi implementa-
da uma rede estrutu-
rada em toda a esco-
la e existe um servi-
dor que armazena a 
informação. 

20 Neste momento já é 
assim 

Seria o ideal mas não 
se verifica 

Claro que sim porque 

assim poderia melho-

rar os tempos de res-

posta. 

21 Tem qualidade e é 
fiável 

Dúvida da qualida-
de/fiabilidade da in-
formação. Algumas 
informações são da-
das por telefone não 
sendo passadas a 
escrito. 

Por vezes e devido à 
falta de integração 
entre aplicações, tem 
algumas dúvidas 
quanto à fiabilidade. 

22 De uma maneira 
geral a informação 
está atualizada 

A informação deve 
estar sempre atuali-
zada nem sempre isto 
se verifica 

Deve ser o mais atual 
possível. 

23 Acha que seria mui-
to benéfico 

Sim, seria mais claro 
e democrático para 
todos 

Seria realmente mais 
interessante e, para 
além do que é referi-
do na pergunta o de 
ter acesso imediato e 
mais fidedigno à in-
formação, refletir-se-
ia muito provavelmen-
te em menores custos 
de equipamento in-
formático. 

24 A principal sugestão 
é que deveria de 
existir um especialis-
ta em sistemas de 
informação na esco-
la 

Era fundamental para 
o estado ter um sis-
tema integrado. Haver 
uma aplicação única 
para todas as esco-
las. Em que todos 
falassem a mesma 
linguagem e que não 
houvesse linguagens 
incompatíveis 

A sugestão dada na 
pergunta anterior jul-
ga que contribuiria 
para a melhoria do 
sistema de informa-
ção. 
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27 De momento não 
tem sugestões 

O futuro passa por 
valorizar mais os sis-
temas de informação 
e pela formação e as 
escolas terem um 
técnico responsável. 

Sem dúvida os pro-
cessos relativos aos 
alunos. 

 

Quadro 5 Análise das entrevistas Chefe dos Serviços Administrativos 

Objetivo 
1 
Forma 
como 
está 
Organi-
zada a 
Informa-
ção no 
estabe-
lecimen-
to de 
ensino 

 D Escola A D Escola B D Escola C 

3 O sistema de infor-
mação informatiza-
do, mas tem alguns 
problemas ao nível 
da comunicação e 
formação 

Embora grande parte 
da informação esteja 
informatizada, sente 
falta de um programa 
de gestão documental 

Não houve possibili-
dade de entrevistar 
este chefe dos servi-
ços administrativos. 

6 O sistema é consti-
tuído por módulos  
Aplicacionais para 
cada um dos pro-
cessos não estando 
ainda de acordo 
com o POCP Edu-
cação 

O programa que 
constitui o sistema de 
informação existente 
na escola não possui 
a maioria das funcio-
nalidades descritas 

 

13 Em todas porque 
não existe capaci-
dade para digitalizar 

Em todas, a inexis-
tência de um progra-
ma de gestão docu-
mental obriga a que 
se mantenha muita 
coisa em papel 

 

14 Representa mais de 
90% 

Não consegue quanti-
ficar percentualmente 

 

15 Sim existe Não existe  

21 Julga que sim mas 
tem sempre o cui-
dado de verificar 

De uma maneira geral 
sim 

 

Objetivo 
2 

Aplica-
ções 
utiliza-
das para 
o trata-
mento 
da in-
forma-
ção 

4 JPM & Abreu JPM&Abreu e PRO-
DESIS 

 

5 Nas funcionalidades 
aponta problemas 
ao nível das atuali-
zações 

Problemas ao nível 
das atualizações 

 

6 O sistema é consti-
tuído por módulos  
aplicacionais para 
cada um dos pro-
cessos não estando 
ainda de acordo 
com o POCP Edu-
cação 

Muitas das funcionali-
dades descritas não 
são contempladas. Na 
Gestão Financeira o 
programa não está de 
acordo com o POCP 
Educação 
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7 Aspetos negativos, 
as atualizações. 
Aspetos positivos a 
facilidade de aceder 
a registos, por 
exemplo registos 
biográficos, assidui-
dade. 

Aspetos positivos, por 
exemplo na área de 
contabilidade em que 
antes do sistema ser 
informatizado, era 
feito nos livros. Aspe-
tos negativos falta de 
suporte e formação 
por parte da empresa 
fornecedora. 

 

8 Sim Sim permite  

10 Sim, na generalida-
de é 

Naquilo que utiliza 
sim 

 

11 Não encontra difi-
culdades 

Não consegue expli-
car as dificuldades 
que tem tido 

 

15 Sim Não existe  

28 Não tem técnico de 
informática 

Há um contrato com 
uma empresa mas é 
de opinião que deve-
ria de haver alguém 
na escola responsável 
pelos SI/TI 

 

30 Houve formação 
nalgumas áreas 

Houve, para algumas 
pessoas 

 

Objetivo 
3 

Impor-
tância 
da In-
forma-

ção para 
as to-
madas 
de deci-

são 

3 
7 
9 
12 
18 
19 
20 
21 
22 
25 
26 

 

Este objetivo destina-se apenas aos diretores da escola 

Objetivo 
4 

Opinião 
dos En-

8 Sim o sistema está 
preparado para a 
interoperabilidade 

Sim  



36 
 

trevista-
dos 

quanto a 
uma 
nova 

arquite-
tura de 

sistemas 

9 Dados de professo-
res que estão desta-
cados nesta escola 
mas que pertencem 
a outra 

Já aconteceu mas 
não se lembra de um 
caso concreto 

 

15 Sim Não existe  

20 Neste momento já é 
assim 

Seria o ideal mas não 
se verifica 

 

21 No programa que 
esta escola possui 
isto já se verifica 

De uma maneira geral 
sim 

 

22 Não tem opinião Deve ser o mais atual 
possível 

 

23 Depende de com for 
feito 

Seria bom  

24 Sem resposta Sem resposta  

27 O processo dos alu-
nos 

Julga que todos os 
processos forma refe-
renciados na cadeia 
de valor 

 

 

Procedendo então à análise. 

 Objetivo 1 - Forma como está organizada a informação no estabelecimen-

to de ensino 

Pela observação do quadro, somos levados a concluir que as escolas já pos-

suem um sistema de informação informatizado, subsistindo ainda muita infor-

mação em papel que necessita de ser digitalizada o que não é feito por falta de 

meios. Também concluímos que nem todas as escolas possuem a sua infor-

mação armazenada num servidor central. 
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Objetivo 2 - Aplicações utilizadas para o tratamento da informação. 

Das escolas consultadas concluiu-se que o fornecedor de aplicações certifica-

do mais utilizado é o JPM & Abreu. Nem todas as escolas utilizam os módulos 

do mesmo fornecedor, o que torna a integração de dados mais difícil. A intero-

perabilidade, de acordo com os entrevistados, tem muitas falhas. A formação 

dos utilizadores também tem sido deficiente. Nas escolas em que existe uma 

rede estruturada, e um servidor central, foi salientado o fácil acesso à informa-

ção a partir de qualquer ponto da escola. 

 

 Objetivo 3 - Importância da informação para as tomadas de decisão 

Como se sabe, quem gere precisa de dominar as diversas variáveis que po-

dem interferir no objetivo final que deve ser a melhor decisão para a organiza-

ção. Quem gere pode ser influenciado pelos seus valores pessoais, pela situa-

ção do momento, por fatores de ordem social e também pela informação - se 

há incerteza, se é muito complexa, se falta ou tem excesso de conteúdo, se es-

tá mal organizada, qualquer destes casos pode interferir na tomada de decisão. 

Ao examinar as entrevistas, somos levados a concluir que para os diretores 

das escolas é importante a existência de um bom Sistema de Informações. Al-

guns dos entrevistados disseram que sentem dificuldades ao nível da circula-

ção da informação, que por vezes não conseguem extrair a informação de que 

necessitam e também que nem sempre confiam na informação, referindo aspe-

tos negativos que por vezes encontram e que prejudicam a tomada de deci-

sões. Mas há também aspetos positivos, como sejam o da informação circular 

mais rapidamente e conseguirem obter informações consultando o sistema. Es-

tes aspetos foram citados como favoráveis à tomada de decisão. 

 Objetivo 4 - Opinião que os entrevistados têm quanto a uma nova arquite-

tura de sistemas de informação em que se privilegie a integração de sis-

temas, validando o nosso objeto de investigação 

Este aspeto é um dos mais importantes quanto à validade do nosso trabalho. 

Observando as respostas dos entrevistados, verificamos que estes foram una-

nimes em afirmar que a existência de um sistema de informações centralizado 

e integrado com aplicações únicas para as escolas, que favorecesse a intero-

perabilidade e em que todos falassem a mesma linguagem, seria benéfico para 

as escolas. 
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5 - A Gestão da Informação na Administração das Escolas Pú-

blicas - Uma Arquitetura moderna de Sistemas de Informação 

na Gestão da Escola 

5.1 - Alguns dados históricos 
Antes de entrar propriamente na caracterização do atual Sistema de Informação exis-

tente nas escolas, convém ter presente o que têm sido as TIC e os SI no nosso siste-

ma de ensino. 

O primeiro grande projeto de introdução das TIC nas escolas, dá-se com o Projeto 

MINERVA (Meios Informáticos No Ensino Racionalização, Valorização; Atualização in 

Despacho 206/ME/ 85 publicado em Diário da República, II Série, de 31/10/85). Este 

projeto gerido pelo então Ministério da Educação, vigora entre 1985 e 1994. Tratou-se 

de um trabalho desenvolvido entre instituições de ensino superior e escolas dos res-

tantes níveis de ensino que teve como focos principais a formação de professores e 

formadores de professores e em que se desenvolveram materiais didáticos (documen-

tação e software educativo), a investigação, o apoio direto ao trabalho dos professores 

nas escolas e a criação de condições logísticas para a instalação e utilização das TIC, 

tendo como objetivo último renovar o sistema educativo de uma forma inovadora. 

A este projeto seguem-se dois programas que praticamente coexistem no tempo e que 

são eles o Programa Nónio Século XXI e o Programa Internet na Escola.  

O programa Nónio Século XXI (1996-2002), segundo o despacho 232/ME/96 “destina-

se à produção, aplicação e utilização generalizada das tecnologias de informação e 

comunicação no sistema educativo, visando nomeadamente: a melhoria das condi-

ções em que funciona a escola e o sucesso do processo de ensino-aprendizagem; a 

qualidade e a modernização da administração do sistema educativo; o desenvolvimen-

to do mercado nacional de criação e edição de software para educação com finalida-

des pedagógico-didáticos e de gestão; a contribuição do sistema educativo para o de-

senvolvimento de uma sociedade de informação mais reflexiva e participada.”  

O programa Internet na Escola surge na vigência do Ministério da Ciência e Tecnolo-

gia e decorreu entre os anos 1997 a 2003. O objetivo deste programa traduziu-se, nu-

ma primeira fase, na instalação de um computador multimédia com ligação à Internet 
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nas bibliotecas/mediatecas das escolas públicas e privadas do 5.º ao 12.º ano. Pre-

tendia-se, deste modo, contribuir para uma maior igualdade e melhoria do acesso à 

informação, seja utilizando suportes óticos (CD-ROM) seja pela Internet, podendo ain-

da disponibilizar, na rede, materiais produzidos pela escola e também, por outro lado, 

permitir-lhe a partilha e cooperação com outras escolas e destas com a rede da comu-

nidade científica e outras. Numa segunda fase o programa haveria de estender-se às 

escolas do 1.º ciclo. 

A ligação à internet era fornecida pela FCCN (Fundação para a Computação Científica 

Nacional. A infraestrutura disponibilizada permitia acesso RDIS (Rede Digital de Inte-

gração de Serviços) a 64 kbps a todas as escolas, sem encargos adicionais para as 

mesmas. As escolas, através da RCTS (Rede Ciência Tecnologia e Sociedade), pas-

sam a dispor de um “endereço web” e de endereços de correio eletrónico. 

Paralelamente a estes programas mais vocacionados para a área educativa aparece 

um programa vocacionado para gestão de informação. Com efeito, o Ministério da 

Educação, por meio do Departamento de Gestão de Recursos Educativos (DGRE), 

lança o programa AE (Administração Escolar). Este programa é constituído por um 

conjunto de módulos e tem como finalidade gerir uma série de tarefas diárias das es-

colas, como sejam:  

 Gestão de Expediente 

 Área de Pessoal 

 Gestão de Faltas 

 Área de Vencimentos 

 Gestão de Alunos 

Este programa, inicialmente criado em ambiente MS-DOS, com o aparecimento de 

aplicações mais amigáveis, em ambiente de janela (Windows), rapidamente se torna 

ultrapassado. Os utilizadores finais, devido ao interface deste programa, sempre reve-

laram dificuldades em se adaptar ao mesmo. Os módulos que ainda tiveram alguma 

longevidade foram os da área de pessoal e os da área de vencimentos. O módulo de 

Gestão de Alunos quase nunca foi utilizado pelas escolas, principalmente devido ao 

facto de as tarefas que podiam ser realizadas serem disponibilizadas de uma forma 

pouco intuitiva. Este programa ainda chegou a ter uma interface em ambiente Micro-

soft Windows que era mais amigável, mas o aparecimento de programas comerciais 

com interfaces mais intuitivas para os utilizadores rapidamente destronou o AE sendo 

que, ao que sabemos, nos dias de hoje já nenhuma escola o utiliza. 
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Em 2007, com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 137/2007, é aprovado o Pla-

no Tecnológico da Educação. De uma forma genérica pretendia-se intervir nas escolas 

em três eixos, a saber: Tecnologia, Conteúdos e Formação, tal como se resume na 

figura:  

Fig. 6 Plano Tecnológico da Educação 

Kit Tecnológico Escola

Internet em Banda Larga de 
Alta Velocidade

Internet nas Salas de Aula
(Redes de Área Local

Cartão Eletrónico do Aluno

Videovigilância

Portal da Escola

Escola Simplex

Formação e Certificação de 
Componentes TIC

Avaliação Eletrónica

Plano Tecnológico Educação

Tecnologia Conteúdos Formação

Portal Institucional do 
Ministério

Estágios TIC

Academisas TIC

 

5.2 - A atualidade 
Conforme dissemos na introdução, a eficácia e a eficiência de uma organização deve-

se cada vez mais à informação de qualidade e à sua disponibilização em tempo útil. 

Para isso temos de ter suportes tecnológicos adequados que permitam o fácil manu-

seamento e a fiabilidade da informação tendo em vista a boa decisão.  

Apesar de estes recursos serem encarados como pertença do mundo empresarial a 

Escola pode e deve abordar este assunto como pertencente à sua área de influência, 

pois se existe organização que “vive” e “sobrevive” à base de informação, é a Escola. 

Os processos inerentes ao normal funcionamento da Escola suportam-se, fundamen-

talmente, na análise da informação disponível. Esta pode existir em abundância, mas 

na prática servir de pouco se não for de qualidade. (Maurício) 

 A informação será útil, quando partilhada. Diz Maurício: informação não partilhada é 

conhecimento ignorado, também dissemos que com tecnologia adequada e a funcio-

http://legislacao.min-edu.pt/np4/np3content/?newsId=1253&fileName=resolucao_cm_137_2007.pdf
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nar em rede, se pode ultrapassar esse obstáculo, no entanto não chega, há que co-

municar de forma efetiva, pois a tecnologia e a informação (partilhada) não bastam se 

não existir comunicação. (Maurício). 

Nas instituições de ensino são diversos os tipos de sistemas de informação que supor-

tam os “processos de negócio” uma vez que temos sistema administrativo/financeiro, 

sistemas de gestão escolar, sistemas de suporte ao E-learning (ex.Moodle), sistemas 

de controlo de acessos e vídeo vigilância e ainda alguns outros; sendo que conside-

rámos apenas aqueles que no nosso entender serão os mais relevantes. 

Mas notámos que todos apresentam um problema: é a falta de integração e colabora-

ção entre eles. Ora, como diz Maurício, os sistemas têm de “comunicar de forma efeti-

va, pois a tecnologia e a informação (partilhada) não bastam se não existir comunica-

ção”. 

Ao longo destes anos, tem havido algum trabalho no sentido de melhorar e ultrapassar 

este problema. São exemplo disso, o AE – Sistema de Gestão de Vencimentos e o 

PRODESIS.  

As escolas foram entretanto substituindo estes programas por programas comerciais 

certificados pela tutela. (Juntamos em anexo os programas certificados) 

Da pesquisa que fizemos, concluímos que já nenhuma escola utiliza o AE. Quanto ao 

PRODESIS há ainda algumas escolas a utilizá-lo, nomeadamente no trabalho da Dire-

ção de Turma (conforme pudemos apurar nas escolas que visitámos para recolha de 

elementos a partir das entrevistas). 

No trabalho de campo efetuado verificámos que estas soluções são constituídas por 

módulos comercializados separadamente, ou seja, temos um módulo para a gestão 

financeira, um módulo para a gestão de vencimentos, um módulo para a gestão de 

alunos, etc. Na sua grande maioria as escolas tendem a adotar o mesmo fabricante 

para os diferentes módulos. No entanto, encontrámos casos em que isto não se verifi-

cava, originando, assim, problemas na integração de dados. 
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5.3 - Proposta de uma Nova Arquitetura de Sistemas de Infor-

mação 

5.3.1 - Porquê? 
Os modelos e práticas organizacionais implementados estão ultrapassados. O grande 

repto que as instituições enfrentam é a procura de uma vantagem competitiva, num 

ambiente em frequente e constante mutação, caracterizado por um conjunto de trans-

formações sociais. Curiosamente na década de 80 do Séc. XX, Michael Porter no seu 

livro Competitive Advantage, dizia: 

 “O ambiente na maior parte do mundo desenvolvido é de crescimento relativamente 

lento juntamente com a crescente concorrência global, uma mudança dramática em 

relação às décadas anteriores. A ênfase tem, assim sido deslocada do crescimento 

para a melhoria da vantagem competitiva. (Porter, 1998, p. 320)” 

Esta afirmação de Porter não podia estar mais atual. Ora, para levar a cabo esta van-

tagem competitiva, temos necessidade de criar novas ferramentas e novos mecanis-

mos de forma a melhorar as práticas organizacionais. 

Assim, o acesso, a disponibilidade, o tratamento e a efetiva utilização da informação é 

de fundamental importância, uma vez que é a informação a matéria-prima do conhe-

cimento. 

Os sistemas de informação são um recurso com grande capacidade para suportar e 

potenciar a reorientação da administração pública e o acompanhamento e avaliação 

da execução do seu plano de ação. 

Desde que foi inventada a escrita que temos sistemas de informação, pois a partir daí 

passou-se a recolher dados e a processá-los, quer isto dizer que é um sistema da ati-

vidade humana. Este sistema pode, ou não, envolver o uso de tecnologia. Mas, nos 

dias de hoje, será quase impossível conceber um Sistema de Informação de uma or-

ganização sem recorrer às Tecnologias de Informação (TI). As capacidades oferecidas 

pelas tecnologias de informação tornam impossível encarar os sistemas de informação 

apenas como simples sistemas de suporte aos processos de negócio, pois elas contri-

buem também para a vida das organizações. 

Atualmente, a informação é um recurso importante para as organizações. Ao ser reco-

nhecida essa importância, a informação e consequentemente os Sistemas de Informa-

ção passam a ser um recurso que deve ser gerido como qualquer outro. 
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Como em qualquer mudança estrutural, a implementação deste modelo defronta-se 

com várias barreiras, pois agita o status quo, desafia o imobilismo, o conformismo e os 

privilégios que lhe estão associados. Portanto, os Sistemas de Informação devem ser 

vistos não como mais um programa de modernização mas, antes, como uma nova 

maneira de ver as relações entre as pessoas, na qual o benefício comum é superior ao 

de qualquer uma das partes. 

É fundamental a superação desta ótica, a adoção de um novo relacionamento em que 

cada um faz parte da organização e do sistema educacional como um todo e o reco-

nhecimento de que a construção é realizada de um modo interativo entre os vários 

elementos, que constroem em conjunto uma realidade social. Por isso mesmo, os 

agentes interferem no processo de construção, quer tenham ou não consciência desse 

facto. De acordo com a perspetiva existente, os diferentes atores do meio educativo 

podem ver com frequência as suas responsabilidades confinadas a tarefas burocrati-

camente determinadas e de caráter fechado, em vez de terem uma nova possibilidade 

de contribuírem para a sua construção ou reestruturação. 

Um dos maiores desafios para qualquer organização que deseje informatizar os seus 

processos, principalmente uma escola, é o de vencer as resistências e os medos que 

a tecnologia provoca. 

Uma adequada gestão sistémica da escola é uma componente decisiva da sua eficá-

cia para a vida escolar. 

Nos últimos anos tem-se verificado algumas tentativas de desenvolvimento de siste-

mas de informação, quer dos serviços centrais e regionais do Ministério, quer dos es-

tabelecimentos de educação. 

Porém, além de terem sido dados passos significativos, mas isolados e desarticulados, 

na obtenção, tratamento e disponibilização da informação, estes consideram sempre 

separadamente a Escola e o Ministério. 

Qualquer ação isolada tem demonstrado resultar em mero paliativo para os problemas 

enfrentados e a falta de articulação entre eles explica casos de fracasso e falta de efi-

cácia na efetivação de esforços e despesas para melhorar o sistema educativo. 

Reforçamos a ideia de que o elemento relevante num qualquer processo de informa-

ção do sistema educativo é a Escola. Mas, como também afirmámos, os serviços do 

Ministério da Educação, com funções de regulação e avaliação, precisam de informa-

ção fiável, organizada e em tempo real da vida escolar. Considera-se, pois, que a me-
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lhor estratégia para a integração da informação do sistema educativo - que permita à 

tutela, o conhecimento imediato, atualizado e rigoroso do funcionamento de toda a 

estrutura escolar e dos seus atores, e que reciprocamente forneça as escolas de sis-

temas de informação que suportem e melhorem os procedimentos de funcionamento 

da sua gestão administrativa e pedagógica - será a de aproveitar os típicos processos 

das diferentes áreas da sua gestão administrativa e pedagógica para a recolha auto-

mática da informação. 

Um sistema de partilha de informação transparente do processo Escola, associado à 

necessidade de informação do Ministério da Educação, irá certamente conferir uma 

maior flexibilização das políticas educativas, libertando a escola de um pesado pro-

cesso burocrático, permitindo-lhe uma verdadeira autonomia e integração na comuni-

dade do sistema. 

As recentes recomendações do governo no que diz respeito às novas tecnologias no-

meadamente a Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/2012 que tem por base o 

plano elaborado pelo GPTIC (Grupo de Projeto para as Tecnologias de Informação e 

Comunicação), vão no sentido da redução de custos com as TIC na Administração 

Pública. Nesta resolução é referido que o estudo do GPTIC “está organizado em torno 

de cinco grandes eixos de atuação: (i) a melhoria dos mecanismos de governabilidade, 

(ii) a redução de custos, (iii) a utilização das TIC para potenciar a mudança e a moder-

nização administrativa (iv) a implementação de soluções TIC comuns e (v) o estímulo 

ao crescimento económico.” 

Não será suficiente uma resolução ministerial ou mesmo um decreto para mudar infra-

estruturas e processos de trabalho. Para proceder a uma mudança efetiva na qualida-

de das prestações e desempenhos é necessário haver vontade política para mudar os 

sistemas atuais. 

O sistema educativo português deve mudar de paradigma, introduzindo novos compor-

tamentos que levem a novas formas de relação no ambiente da escola. 

No capítulo anterior (A Atualidade) concluímos que a maior parte dos sistemas são 

fechados e concebidos numa perspetiva de escola, baseando-se sempre em sistemas 

proprietários segundo uma tecnologia que não permite fazer face aos avanços perti-

nentes e constantes neste domínio. Refira-se, entretanto, que muitas das aplicações 

comerciais certificados pela tutela, se sustentam na nova filosofia dos sistemas de 

informação, caminhando para um cenário de profunda integração.  
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Desde logo definimos como principal desígnio das organizações modernas, que todo e 

qualquer sistema deverá estar preparado para interagir com outros, e por isso aten-

demos mais à pesquisa e à análise de sistemas abertos, a que se fará referência mais 

adiante. 

Os sistemas comerciais de “gestão de escolas” encontram-se bem estruturados, e até 

com interfaces amigáveis, alguns possuem mesmo quiosques eletrónicos e permitem 

fazer face aos problemas de gestão corrente dos estabelecimentos de ensino, princi-

palmente no que diz respeito à gestão dos alunos e isto acontece porque na sua gran-

de maioria estes programas foram desenvolvidos por professores conhecedores da 

realidade que é a escola. Mas, a realidade é que a oferta comercial não se encontra 

preparada e organizada de forma a responder de um modo satisfatório à cobertura 

nacional, ou seja, o problema principal centra-se sempre no aspeto de estes não se-

rem sistemas integradores e nunca verem o lado da administração central, que conti-

nua a necessitar de informação credível do sistema educativo, de forma a poder moni-

torizar e gerir o sistema. 

Qualquer projeto de modernização administrativa das escolas terá como principal fina-

lidade extrair indicadores adequados de desempenho e aferição de qualidade, com 

vista ao redimensionamento das políticas educacionais. 

Dos contactos havidos com os diversos interlocutores, foi possível idealizar um modelo 

para o sistema de informação a implementar. Este deverá assentar em três vetores: 

 Alunos 

 Recursos Humanos 

 Estabelecimento de Ensino 

De forma a obter um quadro de referência da informação necessária ao sistema, foi 

essencial identificar e classificar as necessidades decorrentes da gestão e manipula-

ção da informação relativas aos processos pedagógico e administrativo dos estabele-

cimentos de educação e ensino, em estreita ligação com os diferentes serviços da 

tutela e desta com os atores nucleares do processo educativo, as Escolas. 

Concluímos então que o desenho do sistema de informação e todo o conjunto das 

suas componentes, arquitetura de dados, arquitetura de aplicações e arquitetura tec-

nológica deverá assentar em quatro grandes suportes: 

a) A tutela - que precisa de informação do sistema educativo, informação fiá-

vel, organizada e em tempo real. 
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b) As escolas - que necessitam de aplicações que suportem e melhorem os 

procedimentos de funcionamento típicos das diferentes áreas da sua ges-

tão administrativa e pedagógica. 

c) A escola - que frequentemente é inundada de inquéritos e formulários, ori-

ginando um grande desperdício de recursos e uma sobrecarga ao nível dos 

vários estabelecimentos de educação e ensino, sujeitos à prestação, por 

mais de uma vez, das mesmas informações. 

d) O cidadão - que deve ter oportunidade de conhecer melhor o processo 

educativo e poder “entrar” na escola. 

5.3.2 - As Bases da Proposta 
As bases da proposta assentam nos seguintes pressupostos: 

1. A vocação do sistema proposto é uma vocação integradora. 

Na verdade, só através de um processo com este perfil será possível coorde-

nar e levar a bom porto as tarefas que decorrem da criação e oferta de novas 

funcionalidades, como ainda integrar as diversas “ilhas de informação” existen-

tes e resultantes quer de ações internas dos diversos intervenientes, quer ain-

da da resposta que o mercado tem dado às solicitações das escolas. 

Esta vocação integradora fica consolidada através da plataforma tecnológica 

que apresentamos. 

 

2. A entidade nuclear de produção de dados assentará no estabelecimento de 

ensino. 

Através dos dados que se disponibilizarão a este nível e que decorrem da sua 

atividade normal, será possível obter níveis de agregação intermédios e de to-

po, que respondam de forma satisfatória às necessidades de informação das 

estruturas de decisão regionais e centrais. 

Sendo a escola, o núcleo do sistema isto permitirá que os seus próprios órgãos 

de gestão/decisão beneficiem do acesso a uma base de informação. 

 

3. A par com as especificações funcionais, deverão ser disponibilizadas especifi-

cações detalhadas quanto ao conteúdo dos dados - ficheiros - de exportação, 

por forma a não inviabilizar a utilização de outros sistemas já em exercício em 

inúmeras escolas. 
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Pretende-se, assim, garantir que as respostas encontradas e disponibilizadas 

pelo mercado e adotadas pelos estabelecimentos de ensino, se integrem no 

sistema através de interfaces de dados abertas e perfeitamente explícitas. 

4. O conjunto de especificações evidenciará uma clara independência orgânica, 

nomeadamente no domínio da rede de comunicações que suportará o sistema. 

Este pressuposto decorre diretamente quer da plataforma adotada, quer da ne-

cessidade de se evitar um vínculo rígido a uma determinada solução de comu-

nicações. 

5. Este sistema será capaz de fornecer a informação necessária aos observató-

rios sobre o sistema educativo, assim como será o suporte por excelência dos 

dados essenciais às estatísticas nacionais e internacionais sobre a educação. 

 

6. A entrada em produção pressupõe o teste prévio sobre diversas comunidades 

escolares, devendo ser progressiva e sucessivamente alargada a sua utiliza-

ção à rede escolar. 

 

5.3.3 - Sistema Integrador de Informação 
O Sistema Integrador de Informações da Educação tem como ponto de partida a Esco-

la, fonte privilegiada de dados do Sistema. 

Os sistemas educacionais e os estabelecimentos de educação são organismos vivos e 

dinâmicos, e como tal devem ser entendidos. Assim, ao serem caracterizados por uma 

rede de relações entre elementos que nele interferem, direta ou indiretamente, a sua 

direção exige uma modernização efetiva da sua organização. E é a essa necessidade 

que a gestão educacional tenta responder. A gestão abrange, portanto, a dinâmica do 

seu trabalho, como prática social, que passa a ser o foco orientador da ação diretiva 

executada na organização do sistema educativo. 

A importância dos sistemas de informação nas organizações públicas prende-se com 

as melhorias no ambiente interno da organização, pelo aumento da eficácia e eficiên-

cia organizacional; com a flexibilidade e vivacidade de procedimentos, da estrutura, da 

comunicação e com a eliminação da burocracia. A desburocratização dos procedimen-

tos conduz a uma maior valorização do agente educativo enquanto pessoa, proporcio-

nando espaço de decisão aos diversos atores, promovendo a correspondente respon-

sabilização. O uso estratégico dos sistemas de informação na escola pública assim 
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como, de uma forma mais alargada, na administração pública, pode e deve melhorar 

os serviços prestados ao cidadão. 

Como já se disse, muitas escolas tomaram a dianteira e reformularam os seus méto-

dos organizacionais através das tecnologias de informação, mas utilizando sistemas 

de informatização de processos isolados. 

O sistema proposto é integrador (indo de encontro às recomendações da Resolução 

do Conselho de Ministros 12/2012), pois visa considerar globalmente todos os eventos 

e todos os processos para obter sinergias e complementaridades otimizando o todo, 

padronizando ações, racionalizando procedimentos, reduzindo custos e melhorando a 

qualidade dos serviços prestados.  

Do documento GPTIC (Grupo de Projeto para as Tecnologias de Informação e Comu-

nicação) podemos retirar o seguinte esquema sobre o plano estratégico para a racio-

nalização das TIC na AP. 

Fig. 7 Linhas Estratégicas para a Racionalização das TIC 

 

 

Ao propor uma nova arquitetura para os sistemas de informação numa escola, não 

podemos fugir muito destas linhas estratégicas. 
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5.3.4 - Constituição do Sistema 
O sistema integrador de informação do sistema educativo tem como estrutura atómica 

o estabelecimento escolar, como já enunciámos anteriormente. É aqui que são regis-

tados os alunos, estão alocados os docentes e os não docentes necessários ao bom 

desempenho da atividade da escola e é aqui que por sua vez estão afetos os diversos 

equipamentos indispensáveis ao exercício educativo. 

Vejamos a cadeia de valor da escola. 

Fig. 8 Cadeia de Valor 
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Esta cadeia de valor constitui a base para construir o sistema integrador que esque-

maticamente se representa na figura seguinte:  
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Fig. 9 Sistema Integrador 
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Numa abordagem sistémica, mas modular, podemos ver que o núcleo deste sistema 

integrador reside na trilogia alunos – pessoal – escola, considerando os recursos hu-

manos e os recursos físicos e materiais. 

Qualquer um destes elementos de base é constituído pelo registo de descritores iden-

tificativos, quer se considere os alunos, o pessoal ou o estabelecimento. Estes descri-

tores são o resultado de processos decorrentes do dia-a-dia do funcionamento da es-

cola. Citemos, a título de exemplo, o caso dos alunos. Sabe-se que ele advém do pro-

cesso inscrição de alunos (ou matrícula), onde existe todo um conjunto de itens que 

descrevem o aluno. Ou mesmo o caso do pessoal, decorrente do processo de gestão 

dos recursos humanos. Encontramos, por exemplo, a afetação dos mesmos à escola 

através do seu dossier biográfico. 



 

51 
 

Este núcleo de base identifica fundamentalmente o estabelecimento de educação e 

ensino, como todas as suas características e diversidades de instalações e equipa-

mento, e o conjunto dos seus diferentes atores. 

Qualquer gestão moderna tem de ser integradora e sistémica, olhando para a escola 

como um todo, formada por agentes vivos e transformadores. Daí a existência de todo 

um conjunto de procedimentos de gestão que envolvem a trilogia de base. 

Passando a especificar, e com base num sistema modular do sistema integrador em 

que os elementos partilhem o referido núcleo, como representado na figura, conside-

remos: 

1 – Gestão de Alunos e Gestão Pedagógica 

A situação do aluno na escola desde a sua identificação, ao seu enquadramento edu-

cacional, ao seu processo evolutivo. 

a) Criação de uma ferramenta padronizada de ajuda ao processo inscrição 

(matrícula) permitindo que os dados referentes à mesma, possam ser intro-

duzidos a partir da Internet. 

b) Organização do processo individual do aluno, com atribuição de um número 

único e emissão do cartão nacional de aluno em formato eletrónico (con-

forme previsto no PTE), assim como a possibilidade da emissão da cader-

neta eletrónica do percurso escolar do aluno. Poder-se-á estudar a possibi-

lidade do cartão do aluno, ser substituído pelo cartão do cidadão indo assim 

ao encontro da já citada Resolução 12/2012 do Conselho de Ministros.  

c) Afetação dos alunos às turmas, das turmas às salas, respetivos horários e 

disciplinas inscritas. 

d) Controlo da assiduidade do aluno e de ocorrências diversas (cadastro). 

e) Registo do processo de avaliações do aluno e do seu progresso formativo. 

f) Disponibilização de ferramentas de gestão e atualização de conteúdos, 

permitindo às escolas a atualização de conteúdos relativos às turmas, ma-

terial escolar, manuais escolares, calendário escolar, numa ótica que deve-

rá assentar na respetiva divulgação através da Internet. 

g) Geração e impressão (esta quando absolutamente necessária) de toda a 

documentação do aluno e dos diversos relatórios, de forma padronizada, 

relacionados com a vida académica da escola. 
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2 – Gestão de Pessoal e Vencimentos 

É uma das aplicações que se encontra mais desenvolvida graças ao trabalho efetuado 

no passado pelos serviços centrais mas também devido ao trabalho desenvolvido pe-

las diferentes entidades comerciais. 

a) Registo biográfico do pessoal docente e não docente. 

b) Organização do processo individual do pessoal, com atribuição de um nú-

mero único e emissão do cartão nacional de docente ou funcionário de es-

cola em formato eletrónico. 

c) Contagem do tempo de serviço e atribuição de horário face às funções ou 

cargos que desempenha. 

d) Registo de ações de formação de pessoal docente e não docente. 

e) Controlo da assiduidade do docente ou não docente e de ocorrências diver-

sas, assim como férias e licenças. 

f) Processamento padronizado do vencimento do funcionário com tudo o que 

lhe está associado como subsídios, descontos ou abonos, e obrigatoria-

mente o apuramento para a CGA, IRS, Sindicatos, etc. 

g) Geração de todos os mapas, relatórios, fichas e recibos necessários ao 

próprio funcionário e aos diversos serviços como, por exemplo, bancos ou 

segurança social. 

3 – Gestão Financeira 

A Portaria 794/2000 de 20 de Setembro dos Ministérios das Finanças e da Educação, 

define as especificações para o setor Educação, do Plano Oficial de Contabilidade 

Pública (POCP) aprovado pelo Decreto-Lei 232/97 de 3 de Setembro, o qual cria “as 

condições para a integração dos diferentes aspetos – contabilidade orçamental, patri-

monial e analítica – numa contabilidade pública moderna, de aplicação obrigatória a 

todos os organismos” No entanto, no trabalho de campo que efetuámos verificámos 

que em Julho de 2012, o POCP Educação ainda não é contemplado por nenhuma das 

aplicações utilizadas pelas escolas que visitámos. Então a aplicação de gestão finan-

ceira, do Sistema Integrado de Informação, deve contemplar: 

a) Contabilidade orçamental, patrimonial e analítica por centros de custo 

b) Classificação contabilística segundo o POCP. 

c) Gestão de tesouraria e de contas de fornecedores, clientes beneficiários, 

funcionários, etc. 
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d) Execução orçamental segundo as regras da Administração Pública (cabi-

mentos, autorizações, requisições, pagamentos) 

e) Controlo de contas bancárias, pagamentos e recebimentos. 

f) Balanço, demonstração de resultados, consolidação de contas e mapas de 

execução orçamental. 

g) Geração de todos os mapas necessários ao Tribunal de Contas, à Direção 

Geral do Orçamento e aos serviços da tutela. 

h) Interface automática com o sistema de gestão de vencimentos de forma a 

apurar os valores para as diversas contas/rúbricas. 

4 - Gestão e Cadastro de Bens Materiais 

A portaria 671/2000 de 17 de Abril, veio normalizar e regular a inventariação e gestão 

patrimonial dos recursos físicos do estado. Não sendo específica do setor da educa-

ção cumpre dotar as escolas de uma ferramenta adequada para gerir as suas instala-

ções e equipamentos de uma forma uniformizada. 

a) Sistematização dos critérios de inventariação e classificação de todo o 

equipamento. 

b) Registo do estado e operações efetuadas sobre o equipamento e as insta-

lações. 

c) Registo e tipificação de espaços e instalações. 

d) Geração e impressão de todas as listagens necessárias à gestão dos re-

cursos físicos da escola. 

5 - Gestão da Ação Social Escolar 

A Ação Social Escolar (ASE) (Decreto-Lei 55/2009 de 2 de Março) constitui um meca-

nismo de natureza económica de apoio às famílias mais carenciadas e, no todo ou em 

parte, suporta as despesas em educação dos alunos nela inscritos. A gestão desta 

matéria é de grande complexidade devido às várias dimensões dos apoios a prestar. 

a) Acompanhamento do fornecimento através do controlo quantitativo e quali-

tativo e financiamento de refeições subsidiadas ou gratuitas. 

b) Transporte escolar gratuito ou subsídio de transporte. 

c) Cedência de livros e material escolar e a atribuição de auxílios económicos 

diretos. 

d) Seguro escolar que garante o pagamento das despesas de assistência mé-

dica e medicamentosa, prestada aos alunos em caso de acidente escolar. 
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e) Geração de mapas periódicos dos diferentes programas de ação social, 

bem como das respetivas contas de gerência. 

6 - Gestão do Centro de Recursos (Biblioteca e/ou Mediateca) 

Processamento da gestão integrada do Centro de Recursos relativamente às consul-

tas e requisições de documentos em diferentes suportes; biblioteca, videoteca, audio-

teca, infoteca, mediateca. 

a) Criação de uma ferramenta padronizada e baseada nas normas europeias 

para automatização da gestão dos Centros de Recursos Educativos, por 

forma a garantir o acesso ao centro de recursos fora das quatro paredes do 

estabelecimento, assim como a interligação entre diferentes escolas e a 

consulta on-line via Internet. 

7 - Gestão Documental 

a) A gestão de expediente pretende efetuar o registo e classificação dos di-

versos documentos entrados e saídos, assim como controlar o seu estado 

atual: respondido, não respondido, em análise, arquivado, etc. 

A Gestão Curricular, transversal a todo este conjunto de módulos, é de extrema impor-

tância para o completo acompanhamento da escola, permitindo definir indicadores de 

qualidade. Gerir o currículo significa antes de mais analisar cada situação ao nível dos 

conteúdos e das competências face às diferentes necessidades de cada aluno, grupo 

de alunos, escola ou região. 

Esta matéria prende-se muito com a gestão do tempo e dos espaços, das metodolo-

gias e das ofertas de atividades extra curriculares num verdadeiro exercício de auto-

nomia, exigindo aos professores o controlo sobre estes processos e potenciando a 

relação com os pais e as parcerias com a comunidade envolvente. 

Um sistema integrador de informação permite apelar ao trabalho cooperativo e ao 

mesmo tempo definir procedimentos sistemáticos de monitorização e avaliação que 

permitam conhecer os resultados da gestão curricular local, por forma a permitir um 

acompanhamento e um suporte e assim introduzir melhorias na sua prática, consubs-

tanciada na diferenciação das diversas realidades das escolas. 

Dada a modularidade do sistema, e a sua correspondente flexibilidade, será possível 

em fases posteriores associar ao sistema integrador outro tipo de módulos. 
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O sistema integrador de informação pretende ainda incluir o processo de candidatura / 

recrutamento dos docentes às escolas através de um formulário disponibilizado na 

Internet de acordo com o objetivo da tutela. 

5.3.5 - Arquitetura do Sistema 
As diversas soluções existentes no mercado tendem a basear-se num modelo proprie-

tário do tipo cliente-servidor. A base é uma aplicação fechada, desenvolvida numa 

qualquer linguagem de programação que por sua vez interage com uma base de da-

dos. Este tipo de sistemas obriga a procedimentos de instalação, formação específica 

e frequente manutenção, acrescido do problema das atualizações (facto relatado pelas 

escolas visitadas) que obrigam a radicais alterações dos aplicativos. 

O modelo de arquitetura proposto para este sistema baseia-se numa plataforma de-

senvolvida com base na WEB. Assim, o modelo desenhado para o sistema integrador 

da informação do sistema educativo suporta-se em ferramentas WEB, tendo o browser 

como interface e a Internet como o grande fio condutor de todo o fluxo de informação, 

vejamos o esquema: 

Fig. 10 Nova Arquitetura 
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Esta arquitetura é definida em dois níveis: 
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 Raiz da Informação - Agrupamento de Escolas ou Estabelecimento de 

Ensino (quando não integrada em agrupamento). Contendo o conjunto 

de toda a informação relativa à gestão do estabelecimento de educação 

e ensino; Tutela a quem cabe o papel de regulador. 

 Data Center - Nível para onde fluirá a informação já agregada provinda 

do nível anterior e necessária ao sistema de informação do Ministério, 

dos restantes organismos e do cidadão em geral. 

 A escola processa a sua informação referente à gestão dos alunos, dos 

recursos humanos, físicos, financeiros e materiais, sendo possível lo-

calmente gerir, analisar e monitorizar, de uma forma sistémica, os seus 

procedimentos e o estado dos seus agentes. A interface de acesso ao 

ambiente de trabalho, dos diferentes módulos constituintes do sistema, 

é suportado num browser de navegação na Internet. 

Ao não existir a figura clássica da instalação de software, os processos e dados de 

uma escola A serão diferentes ao de uma escola B, por isso cada escola “vê” somente 

os itens que lhe são apropriados, através do carregamento automático de scripts, coo-

kies e plug-ins associados ao tipo de escola/ensino. 

Ao ser considerado a Escola como ponto de partida, os dados fluem deste nível para o 

seguinte, existindo para isso um módulo de extração automática de informação a ser 

enviada para o centro de dados (Data Center). 

O Centro de Dados será aquilo a que poderemos chamar o Sistema Nacional de In-

formações Educacionais e aglutinará a informação proveniente das escolas através de 

um módulo de integração / consolidação / sincronização de dados, mas de uma forma 

agregada segundo critérios julgados adequados aos diversos organismos. 

Este modelo permitirá: 

ü Pelo seu carater centralizado manter um elevado grau de consistência 

da informação e manter os custos operacionais e de manutenção ao ní-

vel mais reduzido; 

ü Pelo seu caráter distribuído, garantir o processamento local, reduzindo 

assim ao máximo a necessidade de comunicações ineficazes. 

A grande vantagem de um sistema baseado em Web, é que: 



 

57 
 

 Reduz custos de hardware e manutenção (porque as escolas não ne-

cessitaram de adquirir servidores, e os postos de trabalho poderão ser 

de “baixa gama”); 

 É fácil de instalar, manter e atualizar (as aplicações ficarão instaladas 

nos servidores do Centro de Dados e serão acedidas através de 

browser); 

 É independente da plataforma utilizada e do sistema operativo; 

 Reduz o tempo de formação, dado suportar-se numa interface intuitiva e 

já muito difundida como é o browser; 

 É escalável (em qualquer altura poderão ser acrescentadas novas fun-

cionalidades); 

 Integra sistemas simples de comunicação como o email ou o SMS. 

Numa perspetiva da transparência da informação gerada na Escola e que automati-

camente fluirá para os serviços da tutela estará sempre presente o garante da segu-

rança e proteção de dados individuais. 

A segurança dos acessos e da transmissão da informação aos vários níveis é protegi-

da. Tal acontece com base nas últimas normas dos sistemas de segurança para web, 

do tipo home-banking e, com a difusão do cartão do cidadão, temos que este instru-

mento unipessoal poderá vir a ser um acesso garantido. 

No que se refere à proteção de dados individuais, todo o sistema terá como suporte a 

Lei de Proteção de Dados Pessoais (Lei n-º 67/98 de 26 de outubro) em que no princí-

pio geral cita: ”O tratamento de dados pessoais deve processar-se de forma transpa-

rente e no estrito respeito pela reserva da vida privada, bem como pelos direitos, liber-

dades e garantias fundamentais”. 

5.3.6 - Modelo de funcionamento 
A incorporação das tecnologias de informação aliadas aos sistemas de informação na 

cultura organizacional da escola possibilita o desenvolvimento da instituição de ensino, 

no sentido da introdução bem sucedida de estratégias de gestão a uma escala territo-

rial que melhor permita adaptá-la à comunidade envolvente e, ao mesmo tempo, res-

ponder fidedignamente às necessidades de informação dos diferentes setores do sis-

tema educativo. 

As dificuldades da gestão de informação interna, da realização de análises estratégi-

cas e da obtenção de elementos indicadores de funcionamento, que permitem a toma-
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da de decisões rápidas, fazem com que a comunidade escolar não tenha como saber 

que aspetos precisam de ser mudados e quais os caminhos para tal mudança. 

Atualmente os custos das tecnologias de informação e comunicação são baixos, face 

a outros tempos. Outrora, era necessário optar entre oferecer uma grande informação 

para um pequeno público, ou oferecer pouca informação para um grande público. O 

paradigma que nasceu com Internet permite oferecer um extenso conjunto de informa-

ções a um público muito vasto. 

A Internet transformou-se numa plataforma de partilha de informação, essencial a 

qualquer organização, pelo que considerámos um modelo de arquitetura baseado na 

Web e acedido por browser, como suporte ao sistema proposto. 

Independentemente das vantagens evidenciadas aquando da descrição do modelo da 

arquitetura do sistema, a grande abertura e flexibilidade do mesmo permite que, na 

instalação, o sistema seja configurado de forma a refletir as peculiaridades de qual-

quer escola comtemplando os diferentes tipos que podem ser encontrados no país, 

podendo ser utilizado por uma escola utilizando um PC (embora a configuração de 

escola não agrupada se destine a desaparecer integrando-se no Agrupamento, como 

medida também económica) ou ser utilizado num mesmo agrupamento de escolas que 

até podem estar ligadas em rede.  

Numa perspetiva de rentabilização e otimização de recursos devem ser considerados 

os agrupamentos como as unidades de base no processo de gestão. As escolas cons-

tituintes do agrupamento poder-se-ão ligar utilizando os acessos já hoje existentes 

implementados com o PTE. Num contexto global, quer de instalação, quer de manu-

tenção, quer ainda de formação, torna-se mais exequível pensar num universo escolar 

em matéria de agrupamentos do que num universo em que se considere cada escola 

de per si. 

A consideração do agrupamento como o centro integrador dos vários elementos ató-

micos que são as escolas, permite repensar o enquadramento dado às TIC na educa-

ção, providenciando nos quadros do agrupamento um técnico de informática, que não 

só daria resposta ativa a este sistema, como permitiria articular dentro do espaço de 

funcionamento do agrupamento um apoio efetivo às diversas escolas nos atos associ-

ados às TIC na educação. 

Mesmo situando a base tecnológica nos agrupamentos, tornar-se-ia difícil alicerçar 

neste espaço todo o historial das escolas nas suas diferentes dimensões: alunos, re-

cursos humanos, materiais e financeiros, não só porque exigiria um redimensionamen-
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to periódico do equipamento a utilizar como teria de se acautelar procedimentos de 

backup e disaster recover. Assim, para permitir a integridade da informação, esta é 

sustentada num nível acima, no Centro de Dados. 

Ao ser atualizada ao nível escola (agrupamento), a informação é automaticamente 

replicada para o Centro de Dados. 

O Centro de Dados funciona como um “armazém” dos dados provenientes da integra-

ção da informação de todo o sistema educativo. Tem por objetivo dar suporte aos pro-

cessos de tomada de decisão, consubstanciado em tecnologias devidamente dimensi-

onadas para um grande centro agregador da informação do universo educativo. Dado 

a insuficiência de recursos humanos no seio dos serviços centrais do Ministério da 

Educação e Ciência, o Centro de Dados não deve ser fisicamente sediado nem opera-

cionalizado em qualquer um dos serviços do MEC, mas deverá residir num prestador 

de serviços por forma a garantir a sua operacionalidade 24h por dia. 

Este conceito pressupõe, ainda, a consciência da existência de uma estrutura coorde-

nadora de toda a operacionalização que responda de uma forma independente por 

todo o sistema integrador de informação, na direta dependência do Gabinete do Minis-

tro. O livre acesso à informação constitui uma condição indispensável à manutenção 

do caráter democrático da sociedade educativa, mas nunca poderá ser alienada a ter-

ceiros ou sobre responsabilizado, sob pena de se perder a capacidade de controlo 

democrático sobre o sistema educativo. 

Reestruturar uma “máquina” tão complexa como o sistema educativo é tarefa compli-

cada. Porém, informatizar representa um esforço compensador, quer do ponto de vista 

das escolas, dos serviços do MEC, quer do próprio cidadão. 

Por esta razão a introdução de ferramentas padronizadas é deveras importante para 

modificar as práticas de gestão da escola, na medida em que esta irá produzir infor-

mação qualificada sobre os diversos atores que nela se inter-relacionam e convivem. 

Ao adotar-se uma plataforma aberta e ao utilizar-se como eixo condutor o uso da Web, 

pretende-se uma mudança criativa e inovadora facultando às escolas uma postura 

moderna e eficaz. 

O cidadão terá desta forma uma janela sobre o sistema educativo podendo aceder à 

informação que lhe for estritamente associada. Estamos a falar, por exemplo, de um 

encarregado de educação que pode consultar as avaliações, as faltas, o horário, en-

fim, a situação escolar do seu educando, podendo contactar diretamente o diretor de 
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turma, ou o diretor da escola, por email. Assim como pode ligar-se diretamente ao por-

tal da escola e saber dos diversos projetos escolares, das parcerias com a comunida-

de, etc. Relativamente aos sites ou portais das escolas é de toda a conveniência que 

passem a ser verdadeiros espelhos das vivências das escolas, concebidos de uma 

forma estruturada e não meros divulgadores da morada e telefone das mesmas. 

O Ministério da Educação e Ciência, no seu todo, ao dispor de um sistema de informa-

ção, poderá através de ferramentas de Business Intelligence (Data Mining e Data 

Mart), aplicado sobre a Data WareHouse, fazer uma análise mais eficaz e menos intui-

tiva sobre o real andamento do sistema educativo. Do ponto de vista dos serviços do 

MEC, o Business Intelligence responde a duas questões: o que avaliar e como avaliar. 

No primeiro caso estão os indicadores, que são dados mensuráveis dentro da escola. 

No segundo caso estão as dimensões, que perspetivam em que ótica são analisados 

os indicadores. Com este processo reúnem-se informações vitais para a tomada de 

decisões. 

Mesmo no espaço escolar, os diretores podem medir e avaliar os diversos indicadores 

da sua escola com o Business Intelligence e tomar então as medidas necessárias à 

sua evolução, pois que atualmente as respostas sobre o desempenho estão perdidas 

em pilhas de papel (conforme pudemos observar nas visitas que efetuámos às esco-

las), são de difícil acesso e manipulação e não podem servir de base a qualquer análi-

se ou processo avaliativo. 
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Fig. 11 Modelo de Funcionamento 
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6 – Considerações Finais 
 

6.1 - Conclusões 
O presente trabalho surge com a oportunidade dada pelo Conselho de Reitores numa 

recomendação de janeiro de 2010 onde se estabelece o reconhecimento da experiên-

cia profissional no acesso a mestrados aos diplomados com licenciatura pré-bolonha. 

À medida que fomos elaborando este documento tomámos consciência de que tínha-

mos alguma falta de preparação; não na ideia que vinha ocupando o pensamento, não 

naquilo que pretendíamos problematizar, mas sim na forma como poderíamos desen-

volver o trabalho. Notámos algumas lacunas nomeadamente nas metodologias de 

investigação a utilizar, competências que julgamos serem adquiridas na parte curricu-

lar do mestrado, de que fomos dispensados. Tais lacunas foram sendo preenchidas 

pela nossa orientadora e também pela leitura de literatura sobre as questões metodo-

lógicas de como elaborar uma dissertação de mestrado e sobre a interpretação dos 

problemas. De qualquer modo, pensamos ter compensado com algum contributo do 

nosso esforço, que se desenvolveu a partir da reflexão sobre as vivências profissionais 

iluminando-as de alguma maneira com as luzes do pensamento teórico em aliança 

com a vida. 

No final deste trabalho, podemos dizer que nos sentimos muito mais enriquecidos na-

quilo que nos foi dado aprender. 

Depois de muitos anos a trabalhar com tecnologias de informação nas estruturas de 

educação surgiu a oportunidade de teorizar e pensar as ideias, que há muito vínhamos 

tendo, sobre como agilizar os fluxos de informação nas escolas, entre escolas e entre 

escolas e tutela. Foi o que tencionámos fazer com este trabalho onde chegámos à 

ideia de uma nova arquitetura para os sistemas de informação. 

Ao longo do tempo tem vindo a aumentar a quantidade de informação que as escolas 

produzem. Este facto e a utilização crescente das Tecnologias de Informação (TI) tor-

naram inevitável a Gestão dos Sistemas de Informação (SI). Ou seja, a escola é um 

gerador de informações que terão de ser geridas, justificando-se então este domínio. 

Quer dizer que não é na falta de informação mas sim na sua gestão que reside o pro-

blema. A gestão de informação justifica-se para otimizar os fluxos de informação e de 

conhecimento dentro da escola e desta forma auxiliar a direção a maximizar os recur-

sos. Por isso sabemos que há que atuar ao nível da Gestão dos Sistemas de Informa-
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ção. A forma encontrada para alterar o status existente foi uma arquitetura moderna 

que torne esta gestão mais eficiente. 

O sistema de informação, sendo uma componente essencial de uma organização, tem 

como uma das suas funções criar e disponibilizar informação fiável e oportuna que 

contribua para uma boa tomada de decisão e assegure uma resposta adequada ao 

impacto dessas decisões. 

Concluímos que a existência de um sistema de informação uniforme para todos os 

estabelecimentos de ensino seria vantajosa já que as escolas ficariam aptas a respon-

der, de uma forma oportuna e fiável, às diversas questões que lhes são postas. Seja 

no âmbito científico-pedagógico (sucesso ou insucesso escolar, prosseguimento de 

estudos, inserção no mercado de trabalho, etc.), seja na avaliação em termos de efici-

ência, eficácia e economia das atividades implementadas (Plano Nacional de Leitura, 

Redes de Bibliotecas, etc.), seja ainda no âmbito da gestão financeira e da gestão de 

recursos, o sistema integrador revela-se uma resposta de melhoria na eficácia e na 

economia educacional. 

O nosso estudo permitiu concluir também que os sistemas de informação utilizados 

nas escolas do Ensino Secundário (nível de ensino das escolas visitadas), no modo 

atual, não respondem às suas necessidades, quer pela perda de fiabilidade decorrente 

da multiplicidade de aplicações, quer pela falta de uma estratégia centralizada, quer 

ainda pelas dificuldades nos acessos, na relação com o utilizador.  

A nova arquitetura proposta para os Sistemas de Informação deve então evitar os 

constrangimentos citados e responder às necessidades de toda a comunidade escolar. 

As tecnologias Web constituem um excelente meio para atingir este desejo. Utilizando-

as toda a comunidade escolar pode ter acesso rápido à informação, com grandes be-

nefícios, quer estejamos a falar de pedagogia quer de administração escolar, podendo 

também melhorar a comunicação entre os vários intervenientes, ou seja, aumentando 

a eficácia. A centralização e integração traduz-se em menos aplicações, permitindo 

assim uma economia de escala, e também mais fiabilidade nas bases de dados, quer 

dizer mais eficiência.  

A integração da informação do sistema educativo, à escala nacional, é um projeto ci-

clópico, mas exequível, exigindo necessariamente o empenho dos intervenientes no 

setor educativo nacional. Só através de um princípio altamente cooperativo será pos-

sível fazer com que um projeto dessa natureza possa vingar. 
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Por forma a potenciar a exequibilidade do projeto, a exploração de sinergias entre en-

tidades diversas terá de ser aprofundada, exigindo talvez uma parceria entre o setor 

público e o setor privado. 

Dotar as escolas de ferramentas tecnologicamente avançadas, que permitam moder-

nizar e facilitar os seus procedimentos de gestão diários, munir os serviços do Ministé-

rio da Educação e Ciência de informação fiável e em tempo real, para timonar os des-

tinos da educação e prover a sociedade de uma janela sobre o sistema educativo é 

sem dúvida um projeto ambicioso, mas imperativo para os anos vindouros. A Esco-

la/Ministério, ao passar informação precisa e atualizada, permite uma maior penetra-

ção na comunidade envolvente e por sua vez possibilita aos pais serem mais ativos no 

processo educativo dos seus educandos. 

A estratégia de concretização deverá assegurar a prossecução dos objetivos que se-

guidamente se sumarizam: 

 A necessidade de ancorar a solução em informação coerente e fiável,  sobre 

uma plataforma aberta que permita desenvolvimentos futuros; 

 

 A eleição de uma arquitetura assente na Web, de forma a facultar a proximida-

de destas ferramentas relativamente às escolas, permitindo uma gestão centra-

lizada e facilitada dos conteúdos, das funcionalidades e coerência da informa-

ção; 

 

 A eleição de uma filosofia integrada e integradora, por forma a potenciarem-se 

economias de meios e otimização de recursos. 

Poderemos assim ter encontrado a resposta à nossa pergunta inicial ou seja “Que 

consequências trará para a administração da escola uma arquitetura moderna de Sis-

temas de Informação? “ 

 

 

 



 

65 
 

6.2 - Limitações e constrangimentos da investigação 
No desenrolar do nosso trabalho, fomo-nos confrontando com algumas limitações. 

Desde logo a falta de tempo, por motivos profissionais, que não nos permitiu a dedica-

ção que desejaríamos. 

Outra limitação, que de certa forma decorre da anterior, foi a escolha da amostra que 

foi definida contemplando também critérios de economia de tempo e de conveniência, 

podendo com isso limitar e condicionar os resultados.  

Consideramos ainda ser uma limitação deste estudo, apesar da boa vontade e boa 

colaboração, a escassa preparação que observámos em alguns entrevistados, princi-

palmente no domínio administrativo, sobre o assunto em investigação. É de referir aqui 

também uma situação de indisponibilidade por parte de um elemento dos Serviços 

Administrativos de uma das escolas selecionadas para o estudo. 

6.3 - Sugestões para futuras investigações 
Podemos dizer que o nosso trabalho está inacabado, uma vez que nos circunscreve-

mos à proposta de uma nova arquitetura de sistemas de informação fundamentalmen-

te no que diz respeito à sua vertente tecnológica. Pretende-se num futuro próximo in-

vestigar uma nova arquitetura aplicacional, que melhor suporte esta solução agora 

proposta. 

Após a implementação da solução dever-se-ia fazer uma investigação idêntica, passa-

dos um ou dois anos, a fim de analisar os ganhos reais que a solução de integração 

trouxe ao sistema. 
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1 - Programas informáticos certificados pela tutela 
 

Nota Introdutória  

A certificação incide sobre a especificação dos ficheiros XML gerados e exportados 

pelas aplicações informáticas e não relativamente às funcionalidades dos programas 

informáticos. A análise dessas funcionalidades e a decisão sobre a sua adequação às 

necessidades da Escola ou Agrupamento são de responsabilidade dos respetivos 

Conselhos Executivos. 

A certificação do ME é atribuída a programas informáticos, de acordo com o disposto 

nos despachos nº 26377/2005, 2ª Série, nº 243, de 21 de Dezembro de 2005, nº 

7505/2006, 2ª Série, nº 67, de 4 de Abril de 2006, e nº 18707/2007, 2ª Série, nº 160, 

de 21 de Agosto de 2007, de gestão de pessoal e vencimentos, de gestão de alunos e 

de gestão de ação social escolar, respetivamente.  

Os programas certificados para exportação de dados de escolas públicas são os se-

guintes: 

 

Escolas públicas 

Pessoal 

GPV, versão 5.3 - JPM&Abreu 

GestRec, versão 3. - Truncatura  

PAAE, RH+Vencimentos, versão 3. - Quinta Sinfonia 

Prodesis Vencimentos, versão 1. - ConhecerMaisTI 

GestVenc, versão 1. - Aramini Tavares da Silva Portela 

 

Contabilidade 

CONTAB, versão 2.5 - JPM&Abreu 

GestContEsc, versão 2. - Truncatura 

GestContasP, versão 1. - Aramini Tavares da Silva Portela 

 

Alunos 

ALUNOS, versão 4.5 - JPM&Abreu 

PAAE, Alunos, versão 2.7 - Quinta Sinfonia 
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Prodesis Alunos, versão 4.6 - ConhecerMaisTI 

WinGA, versão 4.0 - Truncatura 

SGE - Sistema de Gestão Escolar, versão 5. - Unilógica 

SIE2 - Sistema Informático Escolar, versão 2.4. - Consulbyte 

Minerva - Gestão de Alunos, versão 1.12. - Inforvista 

ABC GEST, versão 1 SQL. - Inforlink 

ESCOLA.ORG, versão 1. - Mercúrio TIC 

E-Schooling Server, versão 1.1. - Codevision 

  

Alunos - vocacionado para o ensino profissional 

eSGE, versão 1. - Levelsoft 

 Acção social escolar 

GestASE, versão 3. - Truncatura  

PAAE, módulo ASE, versão 3. - Quinta Sinfonia  

JPM SASE, versão 4. - JPM&Abreu 

Prodesis SASE, versão 1.0 - Conhecer Mais Ti, SA 

E-Schooling Server, versão 1.1. – Codevision 

 

Informação, M. d.-G. (2012). Programas Certificados. Obtido em 10 de Setembro de 2012, de 

MISI - Ministério da Educação: http://www.misi.min-edu.pt/certificacao.htm 
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2 - Carta tipo, enviada aos diretores da escolas 
Fernando Manuel L. L. Resende 

Técnico Superior 

Direção-Geral de Planeamento e Gestão Financeira 

Ministério de Educação e Ciência 

Av. 24 de Julho, 134, 3.º 

1300 

 

Exmo. Senhor(a) 

Diretor(a) 

 

Assunto: Solicitação de Entrevista 

 

Estando neste momento a fazer o Mestrado em Administração Pública, especialização 

em Administração da Educação, orientado pela Professora Doutora Maria Helena Mon-

teiro, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), com o tema: “Sis-

temas de Informação na Educação”, vimos por este meio solicitar ser recebido na escola 

que V. Exa. dirige a fim de proceder à recolha de dados na forma de entrevistas. 

 

Pretende-se que as entrevistas sejam dirigidas ao responsável pela direção da escola e ao 

responsável pelos serviços administrativos e que tenham a duração aproximada de 30 

minutos para cada um dos entrevistados. 

 

O objetivo é conhecer: 

5. A forma como está organizada a informação no estabelecimento de ensino. 

6. As aplicações utilizadas para o tratamento da informação. 

7. A importância da informação para as tomadas de decisão. 

8. A opinião que os entrevistados têm quanto a uma nova arquitetura de sistemas 

de informação em que se privilegie a integração de sistemas. 

 

Estas entrevistas destinam-se exclusivamente a dar suporte ao nosso trabalho de investi-

gação, comprometendo-nos a garantir a salvaguarda da confidencialidade dos dados, 

não sendo identificada nenhuma escola bem como nenhum dos entrevistados.  

 

Solicito a concretização das entrevistas, se possível ainda neste mês de julho, podendo 

pronunciar-se quanto à definição da data que melhor lhe convier, para os seguintes con-

tactos: 

  

 Email:  

 Telemóvel:  

 

Agradecendo desde já a atenção dispensada, aguardo resposta com a maior brevidade 

possível. 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

 

 

Fernando Resende 

Mestrando 
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3 - Perguntas para Entrevista 
 O conjunto de perguntas que se seguem são constituintes duma entrevista individual 

estruturada. 

Pretende-se com estas entrevistas, a responsáveis das direções e dos serviços admi-

nistrativos das escolas, vir a conhecer: 

1. A forma como está organizada a informação no estabelecimento de ensino. 
 

2. As aplicações utilizadas para o tratamento da informação. 
 

3. A importância da informação para as tomadas de decisão. 
 

4. A opinião que os entrevistados têm quanto a uma nova arquitetura de sistemas 
de informação em que se privilegie a integração de sistemas. 
 

5. Validar o nosso objeto de investigação 

 

 
As questões colocadas são, na sua grande maioria, de resposta aberta e destinam-se 

a um trabalho de pesquisa sobre sistemas de informação nas escolas. Compromete-

mo-nos a respeitar o anonimato dos entrevistados. Agradecemos, desde já, a sua co-

laboração.  

1. Qual a função que desempenha na escola? 

 

2. Se lhe for apresentada esta cadeia de valor para a sua escola, revê-se nela? 

Retiraria ou acrescentaria alguma atividade? 
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3. Quais os problemas que, no desempenho da sua função, sente ao nível da 

gestão da informação. 

 

4. Das várias aplicações de Sistemas de Informação, certificadas pelo Ministério 

da Educação e Ciência, qual a que está implementada na sua escola?  

 

5. Caracterize-o ao nível das suas funcionalidades?  

6.  O Sistema de Informação implementado na escola contempla processos tais 

como (vamos dar alguns exemplos que poderá completar ou retirar de acordo 

com o seu sistema):  

a. Inscrição dos Alunos 

b. Registo Biográfico dos Alunos 

c. Gestão de Turmas 

d. Horários 

e. Sumários  

f. Relatórios de Avaliação 

g. Gestão do Refeitório 

h. Gestão do Bar 

i. Comunicação eletrónica com os Encarregados de Educação  

Portal da Escola  

Email  

SMS 

Outras                            Quais: 

j. Gestão de Pessoal (docente e não docente) 

i. Registo Biográfico 

ii. Assiduidade 

iii. Formação 

k. Gestão Financeira 

i. Está de acordo com o POCP Educação? 

ii. Orçamento 

iii. Controlo da execução orçamental cabimentos, autorizações, re-

quisições, pagamentos. 

iv. Geração de mapas para Tribunal de Contas, DGO e serviços da 

tutela. 

 

7. Saliente aspetos positivos e negativos que o Sistema existente apresenta para 

o serviço. 

 
8. É um Sistema que contém aplicações com interfaces que permitem a interope-

rabilidade com programas/aplicações de outros órgãos, isto é, alimenta os da-
dos necessários à tutela. 
 

9. Que dados ou relatórios já necessitou e não conseguiu extrair do sistema? 
 

10. A interface do sistema é amigável? 
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11. Identifique as principais dificuldades que sente ao utilizar este sistema. 

 

12. Como obtém atualmente a informação de gestão de que necessita no seu dia-

a-dia? 

 

13. Em que áreas a escola ainda mantém arquivos em papel? Porquê? 

 

14. Tendo em conta a informação de que a escola necessita para o seu funciona-

mento, quantifique, de uma forma aproximada e em termos percentuais, o que 

representam esses arquivos em papel.  

 

15. Existe na sua escola um repositório digital central de informação? 

 

16. Se sim, que benefícios retira desse repositório? 

 

17. Se não, quais as principais dificuldades que enfrenta por não dispor desse re-

positório? 

 

18. No seu quotidiano escolar faz e fazem-lhe vários pedidos de informação. Estes 

pedidos podem ser: 

a. De fora da escola para dentro da escola 

b. De dentro da escola para fora da escola 

c. Dentro da escola 

Dos pedidos que faz, poderá quantificar, o tempo que demoram a responder? 

Utilize esta quantificação: menos de um dia, um dia, mais de um dia (poderá 

especificar). 

19. Utilizando os mesmos parâmetros poderá agora quantificar o tempo que demo-

ra a responder aos pedidos que lhe são feitos a si? 

 

20. Gostaria que a informação estivesse acessível sempre que necessitasse dela 

como em regime “self-service”? 

 

21. Que opinião tem sobre a qualidade/fiabilidade da informação que utiliza? 

 

22. Que atualidade deve ter a informação para satisfazer a maioria das suas ne-

cessidades? 
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23. A existência de um Sistema Integrado de Informação centralizado num “Centro 

de Dados da Educação” julga que lhe permitiria ter um acesso imediato e fide-

digno à informação de que necessita no seu dia-a-dia? 

 

24. Tem sugestões para a sua melhoria? 

 

25. Com que periodicidade solicita a informação? 

 

26. Com que periodicidade lhe solicitam a informação? Dê exemplos de relatórios 

que lhe são solicitados frequentemente (pela tutela ou outras entidades). 

 

27. Quais são os processos mais importantes na sua organização para um futuro 

sistema de informação? 

 

28. Existe na escola um técnico responsável pela área de SI/TI?  

 

29. Se não, como costuma resolver os problemas que eventualmente lhe surgem 

ao nível das tecnologias de informação? 

 

30. Os utilizadores do sistema de informação existente na escola, tiveram a forma-

ção necessária? 
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4 - Transcrição das Entrevistas 
O guião da entrevista foi elaborado de acordo com o papel dos entrevistados. Todas 

as entrevistas foram gravadas e seguidamente foram transcritas. Na transcrição foi 

utilizada a seguinte codificação Escola A, Escola B e Escola C. 

A - Entrevista aos Diretores das Escolas 

1. Qual a função que desempenha na escola? 

Diretor– Escola A 

Diretor – Escola B 

Diretor – Escola C 

 2. Se lhe for apresentada esta cadeia de valor para a sua escola, revê-se nela? 

Retiraria ou acrescentaria alguma atividade? 

ESCOLA  A 

Concorda com a cadeia de valor proposta. No entanto na parte respeitante à biblioteca 

e centro de recursos, a escola A não está organizada desta forma existido sim uma 

mediateca que engloba estas duas atividades. Acrescentaria ainda os recursos das 

disciplinas específicas como por exemplo educação física, biologia, etc. 

ESCOLA B 

Colocaria os Serviços Administrativo nas atividades primárias. 

ESCOLA C 

Concorda com a cadeia de valor proposta mas em vez de inscrição de alunos escreve-

ria processo dos alunos 

3. Quais os problemas que, no desempenho da sua função, sente ao nível da 

gestão da informação. 

ESCOLA A 

Problema quase diário, alterar e agilizar a forma de disseminar a informação este é o 

principal problema com que se depara. 

ESCOLA B 

Na gestão da informação estão “um bocadinho aquém”, fruto de um corpo docente já 

com alguma idade e que não está muito aberto às novas tecnologias. Estão agora a 

tentar melhorar, irão fazer uma parceria com a Microsoft ao nível do programa “Ofiice 

365”. 
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Tem no entanto duvidas pois as escolas estão a ser inundadas por conjuntos de plata-

formas, citou como exemplo o CAPI, não sabendo se será isto será benéfico ou preju-

dicial. Tem sentido realmente muito dificuldade com as plataformas do Ministério. Difi-

culdade de trabalhar nas plataformas do Ministério e falta de formação. 

ESCOLA C 

O principal problema prende-se com o facto de não possuir uma aplicação de gestão 

documental o que origina que haver ainda muito papel a circular. 

4. Das várias aplicações de Sistemas de Informação, certificadas pelo Ministério 

da Educação e Ciência, qual a que está implementada na sua escola? 

ESCOLA A 

A escola possui nas vertentes Pessoal, Contabilidade Alunos e ASE, possui os pro-

gramas certificados da JPM&Abreu. 

ESCOLA B 

Atualmente a escola possui o JPM Abreu em todas as vertentes, anteriormente teve o 

PRODESIS. 

ESCOLA C 

A aplicação existente na área financeira, contabilidade a escola tem o JPM&Abreu nos 

alunos o PRODESIS. 

 

5. Caracterize-o ao nível das suas funcionalidades? 

ESCOLA A 

Das funcionalidades que os programas possuem, destaca, pela negativa, a exportação 

de dados para a tutela, que tem dado alguns problemas. 

ESCOLA B 

Nada a dizer. 

 

ESCOLA C 

Caracteriza pela negativa, a exportação de dados para a tutela porque tem dado al-

guns problemas bem como as atualizações. Positiva sem dúvida tornou o processo de 

gestão de pessoal e processamento de vencimentos mais simples.  
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6. O Sistema de Informação implementado na escola contempla processos tais 

como (vamos dar alguns exemplos que poderá completar ou retirar de acordo 

com o seu sistema):….. 

ESCOLA A 

A Diretora da escola A afirmou que o Sistema de Informação da escola, contempla a 

maioria dos processos apresentados como exemplos, No que diz respeito à comuni-

cação com os encarregados de educação, existe portal da escola mas não contempla 

a informação das avaliações dos seus educandos. Por outro lado, através da platafor-

ma Moodle, os Diretores de Turma dialogam por mensagens com os encarregados de 

educação. Utilizam também o email, sms, etc.. Na gestão de pessoal contempla todos 

os processos. Na Gestão Financeira não sabe se já está de acordo com o POCP, con-

templando todos os outros processos. 

ESCOLA B 

A maioria das funcionalidades enumeradas na pergunta, a escola não possui, excluin-

do claro está as funcionalidades já proporcionadas pelos programas da JPM Abreu. 

ESCOLA C 

Sim possui a maioria das funcionalidades descritas, no entanto não existe por exemplo 

o programa de horários nem de sumários. 

7. Saliente aspetos positivos e negativos que o Sistema existente apresenta para 

o serviço. 

ESCOLA A 

Aspetos positivos salientados pela diretora da escola A “Uma forma mais célere de ter 

as coisas atempadamente”. Permite, através de um login, ter acesso em qualquer lado 

às informações necessárias, exemplo assiduidade dos alunos e professores. Ainda 

que haja alguns constrangimentos, não aponta qualquer aspeto negativo em particular. 

ESCOLA B 

Aspetos positivos, informação rápida e eficaz e o ser transversal em termos de infor-

mações. Aspetos negativos, o sentir-se “prisioneiro” de plataformas e situações em 

que muitas das vezes há “dificuldade de diálogo com a máquina”. Nota também que o 

apoio é deficitário. 

ESCOLA C 

Aspetos positivos são acesso facilitado à informação e ser amigável. Aspetos negati-

vos, essencialmente as atualizações. 
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8. É um Sistema que contém aplicações com interfaces que permitem a interope-

rabilidade com programas/aplicações de outros órgãos, isto é, alimenta os da-

dos necessários à tutela. 

ESCOLA A 

Sim o programa tem permitido a interoperabilidade com os programas da tutela, sem 

necessidade de preencher mapas e formulários em papel para enviar para a tutela. 

ESCOLA B 

Julga que esta interoperabilidade tem muitas falhas nota-se isto, por exemplo ao nível 

do mail institucional, existe ainda muitas falhas na comunicação. 

ESCOLA C 

Sim, por exemplo exportação dos dados financeiros para processamento de venci-

mentos. 

9. Que dados ou relatórios já necessitou e não conseguiu extrair do sistema? 

ESCOLA A 

Realmente já aconteceu não conseguir extrair dados que necessitou do sistema. Deu 

como exemplo um caso da avaliações de pessoal. 

ESCOLA B 

Não consegue precisar. 

ESCOLA C 

Embora já tenha acontecido, não se lembra de exemplos. 

 

10. A interface do sistema é amigável? 

ESCOLA A 

Sim trata-se de uma interface amigável. 

ESCOLA B 

Nalguns casos sim, mas nalguns casos há dificuldades por se falar linguagens diferen-

tes. 
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ESCOLA C 

Sim de acordo com o “feedback “ dos utilizadores as aplicações da JPM&Abreu são 

fáceis de utilizar. 

 

11. Identifique as principais dificuldades que sente ao utilizar este sistema. 

ESCOLA A 

Não identifica dificuldades na utilização do sistema. 

ESCOLA B 

De certa forma foi respondido anteriormente. Acha ainda que por vezes o sistema não 

é interativo. 

ESCOLA C 

Nota que, talvez fruto da existência de dois fabricantes na escola (JPM & Abreu e Pro-

desis), existe alguma dificuldade em cruzar dados. 

12. Como obtém atualmente a informação de gestão de que necessita no seu 

dia-a-dia? 

ESCOLA A 

De uma maneira geral, obtém a informação consultando o sistema. 

ESCOLA B 

Nesta questão o entrevistado acha que os diretores são cada vez mais “prisioneiros da 

máquina” o que na sua opinião nem sempre é bom acha ainda que a informação será 

boa se houver uma boa gestão do dia-a-dia mas que realmente tem o acesso facilitado 

à informação a partir da máquina ou seja é importante que a informação esteja sempre 

disponível. 

ESCOLA C 

Algumas vezes, consultando o sistema informático e outra consultando as pessoas 

responsáveis pela informação produzida. 
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13. Em que áreas a escola ainda mantém arquivos em papel? Porquê? 

ESCOLA A 

Deu como exemplo a área de contabilidade em que ainda se mantém muita coisa em 

papel e a totalidade dos arquivos mortos. Nos cursos profissionais tudo o que diz res-

peito aos alunos está ainda em papel. Tudo o que é gestão do dia-a-dia na sala de 

aula está ainda em papel 

ESCOLA B 

Como é uma escola centenária este é um grande problema com que a escola se deba-

te. A informática vem dar uma ajuda pois já há muita falta de espaço para arquivo em 

papel e que agora vai ser agravado porque um local que a escola possuía para arma-

zenar muitos dos processos de alunos fechou e vai devolver os arquivos à escola. No 

entanto ainda há muita dificuldade em digitalizar os arquivos existentes em papel. 

ESCOLA C 

Prevalece ainda muitos arquivos em papel em todas as áreas 

 

14. Tendo em conta a informação de que a escola necessita para o seu funcio-

namento, quantifique, de uma forma aproximada e em termos percentuais, o que 

representam esses arquivos em papel. 

ESCOLA A 

O que está em formato digital tem vindo a aumentar, não conseguindo quantificar em 

percentagem, diz que o peso do papel é maior do que o que está já digitalizado. 

ESCOLA B 

Os arquivos em papel ainda representam cerca de 80%. 

ESCOLA C 

Poder-se-á dizer que cerca de 90% 

15. Existe na sua escola um repositório digital central de informação? 

ESCOLA A 

Sim, existe um repositório digital central de informação, existe um servidor onde reside 

toda a informação. 
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ESCOLA B 

Não possui um repositório digital central de informação 

ESCOLA C 

Sim existe, com as obras da Parque Escolar foi implementada uma rede estruturada 

em toda a escola e existe um servidor que armazena a informação. 

16. Se sim, que benefícios retira desse repositório? 

ESCOLA A 

Ter a informação acessível  

ESCOLA B 

Não tira benefícios porque não tem. 

ESCOLA C 

A informação está mais centralizada. 

17. Se não, quais as principais dificuldades que enfrenta por não dispor desse 

repositório? 

ESCOLA A 

Como tem a informação centralizada esta pergunta não se põe. 

ESCOLA B 

Haveria uma maior interação o que tornaria mais fácil a produção de relatórios. Facili-

taria o estabelecimento do plano atual de atividades, etc. 

ESCOLA C 

A informação está centralizada pelo que não se aplica o que se questiona nesta per-

gunta. 
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18. No seu quotidiano escolar faz e fazem-lhe vários pedidos de informação. Es-

tes pedidos podem ser: 

a. De fora da escola para dentro da escola 

b. De dentro da escola para fora da escola 

c. Dentro da escola 

Dos pedidos que faz, poderá quantificar, o tempo que demoram a responder? 

Utilize esta quantificação: menos de um dia, um dia, mais de um dia (poderá es-

pecificar). 

ESCOLA A 

De fora para dentro, demora normalmente menos de um dia. 

De dentro para fora depende de cada situação. 

Dentro da escola, normalmente menos de um dia praticamente imediato. 

 

ESCOLA B 

Responde de uma maneira geral que depende dos pedidos. Não quantificando de 

acordo com o que foi perguntado. 

ESCOLA C 

Não existe um padrão, vai depender do tipo de informação. 

19. Utilizando os mesmos parâmetros poderá agora quantificar o tempo que de-

mora a responder aos pedidos que lhe são feitos a si? 

ESCOLA A 

Depende do tipo de solicitações. Por vezes pode demorar uma semana mesmo sendo 

de forma digital. 

ESCOLA B 

Responde da mesma forma que na pergunta anterior. 

ESCOLA C 

A resposta que deu na pergunta anterior também serve para esta. 
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20. Gostaria que a informação estivesse acessível sempre que necessitasse dela 

como em regime “self-service”? 

ESCOLA A 

No caso da escola A, a informação está sempre acessível. 

ESCOLA B 

Sim seria o ideal mas tal não se verifica. 

ESCOLA C 

Claro que sim porque assim poderia melhorar os tempos de resposta. 

21. Que opinião tem sobre a qualidade/fiabilidade da informação que utiliza? 

ESCOLA A 

Acha que tem qualidade e é fiável. 

ESCOLA B 

Tem muitas dúvidas quanto à qualidade/fiabilidade, por exemplo existem despachos 

que por vezes não são assinados o que não devia acontecer. Algumas informações 

são dadas por telefone e as pessoas não passam esta informação a escrito. 

ESCOLA C 

Por vezes e devido à falta de integração entre aplicações, tem algumas dúvidas quan-

to à fiabilidade. 

22. Que atualidade deve ter a informação para satisfazer a maioria das suas ne-

cessidades? 

ESCOLA A 

No caso desta escola de uma maneira geral ela está atual. 

ESCOLA B 

Não respondeu 

ESCOLA C 

Deve ser o mais atual possível. 
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23. A existência de um Sistema Integrado de Informação centralizado num “Cen-

tro de Dados da Educação” julga que lhe permitiria ter um acesso imediato e 

fidedigno à informação de que necessita no seu dia-a-dia? 

ESCOLA A 

Acha que seria benéfico 

ESCOLA B 

Acha que sim, seria mais claro e democrático para todos. 

ESCOLA C 

Seria realmente mais interessante e, para além do que é referido na pergunta o de ter 

acesso imediato e mais fidedigno à informação, refletir-se-ia muito provavelmente em 

menores custos de equipamento informático. 

24. Tem sugestões para a sua melhoria? 

ESCOLA A 

De momento não sente necessidades. Apena sente algumas necessidade de ter um 

especialista em sistemas de informação. 

ESCOLA B 

Era fundamental para o estado ter um sistema integrado. Haver uma aplicação única 

para todas as escolas. Em que todos falassem a mesma linguagem e que não hou-

vesse linguagens incompatíveis. 

ESCOLA C 

A sugestão dada na pergunta anterior julga que contribuiria para a melhoria do sistema 

de informação. 

 

 

25. Com que periodicidade solicita a informação? 

ESCOLA A 

Diariamente. 

ESCOLA B 

Diariamente 
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ESCOLA C 

Todos os dias solicita a mais variada informação. 

26. Com que periodicidade lhe solicitam a informação? Dê exemplos de relató-

rios que lhe são solicitados frequentemente (pela tutela ou outras entidades). 

ESCOLA A 

De uma forma geral são feitos pedidos mensalmente e às vezes mais do que uma vez 

no mês. Os pedidos, de uma maneira geral, são para ser respondidos “on-line”. 

ESCOLA B 

Muitas entidades a fazer pedidos. Alguns respondidos on-line outros não. 

ESCOLA C 

Praticamente todos os dias é confrontado com pedidos de informação. Por exemplo, 

informações sobre alunos ou pela tutela ou pelos próprios encarregados de educação 

 

27. Quais são os processos mais importantes na sua organização para um futuro 

sistema de informação? 

ESCOLA A 

Não respondeu a esta pergunta. 

ESCOLA B 

O futuro passa por valorizar mais os sistemas de informação e pela formação e as 

escolas terem um técnico responsável. 

ESCOLA C 

Sem dúvida os processos relativos aos alunos. 

28. Existe na escola um técnico responsável pela área de SI/TI? 

ESCOLA A 

Não tem técnico responsável. 

ESCOLA B 

Não tem técnico responsável. 

ESCOLA C 

Não tem técnico responsável. 
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29. Se não, como costuma resolver os problemas que eventualmente lhe surgem 

ao nível das tecnologias de informação? 

ESCOLA A 

Recorrendo aos professores da área de informática. 

ESCOLA B 

Contrataram uma empresa para ultrapassar o dia-a-dia do sistema ir abaixo, etc. 

ESCOLA C 

De uma maneira geral recorrem aos professores de tecnologias de informação. 

30. Os utilizadores do sistema de informação existente na escola, tiveram a for-

mação necessária? 

ESCOLA A 

Responde que sim, os utilizadores tiveram a formação adequada. 

ESCOLA B 

Acha que não que tanto os professores como os funcionários não tiveram a formação 

adequada. 

ESCOLA C 

Nalguns casos sim mas há outros casos em que as pessoas começaram a trabalhar 

com as aplicações e foram aprendendo por si. 
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B - Entrevista aos Responsáveis Serviços Administrativos 

1.Qual a função que desempenha na escola? 

ESCOLA  A 

Chefe dos serviços de administração escolar. 

ESCOLA  B 

Chefe dos Serviços Administrativos 

ESCOLA C 

NÃO HOUVE POSSIBILIDADE DE ENTREVISTAR O CHEFE DOS S. A. 

2. Se lhe for apresentada esta cadeia de valor para a sua escola, revê-se nela? 

Retiraria ou acrescentaria alguma atividade? 

ESCOLA  A 

Acrescentaria o pessoal não docente auxiliar. 

ESCOLA B 

Não acrescentaria nada diz que se ajusta à escola em questão 

 3. Quais os problemas que, no desempenho da sua função, sente ao nível da 

gestão da informação. 

ESCOLA A 

Os problemas que sente situam-se mais ao nível da comunicação e da formação que 

é ou inexistente ou deficiente. Deu como exemplo a plataforma CAPI. 

ESCOLA B 

Acha que o mais difícil é quando recebe uma comunicação e tem dúvidas quando por 

vezes tenta questionar para lhe esclarecerem as dúvidas não encontra ninguém que 

lhe responda. Também sente falta de um programa de gestão documental. 

4. Das várias aplicações de Sistemas de Informação, certificadas pelo Ministério 

da Educação e Ciência, qual a que está implementada na sua escola? 

ESCOLA A 

É a da JPM Abreu 

ESCOLA B 

É da JPM Abreu 
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5. Caracterize-o ao nível das suas funcionalidades? 

ESCOLA A 

Nas funcionalidades, apontou problemas ao nível das atualizações dos programas, 

“quando há uma atualização perdem-se dados anteriores”.  

ESCOLA B 

Não trabalha com nenhuma das aplicações do JPM Abreu no entanto diz ter conheci-

mento que os colegas se queixam das atualizações aos programas. 

6. O Sistema de Informação implementado na escola contempla processos tais 

como (vamos dar alguns exemplos que poderá completar ou retirar de acordo 

com o seu sistema):….. 

ESCOLA A 

Sim o programa JPM Abreu contempla todos os processos, apenas não contemplando 

o POC Educação. 

ESCOLA B 

Não contempla a maioria, por exemplo não existem os sumários eletrónicos. A comu-

nicação eletrónica com os EE, privilegia-se o email. Na Gestão Financeira o programa 

utilizado ainda não está de acordo com o POC P Educação. 

7. Saliente aspetos positivos e negativos que o Sistema existente apresenta para 

o serviço. 

ESCOLA A 

Aspetos negativos temos as atualizações. Aspetos positivos, a facilidade em aceder a 

registos como por exemplo o registo biográfico, a assiduidade, 

ESCOLA B 

Salienta aspetos positivos, por exemplo na área de contabilidade em que antes do 

sistema informatizado, era feito nos livros. A parte negativa é que por vezes a empresa 

autora do programa, não dá as informações que a escola pretende e também, ultima-

mente não tem dado a formação necessária. 

8. É um Sistema que contém aplicações com interfaces que permitem a interope-

rabilidade com programas/aplicações de outros órgãos, isto é, alimenta os da-

dos necessários à tutela? 

ESCOLA A 

Sim, o sistema está preparado para a interoperabilidade. 
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ESCOLA B 

Sim, as interfaces permitem a interoperabilidade. 

9. Que dados ou relatórios já necessitou e não conseguiu extrair do sistema? 

ESCOLA A 

Sim já aconteceu, por exemplo não se consegue extrair dados dos professores que 

estão destacados nesta escola mas que pertencem a outra. Esses dados tem que es-

tar em papel. 

ESCOLA B 

Sim já aconteceu mas não se lembra, de momento, de nada em concreto. 

10. A interface do sistema é amigável? 

ESCOLA A 

Sim, de uma maneira geral é. 

ESCOLA B 

Sim, naquilo que utiliza julga amigável. 

11. Identifique as principais dificuldades que sente ao utilizar este sistema. 

ESCOLA A 

Não encontra dificuldades 

ESCOLA B 

De repente, não consegue explicar as dificuldades que já tem sentido. 

12. Como obtém atualmente a informação de gestão de que necessita no seu 

dia-a-dia? 

ESCOLA A 

Esta pergunta destina-se mais à direção. 

ESCOLA B 

A maior parte das vezes utiliza o computador 

13. Em que áreas a escola ainda mantém arquivos em papel? Porquê? 

ESCOLA A 

Em todas. Porque não existe capacidade para digitalizar. 



92 
 

ESCOLA B 

Em todas por exemplo, a falta de um programa informático de gestão documental 

obriga a que ainda se mantenha muita coisa em papel. 

14. Tendo em conta a informação de que a escola necessita para o seu funcio-

namento, quantifique, de uma forma aproximada e em termos percentuais, o que 

representam esses arquivos em papel. 

ESCOLA A 

Representam mais de 90% 

ESCOLA B 

Existem mais arquivos em papel mas não consegue classificar percentualmente. 

15. Existe na sua escola um repositório digital central de informação? 

ESCOLA A 

Sim existe. 

ESCOLA B 

Não existe 

16. Se sim, que benefícios retira desse repositório? 

ESCOLA A 

É mais fácil de aceder à informação 

ESCOLA B 

Não se aplica porque respondeu que não na pergunta 15 

 

17. Se não, quais as principais dificuldades que enfrenta por não dispor desse 

repositório? 

ESCOLA A 

Não se adequa esta pergunta, pois existe repositório central. 

ESCOLA B 

Dificuldade de acesso à informação a partir de qualquer local em que se encontra den-

tro da escola. 
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18. No seu quotidiano escolar faz e fazem-lhe vários pedidos de informação. Es-

tes pedidos podem ser: 

a. De fora da escola para dentro da escola 

b. De dentro da escola para fora da escola 

c. Dentro da escola 

Dos pedidos que faz, poderá quantificar, o tempo que demoram a responder? 

Utilize esta quantificação: menos de um dia, um dia, mais de um dia (poderá es-

pecificar). 

ESCOLA A 

Não consegue precisar mas de qualquer modo diz que estes pedidos não demoram a 

responder mais do que está especificado na lei ou seja, menos de dez dias. 

ESCOLA B 

Tentam despachar o mais depressa possível em qualquer caso. 

19. Utilizando os mesmos parâmetros poderá agora quantificar o tempo que de-

mora a responder aos pedidos que lhe são feitos a si? 

ESCOLA A 

A resposta a esta pergunta foi dada na pergunta anterior. 

ESCOLA B 

Idêntica à resposta dada na questão anterior 

20. Gostaria que a informação estivesse acessível sempre que necessitasse dela 

como em regime “self-service”? 

ESCOLA A 

No programa que a escola utiliza isto já se verifica. 

ESCOLA B 

Sim, seria ótimo  

21. Que opinião tem sobre a qualidade/fiabilidade da informação que utiliza? 

ESCOLA A 

A qualidade/fiabilidade é positiva, mas tem sempre o cuidado de verificar. 

ESCOLA B 

De uma maneira geral sim. 
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22. Que atualidade deve ter a informação para satisfazer a maioria das suas ne-

cessidades? 

ESCOLA A 

Não tem opinião. 

ESCOLA B 

Deve ser o mais atual possível. 

23. A existência de um Sistema Integrado de Informação centralizado num “Cen-

tro de Dados da Educação” julga que lhe permitiria ter um acesso imediato e 

fidedigno à informação de que necessita no seu dia-a-dia? 

ESCOLA A 

Depende de como isto for feito. 

ESCOLA B 

Acha que sim, seria bom. 

24. Tem sugestões para a sua melhoria? 

ESCOLA A 

Considera que já foi respondida nas questões anteriores. 

ESCOLA B 

De momento não tem resposta para esta pergunta 

25. Com que periodicidade solicita a informação? 

ESCOLA A 

Diariamente e várias vezes por dia. 

ESCOLA B 

Sempre que necessita, não consegue especificar melhor. 

26. Com que periodicidade lhe solicitam a informação? Dê exemplos de relató-

rios que lhe são solicitados frequentemente (pela tutela ou outras entidades). 

ESCOLA A 

Resposta igual à pergunta anterior 
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ESCOLA B 

Há alguns que são mensais, por exemplo os vencimentos do pessoal, outas como por 

exemplo, estatísticas dos alunos que são no final de cada período, outras que são 

trimestrais. Não há uma regra. 

27. Quais são os processos mais importantes na sua organização para um futuro 

sistema de informação? 

ESCOLA A 

O processo dos alunos 

ESCOLA B 

Julga que todos os processos que foram referenciados na cadeia de valor da escola 

28. Existe na escola um técnico responsável pela área de SI/TI? 

ESCOLA A 

Não existe. 

ESCOLA B 

Existe uma empresa com a qual a escola tem um contrato. É de opinião que deveria 

haver uma pessoa pertencente aos quadros da escola e que seria responsável pelas 

SI/TI 

29. Se não, como costuma resolver os problemas que eventualmente lhe surgem 

ao nível das tecnologias de informação? 

ESCOLA A 

Recorrem aos professores de TI. 

ESCOLA B 

Telefona insistentemente para a empresa de assistência e aguarda que alguém da 

empresa venha resolver o problema. 

30. Os utilizadores do sistema de informação existente na escola, tiveram a for-

mação necessária? 

ESCOLA A 

Para os programas adquiridos pela escola (JPM Abreu), sim houve formação. Para 

algumas plataformas disponibilizadas pela tutela ou não houve ou foi deficiente. 
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ESCOLA B 

Algumas pessoas sim. 

5 - Anexos Legislação Utilizada 
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Decreto-Lei n.o 239/2001

de 30 de Agosto

O nemátodo da madeira do pinheiro — Bursaphelen-
chus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. — é um
dos organismos com maior potencial destrutivo para a
floresta de coníferas, tendo sido detectado em Portugal
em 1999. Este organismo tem sido responsável por fortes
limitações no comércio internacional de madeira, sendo
considerado de quarentena para a União Europeia.

Atendendo a que o género Pinus engloba as espécies
com maior expressão territorial da floresta portuguesa,
dando suporte a uma fileira de grande relevância para
a economia nacional e considerando os compromissos
assumidos por Portugal perante a Comissão Europeia,
consubstanciados na Decisão n.o 2000/58/CE, de 11 de
Janeiro, e posteriormente na Decisão n.o 2001/218/CE,
de 12 de Março, foi desencadeado um processo que
se exige célere e rigoroso, pautando-se por uma inter-
venção pronta, expedita e eficaz.

Neste sentido, foi criado o Programa de Luta contra
o Nemátodo da Madeira do Pinheiro — PROLUNP,
constituindo uma equipa de projecto com a missão de
garantir, articular e gerir os meios adequados à aplicação
das medidas extraordinárias necessárias para controlo
com vista à erradicação do nemátodo da madeira do
pinheiro do território nacional.

A duração do PROLUNP encontra-se condicionada
pela existência das circunstâncias excepcionais do pro-
blema que esteve na origem da sua constituição, sendo
previsível que não ultrapasse o horizonte temporal dos
próximos três anos.

Os condicionalismos legais e técnicos das acções de
prospecção e erradicação de árvores e sobrantes do
abate, que representam risco para a disseminação do
nemátodo pelo território nacional, impõem um período
bastante limitado de tempo disponível para a sua rea-
lização, que não permite a observância dos prazos fixa-
dos para os diversos tipos de procedimentos a seguir
em circunstâncias normais.

Sendo aconselhável que a implementação do PRO-
LUNP seja concretizada num contexto flexível, com a
concentração de recursos na coordenação, gestão e exe-
cução das acções no terreno, justifica-se a adopção de
um regime especial para a realização de despesas, desig-
nadamente as respeitantes a acções de prospecção e
erradicação, o que constitui o objecto do presente
diploma.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 198.o da

Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo único

Acção de prospecção e erradicação do PROLUNP

1 — Fica o Ministério da Agricultura, do Desenvol-
vimento Rural e das Pescas, através da Direcção-Geral
de Protecção das Culturas e da Direcção-Geral das Flo-
restas, autorizado a proceder a ajuste directo, até aos
limites comunitários, na aquisição dos bens e serviços
destinados a acções de prospecção e erradicação do Pro-
grama de Luta contra o Nemátodo da Madeira do
Pinheiro (PROLUNP).

2 — A autorização é válida até ao final do ano eco-
nómico de 2003.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 26
de Julho de 2001. — Jaime José Matos da Gama — Gui-
lherme d’Oliveira Martins — Luís Manuel Capoulas San-
tos.

Promulgado em 17 de Agosto de 2001.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 23 de Agosto de 2001.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Decreto-Lei n.o 240/2001
de 30 de Agosto

O regime de qualificação para a docência na educação
pré-escolar e nos ensinos básico e secundário encontra
o seu enquadramento jurídico estabelecido nos arti-
gos 30.o e 31.o da Lei de Bases do Sistema Educativo
e legislação complementar, designadamente o Decre-
to-Lei n.o 194/99, de 7 de Junho, que estabeleceu o
sistema de acreditação de cursos que conferem qua-
lificação profissional para a docência, e os Decretos-Leis
n.os 6/2001, de 18 de Janeiro, e 7/2001, da mesma data,
que fixaram os princípios orientadores da organização
e gestão do currículo dos ensinos básico e secundário.

De acordo com o referido regime, os educadores de
infância e os professores são detentores de diplomas
que certificam a formação profissional específica com
que se encontram habilitados, através de cursos que se
organizam de acordo com as necessidades do respectivo
desempenho profissional, e segundo perfis de qualifi-
cação para a docência, decorrentes do disposto na refe-
rida Lei de Bases.

Nos termos do artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 194/99,
de 7 de Junho, o reconhecimento da adequação dos
referidos cursos às exigências de qualidade do desem-
penho profissional tem como quadro de referência quer
o regime jurídico de formação inicial de educadores
e professores fixado na Lei de Bases e respectiva legis-
lação complementar, quer as orientações curriculares
para a educação pré-escolar e os currículos dos ensinos
básico e secundário, quer ainda o perfil geral de desem-
penho do educador de infância e do professor e os perfis
de desempenho específico de cada qualificação docente,
bem como os padrões de qualidade da formação inicial,
fixados pelo INAFOP para a respectiva acreditação e
certificação.

Deste modo, a definição dos perfis de competência
exigidos para o desempenho de funções docentes cabe
ao Governo, nos termos do n.o 2 do artigo 31.o da
Lei de Bases do Sistema Educativo.

Tais perfis, ao caracterizarem o desempenho profis-
sional do educador e do professor, evidenciam, se con-
siderados integradamente, as respectivas exigências de
formação inicial, sem prejuízo da indispensabilidade da
aprendizagem ao longo da vida para um desempenho
profissional consolidado e para a contínua adequação
deste aos sucessivos desafios que lhe são colocados.
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Constituem, por isso, um quadro orientador fundamen-
tal quer para a organização dos cursos que conferem
habilitação profissional para a docência quer para acre-
ditação de tais formações.

Às instituições de formação compete definir os objec-
tivos dos cursos de formação inicial que preparam para
a docência, bem como organizar e desenvolver o ensino,
a aprendizagem e a avaliação necessários à formação
dos futuros docentes, cabendo-lhes, igualmente, certi-
ficar a habilitação profissional dos seus diplomados,
garantindo que estes possuem a formação necessária
ao exercício da docência.

À instituição de acreditação, por seu lado, compete
ajuizar se o curso organizado pela instituição de for-
mação proporciona a preparação necessária ao desem-
penho profissional e, em caso afirmativo, reconhecê-lo
como curso que confere habilitação profissional para
a docência.

Pelo presente diploma, define-se o perfil de desem-
penho comum aos educadores de infância e aos pro-
fessores dos ensinos básico e secundário, deixando, para
momento posterior, a definição dos perfis de desem-
penho próprios de cada qualificação para a docência,
a aprovar através de diplomas específicos para o efeito.

Assim:
No desenvolvimento do regime jurídico estabelecido

pela Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovada pela
Lei n.o 46/86, de 14 de Outubro, e alterada pela Lei
n.o 115/97, de 19 de Setembro, e nos termos da alínea c)
do n.o 1 do artigo 198.o da Constituição, o Governo
decreta, para valer como lei geral da República, o
seguinte:

Artigo 1.o

Objecto

É aprovado o perfil geral de desempenho profissional
do educador de infância e dos professores dos ensinos
básico e secundário, publicado em anexo ao presente
diploma e que dele faz parte integrante.

Artigo 2.o

Finalidade

O perfil de desempenho profissional referido no
artigo anterior, constitui o quadro de orientação a que
se encontram subordinadas:

a) A organização dos cursos de formação inicial
de educadores de infância e de professores dos
ensinos básico e secundário, bem como a cer-
tificação da correspondente qualificação profis-
sional para a docência;

b) A acreditação dos mesmos cursos, nos termos
legais.

Artigo 3.o

Remissão

Os perfis específicos de desempenho profissional do
educador de infância e dos professores dos ensinos
básico e secundário constam de diplomas próprios, que
definirão o desempenho de cada qualificação profissio-
nal para a docência.

Artigo 4.o

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 26
de Julho de 2001. — António Manuel de Oliveira Guter-
res — Júlio Domingos Pedrosa da Luz de Jesus.

Promulgado em 17 de Agosto de 2001.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 23 de Agosto de 2001.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.

ANEXO

Perfil geral de desempenho profissional do educador
de infância e dos professores dos ensinos básico e secundário

I

Perfil geral de desempenho

O perfil geral de desempenho do educador de infância
e dos professores dos ensinos básico e secundário enun-
cia referenciais comuns à actividade dos docentes de
todos os níveis de ensino, evidenciando exigências para
a organização dos projectos da respectiva formação e
para o reconhecimento de habilitações profissionais
docentes.

II

Dimensão profissional, social e ética

1 — O professor promove aprendizagens curriculares,
fundamentando a sua prática profissional num saber
específico resultante da produção e uso de diversos sabe-
res integrados em função das acções concretas da mesma
prática, social e eticamente situada.

2 — No âmbito do disposto no número anterior, o
professor:

a) Assume-se como um profissional de educação,
com a função específica de ensinar, pelo que
recorre ao saber próprio da profissão, apoiado
na investigação e na reflexão partilhada da prá-
tica educativa e enquadrado em orientações de
política educativa para cuja definição contribui
activamente;

b) Exerce a sua actividade profissional na escola,
entendida como uma instituição educativa, à
qual está socialmente cometida a responsabi-
lidade específica de garantir a todos, numa pers-
pectiva de escola inclusiva, um conjunto de
aprendizagens de natureza diversa, designado
por currículo, que, num dado momento e no
quadro de uma construção social negociada e
assumida como temporária, é reconhecido como
necessidade e direito de todos para o seu desen-
volvimento integral;

c) Fomenta o desenvolvimento da autonomia dos
alunos e a sua plena inclusão na sociedade,
tendo em conta o carácter complexo e diferen-
ciado das aprendizagens escolares;
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d) Promove a qualidade dos contextos de inserção
do processo educativo, de modo a garantir o
bem-estar dos alunos e o desenvolvimento de
todas as componentes da sua identidade indi-
vidual e cultural;

e) Identifica ponderadamente e respeita as dife-
renças culturais e pessoais dos alunos e demais
membros da comunidade educativa, valorizando
os diferentes saberes e culturas e combatendo
processos de exclusão e discriminação;

f) Manifesta capacidade relacional e de comuni-
cação, bem como equilíbrio emocional, nas
várias circunstâncias da sua actividade profis-
sional;

g) Assume a dimensão cívica e formativa das suas
funções, com as inerentes exigências éticas e
deontológicas que lhe estão associadas.

III

Dimensão de desenvolvimento do ensino
e da aprendizagem

1 — O professor promove aprendizagens no âmbito
de um currículo, no quadro de uma relação pedagógica
de qualidade, integrando, com critérios de rigor cien-
tífico e metodológico, conhecimentos das áreas que o
fundamentam.

2 — No âmbito do disposto no número anterior, o
professor:

a) Promove aprendizagens significativas no âmbito
dos objectivos do projecto curricular de turma,
desenvolvendo as competências essenciais e
estruturantes que o integram;

b) Utiliza, de forma integrada, saberes próprios da
sua especialidade e saberes transversais e mul-
tidisciplinares adequados ao respectivo nível e
ciclo de ensino;

c) Organiza o ensino e promove, individualmente
ou em equipa, as aprendizagens no quadro dos
paradigmas epistemológicos das áreas do conhe-
cimento e de opções pedagógicas e didácticas
fundamentadas, recorrendo à actividade expe-
rimental sempre que esta se revele pertinente;

d) Utiliza correctamente a língua portuguesa, nas
suas vertentes escrita e oral, constituindo essa
correcta utilização objectivo da sua acção for-
mativa;

e) Utiliza, em função das diferentes situações, e
incorpora adequadamente nas actividades de
aprendizagem linguagens diversas e suportes
variados, nomeadamente as tecnologias de
informação e comunicação, promovendo a aqui-
sição de competências básicas neste último
domínio;

f) Promove a aprendizagem sistemática dos pro-
cessos de trabalho intelectual e das formas de
o organizar e comunicar, bem como o envol-
vimento activo dos alunos nos processos de
aprendizagem e na gestão do currículo;

g) Desenvolve estratégias pedagógicas diferencia-
das, conducentes ao sucesso e realização de cada
aluno no quadro sócio-cultural da diversidade
das sociedades e da heterogeneidade dos sujei-
tos, mobilizando valores, saberes, experiências
e outras componentes dos contextos e percursos
pessoais, culturais e sociais dos alunos;

h) Assegura a realização de actividades educativas
de apoio aos alunos e coopera na detecção e
acompanhamento de crianças ou jovens com
necessidades educativas especiais;

i) Incentiva a construção participada de regras de
convivência democrática e gere, com segurança
e flexibilidade, situações problemáticas e con-
flitos interpessoais de natureza diversa;

j) Utiliza a avaliação, nas suas diferentes moda-
lidades e áreas de aplicação, como elemento
regulador e promotor da qualidade do ensino,
da aprendizagem e da sua própria formação.

IV

Dimensão de participação na escola e de relação
com a comunidade

1 — O professor exerce a sua actividade profissional,
de uma forma integrada, no âmbito das diferentes
dimensões da escola como instituição educativa e no
contexto da comunidade em que esta se insere.

2 — No âmbito do disposto no número anterior, o
professor:

a) Perspectiva a escola e a comunidade como espa-
ços de educação inclusiva e de intervenção
social, no quadro de uma formação integral dos
alunos para a cidadania democrática;

b) Participa na construção, desenvolvimento e ava-
liação do projecto educativo da escola e dos
respectivos projectos curriculares, bem como
nas actividades de administração e gestão da
escola, atendendo à articulação entre os vários
níveis e ciclos de ensino;

c) Integra no projecto curricular saberes e práticas
sociais da comunidade, conferindo-lhes relevân-
cia educativa;

d) Colabora com todos os intervenientes no pro-
cesso educativo, favorecendo a criação e o
desenvolvimento de relações de respeito mútuo
entre docentes, alunos, encarregados de edu-
cação e pessoal não docente, bem como com
outras instituições da comunidade;

e) Promove interacções com as famílias, nomea-
damente no âmbito dos projectos de vida e de
formação dos seus alunos;

f) Valoriza a escola enquanto pólo de desenvol-
vimento social e cultural, cooperando com
outras instituições da comunidade e partici-
pando nos seus projectos;

g) Coopera na elaboração e realização de estudos
e de projectos de intervenção integrados na
escola e no seu contexto.

V

Dimensão de desenvolvimento profissional
ao longo da vida

1 — O professor incorpora a sua formação como ele-
mento constitutivo da prática profissional, construindo-a
a partir das necessidades e realizações que conscien-
cializa, mediante a análise problematizada da sua prática
pedagógica, a reflexão fundamentada sobre a construção
da profissão e o recurso à investigação, em cooperação
com outros profissionais.
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2 — No âmbito do disposto no número anterior, o
professor:

a) Reflecte sobre as suas práticas, apoiando-se na
experiência, na investigação e em outros recur-
sos importantes para a avaliação do seu desen-
volvimento profissional, nomeadamente no seu
próprio projecto de formação;

b) Reflecte sobre aspectos éticos e deontológicos
inerentes à profissão, avaliando os efeitos das
decisões tomadas;

c) Perspectiva o trabalho de equipa como factor
de enriquecimento da sua formação e da acti-
vidade profissional, privilegiando a partilha de
saberes e de experiências;

d) Desenvolve competências pessoais, sociais e
profissionais, numa perspectiva de formação ao
longo da vida, considerando as diversidades e
semelhanças das realidades nacionais e inter-
nacionais, nomeadamente na União Europeia;

e) Participa em projectos de investigação relacio-
nados com o ensino, a aprendizagem e o desen-
volvimento dos alunos.

Decreto-Lei n.o 241/2001

de 30 de Agosto

Pelo Decreto-Lei n.o 240/2001, de 30 de Agosto, foi
definido o perfil geral de desempenho profissional do
educador de infância e do professor dos ensinos básico
e secundário.

Importa, agora, dar início à aprovação dos perfis de
desempenho específicos de cada qualificação profissio-
nal para a docência, começando pelos relativos ao edu-
cador de infância e ao professor do 1.o ciclo do ensino
básico.

A orientação e as actividades pedagógicas na edu-
cação pré-escolar são asseguradas, nos termos do n.o 2
do artigo 30.o da Lei de Bases do Sistema Educativo,
por educadores de infância. Estes profissionais têm, tam-
bém, vindo a desempenhar funções em instituições
sociais que acolhem crianças até aos 3 anos de idade.
Embora o perfil definido no presente diploma vise orien-
tar, apenas, a organização da formação do educador
de infância para a educação pré-escolar, não se exclui
que tal formação habilite igualmente para o desempenho
de funções naquele nível etário.

De acordo com o disposto na alínea a) do n.o 1 do
artigo 8.o da referida Lei de Bases, o ensino no 1.o
ciclo é globalizante e da responsabilidade de um pro-
fessor único, o qual pode ser coadjuvado em áreas
especializadas.

Assim:
No desenvolvimento do regime jurídico estabelecido

pela Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovada pela
Lei n.o 46/86, de 14 de Outubro, e alterada pela Lei
n.o 115/97, de 19 de Setembro, e nos termos da alínea c)
do n.o 1 do artigo 198.o da Constituição, o Governo
decreta, para valer como lei geral da República, o
seguinte:

Artigo 1.o

Objecto

São aprovados os perfis específicos de desempenho
profissional do educador de infância e do professor do
1.o ciclo do ensino básico, os quais constituem, respec-

tivamente, os anexos n.os 1 e 2 do presente diploma
e que dele fazem parte integrante.

Artigo 2.o

Finalidade

Os perfis de desempenho referidos no artigo anterior
constituem, em conjugação com o perfil geral do edu-
cador de infância e dos professores dos ensinos básico
e secundário, o quadro de orientação a que se encontram
subordinadas:

a) A organização dos cursos de formação inicial
de educadores de infância e de professores do
1.o ciclo do ensino básico, bem como a certi-
ficação da correspondente qualificação profis-
sional para a docência;

b) A acreditação dos mesmos cursos, nos termos
legais.

Artigo 3.o

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 26 de
Julho de 2001. — António Manuel de Oliveira Guterres —
Júlio Domingos Pedrosa da Luz de Jesus.

Promulgado em 17 de Agosto de 2001.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 23 de Agosto de 2001.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.

ANEXO N.o 1

Perfil específico de desempenho profissional
do educador de infância

I

Perfil do educador de infância

1 — Na educação pré-escolar, o perfil do educador
de infância é o perfil geral do educador e dos professores
do ensino básico e secundário, aprovado em diploma
próprio, com as especificações constantes do presente
diploma, as quais têm por base a dimensão de desen-
volvimento do ensino e da aprendizagem daquele perfil.

2 — A formação do educador de infância pode, igual-
mente, capacitar para o desenvolvimento de outras fun-
ções educativas, nomeadamente no quadro da educação
das crianças com idade inferior a 3 anos.

II

Concepção e desenvolvimento do currículo

1 — Na educação pré-escolar, o educador de infância
concebe e desenvolve o respectivo currículo, através da
planificação, organização e avaliação do ambiente edu-
cativo, bem como das actividades e projectos curricu-
lares, com vista à construção de aprendizagens inte-
gradas.
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trabalhadores ao seu serviço das profissões e categorias 
profissionais nelas previstas;

b) Às relações de trabalho entre empregadores filiados 
na associação de empregadores outorgante e trabalhadores 
ao seu serviço das categorias profissionais previstas nas 
convenções não representados pelas associações sindicais 
signatárias.

Artigo 2.º
1 — A presente portaria entra em vigor no 5.º dia após 

a sua publicação no Diário da República.
2 — As tabelas salariais produzem efeitos a partir de 1 

de Janeiro de 2007.
3 — Os encargos resultantes da retroactividade poderão 

ser satisfeitos em prestações mensais de igual valor, com 
início no mês seguinte ao da entrada em vigor da presente 
portaria, correspondendo cada prestação a dois meses de 
retroactividade ou fracção e até ao limite de cinco.

O Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, José 
António Fonseca Vieira da Silva, em 26 de Dezembro de 
2007. 

 Portaria n.º 26/2008
de 10 de Janeiro

As alterações do contrato colectivo de trabalho entre a 
Associação dos Industriais de Prótese Dentária e o Sin-
dicato dos Técnicos de Prótese Dentária, publicadas no 
Boletim do Trabalho e Emprego, 1.ª série, n.º 21, de 8 de 
Junho de 2007, abrangem as relações de trabalho entre em-
pregadores que prossigam a actividade de prótese dentária 
e trabalhadores ao seu serviço, uns e outros representados 
pelas associações que as outorgaram.

As associações subscritoras requereram a extensão do 
contrato colectivo de trabalho aos empregadores e traba-
lhadores não representados pelas associações outorgantes 
e que, no território nacional, se dediquem à mesma acti-
vidade.

A convenção actualiza as tabelas salariais. O estudo 
de avaliação do impacte da extensão das tabelas salariais 
teve por base as retribuições efectivas praticadas no sec-
tor abrangido pela convenção, apuradas pelos quadros de 
pessoal de 2005 e actualizadas com base no aumento per-
centual médio ponderado registado pelas tabelas salariais 
das convenções publicadas em 2006.

Os trabalhadores a tempo completo do sector, com ex-
clusão de aprendizes, praticantes e do residual (que inclui 
o ignorado), são cerca de 956, dos quais 604 (63,2  %) 
auferem retribuições inferiores às convencionais, sendo 
que 436 (45,6  %) auferem retribuições inferiores às da 
convenção em mais de 6,5  %. É nas empresas do escalão 
de dimensão até 10 trabalhadores que se encontra o maior 
número de profissionais com retribuições praticadas infe-
riores às da convenção.

A convenção actualiza, ainda, o subsídio de refeição, em 
3,1  %. Não se dispõe de dados estatísticos que permitam 
avaliar o impacte desta prestação. Considerando a finali-
dade da extensão e que a mesma prestação foi objecto de 
extensões anteriores, justifica -se incluí -la na extensão.

Com vista a aproximar os estatutos laborais dos traba-
lhadores e as condições de concorrência entre as empresas 
do sector de actividade abrangido pela convenção, a exten-
são assegura uma retroactividade idêntica à da convenção 
para as tabelas salariais e, para o valor do subsídio de 

refeição, a partir do dia 1 do mês seguinte ao da entrada 
em vigor da convenção.

A extensão da convenção tem, no plano social, o efeito 
de uniformizar as condições mínimas de trabalho dos tra-
balhadores e, no plano económico, o de aproximar as con-
dições de concorrência entre empresas do mesmo sector.

Embora a convenção tenha área nacional, a extensão das 
convenções colectivas nas Regiões Autónomas compete 
aos respectivos Governos Regionais, pelo que a presente 
extensão apenas é aplicável no território do continente.

Foi publicado o aviso relativo à presente extensão no 
Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 43, de 22 de Novem-
bro de 2007, ao qual não foi deduzida oposição por parte 
dos interessados.

Assim:
Manda o Governo, pelo Ministro do Trabalho e da So-

lidariedade Social, ao abrigo dos n.os 1 e 3 do artigo 575.º 
do Código do Trabalho, o seguinte:

Artigo 1.º
As condições de trabalho constantes das alterações do 

contrato colectivo de trabalho entre a Associação dos In-
dustriais de Prótese Dentária e o Sindicato dos Técnicos 
de Prótese Dentária, publicadas no Boletim do Trabalho 
e Emprego, 1.ª série, n.º 21, de 8 de Junho de 2007, são 
estendidas, no território do continente:

a) Às relações de trabalho entre empregadores não 
filiados na associação de empregadores outorgante que 
prossigam a actividade de prótese dentária e trabalhadores 
ao seu serviço das profissões e categorias profissionais 
nelas previstas;

b) Às relações de trabalho entre empregadores que exer-
çam a actividade económica referida na alínea anterior 
filiados na associação de empregadores outorgante e tra-
balhadores ao seu serviço das categorias profissionais 
previstas na convenção não filiados na associação sindical 
outorgante.

Artigo 2.º
1 — A presente portaria entra em vigor no 5.º dia após 

a sua publicação no Diário da República.
2 — As tabelas salariais e o subsídio de refeição pro-

duzem efeitos a partir de 1 de Janeiro e de 1 de Julho de 
2007, respectivamente.

3 — Os encargos resultantes da retroactividade podem 
ser satisfeitos em prestações mensais, de igual valor, com 
início no mês seguinte ao da entrada em vigor da presente 
portaria, correspondendo cada prestação a dois meses de 
retroactividade ou fracção e até ao limite de cinco.

O Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, José 
António Fonseca Vieira da Silva, em 26 de Dezembro de 
2007. 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Decreto Regulamentar n.º 2/2008

de 10 de Janeiro

O Decreto -Lei n.º 15/2007, de 19 de Janeiro, procedeu 
à alteração ao Estatuto da Carreira dos Educadores de In-
fância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário, 
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consagrando um regime de avaliação de desempenho mais 
exigente e com efeitos no desenvolvimento da carreira que 
permita identificar, promover e premiar o mérito e valorizar 
a actividade lectiva.

Com a presente regulamentação criam -se os mecanis-
mos indispensáveis à aplicação do novo sistema de avalia-
ção de desempenho do pessoal docente, designadamente 
a avaliação dos docentes integrados na carreira, concreti-
zando a matéria relativa ao planeamento das actividades 
de avaliação, à fixação dos objectivos individuais, bem 
como as matérias relativas ao processo, nomeadamente a 
respectiva calendarização, a explicitação dos parâmetros 
classificativos de avaliação dos docentes e sobre o sistema 
de classificação.

É ainda regulamentada a matéria relativa à avaliação 
do desempenho dos docentes em período probatório e em 
regime de contrato, bem como dos docentes que se encon-
trem em regime de mobilidade nos serviços e organismos 
da Administração Pública.

Finalmente é regulamentado o tema da avaliação dos 
professores titulares que exercem as funções de coorde-
nadores do conselho de docentes e de departamento cur-
ricular, clarificando -se que estes docentes são também 
avaliados pelo exercício da actividade lectiva.

A definição e concretização de um regime de avaliação 
que distinga o mérito é condição essencial para a dignifica-
ção da profissão docente e para a promoção da auto -estima 
e motivação dos professores, do mesmo modo que se dá 
cumprimento a um dos objectivos constantes no Programa 
do XVII Governo Constitucional.

Foram observados os procedimentos decorrentes da Lei 
n.º 23/98, de 26 de Maio.

Assim:
Ao abrigo do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 40.º do 

Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos 
Professores dos Ensinos Básico e Secundário e nos termos 
da alínea c) do artigo 199.º da Constituição, o Governo 
decreta o seguinte:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Objecto

O presente decreto regulamentar regulamenta o 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, alterado pelos Decretos-
-Leis n.os 105/97, de 29 de Abril, 1/98, de 2 de Janeiro, 
35/2003, de 27 de Fevereiro, 121/2005, de 26 de Julho, 
229/2005, de 29 de Dezembro, 15/2007, de 19 de Janeiro, 
e 35/2007, de 15 de Fevereiro, adiante abreviadamente de-
signado por ECD, no que se refere ao sistema de avaliação 
do desempenho do pessoal docente da educação pré -escolar 
e dos ensinos básico e secundário.

Artigo 2.º
Âmbito de aplicação

1 — O disposto no presente decreto regulamentar aplica-
-se aos docentes integrados na carreira que se encontrem 
em exercício efectivo de funções docentes, incluindo os 
docentes em período probatório.

2 — O disposto no presente decreto regulamentar é 
ainda aplicável aos docentes nas seguintes situações:

a) Em regime de contrato administrativo nos termos do 
artigo 33.º do ECD;

b) Em regime de contrato de trabalho a termo reso-
lutivo nos termos do Decreto -Lei n.º 35/2007, de 15 de 
Fevereiro;

c) No exercício efectivo de outras funções educativas.

CAPÍTULO II

Avaliação do desempenho dos docentes
integrados na carreira

SECÇÃO I

Princípios orientadores, âmbito e periodicidade

Artigo 3.º
Princípios orientadores

1 — A avaliação de desempenho do pessoal docente 
desenvolve -se de acordo com os princípios consagrados 
no artigo 39.º da Lei de Bases do Sistema Educativo e no 
respeito pelos princípios e objectivos que enformam o 
sistema integrado de avaliação de desempenho da Admi-
nistração Pública.

2 — A avaliação de desempenho do pessoal docente 
visa a melhoria dos resultados escolares dos alunos e da 
qualidade das aprendizagens e proporcionar orientações 
para o desenvolvimento pessoal e profissional no quadro de 
um sistema de reconhecimento do mérito e da excelência, 
constituindo ainda seus objectivos os fixados no n.º 3 do 
artigo 40.º do ECD.

3 — A aplicação do sistema de avaliação de desempenho 
regulado no ECD e no presente decreto regulamentar deve 
ainda permitir:

a) Identificar o potencial de evolução e desenvolvimento 
profissional do docente;

b) Diagnosticar as respectivas necessidades de forma-
ção, devendo estas ser consideradas no plano de formação 
anual de cada agrupamento de escolas ou escola não agru-
pada, sem prejuízo do direito a auto -formação.

4 — As perspectivas de desenvolvimento profissional 
do docente e as exigências da função exercida devem estar 
associadas à identificação das necessidades de formação e 
ter em conta os recursos disponíveis para esse efeito.

Artigo 4.º
Dimensões da avaliação

1 — A avaliação do desempenho concretiza -se nas se-
guintes dimensões:

a) Vertente profissional e ética;
b) Desenvolvimento do ensino e da aprendizagem;
c) Participação na escola e relação com a comunidade 

escolar;
d) Desenvolvimento e formação profissional ao longo 

da vida.

2 — As dimensões referidas no número anterior aferem-
-se com base nos parâmetros classificativos e nos indi-
cadores de classificação previstos, respectivamente, nos 

n.os 1 e 2 do artigo 45.º do ECD, e na apreciação do grau de 
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cumprimento dos deveres específicos da profissão docente, 
nomeadamente os fixados no ECD e no Estatuto do Aluno 
do Ensino não Superior.

Artigo 5.º
Periodicidade

A avaliação do desempenho dos docentes integrados 
na carreira realiza -se no final de cada período de dois 
anos escolares e reporta -se ao tempo de serviço prestado 
nesse período.

Artigo 6.º
Instrumentos de registo

1 — Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, os 
avaliadores procedem, em cada ano escolar, à recolha, 
através de instrumentos de registo normalizados, de toda 
a informação que for considerada relevante para efeitos 
da avaliação do desempenho.

2 — Os instrumentos de registo referidos no número 
anterior são elaborados e aprovados pelo conselho pe-
dagógico dos agrupamentos de escolas ou escolas não 
agrupadas tendo em conta as recomendações que forem 
formuladas pelo conselho científico para a avaliação de 
professores.

3 — Sem prejuízo da existência de cópias na posse dos 
avaliadores ou em arquivos de segurança, os originais dos 
instrumentos de registo são arquivados, logo que preen-
chidos, no processo individual do docente, tendo este livre 
acesso aos mesmos.

Artigo 7.º
Requisito de tempo para avaliação

1 — Os docentes integrados na carreira apenas são sujeitos 
a avaliação do desempenho desde que, no período de tempo 
em avaliação, tenham prestado serviço docente efectivo 
durante, pelo menos, um ano escolar, independentemente 
do estabelecimento de ensino onde exerceram funções.

2 — No caso dos docentes que não preencham o re-
quisito de tempo mínimo para avaliação, o desempenho 
relativo a esse período é objecto de avaliação conjunta com 
o do período de avaliação imediatamente seguinte.

3 — Aos docentes que se encontrem na situação pre-
vista nos n.os 6 e 7 do artigo 40.º do ECD aplicam -se as 
seguintes regras:

a) Caso tenham optado pela primeira avaliação de de-
sempenho após o regresso ao serviço docente efectivo, é 
aplicável o disposto no n.º 1;

b) Na impossibilidade de assegurar a opção a que se 
refere a alínea a) do n.º 6 do artigo 40.º do ECD, por falta 
da última avaliação de desempenho, o docente pode optar 
entre a avaliação prevista na alínea b) do mesmo artigo e 
o suprimento da avaliação, de acordo com os princípios 
estabelecidos na lei geral reguladora da avaliação de de-
sempenho na Administração Pública, com as adaptações 
introduzidas por diploma próprio.

4 — O disposto no número anterior é igualmente apli-
cável aos docentes em regime de licença sem vencimento 
prevista no artigo 41.º do Decreto -Lei n.º 165/2006, de 
11 de Agosto, no exercício de funções no ensino portu-
guês no estrangeiro recrutados pelo Estado Português ou 
por associações de portugueses ou entidades estrangeiras, 
públicas ou privadas, que promovam e divulguem o ensino 
da língua e da cultura portuguesas.

Artigo 8.º
Elementos de referência da avaliação

1 — A avaliação do desempenho tem por referência:

a) Os objectivos e metas fixados no projecto educativo 
e no plano anual de actividades para o agrupamento de 
escolas ou escola não agrupada;

b) Os indicadores de medida previamente estabelecidos 
pelo agrupamento de escolas ou escola não agrupada, no-
meadamente quanto ao progresso dos resultados escolares 
esperados para os alunos e a redução das taxas de abandono 
escolar tendo em conta o contexto socioeducativo.

2 — Pode ainda o agrupamento de escolas ou escola não 
agrupada, por decisão fixada no respectivo regulamento 
interno, estabelecer que a avaliação de desempenho tenha 
também por referência os objectivos fixados no projecto 
curricular de turma.

Artigo 9.º
Objectivos individuais

1 — Os objectivos individuais são fixados, por 
acordo entre o avaliado e os avaliadores, através da 
apresentação de uma proposta do avaliado no início 
do período em avaliação, redigida de forma clara e 
rigorosa, de modo a aferir o contributo do docente para 
a concretização dos objectivos constantes da alínea a) 
do artigo anterior.

2 — Os objectivos individuais são formulados tendo 
por referência os seguintes itens:

a) A melhoria dos resultados escolares dos alunos;
b) A redução do abandono escolar;
c) A prestação de apoio à aprendizagem dos alunos 

incluindo aqueles com dificuldades de aprendizagem;
d) A participação nas estruturas de orientação educativa 

e dos órgãos de gestão do agrupamento ou escola não 
agrupada;

e) A relação com a comunidade;
f) A formação contínua adequada ao cumprimento de 

um plano individual de desenvolvimento profissional do 
docente;

g) A participação e a dinamização:

i) De projectos e ou actividades constantes do plano anual 
de actividades e dos projectos curriculares de turma;

ii) De outros projectos e actividades extracurriculares.

3 — Os itens referidos nas alíneas a) e b) do número 
anterior são fixados anualmente nos termos do n.º 1 sendo 
objecto de avaliação nos termos do artigo 5.º

4 — Na falta de acordo quanto aos objectivos a fixar 
prevalece a posição dos avaliadores.

5 — Verificando -se a situação prevista no número an-
terior pode o avaliado registar esse facto na ficha de auto-
-avaliação.

6 — Os objectivos individuais podem ser redefinidos 
em função da alteração do projecto educativo, do plano 
anual de actividades e do projecto curricular de turma, 
bem como quando se verifique uma mudança de estabe-
lecimento de educação ou de ensino.

7 — Sempre que se verifique a impossibilidade de acor-
dar novos objectivos, a avaliação decorre relativamente aos 
objectivos inicialmente acordados e mantidos.
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Artigo 10.º
Grau de cumprimento dos objectivos individuais

Em todos os parâmetros de avaliação em que haja lugar 
à fixação de objectivos individuais nos termos do artigo an-
terior, o grau de cumprimento desses objectivos constitui 
referência essencial da classificação atribuída.

SECÇÃO II

Intervenientes

Artigo 11.º
Avaliado

1 — O docente tem direito à avaliação do seu desem-
penho a qual deve contribuir para o seu desenvolvimento 
profissional.

2 — O docente tem direito a que lhe sejam garantidos 
os meios e condições necessários ao seu desempenho, em 
harmonia com os objectivos que tenha acordado.

3 — Constitui dever do docente proceder à respectiva 
auto -avaliação como garantia do envolvimento activo e 
responsabilização no processo avaliativo e melhorar o seu 
desempenho em função da informação recolhida durante 
o processo de avaliação.

4 — É garantido ao docente o conhecimento dos objec-
tivos, fundamentos, conteúdo e funcionamento do sistema 
de avaliação do desempenho.

5 — É garantido ao avaliado o direito de reclamação 
e recurso.

Artigo 12.º
Avaliadores

1 — Em cada agrupamento de escolas ou escola não 
agrupada, são avaliadores:

a) O coordenador do departamento curricular;
b) O presidente do conselho executivo ou o director.

2 — O coordenador do departamento curricular pode 
delegar as suas competências de avaliador noutros pro-
fessores titulares, em termos a definir por despacho do 
membro do Governo responsável pela área da educação.

3 — A delegação prevista no número anterior é efectuada 
em professores titulares que pertençam, sempre que possível, 
ao mesmo grupo de recrutamento dos docentes a avaliar.

4 — O presidente do conselho executivo ou o director 
pode delegar noutros membros da direcção executiva a sua 
competência para a avaliação de docentes.

5 — Na ausência ou impedimento de qualquer dos ava-
liadores a que se refere o n.º 1, a avaliação é assegurada 
pela comissão de coordenação da avaliação do desempe-
nho.

Artigo 13.º
Comissão de coordenação da avaliação do desempenho

1 — Integram a comissão de coordenação da avaliação 
do desempenho:

a) O presidente do conselho pedagógico do agrupamento 
de escolas ou escola não agrupada, que coordena;

b) Quatro outros membros do mesmo conselho com a 
categoria de professor titular, designados pelo conselho 
pedagógico.

2 — Os objectivos fixados e os resultados a atingir pelo 
agrupamento de escolas ou escola não agrupada no âmbito 
do respectivo projecto educativo ou plano de actividades 
são considerados pela comissão de coordenação da ava-
liação do desempenho no estabelecimento de directivas 
para uma aplicação objectiva e harmónica do sistema de 
avaliação do desempenho e ainda para validação das clas-
sificações que apresentem as menções de Excelente, Muito 
bom ou Insuficiente.

3 — O membro da comissão de coordenação da ava-
liação do desempenho que exerça também funções de 
avaliador, não pode intervir na emissão do parecer daquele 
órgão sobre a proposta de avaliação ou a apreciação da 
reclamação relativa ao docente que avaliou.

4 — A comissão de coordenação da avaliação do de-
sempenho aprova o respectivo regulamento de funcio-
namento.

SECÇÃO III

Processo

Artigo 14.º
Calendarização do processo de avaliação

1 — A avaliação de desempenho realiza -se até ao termo 
do ano civil em que se completar o módulo de tempo de 
serviço a que se refere o artigo 5.º

2 — O agrupamento de escolas ou escola não agrupada 
estabelece no respectivo regulamento interno o calendário 
anual de desenvolvimento do processo de avaliação, in-
cluindo os prazos máximos de duração das fases previstas 
no artigo seguinte.

3 — No estabelecimento do prazo para a fixação dos 
objectivos deve o agrupamento de escolas ou escola não 
agrupada ter em conta a necessidade dos docentes co-
nhecerem os alunos de forma a possibilitar a adequada 
formulação da proposta de objectivo previsto na alínea a) 
do n.º 2 do artigo 9.º

Artigo 15.º
Fases do processo de avaliação

O processo de avaliação compreende as seguintes fases 
sequenciais:

a) Preenchimento da ficha de auto -avaliação;
b) Preenchimento das fichas de avaliação pelos ava-

liadores;
c) Conferência e validação das propostas de avaliação 

com menção qualitativa de Excelente, Muito bom ou de 
Insuficiente, pela comissão de coordenação da avaliação;

d) Realização da entrevista individual dos avaliadores 
com o respectivo avaliado;

e) Realização da reunião conjunta dos avaliadores para 
atribuição da avaliação final.

Artigo 16.º
Auto -avaliação

1 — A auto -avaliação tem como objectivo envolver o 
avaliado no processo de avaliação, de modo a identificar 
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oportunidades de desenvolvimento profissional e de me-
lhoria do grau de cumprimento dos objectivos fixados.

2 — A auto -avaliação é obrigatória e concretiza -se atra-
vés do preenchimento, pelo avaliado, de uma ficha própria 
a analisar pelos avaliadores conjuntamente com aquele na 
entrevista individual.

3 — A ficha de auto -avaliação é entregue aos avaliado-
res em momento anterior ao preenchimento, por estes, das 
fichas de avaliação, constituindo elemento a considerar na 
avaliação de desempenho mas não sendo os seus resultados 
vinculativos para a classificação a atribuir.

4 — A ficha de auto -avaliação deve explicitar o con-
tributo do docente, durante o exercício das suas funções, 
para o cumprimento dos objectivos individuais fixados, em 
particular os relativos à melhoria dos resultados escolares 
obtidos pelos seus alunos.

5 — Para o efeito da parte final do número anterior o 
docente apresenta, na ficha de auto -avaliação, os seguintes 
elementos:

a) Resultados do progresso de cada um dos seus alunos 
nos anos lectivos em avaliação:

i) Por ano, quando se trate da educação pré -escolar e 
do 1.º ciclo do ensino básico;

ii) Por disciplina, quando se trate dos 2.º e 3.º ciclos do 
ensino básico e do ensino secundário;

b) A evolução dos resultados dos seus alunos face à 
evolução média dos resultados:

i) Dos alunos daquele ano de escolaridade ou daquela 
disciplina naquele agrupamento de escolas ou escola não 
agrupada;

ii) Dos mesmos alunos no conjunto das outras disci-
plinas da turma no caso de alunos dos 2.º e 3.º ciclos do 
ensino básico e do ensino secundário;

c) Resultados dos seus alunos nas provas de avaliação 
externa, tendo presente a diferença entre as classificações 
internas e externas.

6 — Além dos referidos no número anterior, pode o 
docente apresentar outros elementos para o efeito do n.º 4 
designadamente que permitam comprovar o seu contributo 
para o progresso dos resultados escolares dos alunos, a 
redução das taxas de abandono escolar e a apreciação do 
respectivo contexto socioeducativo.

Artigo 17.º
Avaliação realizada pelo coordenador

do departamento curricular

1 — A avaliação efectuada pelo coordenador do depar-
tamento curricular pondera o envolvimento e a qualidade 
científico -pedagógica do docente, com base na apreciação 
dos seguintes parâmetros classificativos:

a) Preparação e organização das actividades lectivas;
b) Realização das actividades lectivas;
c) Relação pedagógica com os alunos;
d) Processo de avaliação das aprendizagens dos alunos.

2 — Os professores titulares que exercem alguma das 
funções previstas nas alíneas a), d) ou e) do n.º 4 do ar-
tigo 35.º do ECD, bem como as funções previstas no n.º 2 
do artigo 12.º, são avaliados pelo exercício da actividade 

lectiva, nos termos do n.º 1, bem como pelo exercício 
específico dessas funções de professor titular.

3 — Para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 3 
do artigo 45.º do ECD, o órgão de direcção execu-
tiva calendariza a observação, pelo coordenador do 
departamento curricular, de, pelo menos, três aulas 
leccionadas pelo docente, por ano escolar, as quais 
devem corresponder, cada uma, a uma unidade didác-
tica diferenciada.

4 — A observação referida no número anterior implica 
a utilização de instrumentos de registo normalizados re-
feridos no artigo 6.º

Artigo 18.º
Avaliação realizada pela direcção executiva

1 — Na avaliação efectuada pelo órgão de direcção 
executiva os indicadores de classificação ponderam o se-
guinte:

a) Nível de assiduidade — aprecia a diferença entre 
o número global de aulas previstas e o número de aulas 
ministradas;

b) Serviço distribuído — aprecia o grau de cumprimento 
do serviço lectivo e não lectivo atribuído ao docente, tendo 
por referência os prazos e objectivos fixados para a sua 
prossecução;

c) Progresso dos resultados escolares esperados para 
os alunos e redução das taxas de abandono escolar, tendo 
em conta o contexto socioeducativo — aprecia os dados 
apresentados pelo docente na ficha de auto -avaliação os 
quais são objecto de validação pelos avaliadores;

d) Participação dos docentes no agrupamento ou es-
cola não agrupada — assenta na valorização dos seguintes 
factores:

i) Número de actividades constantes do projecto curri-
cular de turma e do plano anual de actividades que foram 
distribuídas ao docente em cada ano lectivo e em que o 
mesmo participou;

ii) Qualidade e importância da intervenção do docente 
para o cumprimento dos objectivos prosseguidos;

e) Acções de formação contínua — aprecia, tendo em 
conta a classificação e o número de créditos obtidos:

i) As acções de formação contínua que incidam sobre 
conteúdos de natureza científico -didáctica com estreita 
ligação à matéria curricular que leccionam;

ii) As acções de formação contínua relacionadas com 
as necessidades do agrupamento de escolas ou escola não 
agrupada definidas no respectivo projecto educativo ou 
plano de actividades;

f) Exercício de outros cargos ou funções de natureza 
pedagógica — aprecia o grau de cumprimento dos ob-
jectivos predefinidos para o desempenho de cargos ou 
actividades de coordenação nas estruturas de orientação 
educativa e de supervisão pedagógica, ou na coorde-
nação de projectos, previstos na lei ou no regulamento 
interno do agrupamento de escolas ou escola não agru-
pada;

g) Dinamização de projectos de investigação, desen-
volvimento e inovação educativa — aprecia os projectos 
propostos pelo docente e pelo respectivo agrupamento de 
escolas ou escola não agrupada, tendo por referência os 
seguintes indicadores.
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i) Grau de cumprimento dos objectivos previamente 
fixados;

ii) Avaliação do desempenho do docente no desenvol-
vimento do projecto.

2 — A classificação atribuída pelas entidades forma-
doras às acções de formação contínua é adaptada à escala 
prevista no n.º 2 do artigo 46.º do ECD.

3 — A apreciação dos pais e encarregados de educa-
ção, prevista na alínea h) do n.º 2 do artigo 45.º do ECD 
depende da concordância do docente e é promovida nos 
termos a definir no regulamento interno do agrupamento 
de escolas ou escola não agrupada.

Artigo 19.º
Avaliação realizada pelo coordenador e pela direcção executiva

A avaliação do desempenho efectuada pelo coordena-
dor do departamento curricular e pela direcção executiva 
traduz -se no preenchimento de fichas próprias, nas quais 
são ponderados os parâmetros classificativos e indica-
dores de classificação a que se referem os n.os 1 e 2 do 
artigo 45.º do ECD.

Artigo 20.º
Fichas de avaliação

1 — A valoração de cada item ou objectivo é a constante 
das fichas de avaliação.

2 — As pontuações obtidas em cada uma das fichas de 
avaliação são expressas numa escala de 1 a 10, sendo as 
ponderações dos respectivos parâmetros classificativos 
aprovadas por despacho do membro do Governo respon-
sável pela área da educação.

3 — Quando um docente não puder ser avaliado nalgum 
dos itens constantes das fichas de avaliação, nomeadamente 
por não ter exercido determinadas funções e não estar 
sujeito ao seu exercício, deve ser feita a reconversão de 
escala da classificação da ficha de forma a que, em abs-
tracto, seja possível na avaliação dos restantes itens atingir 
a classificação prevista no número anterior.

Artigo 21.º
Sistema de classificação

1 — A avaliação de cada uma das componentes de clas-
sificação e respectivos subgrupos é feita nos termos do 
disposto no artigo 46.º do ECD.

2 — Sem prejuízo do disposto no n.º 5, o resultado 
final da avaliação do docente corresponde à classificação 
média das pontuações finais obtidas em cada uma das 
fichas de avaliação, e é expresso nas seguintes menções 
qualitativas:

Excelente — correspondendo a avaliação final de 9 a 
10 valores;

Muito bom — de 8 a 8,9 valores;
Bom — de 6,5 a 7,9 valores;
Regular — de 5 a 6,4 valores;
Insuficiente — de 1 a 4,9 valores.

3 — As menções qualitativas referidas no número ante-
rior correspondem ao grau de cumprimento dos objectivos 
fixados e ao nível de competência demonstrada na sua con-
cretização, tendo em conta os princípios orientadores que 

forem formulados pelo conselho científico para a avaliação 
de professores para a definição dos respectivos padrões.

4 — A diferenciação dos desempenhos é garantida pela 
fixação de percentagens máximas para a atribuição das 
classificações de Muito bom e Excelente, por agrupamento 
de escolas ou escola não agrupada, mediante despacho 
conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas 
áreas da educação e da Administração Pública, as quais 
terão obrigatoriamente por referência os resultados obtidos 
na respectiva avaliação externa.

5 — A atribuição da menção qualitativa de Excelente 
fica, em qualquer caso, dependente do cumprimento de 
100 % do serviço lectivo distribuído em cada um dos anos 
escolares a que se reporta o período em avaliação.

6 — A apreciação do cômputo do serviço lectivo re-
ferido no número anterior é efectuada de acordo com o 
disposto nos n.os 7 e 8 do artigo 46.º do ECD.

7 — Quando, para efeito da atribuição da menção de 
Excelente ou de Muito bom for necessário proceder ao 
desempate entre docentes que tenham a mesma menção 
qualitativa, relevam consecutivamente as avaliações obti-
das nos parâmetros «Realização das actividades lectivas» 
e «Relação pedagógica com os alunos».

Artigo 22.º
Conferência e validação das propostas de avaliação

1 — Quando a proposta de avaliação efectuada pelos 
avaliadores corresponda às menções qualitativas de Exce-
lente, Muito bom ou Insuficiente, as fichas são apresentadas 
à comissão de coordenação da avaliação de desempenho 
para conferência e validação dos dados nelas constantes.

2 — A comissão de coordenação da avaliação procede à 
análise e validação das propostas de avaliação de Excelente 
e Muito bom que lhe forem submetidas de forma a assegu-
rar a aplicação das correspondentes percentagens máximas 
fixadas nos termos do n.º 3 do artigo 46.º do ECD.

3 — A validação das propostas de avaliação final cor-
respondentes às menções qualitativas de Excelente ou 
Muito bom implica confirmação formal do cumprimento 
das respectivas percentagens máximas através de acta da 
comissão de coordenação da avaliação.

4 — Em caso de não validação das classificações 
propostas, a comissão de coordenação da avaliação do 
desempenho devolve a proposta aos avaliadores com as 
orientações que estes devem cumprir para assegurar a 
posterior validação.

Artigo 23.º
Entrevista individual

A entrevista individual dos avaliadores com o res-
pectivo avaliado tem por objectivo dar conhecimento da 
proposta de avaliação e proporcionar a oportunidade da 
sua apreciação conjunta, bem como a análise da ficha de 
auto -avaliação.

Artigo 24.º
Reunião conjunta dos avaliadores

1 — A reunião entre os avaliadores visa a atribuição 
da avaliação final, após a análise conjunta dos factores 
considerados para a avaliação e a auto -avaliação.
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2 — Seguidamente é dado conhecimento ao avaliado da 
menção qualitativa e quantitativa atribuídas na avaliação 
final do desempenho.

SECÇÃO IV

Garantias

Artigo 25.º
Reclamação

1 — Atribuída a avaliação final, esta é imediatamente 
dada a conhecer ao avaliado que dela pode apresentar 
reclamação escrita, para os avaliadores, no prazo de 
10 dias úteis.

2 — A decisão da reclamação é proferida no prazo 
máximo de 15 dias úteis, ouvida a comissão de coordenação 
da avaliação cujo parecer vinculativo deve ser emitido no 
prazo de cinco dias úteis subsequentes à recepção do pedido.

3 — A reclamação não pode fundamentar -se na com-
paração entre as avaliações atribuídas, salvo quando for 
motivada pela aplicação das percentagens máximas para 
a atribuição das menções qualitativas de Excelente ou 
Muito bom.

Artigo 26.º
Recurso

1 — Da decisão final sobre a reclamação cabe recurso 
para o director regional de educação respectivo, a interpor 
no prazo de 10 dias úteis contados do seu conhecimento.

2 — A decisão do recurso é proferida no prazo de 10 dias 
úteis contados da data da sua interposição.

3 — O recurso não pode fundamentar -se na comparação 
entre as avaliações atribuídas.

CAPÍTULO III

Regimes especiais de avaliação do desempenho

Artigo 27.º
Regime de avaliação do docente em período probatório

1 — A avaliação do desempenho do docente em período 
probatório tem por objectivo:

a) Reconhecer êxitos conseguidos, superar eventuais 
deficiências e diagnosticar e resolver dificuldades rela-
tivas a atitudes, comportamentos e estratégias de acção 
do docente;

b) Detectar as dificuldades experimentadas no domínio 
científico e pedagógico -didáctico e respectivas formas de 
correcção ou ajustamento.

2 — A avaliação do desempenho do docente em período 
probatório tem por base o cumprimento de um plano in-
dividual de trabalho a que se refere a alínea a) do n.º 4 do 
artigo 31.º do ECD, visando aferir:

a) A capacidade de integração profissional do docente 
na função a desempenhar, através do cumprimento de 
determinados objectivos e metas;

b) A capacidade de adaptação ao meio escolar em geral e 
a interacção com os alunos, nas seguintes componentes:

i) Informação científica;
ii) Observação e prática pedagógica dentro da sala de aula;

iii) Envolvimento nas actividades da comunidade edu-
cativa.

3 — O plano individual é estabelecido entre o docente 
em período probatório e o professor titular que exerce as 
funções de acompanhamento e apoio, nas primeiras duas 
semanas do início da actividade do avaliado.

4 — O plano individual de trabalho a que se refere o 
número anterior compreende:

a) A realização de, pelo menos, uma unidade de ensino 
devidamente apoiada e acompanhada;

b) O desenvolvimento do processo de ensino-
-aprendizagem no domínio da sua especialidade, in-
cluindo:

i) A identificação dos objectivos de ensino;
ii) O diagnóstico das características e necessidades dos 

alunos face aos objectivos definidos;
iii) O dossier da direcção de turma que lhe foi atribuída 

e a sua participação no projecto educativo da escola;

c) A selecção das estratégias e métodos adequados aos 
alunos;

d) A planificação e condições de ensino;
e) A selecção de materiais auxiliares;
f) A avaliação do ensino.

5 — O professor titular acompanhante desempenha as 
competências de avaliação atribuídas ao coordenador do 
conselho de docentes ou do departamento curricular pre-
vistas no ECD e no presente decreto regulamentar.

6 — A observação de aulas corresponde a, pelo me-
nos, quatro unidades didácticas que perfaçam no mínimo 
doze horas por ano de aulas.

7 — Após a aula observada é realizada uma reunião 
conjunta entre o avaliado e o avaliador destinada a apre-
ciar as técnicas de exposição e exercitação dos conteúdos 
curriculares e da avaliação feita aos alunos.

8 — No termo do período probatório, o professor ti-
tular acompanhante elabora um relatório detalhado da 
actividade desenvolvida pelo docente que serve de base 
à sua avaliação.

9 — A realização da auto -avaliação e da avaliação efec-
tuada pelo professor titular acompanhante implica o preen-
chimento de fichas próprias cujo modelo é aprovado pelo 
despacho previsto no n.º 3 do artigo 44.º do ECD.

10 — Os procedimentos a que se refere o número an-
terior são promovidos pelo menos 20 dias antes do termo 
do período probatório.

Artigo 28.º
Avaliação dos docentes em regime de contrato

1 — A avaliação do pessoal docente contratado referido 
nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 2.º realiza -se no final 
do período de vigência do respectivo contrato e antes da 
sua eventual renovação, desde que tenha prestado serviço 
docente efectivo, em qualquer das modalidades de contrato, 
durante, pelo menos, seis meses consecutivos no mesmo 
agrupamento de escolas ou escola não agrupada.

2 — A avaliação do pessoal referido no número anterior 
que tenha prestado serviço docente efectivo, em qualquer 
das modalidades de contrato, entre, pelo menos, 120 dias e 
seis meses consecutivos no mesmo agrupamento de escolas 
ou escola não agrupada, pode realizar -se por decisão do 
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respectivo órgão de direcção executiva, se necessário por 
meio de um procedimento simplificado, de acordo com as 
orientações que forem emitidas pelo conselho científico 
para a avaliação de professores.

3 — Os procedimentos de auto -avaliação e de avaliação 
são promovidos pelo menos 20 dias antes do termo do 
respectivo contrato.

Artigo 29.º
Avaliação do coordenador do departamento curricular

1 — As funções exercidas pelo coordenador do depar-
tamento curricular são avaliadas:

a) Pelo presidente do conselho executivo ou o director 
do agrupamento de escolas ou escola não agrupada onde 
o avaliado presta funções, ou um membro da direcção 
executiva por ele designado;

b) Por um inspector com formação científica na área 
do departamento do avaliado, o qual é designado pelo 
inspector -geral da Educação.

2 — Na avaliação do desempenho realizada pela direc-
ção executiva são ponderados:

a) Os indicadores de classificação previstos no n.º 2 do 
artigo 45.º do ECD;

b) O exercício da actividade de coordenação;
c) O exercício da actividade de avaliação dos 

docentes.

3 — Na avaliação do desempenho realizada pelo inspec-
tor são ponderados os parâmetros classificativos previstos 
no n.º 1 do artigo 45.º do ECD.

4 — O regime de avaliação do desempenho dos parâme-
tros classificativos referidos no número anterior é definido 
por portaria dos membros do Governo responsáveis pela 
área da Administração Pública e pela área da educação.

5 — Sem prejuízo do disposto no artigo 32.º, na ava-
liação do desempenho realizada pela direcção executiva 
são aplicáveis os artigos 9.º, 16.º e 18.º

6 — Pode ser considerada na avaliação do coordenador 
do departamento curricular a avaliação realizada pelos 
docentes do correspondente departamento quanto às res-
pectivas funções de coordenação, nos termos a definir no 
regulamento interno do agrupamento de escolas ou escola 
não agrupada.

7 — A ponderação máxima da avaliação referida no 
número anterior não pode ultrapassar 10 % do total da 
respectiva ficha de avaliação.

8 — Quando por efeito da atribuição da menção de 
Excelente ou de Muito bom for necessário proceder ao 
desempate entre docentes que tenham a mesma menção 
qualitativa, releva consecutivamente a avaliação obtida 
nos parâmetros «Realização das actividades lectivas», 
«Relação pedagógica com os alunos», «Exercício da ac-
tividade de coordenação» e «Exercício da actividade de 
avaliação».

Artigo 30.º
Avaliação de docentes em regime de mobilidade

1 — Os docentes que exerçam outras funções em regime 
de mobilidade nos serviços e organismos da Administra-
ção Pública e não desempenhem cargos dirigentes são 
avaliados nos termos do sistema integrado de avaliação de 

desempenho em vigor para o pessoal técnico superior ou 
técnico da Administração Pública, com as especialidades 
previstas nos números seguintes.

2 — Se todo o período de avaliação referido no artigo 5.º 
decorrer em situação de mobilidade a que alude o número 
anterior, é atribuída ao docente a menção qualitativa que 
corresponda à atribuída no sistema integrado de avaliação 
de desempenho, nos termos definidos por despacho dos 
membros do Governo responsáveis pelas áreas da educação 
e da Administração Pública.

3 — Caso algum dos anos escolares do período de ava-
liação, nos termos do artigo 5.º, decorra em situação de 
mobilidade prevista no n.º 1, a avaliação de desempenho 
obtida nesse ano é considerada como elemento informativo 
para a atribuição da avaliação de desempenho no âmbito do 
agrupamento de escolas ou escola não agrupada que incida 
sobre o ano escolar antecedente ou subsequente.

4 — Quando durante o período em avaliação se verificar 
uma situação de destacamento em estabelecimentos de 
ensino da rede pública, os elementos informativos colhidos 
necessários a uma justa e adequada avaliação acompanham 
o docente.

Artigo 31.º
Avaliação de docentes em outras situações

1 — A avaliação dos membros das direcções executivas 
que não exercem funções lectivas é objecto de diploma 
próprio.

2 — Ao cargo de director dos centros de formação das 
associações de escolas é aplicável o disposto no número 
anterior.

Artigo 32.º
Aplicação subsidiária

Em tudo o que não estiver especialmente regulado no 
presente capítulo, é aplicável à avaliação do desempenho 
dos docentes em regime probatório, em regime de contrato, 
em exercício de funções de coordenação de departamento 
curricular, ou em regime de mobilidade, o disposto no 
capítulo II.

CAPÍTULO IV

Disposições finais e transitórias

Artigo 33.º
Norma transitória

1 — No ano escolar de 2007 -2008 o órgão de direcção 
executiva calendariza a observação, pelos avaliadores, de, 
pelo menos, duas aulas leccionadas pelo docente, as quais 
devem corresponder, cada uma, a uma unidade didáctica 
diferenciada.

2 — Para efeitos da avaliação de desempenho no ano 
escolar de 2007 -2008, os coordenadores de departamento 
curricular são dispensados da observação de aulas dos 
docentes da educação pré -escolar.

3 — Os coordenadores de departamento curricular rea-
lizam, no ano escolar de 2007 -2008, a observação de aulas 
prevista no n.º 1 relativamente aos docentes do 1.º ciclo 
do ensino básico, só podendo ser dispensados dessa ob-
servação por autorização da respectiva Direcção Regional, 
sob proposta do conselho executivo, ouvido o conselho 
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pedagógico, com fundamento na comprovada inexistência 
de condições para a sua realização.

4 — A dispensa da observação de aulas não se aplica em 
qualquer caso relativamente aos docentes que, para efeitos 
de progressão na carreira, nos termos das regras fixadas 
no ECD e no Decreto -Lei n.º 15/2007, de 19 de Janeiro, 
necessitem da atribuição da classificação final de avaliação 
de desempenho no ano escolar de 2007 -2008.

5 — As acções de formação contínua realizadas nos 
anos escolares de 2005 -2006 e 2006 -2007 são contabili-
zadas na avaliação de desempenho referente ao período de 
avaliação dos anos escolares de 2007 a 2009, desde que 
realizadas em qualquer das áreas referidas nas subalíneas i) 
e ii) da alínea e) do n.º 1 do artigo 18.º, só podendo no 
entanto, para o efeito do disposto no artigo 37.º do ECD, 
ser transitado um crédito.

Artigo 34.º
Prazos

1 — Nos primeiros 20 dias úteis após a entrada em vigor 
do presente decreto regulamentar são, em cada agrupa-
mento de escolas ou escola não agrupada, aprovados os 
instrumentos de registo e os indicadores de medida a que 
se referem os artigos 6.º e 8.º

2 — Nos 10 dias úteis seguintes ao prazo referido no 
número anterior são estabelecidos os objectivos individuais 
dos avaliados relativos ao período de avaliação correspon-
dente aos anos escolares de 2007 a 2009.

3 — No prazo máximo de seis meses após a entrada em 
vigor do presente decreto regulamentar os agrupamentos 
de escolas ou escolas não agrupadas fixam no respectivo 
regulamento interno as restantes matérias que, nos termos 
do presente decreto regulamentar, lhes compete definir, 
nomeadamente o previsto no n.º 2 do artigo 14.º

Artigo 35.º
Aprovação das fichas de avaliação

Por despacho do membro do Governo responsável pela 
área da educação são adoptados os modelos de ficha de 
avaliação necessários à aplicação do presente decreto re-
gulamentar.

Artigo 36.º
Docentes sem actividade lectiva

1 — Os docentes sem serviço lectivo distribuído são 
avaliados pelo serviço que lhes tiver sido distribuído pelo 
órgão de direcção executiva.

2 — No caso dos docentes a que se refere o número 
anterior serem só avaliados pelo órgão de direcção execu-
tiva, a pontuação obtida na ficha de avaliação é a avaliação 
final do docente, sem prejuízo das regras previstas para a 
atribuição das menções de Excelente e Muito bom.

Artigo 37.º
Coordenadores do conselho de docentes

Verificando -se a inexistência, na estrutura organizativa 
dos agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas, 
de departamentos curriculares relativos à educação pré-
-escolar e ao 1.º ciclo do ensino básico, exerce as funções 
de avaliador dos docentes destes níveis de ensino o res-
pectivo coordenador do conselho de docentes.

Artigo 38.º
Aplicação do sistema de avaliação de desempenho

A não aplicação do sistema de avaliação de desempenho 
do pessoal docente por razões imputáveis aos avaliadores 
determina a cessação das respectivas funções, sem prejuízo 
de eventual procedimento disciplinar.

Artigo 39.º
Monitorização e controlo

1 — No final do período de avaliação, cada agrupamento 
de escolas ou escola não agrupada apresenta ao conselho 
científico para a avaliação de professores um relatório, 
sem referências nominativas, sobre o cumprimento e os 
resultados da avaliação de desempenho.

2 — Com base nos relatórios referidos no número an-
terior e na recolha de reflexões dos intervenientes no 
processo de avaliação sobre o modo efectivo do desen-
volvimento desse processo, o conselho científico para 
a avaliação de professores elabora relatório síntese da 
aplicação do sistema de avaliação de desempenho do 
pessoal docente.

Artigo 40.º
Norma revogatória

É revogado o Decreto Regulamentar n.º 11/98, de 15 de 
Maio.

Artigo 41.º
Entrada em vigor

O presente decreto regulamentar entra em vigor no dia 
seguinte ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 25 de 
Outubro de 2007. — José Sócrates Carvalho Pinto de 
Sousa — Fernando Teixeira dos Santos — Jorge Miguel 
de Melo Viana Pedreira.

Promulgado em 6 de Dezembro de 2007.

Publique -se.

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.

Referendado em 7 de Dezembro de 2007.
O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto 

de Sousa. 

 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E ENSINO SUPERIOR

Portaria n.º 27/2008
de 10 de Janeiro

Sob proposta dos estabelecimentos de ensino superior 
particular e cooperativo indicados na coluna «Estabeleci-
mento» do anexo à presente portaria;

Em aditamento à Portaria n.º 1400/2007, de 25 de Ou-
tubro;

Ao abrigo do disposto nos artigos 12.º e 13.º do Decreto-
-Lei n.º 255/98, de 11 de Agosto.
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forma a adaptar o mesmo à realidade específica do sector 
da saúde.

Assim:
Nos termos do n.º 4 do artigo 28.º do Decreto -Lei 

n.º 71/2007, de 27 de março, alterado e republicado pelo 
Decreto -Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, do n.º 1 da Reso-
lução do Conselho de Ministros n.º 16/2012, de 14 de 
fevereiro, e da alínea d) do artigo 199.º da Constituição, 
o Conselho de Ministros resolve:

1 — Aprovar, nos termos dos números seguintes, os 
critérios de determinação do vencimento dos gestores 
das entidades públicas integradas no Serviço Nacional de 
Saúde (SNS), adiante designadas entidades.

2 — Determinar que o vencimento mensal ilíquido 
dos membros dos conselhos de administração que exer-
cem funções a tempo integral é definido tendo por base o 
valor padrão do vencimento mensal ilíquido do Primeiro-
-Ministro, bem como os critérios de classificação das 
empresas definidos na Resolução do Conselho de Minis-
tros n.º 16/2012, de 14 de fevereiro, com as adaptações 
decorrentes do presente diploma.

3 — Determinar a aplicação do disposto nos n.os 3, 4, 6 
a 9, 11 a 13, 15, 16, 21 e 22 da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 16/2012, de 14 de fevereiro, ao universo das 
entidades abrangidas pelo presente diploma.

4 — Definir como contributo do esforço financeiro 
público para o resultado operacional, para efeitos da apli-
cação às entidades integradas no SNS do disposto no n.º 3 
da Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/2012, de 14 
de fevereiro, os fluxos financeiros do Estado, transferidos 
ao abrigo dos respetivos contratos -programa, contabiliza-
dos nos resultados operacionais da entidade.

5 — Determinar que os vencimentos mensais ilíquidos 
dos presidentes das entidades correspondem às seguintes 
percentagens do valor padrão para cada grupo de entidades: 

Grupos de entidades

Percentagens do valor padrão

Presidente

Grupo A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 %
Grupo B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 65 % a 85 %
Grupo C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 55 % a 65 %

 6 — Estabelecer que, no caso das entidades classificadas 
nos grupos B e C, compete aos membros do governo res-
ponsáveis pelas áreas das finanças e da saúde determinar, 
relativamente aos valores previstos na tabela constante 
do número anterior, a percentagem efetiva a aplicar, nos 
intervalos referidos no número anterior, atendendo ao grau 
de complexidade inerente às funções de gestão, incluindo 
as condições financeiras, de exploração, sociais e orga-
nizacionais.

7 — Determinar que, tendo por base de referência a 
remuneração em vigor a esta data, a percentagem efetiva a 
aplicar, em cada um dos grupos referidos no número ante-
rior, é ponderada em função da complexidade da respetiva 
gestão, atendendo a fatores como dimensão e população 
abrangida, o nível de diferenciação ou complexidade das 
valências existentes, a atividade assistencial e os demais 
aspetos relacionados com as condições financeiras ou orça-
mentais, quantidade e grau de especialização dos recursos 
humanos e, quando existente, a atividade nas áreas do 
ensino, formação médica e investigação.

8 — Estabelecer que, no prazo de cinco dias seguidos 
após a aprovação da presente resolução, o membro do 
Governo responsável pela área da saúde procede à classi-
ficação do universo das entidades abrangidas, nos termos 
definidos nos números anteriores, e remete ao Ministro 
de Estado e das Finanças o resultado fundamentado, por 
entidade, dessa classificação.

9 — Determinar que até ao final do mês de fevereiro de 
2012 é aprovada, por despacho dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde, publi-
cado no Diário da República, a listagem completa com a 
classificação das entidades de acordo com o disposto no 
n.º 3 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/2012, 
de 14 de fevereiro.

10 — Determinar que a presente resolução produz efei-
tos a partir do 1.º dia do mês seguinte ao da sua publica-
ção, sem prejuízo do disposto nos n.os 8 e 9, que entram 
imediatamente em vigor.

Presidência do Conselho de Ministros, 16 de fevereiro 
de 2012. — O Primeiro -Ministro, Pedro Passos Coelho. 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Decreto-Lei n.º 41/2012
de 21 de fevereiro

O presente diploma procede à alteração do Estatuto da 
Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores 
dos Ensinos Básico e Secundário (abreviadamente desig-
nado por Estatuto da Carreira Docente) de acordo com as 
orientações de política educativa consagradas no Programa 
do XIX Governo Constitucional, designadamente no que 
respeita à efectivação de um ambiente de estabilidade e de 
confiança nas escolas, à desburocratização dos métodos de 
trabalho e à avaliação das práticas e dos processos admi-
nistrativos aplicados à gestão da Educação. A criação de 
condições para a estabilidade e dignificação da profissão 
docente implica a necessidade de uma reforma do mo-
delo de avaliação do desempenho dos docentes, visando 
simplificar o processo e promovendo, ainda assim, um 
regime exigente, rigoroso, autónomo e de responsabilidade.

O presente diploma define, ainda, as grandes linhas de 
orientação do novo regime de avaliação do desempenho 
docente. Um modelo que se pretende orientado para a 
melhoria dos resultados escolares e da aprendizagem dos 
alunos e para a diminuição do abandono escolar, valori-
zando a actividade lectiva e criando condições para que 
as escolas e os docentes se centrem no essencial da sua 
actividade: o ensino. Pretende -se, igualmente, incentivar 
o desenvolvimento profissional, reconhecer e premiar o 
mérito e as boas práticas, como condições essenciais da 
dignificação da profissão docente e da promoção da mo-
tivação dos professores. Neste sentido, promove -se uma 
avaliação do desempenho docente assente na simplicidade, 
na desburocratização dos processos e na sua utilidade, 
tendo em vista a revitalização cultural das escolas e uma 
maior responsabilidade profissional.

Neste contexto, a avaliação do desempenho docente 
incide sobre três grandes dimensões: i) a científico-
-pedagógica, que se destaca pela sua centralidade no exer-
cício profissional; ii) a participação na vida da escola e na 
relação com a comunidade educativa; e iii) a formação con-
tínua e o desenvolvimento profissional. Transversalmente, 
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estas três dimensões são indissociáveis dos pressupostos 
deontológicos que enquadram a vertente profissional, so-
cial e ética do trabalho docente.

Os resultados da avaliação passam, por seu turno, a ser 
expressos em ciclos de avaliação alargados, corresponden-
tes à duração dos diferentes escalões da carreira docente.

A preocupação de rigor e de justiça na emissão dos 
juízos avaliativos é consubstanciada na articulação entre 
uma avaliação interna e uma avaliação externa.

Os avaliadores internos são seleccionados segundo o 
princípio da hierarquização. Têm intervenção na avaliação 
o presidente do conselho geral, o director, o conselho pe-
dagógico, a secção de avaliação do conselho pedagógico, 
o coordenador de departamento curricular e o avaliado. 
O Coordenador de departamento curricular, ou quem ele 
designar, tem como competência proceder ao acompanha-
mento e avaliação das dimensões «participação na vida 
da escola e relação com a comunidade» e a «formação 
contínua e desenvolvimento profissional».

Por sua vez, a responsabilidade da avaliação na di-
mensão científico -pedagógica dos docentes em regime 
probatório, posicionados nos 2.º e 4.º escalões da carreira 
e aos candidatos à menção de Excelente, é atribuída aos 
avaliadores externos da mesma área científica do avaliado, 
detentores de formação prioritariamente especializada na 
área da avaliação do desempenho docente ou com experi-
ência em supervisão pedagógica, posicionados na carreira 
num escalão preferencialmente superior ou, quando im-
possível, igual ao do avaliado.

Tendo em vista a clareza dos critérios e a transparência 
dos processos adopta -se um sistema de referência que tem 
por base os objectivos e metas do projecto educativo da 
escola, bem como um conjunto de parâmetros definidos 
a nível nacional pelo Ministério da Educação e Ciência.

A diferenciação na avaliação faz -se com recurso a cinco 
menções qualitativas (Insuficiente, Regular, Bom, Muito 
bom e Excelente). De modo análogo ao regime de avaliação 
do desempenho aplicável aos funcionários e agentes da 
Administração Pública, procede -se a uma contingentação 
das duas classificações superiores que conferem direito a 
uma bonificação no ritmo de progressão na carreira e a um 
prémio de desempenho.

O Estatuto da Carreira Docente tem sido, também, 
objecto de repetidas alterações, o que frequentemente, 
constitui uma fonte de problemas, de dificuldades de in-
terpretação e até de leituras erróneas realizadas em virtude 
dos múltiplos diplomas legais que constituem o edifício 
normativo que o concretiza. Em consequência, e tendo 
em vista a necessidade de clarificação do seu conteúdo e 
interpretação, a presente alteração origina a necessidade 
de se proceder, nos termos legais, à sua republicação.

Assim, o presente diploma pretende criar condições de 
facilidade de análise do Estatuto da Carreira Docente e 
fazer da avaliação do desempenho uma oportunidade ao 
serviço do desenvolvimento profissional dos docentes, da 
melhoria do ensino, dos resultados escolares dos alunos 
e em sentido lato, da melhoria da qualidade do serviço 
público de educação.

Foram observados os procedimentos decorrentes da Lei 
n.º 23/98, de 26 de Maio, alterado pela Lei n.º 59/2008, 
de 11 de Setembro.

Assim:
No desenvolvimento da Lei de Bases do Sistema Edu-

cativo, aprovada pela Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, 
alterada pelas Leis n.os 115/97, de 19 de Setembro, 49/2005, 

de 30 de Agosto, e 85/2009, de 27 de Agosto, e nos termos 
da alínea c) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o 
Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º
Objecto

O presente diploma procede à 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, alterado pelos Decretos -Leis 
n.os 105/97, de 29 de Abril, 1/98, de 2 de Janeiro, 35/2003, 
de 27 de Fevereiro, 121/2005, de 26 de Julho, 229/2005, de 
29 de Dezembro, 224/2006, de 13 de Novembro, 15/2007, 
de 19 de Janeiro, 35/2007, de 15 de Fevereiro, 270/2009, de 
30 de Setembro, e 75/2010, de 23 de Junho, adiante abre-
viadamente designado por Estatuto da Carreira Docente.

Artigo 2.º
Alteração ao Estatuto da Carreira Docente

Os artigos 31.º, 37.º, 40.º, 41.º, 42.º, 43.º, 45.º, 46.º, 47.º, 
48.º e 100.º do Estatuto da Carreira Docente passam a ter 
a seguinte redacção:

«Artigo 31.º
[...]

1 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 — Se o docente obtiver avaliação do desempenho 

de Regular é facultada a oportunidade de repetir o pe-
ríodo probatório, sem interrupção funcional, devendo 
desenvolver um plano de formação que integre a ob-
servação de aulas.

14 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 37.º
[...]

1 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Da atribuição, na última avaliação do desempenho, 

de menção qualitativa não inferior a Bom;
c) Da frequência, com aproveitamento, de formação 

contínua ou de cursos de formação especializada, pelos 
docentes em exercício efectivo de funções em estabele-
cimentos de ensino não superior durante, pelo menos, 
metade do ciclo avaliativo, num total não inferior a:

i) 25 horas, no 5.º escalão da carreira docente;
ii) 50 horas, nos restantes escalões da carreira docente.
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3 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 — A obtenção das menções de Excelente e Muito 

bom nos 4.º e 6.º escalões permite a progressão ao es-
calão seguinte, sem a observância do requisito relativo 
à existência de vagas.

5 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 40.º
[...]

1 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 — Os docentes que exerçam cargos ou funções 

cujo enquadramento normativo ou estatuto salvaguarde 
o direito de progressão na carreira de origem e não te-
nham funções lectivas distribuídas são avaliados, para 
efeitos do artigo 37.º, pela menção qualitativa que lhe 
tiver sido atribuída na última avaliação do desempenho.

7 — O disposto no número anterior aplica -se aos 
docentes que permaneçam em situação de ausência ao 
serviço equiparada a prestação efectiva de trabalho que 
inviabilize a verificação do requisito de tempo mínimo 
para avaliação do desempenho.

8 — (Revogado.)
9 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Na falta da avaliação do desempenho prevista 
no n.º 6;

b) Tendo sido atribuída a avaliação do desempenho 
prevista no n.º 6, pretendam a sua alteração;

c) Os docentes que permaneçam em situação de au-
sência ao serviço que inviabilize a verificação do requi-
sito de tempo mínimo para avaliação do desempenho.

Artigo 41.º
[...]

1 — (Anterior corpo do artigo.)
2 — O tempo de serviço dos docentes em regime 

de contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo que não satisfaça a verificação do requisito 
do período mínimo exigido para a avaliação de desem-
penho releva para todos os efeitos legais.

Artigo 42.º
[...]

1 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 — A avaliação do desempenho do pessoal docente 

incide sobre as seguintes dimensões:

a) Científica e pedagógica;
b) (Revogada.)
c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Formação contínua e desenvolvimento profis-

sional.

3 — Os ciclos de avaliação dos docentes integrados 
na carreira coincidem com o período correspondente 

à duração dos escalões da carreira docente, devendo 
o processo de avaliação do desempenho ser conclu-
ído no final do ano escolar anterior ao do fim do ciclo 
avaliativo.

4 — Os docentes integrados na carreira são sujeitos 
a avaliação do desempenho desde que tenham prestado 
serviço docente efectivo durante, pelo menos, metade 
do período em avaliação a que se refere o número an-
terior.

5 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 — A avaliação dos docentes em regime de contrato 

a termo realiza -se no final do período de vigência do 
respectivo contrato e antes da eventual renovação da sua 
colocação, desde que tenham prestado serviço docente 
efectivo durante, pelo menos, 180 dias.

7 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 — A avaliação tem uma natureza interna e externa.
9 — A avaliação interna é efectuada pelo agrupa-

mento de escolas ou escola não agrupada do docente e 
realizada em todos os escalões.

10 — A avaliação externa centra -se na dimensão 
científica e pedagógica e realiza -se através da observa-
ção de aulas por avaliadores externos, sendo obrigatória 
nas seguintes situações:

a) Docentes em período probatório;
b) Docentes integrados no 2.º e 4.º escalões da car-

reira docente;
c) Para atribuição da menção de Excelente, em qual-

quer escalão;
d) Docentes integrados na carreira que obtenham a 

menção de Insuficiente.

Artigo 43.º
[...]

1 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) O presidente do conselho geral;
b) O director;
c) O conselho pedagógico;
d) A secção de avaliação de desempenho docente do 

conselho pedagógico;
e) Os avaliadores externos e internos;
f) Os avaliados.

2 — (Revogado.)
3 — (Revogado.)
4 — (Revogado.)
5 — A composição da secção de avaliação de de-

sempenho docente do conselho pedagógico, bem como 
as competências dos intervenientes mencionados no 
n.º 1, são definidas nos termos do n.º 4 do artigo 40.º

6 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 — (Revogado.)

Artigo 45.º
Elementos de referência da avaliação

1 — As dimensões da avaliação referidas nas alíneas a), 
c) e d) do n.º 2 do artigo 42.º são apreciadas tendo em 
consideração os seguintes elementos de referência da 
avaliação:

a) Os objectivos e as metas fixadas no projecto edu-
cativo do agrupamento de escolas ou da escola não 
agrupada;
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b) Os parâmetros estabelecidos para cada uma das 
dimensões aprovados pelo conselho pedagógico.

2 — Os parâmetros estabelecidos a nível nacional 
para a avaliação externa serão fixados pelo Ministério 
da Educação e Ciência.

3 — (Revogado.)
4 — (Revogado.)
5 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 46.º
[...]

1 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 — O resultado final da avaliação a atribuir em cada 

ciclo de avaliação é expresso numa escala graduada de 
1 a 10 valores.

3 — As classificações quantitativas são ordenadas 
de forma crescente por universo de docentes de modo 
a proceder à sua conversão em menções qualitativas 
nos seguintes termos:

a) Excelente se, cumulativamente, a classificação for 
igual ou superior ao percentil 95, não for inferior a 9 e 
o docente tiver tido aulas observadas;

b) Muito Bom se, cumulativamente, a classificação 
for igual ou superior ao percentil 75, não for inferior 
a 8 e não tenha sido atribuída ao docente a menção 
Excelente;

c) Bom se, cumulativamente, a classificação for igual 
ou superior a 6,5 e não tiver sido atribuída a menção de 
Muito Bom ou Excelente;

d) Regular se a classificação for igual ou superior a 
5 e inferior a 6,5;

e) Insuficiente se a classificação for inferior a 5.

4 — Os percentis previstos no número anterior 
aplicam -se por universo de docentes a estabelecer por 
despacho dos membros do Governo responsáveis pelas 
áreas da Administração Pública e da educação.

5 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 — As percentagens referidas no n.º 4 podem ser 

acrescidas por despacho dos membros do Governo res-
ponsáveis pelas áreas da Administração Pública e da 
educação, tendo por referência os resultados obtidos 
pelo agrupamento de escolas ou escola não agrupada 
na respectiva avaliação externa.

10 — A atribuição das menções qualitativas de Muito 
Bom e Excelente depende do cumprimento efectiva-
mente verificado de 95 % da componente lectiva distri-
buída no decurso do ciclo de avaliação, relevando para 
o efeito as ausências legalmente equiparadas a serviço 
efectivo nos termos do artigo 103.º

Artigo 47.º
[...]

1 — O avaliado é notificado da avaliação final po-
dendo dela apresentar reclamação escrita no prazo de 
10 dias úteis, a contar da data da sua notificação, de-
vendo a respectiva decisão ser proferida no prazo de 
15 dias úteis.

2 — Da decisão sobre a reclamação cabe recurso 
para o presidente do conselho geral a interpor no prazo 
de 10 dias úteis a contar da data da sua notificação.

3 — A proposta de decisão do recurso compete a uma 
comissão de três árbitros, obrigatoriamente docentes, 
cabendo a sua homologação ao presidente do conselho 
geral.

Artigo 48.º
[...]

1 — A atribuição aos docentes da carreira das men-
ções qualitativas de Excelente e ou Muito Bom, resultam 
nos seguintes efeitos:

a) A menção de Excelente num ciclo avaliativo deter-
mina a bonificação de um ano na progressão na carreira 
docente, a usufruir no escalão seguinte;

b) A menção de Muito Bom num ciclo avaliativo 
determina a bonificação de seis meses na progressão na 
carreira docente, a gozar no escalão seguinte;

c) A menção de Excelente ou de Muito Bom nos 4.º 
e 6.º escalões permite a progressão ao escalão seguinte, 
sem observância do requisito relativo à existência de 
vagas;

d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) As menções de Excelente e Muito Bom não cons-

tituem elementos de bonificação no concurso de pro-
fessores.

2 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Que seja considerado o período de tempo do res-

pectivo ciclo avaliativo para efeitos de progressão na 
carreira docente;

b) O termo com sucesso do período probatório.

3 — A atribuição da menção de Regular determina 
que o período de tempo a que respeita só seja consi-
derado para efeitos de progressão na carreira após a 
conclusão com sucesso de um plano de formação com 
a duração de um ano.

4 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) A não contagem do tempo de serviço do respectivo 

ciclo avaliativo para efeitos de progressão na carreira 
docente e o reinício do ciclo de avaliação;

b) A obrigatoriedade de conclusão com sucesso de 
um plano de formação com a duração de um ano que 
integre a observação de aulas;

c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 — A atribuição aos docentes integrados na carreira 
de duas menções consecutivas de Insuficiente deter-
mina a instauração de um processo de averiguações.

6 — A atribuição aos docentes em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo de 
duas menções consecutivas de Insuficiente determina 
a impossibilidade de serem admitidos a qualquer con-
curso de recrutamento de pessoal docente nos três anos 
escolares subsequentes à atribuição daquela avaliação.

7 — A atribuição aos docentes em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo da 
menção qualitativa de Muito Bom ou Bom, na última 
avaliação de desempenho, nos termos do presente di-
ploma, determina a soma de 1 valor à graduação dos 
candidatos para efeitos do concurso seguinte.
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Artigo 100.º
[...]

1 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 — Há ainda lugar à intervenção da junta médica da 

direcção regional de educação nas situações de licença 
por gravidez de risco clínico prevista no Código do 
Trabalho.»

Artigo 3.º
Aditamento ao Estatuto da Carreira Docente

É aditado ao Estatuto da Carreira Docente o artigo 45.º -A 
com a seguinte redacção:

«Artigo 45.º -A
Procedimento especial de avaliação

1 — Aos docentes posicionados em certos escalões 
da carreira ou os que exerçam funções específicas con-
forme referido em decreto regulamentar, podem ser 
sujeitos ao regime especial de avaliação nele definido.

2 — Os docentes que reúnam os requisitos legais para 
a aposentação, incluindo para aposentação antecipada, 
durante o ciclo avaliativo e a tenham efectivamente 
requerido nos termos legais podem solicitar a dispensa 
da avaliação do desempenho.»

Artigo 4.º
Disposição transitória

1 — Após a avaliação do desempenho obtida nos termos 
do modelo de avaliação do desempenho aprovado pelo 
presente diploma, no final do primeiro ciclo de avaliação, 
e observando o princípio de que nenhum docente é preju-
dicado em resultado das avaliações obtidas nos modelos 
de avaliação do desempenho precedentes, cada docente 
opta, para efeitos de progressão na carreira, pela classi-
ficação mais favorável que obteve num dos três últimos 
ciclos avaliativos.

2 — A classificação atribuída na observação de aulas 
de acordo com modelos de avaliação do desempenho do-
cente anteriores à data de entrada em vigor do presente 
diploma pode ser recuperada pelos docentes integrados nos 
2.º e 4.º escalões da carreira e para atribuição da menção 
de Excelente, em qualquer escalão, no primeiro ciclo de 
avaliação, nos termos do regime de avaliação aprovado 
pelo presente diploma.

3 — Para efeitos do número anterior, considera -se a 
classificação obtida nos domínios correspondentes à ob-
servação de aulas na dimensão desenvolvimento do ensino 
e da aprendizagem.

4 — O ano escolar de 2011 -2012 destina -se à concepção 
e implementação dos instrumentos necessários à aplicação 
do novo modelo de avaliação do desempenho e à formação 
dos avaliadores internos e externos, não havendo lugar à 
observação de aulas.

5 — No decurso do ano escolar do ano de 2011 -2012, 
os docentes em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo são avaliados através de um 
procedimento simplificado a adoptar pelo agrupamento de 
escolas ou escola não agrupada onde exercem funções ou 
com os quais celebram o último contrato a termo, consi-
derando o disposto no n.º 1 do artigo 45.º

Artigo 5.º
Norma revogatória

1 — São revogados o n.º 8 do artigo 40.º, a alínea b) do 
n.º 2 do artigo 42.º, os n.os 2 a 4 e 7 do artigo 43.º e os n.os 3 
e 4 do artigo 45.º do Estatuto da Carreira Docente.

2 — São, igualmente, revogadas a alínea c) do n.º 1 do 
artigo 14.º e a alínea a) do n.º 3 do artigo 16.º do Decreto-
-Lei n.º 20/2006, de 31 de Janeiro, alterado pelos Decretos-
-Leis n.os 35/2007, de 15 de Fevereiro, 51/2009, de 27 de 
Fevereiro, e 270/2009, de 30 de Setembro.

Artigo 6.º
Republicação

1 — É republicado, em anexo ao presente diploma, do 
qual faz parte integrante, o Estatuto da Carreira dos Edu-
cadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico 
e Secundário, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 139 -A/90, de 
28 de Abril, com a redacção actual.

2 — Para efeitos de republicação, onde se lê «Ministé-
rio da Educação», «Ministro da Educação», deve ler -se, 
respectivamente «Ministério da Educação e Ciência» e 
«Ministro da Educação e Ciência».

Artigo 7.º
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 22 de De-
zembro de 2011. — Pedro Passos Coelho — Vítor Louçã 
Rabaça Gaspar — Nuno Paulo de Sousa Arrobas Crato.

Promulgado em 15 de Fevereiro de 2012.
Publique -se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 16 de Fevereiro de 2012.
O Primeiro -Ministro, Pedro Passos Coelho.

ANEXO

(a que se refere o artigo 6.º)

ESTATUTO DA CARREIRA DOS EDUCADORES DE INFÂNCIA
E DOS PROFESSORES 

DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO

CAPÍTULO I

Princípios gerais

Artigo 1.º
Âmbito de aplicação

1 — O Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância 
e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário, adiante 
designado por Estatuto, aplica -se aos docentes, qualquer 
que seja o nível, ciclo de ensino, grupo de recrutamento 
ou área de formação, que exerçam funções nas diversas 
modalidades do sistema de educação e ensino não superior, 
e no âmbito dos estabelecimentos públicos de educação pré-
-escolar e dos ensinos básico e secundário na dependência 
do Ministério da Educação e Ciência.
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2 — O presente Estatuto é ainda aplicável, com as ne-
cessárias adaptações, aos docentes em exercício efectivo 
de funções em estabelecimentos ou instituições de ensino 
dependentes ou sob tutela de outros ministérios.

3 — Os professores do ensino português no estrangeiro 
bem como os docentes que se encontrem a prestar serviço 
em Macau ou em regime de cooperação nos países africa-
nos de língua oficial portuguesa ou outros regem -se por 
normas próprias.

Artigo 2.º
Pessoal docente

Para efeitos de aplicação do presente Estatuto, considera-
-se pessoal docente aquele que é portador de qualificação 
profissional para o desempenho de funções de educação 
ou de ensino, com carácter permanente, sequencial e sis-
temático, ou a título temporário, após aprovação em prova 
de avaliação de conhecimentos e de competências.

Artigo 3.º
Princípios fundamentais

A actividade do pessoal docente desenvolve -se de acordo 
com os princípios fundamentais consagrados na Constitui-
ção da República Portuguesa e no quadro dos princípios 
gerais e específicos constantes dos artigos 2.º e 3.º da Lei 
de Bases do Sistema Educativo.

CAPÍTULO II

Direitos e deveres

SECÇÃO I

Direitos

Artigo 4.º
Direitos profissionais

1 — São garantidos ao pessoal docente os direitos es-
tabelecidos para os funcionários e agentes do Estado em 
geral, bem como os direitos profissionais decorrentes do 
presente Estatuto.

2 — São direitos profissionais específicos do pessoal 
docente:

a) Direito de participação no processo educativo;
b) Direito à formação e informação para o exercício da 

função educativa;
c) Direito ao apoio técnico, material e documental;
d) Direito à segurança na actividade profissional;
e) Direito à consideração e ao reconhecimento da sua 

autoridade pelos alunos, suas famílias e demais membros 
da comunidade educativa;

f) Direito à colaboração das famílias e da comunidade 
educativa no processo de educação dos alunos;

g) Direito à negociação colectiva nos termos legalmente 
estabelecidos.

Artigo 5.º
Direito de participação no processo educativo

1 — O direito de participação exerce -se no quadro do 
sistema educativo, da escola e da relação com a comuni-
dade.

2 — O direito de participação, que pode ser exercido a 
título individual ou colectivo, nomeadamente através das 
organizações profissionais e sindicais do pessoal docente, 
compreende:

a) O direito a emitir opiniões e recomendações sobre 
as orientações e o funcionamento do estabelecimento de 
ensino e do sistema educativo;

b) O direito a participar na definição das orientações 
pedagógicas ao nível do estabelecimento de ensino ou das 
suas estruturas de coordenação;

c) O direito à autonomia técnica e científica e à liberdade 
de escolha dos métodos de ensino, das tecnologias e técni-
cas de educação e dos tipos de meios auxiliares de ensino 
mais adequados, no respeito pelo currículo nacional, pelos 
programas e pelas orientações programáticas curriculares 
ou pedagógicas em vigor;

d) O direito a propor inovações e a participar em expe-
riências pedagógicas, bem como nos respectivos processos 
de avaliação;

e) O direito de eleger e ser eleito para órgãos colegiais 
ou singulares dos estabelecimentos de educação ou de 
ensino, nos casos em que a legislação sobre a sua gestão 
e administração o preveja.

3 — O direito de participação pode ainda ser exercido, 
através das organizações profissionais e sindicais do pes-
soal docente, em órgãos que, no âmbito nacional, regional 
autónomo ou regional, prevejam a representação do pessoal 
docente.

Artigo 6.º
Direito à formação e informação para o exercício

da função educativa

1 — O direito à formação e informação para o exercício 
da função educativa é garantido:

a) Pelo acesso a acções de formação contínua regulares, 
destinadas a actualizar e aprofundar os conhecimentos e 
as competências profissionais dos docentes;

b) Pelo apoio à autoformação dos docentes, de acordo 
com os respectivos planos individuais de formação.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, o di-
reito à formação e informação para o exercício da função 
educativa pode também visar objectivos de reconversão 
profissional, bem como de mobilidade e progressão na 
carreira.

Artigo 7.º
Direito ao apoio técnico, material e documental

O direito ao apoio técnico, material e documental exerce-
-se sobre os recursos necessários à formação e informação 
do pessoal docente, bem como ao exercício da actividade 
educativa.

Artigo 8.º
Direito à segurança na actividade profissional

1 — O direito à segurança na actividade profissional 
compreende:

a) A prevenção e redução dos riscos profissionais, in-
dividuais e colectivos, através da adopção de programas 
específicos dirigidos à melhoria do ambiente de trabalho 
e promoção das condições de higiene, saúde e segurança 
do posto de trabalho;
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b) A prevenção e tratamento das doenças que venham 
a ser definidas por portaria conjunta dos Ministros da 
Educação e Ciência e da Saúde, como resultando neces-
sária e directamente do exercício continuado da função 
docente.

2 — O direito à segurança na actividade profissional 
compreende ainda a penalização da prática de ofensa cor-
poral ou outra violência sobre o docente no exercício das 
suas funções ou por causa destas.

Artigo 9.º
Direito à consideração e à colaboração

da comunidade educativa

1 — O direito à consideração exerce -se no plano da re-
lação com os alunos, as suas famílias e os demais membros 
da comunidade educativa e exprime -se no reconhecimento 
da autoridade em que o docente está investido no exercício 
das suas funções.

2 — O direito à colaboração das famílias e dos demais 
membros da comunidade educativa compreende o direito 
a receber o seu apoio e cooperação activa, no quadro da 
partilha entre todos da responsabilidade pelo desenvol-
vimento e pelos resultados da aprendizagem dos alunos.

SECÇÃO II

Deveres

Artigo 10.º
Deveres gerais

1 — O pessoal docente está obrigado ao cumprimento 
dos deveres estabelecidos para os funcionários e agentes 
da Administração Pública em geral.

2 — O pessoal docente, no exercício das funções que 
lhe estão atribuídas nos termos do presente Estatuto, está 
ainda obrigado ao cumprimento dos seguintes deveres 
profissionais:

a) Orientar o exercício das suas funções pelos princípios 
do rigor, da isenção, da justiça e da equidade;

b) Orientar o exercício das suas funções por critérios de 
qualidade, procurando o seu permanente aperfeiçoamento 
e tendo como objectivo a excelência;

c) Colaborar com todos os intervenientes no processo 
educativo, favorecendo a criação de laços de cooperação 
e o desenvolvimento de relações de respeito e reconheci-
mento mútuo, em especial entre docentes, alunos, encar-
regados de educação e pessoal não docente;

d) Actualizar e aperfeiçoar os seus conhecimentos, ca-
pacidades e competências, numa perspectiva de apren-
dizagem ao longo da vida, de desenvolvimento pessoal 
e profissional e de aperfeiçoamento do seu desempenho;

e) Participar de forma empenhada nas várias modali-
dades de formação que frequente, designadamente nas 
promovidas pela Administração, e usar as competências 
adquiridas na sua prática profissional;

f) Zelar pela qualidade e pelo enriquecimento dos re-
cursos didáctico -pedagógicos utilizados, numa perspectiva 
de abertura à inovação;

g) Desenvolver a reflexão sobre a sua prática pedagó-
gica, proceder à auto -avaliação e participar nas actividades 
de avaliação da escola;

h) Conhecer, respeitar e cumprir as disposições norma-
tivas sobre educação, cooperando com a administração 
educativa na prossecução dos objectivos decorrentes da 
política educativa, no interesse dos alunos e da sociedade.

Artigo 10.º -A
Deveres para com os alunos

Constituem deveres específicos dos docentes relativa-
mente aos seus alunos:

a) Respeitar a dignidade pessoal e as diferenças cultu-
rais dos alunos valorizando os diferentes saberes e cultu-
ras, prevenindo processos de exclusão e discriminação;

b) Promover a formação e realização integral dos alunos, 
estimulando o desenvolvimento das suas capacidades, a 
sua autonomia e criatividade;

c) Promover o desenvolvimento do rendimento escolar 
dos alunos e a qualidade das aprendizagens, de acordo 
com os respectivos programas curriculares e atendendo à 
diversidade dos seus conhecimentos e aptidões;

d) Organizar e gerir o processo ensino -aprendizagem, 
adoptando estratégias de diferenciação pedagógica sus-
ceptíveis de responder às necessidades individuais dos 
alunos;

e) Assegurar o cumprimento integral das actividades 
lectivas correspondentes às exigências do currículo na-
cional, dos programas e das orientações programáticas ou 
curriculares em vigor;

f) Adequar os instrumentos de avaliação às exigências 
do currículo nacional, dos programas e das orientações 
programáticas ou curriculares e adoptar critérios de rigor, 
isenção e objectividade na sua correcção e classificação;

g) Manter a disciplina e exercer a autoridade pedagógica 
com rigor, equidade e isenção;

h) Cooperar na promoção do bem -estar dos alunos, 
protegendo -os de situações de violência física ou psico-
lógica, se necessário solicitando a intervenção de pessoas 
e entidades alheias à instituição escolar;

i) Colaborar na prevenção e detecção de situações de 
risco social, se necessário participando -as às entidades 
competentes;

j) Respeitar a natureza confidencial da informação re-
lativa aos alunos e respectivas famílias.

Artigo 10.º -B
Deveres para com a escola e os outros docentes

Constituem deveres específicos dos docentes para com 
a escola e outros docentes:

a) Colaborar na organização da escola, cooperando com 
os órgãos de direcção executiva e as estruturas de gestão 
pedagógica e com o restante pessoal docente e não docente 
tendo em vista o seu bom funcionamento;

b) Cumprir os regulamentos, desenvolver e executar os 
projectos educativos e planos de actividades e observar 
as orientações dos órgãos de direcção executiva e das 
estruturas de gestão pedagógica da escola;

c) Co -responsabilizar -se pela preservação e uso ade-
quado das instalações e equipamentos e propor medidas 
de melhoramento e remodelação;

d) Promover o bom relacionamento e a cooperação 
entre todos os docentes, dando especial atenção aos que 
se encontram em início de carreira ou em formação ou 
que denotem dificuldades no seu exercício profissional;
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e) Partilhar com os outros docentes a informação, os 
recursos didácticos e os métodos pedagógicos, no sentido 
de difundir as boas práticas e de aconselhar aqueles que 
se encontrem no início de carreira ou em formação ou 
que denotem dificuldades no seu exercício profissional;

f) Reflectir, nas várias estruturas pedagógicas, sobre 
o trabalho realizado individual e colectivamente, tendo 
em vista melhorar as práticas e contribuir para o sucesso 
educativo dos alunos;

g) Cooperar com os outros docentes na avaliação do 
seu desempenho;

h) Defender e promover o bem -estar de todos os do-
centes, protegendo -os de quaisquer situações de violência 
física ou psicológica, se necessário solicitando a interven-
ção de pessoas e entidades alheias à instituição escolar.

Artigo 10.º -C
Deveres para com os pais e encarregados de educação

Constituem deveres específicos dos docentes para com 
os pais e encarregados de educação dos alunos:

a) Respeitar a autoridade legal dos pais ou encarregados 
de educação e estabelecer com eles uma relação de diálogo 
e cooperação, no quadro da partilha da responsabilidade 
pela educação e formação integral dos alunos;

b) Promover a participação activa dos pais ou encar-
regados de educação na educação escolar dos alunos, no 
sentido de garantir a sua efectiva colaboração no processo 
de aprendizagem;

c) Incentivar a participação dos pais ou encarregados 
de educação na actividade da escola, no sentido de criar 
condições para a integração bem sucedida de todos os 
alunos;

d) Facultar regularmente aos pais ou encarregados de 
educação a informação sobre o desenvolvimento das 
aprendizagens e o percurso escolar dos filhos, bem como 
sobre quaisquer outros elementos relevantes para a sua 
educação;

e) Participar na promoção de acções específicas de for-
mação ou informação para os pais ou encarregados de 
educação que fomentem o seu envolvimento na escola 
com vista à prestação de um apoio adequado aos alunos.

CAPÍTULO III

Formação

Artigo 11.º
Formação do pessoal docente

1 — A formação do pessoal docente desenvolve -se de 
acordo com os princípios gerais constantes do artigo 33.º 
da Lei de Bases do Sistema Educativo, competindo ao 
membro do Governo responsável pela área da educação o 
respectivo planeamento, coordenação e avaliação global.

2 — A formação de pessoal docente é regulamentada 
em diploma próprio, sem prejuízo do disposto nos artigos 
seguintes.

Artigo 12.º
Modalidades da formação

A formação do pessoal docente compreende a formação 
inicial, a formação especializada e a formação contínua, 
previstas, respectivamente, nos artigos 34.º, 36.º e 38.º da 
Lei de Bases do Sistema Educativo.

Artigo 13.º
Formação inicial

1 — A formação inicial dos educadores de infância e dos 
professores dos ensinos básico e secundário é a que confere 
habilitação profissional para a docência no respectivo nível 
de educação ou de ensino.

2 — A formação inicial visa dotar os candidatos à profis-
são das competências e conhecimentos científicos, técnicos 
e pedagógicos de base para o desempenho profissional da 
prática docente nas seguintes dimensões:

a) Profissional, social e ética;
b) Desenvolvimento do ensino e da aprendizagem;
c) Participação na escola e relação com a comunidade 

educativa;
d) Desenvolvimento profissional ao longo da vida.

Artigo 14.º
Formação especializada

A formação especializada visa a qualificação dos do-
centes para o desempenho de funções ou actividades edu-
cativas especializadas e é ministrada nas instituições de 
formação a que se refere o n.º 2 do artigo 36.º da Lei de 
Bases do Sistema Educativo.

Artigo 15.º
Formação contínua

1 — A formação contínua destina -se a assegurar a ac-
tualização, o aperfeiçoamento, a reconversão e o apoio à 
actividade profissional do pessoal docente, visando ainda 
objectivos de desenvolvimento na carreira e de mobilidade 
nos termos do presente Estatuto.

2 — A formação contínua deve ser planeada de forma 
a promover o desenvolvimento das competências profis-
sionais do docente.

Artigo 16.º
Acções de formação contínua

1 — A formação contínua é realizada de acordo com 
os planos de formação elaborados pelos agrupamentos de 
escolas e escolas não agrupadas tendo em consideração o 
diagnóstico das necessidades de formação dos respectivos 
docentes.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, deve 
ainda ser considerada na frequência das acções de formação 
contínua a formação de iniciativa individual do docente 
que contribua para o seu desenvolvimento profissional.

CAPÍTULO IV

Recrutamento e selecção para lugar do quadro

Artigo 17.º
Princípios gerais

1 — O concurso é o processo de recrutamento e selec-
ção, normal e obrigatório, do pessoal docente.

2 — O regime do concurso para pessoal docente rege -se 
pelos princípios reguladores dos concursos na Adminis-
tração Pública, nos termos e com as adaptações previstas 
no decreto -lei a que se refere o artigo 24.º



Diário da República, 1.ª série — N.º 37 — 21 de fevereiro de 2012  837

Artigo 18.º
Âmbito geográfico

(Revogado.)

Artigo 19.º
Natureza do concurso

(Revogado.)

Artigo 20.º
Concurso interno ou externo

(Revogado.)

Artigo 21.º
Concurso de provimento ou de afectação

(Revogado.)

Artigo 22.º
Requisitos gerais e específicos

1 — São requisitos gerais de admissão a concurso:
a) (Declarado inconstitucional, com força obriga-

tória geral, pelo Acórdão do Tribunal Constitucional 
n.º 345/2002, publicado no Diário da República, 1.ª série, 
n.º 234, de 10 de Outubro de 2002.)

b) Possuir as habilitações profissionais legalmente 
exigidas para a docência no nível de ensino e grupo de 
recrutamento a que se candidatam;

c) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cí-
vico, quando obrigatório;

d) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou 
interdito para o exercício das funções a que se candidata;

e) Possuir a robustez física, o perfil psíquico e as ca-
racterísticas de personalidade indispensáveis ao exercício 
da função e ter cumprido as leis de vacinação obrigatória;

f) Obter aprovação em prova de avaliação de compe-
tências e conhecimentos.

2 — Constitui requisito físico necessário ao exercício 
da função docente a ausência, comprovada por adequado 
atestado médico, de quaisquer lesões ou enfermidades 
que impossibilitem o exercício da docência ou sejam sus-
ceptíveis de ser agravadas pelo desempenho de funções 
docentes.

3 — A existência de deficiência física não é impedi-
mento ao exercício de funções docentes se e enquanto for 
compatível com os requisitos exigíveis para o exercício 
de funções no grupo de recrutamento do candidato ou 
do docente, nos termos de adequado atestado médico.

4 — Constitui requisito psíquico necessário ao exercício 
da função docente a ausência de características de persona-
lidade ou de situações anómalas ou patológicas de natureza 
neuropsiquiátrica que ponham em risco a relação com os 
alunos, impeçam ou dificultem o exercício da docência 
ou sejam susceptíveis de ser agravadas pelo desempenho 
de funções docentes.

5 — A verificação dos requisitos físicos e psíquicos 
necessários ao exercício da função docente e da inexistên-
cia de alcoolismo ou de toxicodependências de qualquer 
natureza é realizada nos termos da lei geral.

6 — A existência de alcoolismo ou de toxicodependên-
cias, comprovadas nos termos do número anterior, constitui 

motivo impeditivo do exercício da função docente pelo 
período de dois anos.

7 — A aprovação na prova prevista na alínea f) do n.º 1 
constitui requisito exigível aos candidatos a concursos de 
selecção e recrutamento de pessoal docente da educação 
pré -escolar e dos ensinos básico e secundário que ainda 
não tenham integrado a carreira.

8 — A prova a que se refere o número anterior visa 
verificar o domínio de competências fundamentais para o 
exercício da função docente.

9 — A prova de avaliação de competências e conheci-
mentos tem obrigatoriamente uma componente comum 
a todos os candidatos que visa avaliar a sua capacidade 
de mobilizar o raciocínio lógico e crítico, bem como a 
preparação para resolver problemas em domínios não dis-
ciplinares, podendo ainda ter uma componente específica 
relativa à área disciplinar ou nível de ensino dos candidatos.

10 — As condições de candidatura, de realização e ava-
liação da prova são aprovadas por decreto regulamentar.

Artigo 23.º
Verificação de alteração dos requisitos físicos e psíquicos

1 — A verificação de alteração dos requisitos físicos 
e psíquicos necessários ao exercício da função docente e 
da existência de alcoolismo ou de toxicodependências de 
qualquer natureza é realizada pela junta médica regional 
do Ministério da Educação e Ciência, mediante solicitação 
do órgão de direcção executiva da escola.

2 — (Revogado.)
3 — (Revogado.)
4 — Para verificação das condições de saúde e de tra-

balho do pessoal docente realizam -se acções periódicas de 
rastreio, nos termos da legislação sobre segurança, higiene 
e saúde no trabalho, aprovadas anualmente pelo órgão de 
direcção executiva da escola.

Artigo 24.º
Regulamentação dos concursos

A regulamentação dos concursos previstos no presente 
Estatuto é objecto de decreto -lei, sendo assegurada a ne-
gociação colectiva nos termos da lei em vigor.

CAPÍTULO V

Quadros de pessoal docente

Artigo 25.º
Estrutura

1 — Os quadros de pessoal docente dos estabelecimen-
tos de educação ou de ensino públicos estruturam -se em:

a) Quadros de agrupamento de escolas;
b) Quadros de escola não agrupada;
c) Quadros de zona pedagógica.

2 — Os quadros de pessoal docente dos estabelecimen-
tos de educação e ensino abrangidos pelo presente Estatuto 
fixam dotações para a carreira docente, discriminadas por 
nível ou ciclo de ensino, grupo de recrutamento e categoria, 
consoante o caso, de modo a conferir maior flexibilidade 
à gestão dos recursos humanos da docência disponíveis.
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3 — As referências feitas no presente Estatuto a escolas 
ou a estabelecimentos de educação ou de ensino reportam-
-se ao agrupamento de escolas ou a escolas não agrupadas, 
consoante o caso, salvo referência em contrário.

Artigo 26.º
Quadros de agrupamento e quadros de escola

não agrupada

1 — Os quadros de agrupamento de escolas, bem como 
os quadros das escolas não agrupadas, destinam -se a sa-
tisfazer as necessidades permanentes dos respectivos es-
tabelecimentos de educação ou de ensino.

2 — A dotação de lugares dos quadros de agrupamento 
ou dos quadros de escola, discriminada por ciclo ou nível 
de ensino e grupo de recrutamento e categoria, é fixada por 
portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis 
pelas áreas das finanças e da educação.

3 — (Revogado.)

Artigo 27.º
Quadros de zona pedagógica

1 — Os quadros de zona pedagógica destinam -se a 
facultar a necessária flexibilidade à gestão dos recursos 
humanos no respectivo âmbito geográfico e a assegurar 
a satisfação de necessidades não permanentes dos esta-
belecimentos de educação ou de ensino, a substituição 
dos docentes dos quadros de agrupamento ou de escola, 
as actividades de educação extra -escolar, o apoio a esta-
belecimentos de educação ou de ensino que ministrem 
áreas curriculares específicas ou manifestem exigências 
educativas especiais, bem como a garantir a promoção do 
sucesso educativo.

2 — A substituição de docentes prevista no número 
anterior abrange os casos de:

a) Ausência anual;
b) Ausências temporárias de duração superior a 5 ou 

10 dias lectivos, consoante se trate da educação pré -escolar 
e do 1.º ciclo do ensino básico ou dos 2.º e 3.º ciclos do 
ensino básico;

c) Ausências temporárias no ensino secundário, sem 
prejuízo das tarefas de ocupação educativa dos alunos, a 
promover pelo respectivo estabelecimento de ensino, nos 
casos de ausências de curta duração.

3 — O âmbito geográfico dos quadros de zona pedagó-
gica e a respectiva dotação de lugares, a definir por ciclo ou 
nível de ensino e grupo de recrutamento, são fixados por 
portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis 
pelas áreas das finanças e da educação.

Artigo 28.º
Ajustamento dos quadros

A revisão dos quadros de pessoal docente é feita por 
portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis 
pelas áreas das finanças, da Administração Pública e da 
educação ou por portaria apenas deste último, consoante 
dessa alteração resulte ou não aumento dos valores totais 
globais.

CAPÍTULO VI

Vinculação

Artigo 29.º
Vinculação

1 — A relação jurídica de emprego do pessoal docente 
reveste em geral, a forma de nomeação.

2 — A nomeação pode ser provisória ou definitiva.
3 — A vinculação do pessoal docente pode ainda reves-

tir qualquer das formas de contrato administrativo prevista 
no artigo 33.º

4 — A contratação de pessoal docente pode ainda re-
vestir a modalidade de contrato de trabalho a termo reso-
lutivo para o exercício temporário de funções docentes ou 
de formação em áreas técnicas específicas, nos termos e 
condições previstas em legislação própria.

Artigo 30.º
Nomeação provisória

O primeiro provimento em lugar de ingresso reveste a 
forma de nomeação provisória e destina -se à realização 
do período probatório.

Artigo 31.º
Período probatório

1 — O período probatório destina -se a verificar a capa-
cidade de adequação do docente ao perfil de desempenho 
profissional exigível, tem a duração mínima de um ano 
escolar e é cumprido no estabelecimento de educação ou 
de ensino onde aquele exerce a sua actividade docente.

2 — Sem prejuízo do disposto nos n.os 9 a 11, o período 
probatório corresponde ao 1.º ano escolar no exercício 
efectivo de funções docentes.

3 — A requerimento do docente, o período probatório 
pode ser realizado no primeiro ano de exercício de fun-
ções docentes e antes do ingresso na carreira, desde que, 
cumulativamente:

a) O docente tenha sido recrutado no concurso externo 
ou para a satisfação de necessidades transitórias e antes 
do início do ano lectivo;

b) O exercício de funções docentes abranja o ano lectivo 
completo;

c) O seu horário seja igual ou superior a vinte horas 
semanais.

4 — Durante o período probatório, o professor é acom-
panhado e apoiado, no plano didáctico, pedagógico e cientí-
fico, por um docente posicionado no 4.º escalão ou superior, 
sempre que possível, do mesmo grupo de recrutamento, 
a quem tenha sido atribuída menção qualitativa igual ou 
superior a Bom na última avaliação do desempenho, a 
designar pelo coordenador do departamento curricular ou 
do conselho de docentes respectivo, que:

a) Seja detentor, preferencialmente, de formação espe-
cializada na área de organização educacional e desenvol-
vimento curricular, supervisão pedagógica ou formação 
de formadores;

b) Esteja, sempre que possível, posicionado nos dois 
últimos escalões da carreira e tenha optado pela especia-
lização funcional correspondente.
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5 — Compete ao docente a que se refere o número 
anterior:

a) Apoiar a elaboração e acompanhar a execução de um 
plano individual de trabalho para o docente em período 
probatório que verse as componentes científica, pedagó-
gica e didáctica;

b) Apoiar o docente em período probatório na prepa-
ração e planeamento das aulas, bem como na reflexão 
sobre a respectiva prática pedagógica, ajudando -o na sua 
melhoria;

c) Avaliar o trabalho individual desenvolvido;
d) Elaborar relatório da actividade desenvolvida, in-

cluindo os dados da observação de aulas obrigatoriamente 
realizada;

e) Participar no processo de avaliação do desempenho 
do docente em período probatório.

6 — O docente em período probatório fica impossibi-
litado de acumular outras funções, públicas ou privadas.

7 — A componente não lectiva de estabelecimento neste 
período fica adstrita, enquanto necessário, à frequência de 
acções de formação, assistência a aulas de outros profes-
sores ou realização de trabalhos de grupo indicadas pelo 
professor de acompanhamento e apoio.

8 — A avaliação do desempenho do docente em período 
probatório é objecto de regulamentação, nos termos pre-
vistos no n.º 4 do artigo 40.º

9 — O período probatório é suspenso sempre que 
o docente se encontre em situação de ausências ao 
serviço legalmente equiparadas a prestação de traba-
lho efectivo por um período superior a seis semanas 
consecutivas ou interpoladas, sem prejuízo da manu-
tenção dos direitos e regalias inerentes à continuidade 
do vínculo laboral.

10 — Finda a situação que determinou a suspensão 
prevista no número anterior, o docente retoma ou inicia, 
consoante o caso, o exercício efectivo das suas funções, 
tendo de completar o período probatório em falta.

11 — Para além dos motivos referidos no n.º 9, o período 
probatório do docente que faltar justificadamente por um 
período correspondente a 20 dias de actividade lectiva é 
repetido no ano escolar seguinte.

12 — O docente em nomeação provisória que conclua 
o período probatório com avaliação do desempenho igual 
ou superior a Bom é nomeado definitivamente em lugar 
do quadro.

13 — Se o docente obtiver avaliação do desempenho 
de Regular é facultada a oportunidade de repetir o período 
probatório, sem interrupção funcional, devendo desen-
volver um plano de formação que integre a observação 
de aulas.

14 — Se o docente obtiver avaliação de desempenho 
de Insuficiente é, no termo do período probatório, auto-
maticamente exonerado do lugar do quadro em que se 
encontra provido.

15 — A atribuição da menção qualitativa de Insuficiente 
implica a impossibilidade de o docente se candidatar, a 
qualquer título, à docência no próprio ano ou no ano es-
colar seguinte.

16 — O tempo de serviço prestado pelo docente em 
período probatório é contado para efeitos de progressão 
na carreira docente, desde que classificado com menção 
igual ou superior a Bom.

Artigo 32.º
Nomeação definitiva

1 — A nomeação provisória converte -se em nomea-
ção definitiva em lugar do quadro, independentemente de 
quaisquer formalidades, no início do ano escolar subse-
quente à conclusão do período probatório com avaliação 
de desempenho igual ou superior a Bom.

2 — A conversão da nomeação provisória em nomeação 
definitiva é promovida pelo órgão de direcção executiva 
do agrupamento ou escola não agrupada até 20 dias antes 
do termo daquela nomeação e produz efeitos, em qualquer 
caso, a partir de 1 de Setembro.

3 — Em caso de prorrogação do período probatório 
prevista nos n.os 8 a 10 do artigo anterior, a conversão 
da nomeação provisória em nomeação definitiva produz 
efeitos reportados ao início do ano escolar em que ocorra 
a sua conclusão.

4 — A nomeação do docente que observe os requisitos 
previstos no n.º 16 do artigo anterior é automaticamente 
convertida em nomeação definitiva.

Artigo 33.º
Contrato administrativo

1 — O exercício transitório de funções docentes pode 
ser assegurado por indivíduos que preencham os requisitos 
de admissão a concurso, em regime de contrato administra-
tivo, tendo em vista à satisfação de necessidades residuais 
do sistema educativo não colmatadas por pessoal docente 
dos quadros que sobrevenham até ao final do primeiro 
período lectivo, sem prejuízo das disposições especiais 
constantes da legislação própria a que se refere o n.º 4 do 
artigo 29.º

2 — Os princípios a que obedece a contratação do pes-
soal docente ao abrigo do número anterior são fixados por 
portaria conjunta dos membros do Governo responsá-
veis pelas áreas da Administração Pública e da educação.

CAPÍTULO VII

Carreira docente

SUBCAPÍTULO I

Princípios gerais

Artigo 34.º
Natureza e estrutura da carreira docente

1 — O pessoal docente que desempenha funções de 
educação ou de ensino, com carácter permanente, sequen-
cial e sistemático, constitui, nos termos da lei geral, um 
corpo especial da Administração Pública dotado de uma 
carreira própria.

2 — A carreira docente estrutura -se na categoria de 
professor.

3 — (Revogado.)
4 — Cada categoria é integrada por escalões a que 

correspondem índices remuneratórios diferenciados, de 
acordo com o anexo I do presente Estatuto, que dele faz 
parte integrante.
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Artigo 35.º
Conteúdo funcional

1 — As funções do pessoal docente são exercidas com 
responsabilidade profissional e autonomia técnica e cien-
tífica, sem prejuízo do número seguinte.

2 — O docente desenvolve a sua actividade profissional 
de acordo com as orientações de política educativa e obser-
vando as exigências do currículo nacional, dos programas 
e das orientações programáticas ou curriculares em vigor, 
bem como do projecto educativo da escola.

3 — São funções do pessoal docente em geral:
a) Leccionar as disciplinas, matérias e cursos para que se 

encontra habilitado de acordo com as necessidades educati-
vas dos alunos que lhe estejam confiados e no cumprimento 
do serviço docente que lhe seja atribuído;

b) Planear, organizar e preparar as actividades lectivas 
dirigidas à turma ou grupo de alunos nas áreas disciplinares 
ou matérias que lhe sejam distribuídas;

c) Conceber, aplicar, corrigir e classificar os instrumen-
tos de avaliação das aprendizagens e participar no serviço 
de exames e reuniões de avaliação;

d) Elaborar recursos e materiais didáctico -pedagógicos 
e participar na respectiva avaliação;

e) Promover, organizar e participar em todas as activi-
dades complementares, curriculares e extracurriculares, 
incluídas no plano de actividades ou projecto educativo 
da escola, dentro e fora do recinto escolar;

f) Organizar, assegurar e acompanhar as actividades de 
enriquecimento curricular dos alunos;

g) Assegurar as actividades de apoio educativo, executar 
os planos de acompanhamento de alunos determinados 
pela administração educativa e cooperar na detecção e 
acompanhamento de dificuldades de aprendizagem;

h) Acompanhar e orientar as aprendizagens dos alunos, 
em colaboração com os respectivos pais e encarregados 
de educação;

i) Facultar orientação e aconselhamento em matéria 
educativa, social e profissional dos alunos, em colaboração 
com os serviços especializados de orientação educativa;

j) Participar nas actividades de avaliação da escola;
l) Orientar a prática pedagógica supervisionada a nível 

da escola;
m) Participar em actividades de investigação, inovação 

e experimentação científica e pedagógica;
n) Organizar e participar, como formando ou formador, 

em acções de formação contínua e especializada;
o) Desempenhar as actividades de coordenação adminis-

trativa e pedagógica que não sejam exclusivas dos docentes 
posicionados no 4.º escalão ou superior.

4 — As funções de coordenação, orientação, supervisão 
pedagógica e avaliação do desempenho são reservadas 
aos docentes posicionados no 4.º escalão ou superior, de-
tentores, preferencialmente, de formação especializada.

5 — Em casos excepcionais devidamente fundamen-
tados, os docentes posicionados no 3.º escalão podem 
exercer as funções referidas no número anterior desde que 
detentores de formação especializada.

6 — Os docentes dos dois últimos escalões da carreira, 
desde que detentores de formação especializada, podem 
candidatar -se, com possibilidade de renúncia a produzir 
efeitos no termo de cada ano escolar, a uma especialização 
funcional para o exercício exclusivo ou predominante das 
funções de supervisão pedagógica, gestão da formação, 

desenvolvimento curricular, avaliação do desempenho e 
administração escolar, em termos a definir por portaria do 
membro do Governo responsável pela área da educação.

7 — As funções previstas no n.º 4 são atribuídas prio-
ritariamente aos docentes referidos no número anterior.

Artigo 36.º
Ingresso

1 — O ingresso na carreira docente faz -se mediante 
concurso destinado ao provimento de lugar do quadro de 
entre os docentes que satisfaçam os requisitos de admissão 
a que se refere o artigo 22.º

2 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o 
ingresso na carreira faz -se no 1.º escalão.

3 — O ingresso na carreira dos docentes portadores 
de habilitação profissional adequada faz -se no escalão 
correspondente ao tempo de serviço prestado em funções 
docentes e classificado com a menção qualitativa mínima 
de Bom, independentemente do título jurídico da relação 
de trabalho subordinado, de acordo com os critérios gerais 
de progressão, em termos a definir por portaria do membro 
do Governo responsável pela área da educação.

Artigo 37.º
Progressão

1 — A progressão na carreira docente consiste na al-
teração do índice remuneratório através da mudança de 
escalão.

2 — O reconhecimento do direito à progressão ao es-
calão seguinte depende da verificação cumulativa dos 
seguintes requisitos:

a) Da permanência de um período mínimo de serviço 
docente efectivo no escalão imediatamente anterior;

b) Da atribuição, na última avaliação do desempenho, 
de menção qualitativa não inferior a Bom;

c) Da frequência, com aproveitamento, de formação 
contínua ou de cursos de formação especializada, pelos 
docentes em exercício efectivo de funções em estabeleci-
mentos de ensino não superior durante, pelo menos, metade 
do ciclo avaliativo, num total não inferior a:

i) 25 horas, no 5.º escalão da carreira docente;
ii) 50 horas, nos restantes escalões da carreira docente.

3 — A progressão aos 3.º, 5.º e 7.º escalões depende, 
além dos requisitos previstos no número anterior, do se-
guinte:

a) Observação de aulas, no caso da progressão aos 3.º 
e 5.º escalões;

b) Obtenção de vaga, no caso da progressão aos 5.º e 
7.º escalões.

4 — A obtenção das menções de Excelente e Muito 
bom no 4.º e 6.º escalões permite a progressão ao escalão 
seguinte, sem a observância do requisito relativo à exis-
tência de vagas.

5 — Os módulos de tempo de serviço docente nos 
escalões têm duração de quatro anos, com excepção do 
tempo de serviço no 5.º escalão, que tem a duração de 
dois anos.

6 — (Revogado.)
7 — A progressão aos 5.º e 7.º escalões, nos termos 

referidos na alínea b) do n.º 3, processa -se anualmente e ha-
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vendo lugar à adição de um factor de compensação por cada 
ano suplementar de permanência nos 4.º ou 6.º escalões aos 
docentes que não obtiverem vaga, em termos a definir por 
portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas 
das finanças, da Administração Pública e da educação.

8 — A progressão ao escalão seguinte opera -se nos 
seguintes momentos:

a) A progressão aos 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 8.º, 9.º e 10.º esca-
lões opera -se na data em que o docente perfaz o tempo de 
serviço no escalão, desde que tenha cumprido os requisitos 
de avaliação do desempenho, incluindo observação de 
aulas quando obrigatório e formação contínua previstos 
nos números anteriores, sendo devido o direito à remune-
ração correspondente ao novo escalão a partir do 1.º dia 
do mês subsequente a esse momento e reportado também 
a essa data;

b) A progressão aos 5.º e 7.º escalões opera -se na data 
em que o docente obteve vaga para progressão, desde que 
tenha cumprido os requisitos de avaliação do desempe-
nho, incluindo observação de aulas quando obrigatório 
e formação contínua previstos nos números anteriores, 
sendo devido o direito à remuneração correspondente ao 
novo escalão a partir do 1.º dia do mês subsequente a esse 
momento e reportado também a essa data.

9 — A listagem dos docentes que progrediram de es-
calão é afixada semestralmente nos estabelecimentos de 
educação ou de ensino.

Artigo 38.º
Equiparação a serviço docente efectivo

É equiparado a serviço efectivo em funções docentes 
todo aquele que for prestado pelo pessoal docente em 
cargo ou função cujo regime legal preveja a salvaguarda 
na carreira de origem do direito à contagem do tempo de 
serviço prestado.

SUBCAPÍTULO II

Condições de progressão e acesso na carreira

Artigo 39.º
Exercício de funções não docentes

1 — Na contagem do tempo de serviço docente efectivo 
para efeitos de progressão na carreira, são considerados 
os períodos referentes a requisição, destacamento e co-
missão de serviço no exercício de funções não docentes 
que revistam natureza técnico -pedagógica, desde que não 
excedam dois anos do módulo de tempo de serviço que 
for necessário para os referidos efeitos com avaliação de 
desempenho igual ou superior a Bom durante o referido 
período.

2 — Os períodos referentes a requisição, destacamento 
e comissão de serviço no exercício de funções que revis-
tam natureza técnico -pedagógica e que excedam o limite 
considerado no número anterior relevam na contagem do 
tempo de serviço docente efectivo para efeitos de progres-
são na carreira se o docente obtiver na primeira avaliação 
de desempenho posterior ao regresso ao serviço docente 
efectivo menção qualitativa igual ou superior a Bom.

3 — Para efeitos do disposto nos números anteriores, 
entende -se por funções de natureza técnico -pedagógica as 

que, pela sua especialização, especificidade ou especial 
relação com o sistema de educação e ensino, requerem, 
como condição para o respectivo exercício, as qualificações 
e exigências de formação próprias do pessoal docente.

4 — Por portaria do membro do Governo responsável 
pela área da educação são fixadas as funções ou cargos a 
identificar como de natureza técnico -pedagógica.

5 — O disposto nos números anteriores não prejudica a 
aplicação de legislação própria que salvaguarde o direito à 
estabilidade no emprego de origem bem como à promoção 
e progressão na carreira pelo exercício de determinados 
cargos ou funções.

Artigo 40.º
Caracterização e objectivos da avaliação do desempenho

1 — A avaliação do desempenho do pessoal docente 
desenvolve -se de acordo com os princípios consagrados no 
artigo 39.º da Lei de Bases do Sistema Educativo e no res-
peito pelos princípios e objectivos que enformam o sistema 
integrado de avaliação do desempenho da Administração 
Pública, incidindo sobre a actividade desenvolvida e tendo 
em conta as qualificações profissionais, pedagógicas e 
científicas do docente.

2 — A avaliação do desempenho do pessoal docente 
visa a melhoria da qualidade do serviço educativo e das 
aprendizagens dos alunos e proporcionar orientações para 
o desenvolvimento pessoal e profissional no quadro de 
um sistema de reconhecimento do mérito e da excelência.

3 — Constituem ainda objectivos da avaliação do de-
sempenho:

a) Contribuir para a melhoria da prática pedagógica 
do docente;

b) Contribuir para a valorização do trabalho e da pro-
fissão docente;

c) Identificar as necessidades de formação do pessoal 
docente;

d) Detectar os factores que influenciam o rendimento 
profissional do pessoal docente;

e) Diferenciar e premiar os melhores profissionais no 
âmbito do sistema de progressão da carreira docente;

f) Facultar indicadores de gestão em matéria de pessoal 
docente;

g) Promover o trabalho de cooperação entre os docentes, 
tendo em vista a melhoria do seu desempenho;

h) Promover um processo de acompanhamento e super-
visão da prática docente;

i) Promover a responsabilização do docente quanto ao 
exercício da sua actividade profissional.

4 — A regulamentação do sistema de avaliação do de-
sempenho estabelecido no presente Estatuto é definida por 
decreto regulamentar.

5 — (Revogado.)
6 — Os docentes que exerçam cargos ou funções cuja 

enquadramento normativo ou estatuto salvaguarde o di-
reito de progressão na carreira de origem e não tenham 
funções lectivas distribuídas são avaliados, para efeitos 
do artigo 37.º, pela menção qualitativa que lhe tiver sido 
atribuída na última avaliação do desempenho.

7 — O disposto no número anterior aplica -se aos docen-
tes que permaneçam em situação de ausência ao serviço 
equiparada a prestação efectiva de trabalho que inviabilize 
a verificação do requisito de tempo mínimo para avaliação 
do desempenho.
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8 — (Revogado.)
9 — Podem os docentes abrangidos pelo n.º 6 solicitar 

a avaliação do desempenho através de ponderação cur-
ricular, em termos a definir por despacho normativo do 
membro do Governo responsável pela área da educação, 
nos seguintes casos:

a) Na falta da avaliação do desempenho prevista no 
n.º 6;

b) Tendo sido atribuída a avaliação do desempenho 
prevista no n.º 6, pretendam a sua alteração;

c) Os docentes que permaneçam em situação de ausência 
ao serviço que inviabilize a verificação do requisito de 
tempo mínimo para avaliação do desempenho.

Artigo 41.º
Relevância

1 — A avaliação do desempenho é obrigatoriamente 
considerada para efeitos de:

a) Progressão na carreira;
b) Conversão da nomeação provisória em nomeação 

definitiva no termo do período probatório;
c) Renovação do contrato;
d) Atribuição do prémio de desempenho.

2 — O tempo de serviço dos docentes em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 
que não satisfaça a verificação do requisito do período 
mínimo exigido para a avaliação de desempenho releva 
para todos os efeitos legais.

Artigo 42.º
Âmbito e periodicidade

1 — A avaliação realiza -se segundo critérios previa-
mente definidos que permitam aferir os padrões de quali-
dade do desempenho profissional, tendo em consideração 
o contexto sócio -educativo em que se desenvolve a sua 
actividade.

2 — A avaliação do desempenho do pessoal docente 
incide sobre as seguintes dimensões:

a) Científica e pedagógica;
b) (Revogada.)
c) Participação na escola e relação com a comunidade 

educativa;
d) Formação contínua e desenvolvimento profissional.

3 — Os ciclos de avaliação dos docentes integrados na 
carreira coincidem com o período correspondente à dura-
ção dos escalões da carreira docente, devendo o processo 
de avaliação do desempenho ser concluído no final do ano 
escolar anterior ao do fim do ciclo avaliativo.

4 — Os docentes integrados na carreira são sujeitos 
a avaliação do desempenho desde que tenham prestado 
serviço docente efectivo durante, pelo menos, metade do 
período em avaliação a que se refere o número anterior.

5 — A avaliação dos docentes em período probatório é 
feita no final do mesmo e reporta -se à actividade desen-
volvida no seu decurso.

6 — A avaliação dos docentes em regime de contrato 
a termo realiza -se no final do período de vigência do res-
pectivo contrato e antes da eventual renovação da sua 
colocação, desde que tenham prestado serviço docente 
efectivo durante, pelo menos, 180 dias.

7 — (Revogado.)
8 — A avaliação tem uma natureza interna e externa.
9 — A avaliação interna é efectuada pelo agrupamento 

de escolas ou escola não agrupada do docente e realizada 
em todos os escalões.

10 — A avaliação externa centra -se na dimensão cien-
tífica e pedagógica e realiza -se através da observação de 
aulas por avaliadores externos, sendo obrigatória nas se-
guintes situações:

a) Docentes em período probatório;
b) Docentes integrados no 2.º e 4.º escalões da carreira 

docente;
c) Para atribuição da menção de Excelente, em qualquer 

escalão;
d) Docentes integrados na carreira que obtenham a men-

ção de Insuficiente.

Artigo 43.º
Intervenientes no processo de avaliação do desempenho

1 — Intervêm no processo de avaliação do desempenho:
a) O presidente do conselho geral;
b) O director;
c) O conselho pedagógico;
d) A secção de avaliação de desempenho docente do 

conselho pedagógico;
e) Os avaliadores externos e internos;
f) Os avaliados.

2 — (Revogado.)
3 — (Revogado.)
4 — (Revogado.)
5 — A composição da secção de avaliação de desem-

penho docente do conselho pedagógico, bem como as 
competências dos intervenientes mencionados no n.º 1, 
são definidas nos termos do n.º 4 do artigo 40.º

6 — (Revogado.)
7 — (Revogado.)

Artigo 44.º
Processo de avaliação do desempenho

(Revogado.)
Artigo 45.º

Elementos de referência da avaliação

1 — As dimensões da avaliação referidas nas alíneas a), 
c) e d) do n.º 2 do artigo 42.º são apreciadas tendo em 
consideração os seguintes elementos de referência da ava-
liação:

a) Os objectivos e as metas fixadas no projecto educa-
tivo do agrupamento de escolas ou da escola não agrupada;

b) Os parâmetros estabelecidos para cada uma das di-
mensões aprovados pelo conselho pedagógico.

2 — Os parâmetros estabelecidos a nível nacional para 
a avaliação externa serão fixados pelo Ministério da Edu-
cação e Ciência.

3 — (Revogado.)
4 — (Revogado.)
5 — No processo de avaliação do desempenho e durante 

o ano lectivo devem ser recolhidos elementos relevantes 
de natureza informativa, designadamente decorrentes de 
auto -avaliação e observação de aulas.
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Artigo 45.º -A
Procedimento especial de avaliação

1 — Aos docentes posicionados em determinados es-
calões da carreira ou os que exerçam funções específicas 
conforme referido em decreto regulamentar, podem ser 
sujeitos ao regime especial de avaliação nele definido.

2 — Os docentes que reúnam os requisitos legais para 
a aposentação, incluindo para aposentação antecipada, du-
rante o ciclo avaliativo e a tenham efectivamente requerido 
nos termos legais podem solicitar a dispensa da avaliação 
do desempenho.

Artigo 46.º
Sistema de classificação

1 — (Revogado.)
2 — O resultado final da avaliação a atribuir em cada 

ciclo de avaliação é expresso numa escala graduada de 
1 a 10 valores.

3 — As classificações quantitativas são ordenadas de 
forma crescente por universo de docentes de modo a proce-
der à sua conversão em menções qualitativas nos seguintes 
termos:

a) Excelente se, cumulativamente, a classificação for 
igual ou superior ao percentil 95, não for inferior a 9 e o 
docente tiver tido aulas observadas;

b) Muito Bom se, cumulativamente, a classificação for 
igual ou superior ao percentil 75, não for inferior a 8 e 
não tenha sido atribuída ao docente a menção Excelente;

c) Bom se, cumulativamente, a classificação for igual 
ou superior a 6,5 e não tiver sido atribuída a menção de 
Muito Bom ou Excelente;

d) Regular se a classificação for igual ou superior a 5 
e inferior a 6,5;

e) Insuficiente se a classificação for inferior a 5.

4 — Os percentis previstos no número anterior aplicam-
-se por universo de docentes a estabelecer por despacho 
dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da 
Administração Pública e da educação.

5 — (Revogado.)
6 — (Revogado.)
7 — (Revogado.)
8 — (Revogado.)
9 — As percentagens referidas no n.º 4 podem ser acres-

cidas por despacho dos membros do Governo responsáveis 
pelas áreas da Administração Pública e da educação, tendo 
por referência os resultados obtidos pelo agrupamento de 
escolas ou escola não agrupada na respectiva avaliação 
externa.

10 — A atribuição das menções qualitativas de Muito 
Bom e Excelente depende do cumprimento efectivamente 
verificado de 95 % da componente lectiva distribuída no 
decurso do ciclo de avaliação, relevando para o efeito as 
ausências legalmente equiparadas a serviço efectivo nos 
termos do artigo 103.º

Artigo 47.º
Reclamação e recurso

1 — O avaliado é notificado da avaliação final podendo 
dela apresentar reclamação escrita no prazo de 10 dias 
úteis, a contar da data da sua notificação, devendo a res-
pectiva decisão ser proferida no prazo de 15 dias úteis.

2 — Da decisão sobre a reclamação cabe recurso para o 
presidente do conselho geral a interpor no prazo de 10 dias 
úteis a contar da data da sua notificação.

3 — A proposta de decisão do recurso compete a uma 
comissão de três árbitros, obrigatoriamente docentes, ca-
bendo a sua homologação ao presidente do conselho geral.

Artigo 48.º
Efeitos da avaliação

1 — A atribuição aos docentes da carreira das menções 
qualitativas de Excelente e ou Muito Bom resultam nos 
seguintes efeitos:

a) A menção de Excelente num ciclo avaliativo deter-
mina a bonificação de um ano na progressão na carreira 
docente, a usufruir no escalão seguinte;

b) A menção de Muito Bom num ciclo avaliativo deter-
mina a bonificação de seis meses na progressão na carreira 
docente, a gozar no escalão seguinte;

c) A menção de Excelente ou de Muito Bom nos 4.º e 
6.º escalões permite a progressão ao escalão seguinte, sem 
observação do requisito relativo à existência de vagas;

d) A atribuição de um prémio pecuniário de desempe-
nho, nos termos definidos no artigo 63.º;

e) As menções de Excelente e Muito Bom não constituem 
elementos de bonificação no concurso de professores.

2 — A atribuição da menção qualitativa igual ou supe-
rior a Bom determina:

a) Que seja considerado o período de tempo do respec-
tivo ciclo avaliativo para efeitos de progressão na carreira 
docente;

b) O termo com sucesso do período probatório.

3 — A atribuição da menção de Regular determina que 
o período de tempo a que respeita só seja considerado 
para efeitos de progressão na carreira após a conclusão 
com sucesso de um plano de formação com a duração de 
um ano.

4 — A atribuição da menção qualitativa de Insuficiente 
implica:

a) A não contagem do tempo de serviço do respectivo 
ciclo avaliativo para efeitos de progressão na carreira do-
cente e o reinício do ciclo de avaliação;

b) A obrigatoriedade de conclusão com sucesso de um 
plano de formação com a duração de um ano que integre 
a observação de aulas;

c) A cessação da nomeação provisória do docente em 
período probatório, no termo do referido período;

d) A impossibilidade de nova candidatura a qualquer 
título, à docência, no mesmo ano ou no ano escolar ime-
diatamente subsequente àquele em que realizou o período 
probatório.

5 — A atribuição aos docentes integrados na carreira 
de duas menções consecutivas de Insuficiente determina 
a instauração de um processo de averiguações.

6 — A atribuição aos docentes em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo de 
duas menções consecutivas de Insuficiente determina a 
impossibilidade de serem admitidos a qualquer concurso 
de recrutamento de pessoal docente nos três anos escolares 
subsequentes à atribuição daquela avaliação.
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7 — A atribuição aos docentes em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo da menção 
qualitativa de Muito Bom ou Bom, na última avaliação de 
desempenho, nos termos do presente diploma, determina 
a soma de 1 valor à graduação dos candidatos para efeitos 
do concurso seguinte.

Artigo 49.º
Garantias do processo de avaliação do desempenho

1 — Sem prejuízo das regras de publicidade previstas 
no presente Estatuto, o processo de avaliação tem carác-
ter confidencial, devendo os instrumentos de avaliação 
de cada docente ser arquivados no respectivo processo 
individual.

2 — Todos os intervenientes no processo, à excepção 
do avaliado, ficam obrigados ao dever de sigilo sobre a 
matéria.

3 — Anualmente, e após conclusão do processo de 
avaliação, são divulgados na escola os resultados globais 
da avaliação do desempenho mediante informação não 
nominativa contendo o número de menções globalmente 
atribuídas ao pessoal docente, bem como o número de 
docentes não sujeitos à avaliação do desempenho.

Artigo 50.º
Atribuição da menção qualitativa de Muito Bom

(Revogado.)

Artigo 51.º
Cursos especializados

(Revogado.)

Artigo 52.º
Avaliação intercalar

(Revogado.)

Artigo 53.º
Comissão de avaliação e garantias do processo

(Revogado.)

Artigo 54.º
Aquisição de outras habilitações

1 — A aquisição por docentes profissionalizados, in-
tegrados na carreira, do grau académico de mestre em 
domínio directamente relacionado com a área científica 
que leccionem ou em Ciências da Educação, confere di-
reito à redução de um ano no tempo de serviço legalmente 
exigido para a progressão ao escalão seguinte, desde que, 
em qualquer caso, na avaliação do desempenho docente 
lhes tenha sido sempre atribuída menção qualitativa igual 
ou superior a Bom.

2 — A aquisição por docentes profissionalizados in-
tegrados na carreira, do grau académico de doutor em 
domínio directamente relacionado com a área científica 
que leccionem ou em Ciências da Educação confere direito 
à redução de dois anos no tempo de serviço legalmente 
exigido para a progressão ao escalão seguinte, desde que, 
em qualquer caso, na avaliação do desempenho docente 

lhes tenha sido sempre atribuída menção qualitativa igual 
ou superior a Bom.

3 — O disposto nos números anteriores é aplicável aos 
docentes que, nos termos legais, foram dispensados da 
profissionalização.

4 — As características dos mestrados e doutoramentos 
a que se referem os n.os 1 e 2 são definidas por portaria do 
membro do Governo responsável pela área da educação.

Artigo 55.º
Aquisição de licenciatura por docentes profissionalizados

(Revogado.)
Artigo 56.º

Qualificação para o exercício de outras funções educativas

1 — A qualificação para o exercício de outras funções 
ou actividades educativas especializadas por docentes inte-
grados na carreira com nomeação definitiva, nos termos do 
artigo 36.º da Lei de Bases do Sistema Educativo, adquire-
-se pela frequência, com aproveitamento, de cursos de for-
mação especializada realizados em estabelecimentos de en-
sino superior para o efeito competentes nas seguintes áreas:

a) Educação Especial;
b) Administração Escolar;
c) Administração Educacional;
d) Animação Sócio -Cultural;
e) Educação de Adultos;
f) Orientação Educativa;
g) Supervisão Pedagógica e Formação de Formadores;
h) Gestão e Animação de Formação;
i) Comunicação Educacional e Gestão da Informação;
j) Inspecção da Educação.

2 — Constitui ainda qualificação para o exercício de 
outras funções educativas a aquisição, por docentes pro-
fissionalizados integrados na carreira, dos graus de mes-
tre e de doutor nas áreas referidas no número anterior.

3 — Podem ainda ser definidas outras áreas de formação 
especializada, tomando em consideração as necessidades 
de desenvolvimento do sistema educativo, por despacho do 
membro do Governo responsável pela área da educação.

4 — Os cursos a que se refere o n.º 1 do presente artigo 
serão definidos por despacho do Ministro da Educação e 
Ciência.

Artigo 57.º
Exercício de outras funções educativas

1 — O docente que se encontre qualificado para o exer-
cício de outras funções educativas, nos termos do artigo 
anterior, é obrigado ao desempenho efectivo dessas mes-
mas funções quando para tal tenha sido eleito ou designado, 
salvo nos casos em que, por despacho do Ministro da Edu-
cação e Ciência, sejam reconhecidos motivos atendíveis e 
fundamentados que o incapacitem para aquele exercício.

2 — A recusa pelo docente que se encontre qualificado 
para o exercício de outras funções educativas, nos termos 
do n.º 1 do artigo anterior, do desempenho efectivo dessas 
mesmas funções, quando para tal tenha sido eleito ou de-
signado, determina, na primeira avaliação do desempenho 
a ela subsequente, a atribuição da menção qualitativa de 
Insuficiente.

3 — (Revogado.)
4 — (Revogado.)
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SUBCAPÍTULO III

Intercomunicabilidade

Artigo 58.º
Intercomunicabilidade com carreiras do regime geral

(Revogado.)

CAPÍTULO VIII

Remunerações e outras prestações pecuniárias

Artigo 59.º
Índices remuneratórios

1 — A carreira docente é remunerada de acordo com 
as escalas indiciárias constantes do anexo ao presente 
Estatuto, que dele faz parte integrante.

2 — O valor a que corresponde o índice 100 das escalas 
indiciárias e índices referido no número anterior é fixado 
por portaria conjunta do Primeiro -Ministro e do membro 
do Governo responsável pela área das finanças.

Artigo 60.º
Remuneração de outras funções educativas

(Revogado.)
Artigo 61.º

Cálculo da remuneração horária

A remuneração horária normal é calculada através da 
fórmula (Rb × 12)/(52 × n), sendo Rb a remuneração men-
sal fixada para o respectivo escalão e n o n.º 35, nos termos 
do n.º 1 do artigo 76.º

Artigo 62.º
Remuneração por trabalho extraordinário

1 — As horas de serviço docente extraordinário são 
compensadas por um acréscimo da retribuição horária 
normal de acordo com as seguintes percentagens:

a) 25 % para a 1.ª hora semanal de trabalho extraordi-
nário diurno;

b) 50 % para as horas subsequentes de trabalho extra-
ordinário diurno.

2 — A retribuição do trabalho extraordinário nocturno é 
calculada através da multiplicação do valor da hora extraor-
dinária diurna de serviço docente pelo coeficiente 1,25.

Artigo 63.º
Prémio de desempenho

1 — O docente do quadro em efectividade de serviço 
docente tem direito a um prémio pecuniário de desempe-
nho, a abonar numa única prestação, por cada duas ava-
liações de desempenho consecutivas, ou três interpoladas, 
com menção qualitativa igual ou superior a Muito bom, 
de montante a fixar por despacho conjunto dos membros 
do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da 
educação, a publicar no Diário da República.

2 — O prémio de desempenho a que se refere o número 
anterior é processado e pago numa única prestação no 
final do ano em que se verifique a aquisição deste direito.

3 — A concessão do prémio é promovida oficiosamente 
pela respectiva escola ou agrupamento nos 30 dias após o 
termo do período de atribuição da avaliação.

4 — Quando o direito ao prémio de desempenho ocorra 
no mesmo ano civil em que houve progressão ao escalão 
seguinte da categoria, o mesmo é processado e pago no 
ano seguinte, tendo por referência o índice remuneratório 
que o docente auferia no período respeitante ao ciclo de 
avaliação.

CAPÍTULO IX

Mobilidade

SUBCAPÍTULO I

Princípios gerais

Artigo 64.º
Formas de mobilidade

1 — São instrumentos de mobilidade dos docentes:
a) O concurso;
b) A permuta;
c) A requisição;
d) O destacamento;
e) A comissão de serviço.

2 — Constitui ainda uma forma de mobilidade a tran-
sição entre níveis ou ciclos de ensino e entre grupos de 
recrutamento.

3 — Por iniciativa da Administração, pode ocorrer a 
transferência do docente para a mesma categoria e em 
lugar vago do quadro de outro estabelecimento escolar, 
independentemente de concurso, com fundamento em in-
teresse público decorrente do planeamento e organização 
da rede escolar, caso em que se aplica, com as devidas 
adaptações, o regime de transferência por ausência da 
componente lectiva previsto no Decreto -Lei n.º 20/2006, 
de 31 de Janeiro.

4 — As regras de mobilidade especial aplicáveis aos 
docentes dos quadros sem componente lectiva atribuída 
são as definidas em diploma próprio.

5 — O disposto no presente artigo, com excepção do 
n.º 3, aplica -se apenas aos docentes com nomeação defi-
nitiva em lugar do quadro de agrupamento de escolas, de 
escola não agrupada ou de zona pedagógica.

Artigo 65.º
Concurso

O concurso visa o preenchimento das vagas existen-
tes nos quadros de agrupamento, escola não agrupada ou 
de zona pedagógica, podendo constituir ainda um instru-
mento de mudança dos docentes de um para outro quadro.

Artigo 66.º
Permuta

1 — A permuta consiste na troca de docentes pertencen-
tes à mesma categoria, nível e grau de ensino e ao mesmo 
grupo de recrutamento.

2 — O Ministro da Educação e Ciência, por portaria, 
fixará as condições em que poderá ser autorizado o recurso 
à permuta.
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Artigo 67.º
Requisição

1 — A requisição de docentes visa assegurar o exercício 
transitório de funções nos serviços e organismos centrais e 
regionais do Ministério da Educação e Ciência, bem como 
nos órgãos e instituições sob a sua tutela.

2 — A requisição pode ainda visar:
a) O exercício transitório de tarefas excepcionais em 

qualquer serviço da administração central, regional ou 
local;

b) O exercício de funções docentes em estabelecimentos 
de ensino superior;

c) O exercício de funções docentes de educação ou de 
ensino não estatal;

d) O exercício de funções docentes ou técnicas junto de 
federações desportivas que gozem do estatuto de utilidade 
pública desportiva;

e) O exercício temporário de funções em empresas dos 
sectores público, privado ou cooperativo;

f) O exercício de funções técnicas em comissões e gru-
pos de trabalho;

g) O exercício de funções docentes no ensino e ou di-
vulgação da língua e cultura portuguesas em instituições 
de ensino superior;

h) O exercício de funções em associações exclusiva-
mente profissionais de pessoal docente.

3 — À mobilidade dos docentes entre os quadros da 
administração central e das administrações regionais au-
tónomas é igualmente aplicável o regime da requisição.

4 — A entidade requisitante deve explicitar no seu pe-
dido a natureza das funções a exercer pelo docente.

Artigo 68.º
Destacamento

O destacamento de docentes é admitido apenas para o 
exercício:

a) De funções docentes em estabelecimentos de educa-
ção ou de ensino públicos;

b) De funções docentes na educação extra -escolar;
c) (Revogada.)
d) De funções docentes nas escolas europeias;
e) (Revogada.)

Artigo 69.º
Duração da requisição e do destacamento

1 — Os docentes podem ser requisitados ou destacados 
por um ano escolar, eventualmente prorrogáveis até ao 
limite de quatro anos escolares, incluindo o 1.º

2 — O limite previsto no número anterior é de nove 
anos no caso de funções docentes nas escolas europeias.

3 — A requisição ou o destacamento podem ser da-
dos por findos, a qualquer momento, por conveniência 
de serviço ou a requerimento fundamentado do docente.

4 — Findo o prazo previsto nos n.os 1 e 2, o docente:
a) Regressa à escola de origem, não podendo voltar a 

ser requisitado ou destacado durante o prazo de quatro 
anos escolares;

b) É reconvertido ou reclassificado em diferente car-
reira e categoria, de acordo com as funções que vinha 
desempenhando, os requisitos habilitacionais detidos, as 

necessidades dos serviços e o nível remuneratório que de-
tenha, aplicando -se com as devidas adaptações o disposto 
na lei geral; ou

c) Requer a passagem à situação de licença sem venci-
mento de longa duração.

5 — Nas situações da alínea b) do número anterior, o 
docente é integrado no serviço onde se encontra requisi-
tado ou destacado em lugar vago do respectivo quadro 
ou mediante a criação de lugar, a extinguir quando vagar.

6 — O docente que regresse ao serviço após ter passado 
pela situação de licença prevista na alínea c) do n.º 3 fica 
impedido de ser requisitado ou destacado antes de decor-
rido um período mínimo de quatro anos escolares após o 
regresso.

Artigo 70.º
Comissão de serviço

A comissão de serviço destina -se ao exercício de fun-
ções dirigentes na Administração Pública, de funções em 
gabinetes dos membros do Governo ou equiparados ou 
ainda de outras funções para as quais a lei exija esta forma 
de provimento.

Artigo 71.º
Autorização

1 — A autorização de destacamento, requisição, comis-
são de serviço e transferência de docentes é concedida por 
despacho do membro do Governo responsável pela área da 
educação, após parecer do órgão de direcção executiva do 
estabelecimento de educação ou de ensino a cujo quadro 
pertencem.

2 — A autorização prevista no número anterior deverá 
referir obrigatoriamente que se encontra assegurada a subs-
tituição do docente.

3 — Por despacho do membro do Governo responsável 
pela área da educação é fixado o período durante o qual 
podem, em cada ano escolar, ser requeridos o destacamento 
e a requisição de pessoal docente.

4 — O destacamento, a requisição, a comissão de ser-
viço e a transferência só produzem efeitos no início de 
cada ano escolar.

5 — O disposto nos n.os 1 a 4 não é aplicável em caso 
de nomeação para cargo dirigente ao exercício de funções 
em gabinetes dos membros do Governo, ou a outras fun-
ções na Administração Pública para as quais a lei exija a 
mesma forma de provimento, situação em que se aplica a 
legislação própria.

Artigo 72.º
Transição entre níveis de ensino e grupos de recrutamento

1 — Os docentes podem transitar, por concurso, entre 
os diversos níveis ou ciclos de ensino previstos neste Es-
tatuto e entre os grupos de recrutamento estabelecidos em 
legislação própria.

2 — A transição fica condicionada à existência das qua-
lificações profissionais exigidas para o nível, ciclo de en-
sino ou grupo de recrutamento a que o docente concorre.

3 — (Revogado.)
4 — A mudança de nível, ciclo ou grupo de recruta-

mento não implica por si alterações na situação jurídico-
-funcional já detida, contando -se, para todos os efeitos, o 
tempo de serviço já prestado na carreira.
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SUBCAPÍTULO II

Exercício de funções docentes por outros funcionários

Artigo 73.º
Exercício a tempo inteiro de funções docentes

1 — O exercício a tempo inteiro em estabelecimentos 
de educação ou de ensino públicos das funções docentes 
previstas no artigo 33.º do presente Estatuto, pode ser as-
segurado por outros funcionários públicos que preencham 
os requisitos legalmente exigidos para o efeito.

2 — As funções docentes referidas no número anterior 
são exercidas em regime de requisição ou outro instru-
mento de mobilidade geral.

Artigo 74.º
Acumulação de funções

A acumulação de cargo ou lugar da Administração Pú-
blica com o exercício de funções docentes em estabele-
cimento de educação ou de ensino públicos, ao abrigo do 
disposto no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 184/89, de 2 de 
Junho, só é permitida nas situações de contratação previstas 
no artigo 33.º do presente Estatuto.

CAPÍTULO X

Condições de trabalho

SUBCAPÍTULO I

Princípios gerais

Artigo 75.º
Regime geral

O pessoal docente rege -se em matéria de duração de 
trabalho, férias, faltas e licenças pelas disposições cons-
tantes dos subcapítulos seguintes.

SUBCAPÍTULO II

Duração de trabalho

Artigo 76.º
Duração semanal

1 — O pessoal docente em exercício de funções é 
obrigado à prestação de trinta e cinco horas semanais de 
serviço.

2 — O horário semanal dos docentes integra uma com-
ponente lectiva e uma componente não lectiva e desenvolve-
-se em cinco dias de trabalho.

3 — No horário de trabalho do docente é obrigatoria-
mente registada a totalidade das horas correspondentes à 
duração da respectiva prestação semanal de trabalho, com 
excepção da componente não lectiva destinada a trabalho 
individual e da participação em reuniões de natureza pe-
dagógica, convocadas nos termos legais, que decorram de 
necessidades ocasionais e que não possam ser realizadas 
nos termos da alínea c) do n.º 3 do artigo 82.º

Artigo 77.º
Componente lectiva

1 — A componente lectiva do pessoal docente da edu-
cação pré -escolar e do 1.º ciclo do ensino básico é de vinte 
e cinco horas semanais.

2 — A componente lectiva do pessoal docente dos 
restantes ciclos e níveis de ensino, incluindo a educação 
especial, é de vinte e duas horas semanais.

Artigo 78.º
Organização da componente lectiva

1 — Na organização da componente lectiva será tido 
em conta o máximo de turmas disciplinares a atribuir a 
cada docente, de molde a, considerados os corresponden-
tes programas, assegurar -lhe o necessário equilíbrio glo-
bal, garantindo um elevado nível de qualidade ao ensino.

2 — A componente lectiva do horário do docente cor-
responde ao número de horas leccionadas e abrange todo 
o trabalho com a turma ou grupo de alunos durante o 
período de leccionação da disciplina ou área curricular 
não disciplinar.

3 — Não é permitida a distribuição ao docente de mais 
de seis horas lectivas consecutivas, de acordo com os pe-
ríodos referidos no n.º 2 do artigo 94.º

Artigo 79.º
Redução da componente lectiva

1 — A componente lectiva do trabalho semanal a que 
estão obrigados os docentes dos 2.º e 3.º ciclos do ensino 
básico, do ensino secundário e da educação especial é 
reduzida, até ao limite de oito horas, nos termos seguintes:

a) De duas horas logo que os docentes atinjam 50 anos 
de idade e 15 anos de serviço docente;

b) De mais duas horas logo que os docentes atinjam 
55 anos de idade e 20 anos de serviço docente;

c) De mais quatro horas logo que os docentes atinjam 
60 anos de idade e 25 anos de serviço docente.

2 — Os docentes da educação pré -escolar e do 1.º ciclo 
do ensino básico em regime de monodocência, que com-
pletarem 60 anos de idade, independentemente de outro 
requisito, podem requerer a redução de cinco horas da 
respectiva componente lectiva semanal.

3 — Os docentes da educação pré -escolar e do 1.º ci-
clo do ensino básico que atinjam 25 e 33 anos de serviço 
lectivo efectivo em regime de monodocência podem ainda 
requerer a concessão de dispensa total da componente 
lectiva, pelo período de um ano escolar.

4 — As reduções ou a dispensa total da componente 
lectiva previstas nos números anteriores apenas produzem 
efeitos no início do ano escolar imediato ao da verificação 
dos requisitos exigidos.

5 — A dispensa prevista no n.º 3 pode ser usufruída 
num dos cinco anos imediatos àquele em que se verificar 
o requisito exigido, ponderada a conveniência do serviço.

6 — A redução da componente lectiva do horário de 
trabalho a que o docente tenha direito, nos termos dos 
números anteriores, determina o acréscimo correspondente 
da componente não lectiva a nível de estabelecimento 
de ensino, mantendo -se a obrigatoriedade de prestação 
pelo docente de trinta e cinco horas de serviço semanal.



848  Diário da República, 1.ª série — N.º 37 — 21 de fevereiro de 2012 

7 — Na situação prevista no n.º 3, a componente não 
lectiva de estabelecimento é limitada a vinte e cinco horas 
semanais e preenchida preferencialmente pelas activida-
des previstas nas alíneas d), f), g), i), j) e n) do n.º 3 do 
artigo 82.º

Artigo 80.º
Exercício de outras funções pedagógicas

1 — O desempenho de cargos de natureza pedagógica, 
designadamente de orientação educativa e de supervisão 
pedagógica, dá lugar a redução da componente lectiva.

2 — Ao número de horas de redução da componente 
lectiva a que os docentes tenham direito pelo exercício de 
funções pedagógicas são subtraídas as horas correspon-
dentes à redução da componente lectiva semanal de que 
os mesmos beneficiem em função da sua idade e tempo 
de serviço.

3 — A redução da componente lectiva prevista no n.º 1 
é fixada por despacho do membro do Governo responsável 
pela área da educação.

Artigo 81.º
Dispensa da componente lectiva

(Revogado.)
Artigo 82.º

Componente não lectiva

1 — A componente não lectiva do pessoal docente 
abrange a realização de trabalho a nível individual e a 
prestação de trabalho a nível do estabelecimento de edu-
cação ou de ensino.

2 — O trabalho a nível individual pode compreen-
der, para além da preparação das aulas e da avaliação do 
processo ensino -aprendizagem, a elaboração de estudos 
e trabalhos de investigação de natureza pedagógica ou 
científico -pedagógica.

3 — O trabalho a nível do estabelecimento de educa-
ção ou de ensino deve ser desenvolvido sob orientação 
das respectivas estruturas pedagógicas intermédias com 
o objectivo de contribuir para a realização do projecto 
educativo da escola, podendo compreender, em função da 
categoria detida, as seguintes actividades:

a) A colaboração em actividades de complemento cur-
ricular que visem promover o enriquecimento cultural e a 
inserção dos educandos na comunidade;

b) A informação e orientação educacional dos alunos em 
colaboração com as famílias e com as estruturas escolares 
locais e regionais;

c) A participação em reuniões de natureza pedagógica 
legalmente convocadas;

d) A participação, devidamente autorizada, em acções 
de formação contínua que incidam sobre conteúdos de na-
tureza científico -didáctica com ligação à matéria curricular 
leccionada, bem como as relacionadas com as necessida-
des de funcionamento da escola definidas no respectivo 
projecto educativo ou plano de actividades;

e) A substituição de outros docentes do mesmo agrupa-
mento de escolas ou escola não agrupada na situação de 
ausência de curta duração, nos termos do n.º 5;

f) A realização de estudos e de trabalhos de investiga-
ção que entre outros objectivos visem contribuir para a 
promoção do sucesso escolar e educativo;

g) A assessoria técnico -pedagógica de órgãos de admi-
nistração e gestão da escola ou agrupamento;

h) O acompanhamento e apoio aos docentes em período 
probatório;

i) O desempenho de outros cargos de coordenação pe-
dagógica;

j) O acompanhamento e a supervisão das actividades 
de enriquecimento e complemento curricular;

l) A orientação e o acompanhamento dos alunos nos 
diferentes espaços escolares;

m) O apoio individual a alunos com dificuldades de 
aprendizagem;

n) A produção de materiais pedagógicos.

4 — A distribuição de serviço docente a que se refere 
o número anterior é determinada pelo órgão de direcção 
executiva, ouvido o conselho pedagógico e as estruturas 
de coordenação intermédias, de forma a:

a) Assegurar que as necessidades de acompanhamento 
pedagógico e disciplinar dos alunos são satisfeitas;

b) Permitir a realização de actividades educativas que se 
mostrem necessárias à plena ocupação dos alunos durante 
o período de permanência no estabelecimento escolar.

5 — Para os efeitos do disposto na alínea e) do n.º 3, 
considera -se ausência de curta duração a que não for supe-
rior a 5 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 e no ensino secundário.

6 — O docente incumbido de realizar as actividades 
referidas na alínea e) do n.º 3 deve ser avisado, pelo menos, 
no dia anterior ao início das mesmas.

7 — A substituição prevista na alínea e) do n.º 3 tem 
lugar nos seguintes termos:

a) Preferencialmente, mediante permuta da actividade 
lectiva programada entre os docentes da mesma turma ou 
entre docentes legalmente habilitados para a leccionação 
da disciplina, no âmbito do departamento curricular ou do 
conselho de docentes;

b) Mediante leccionação da aula correspondente por 
um docente do quadro com formação adequada e compo-
nente lectiva incompleta, de acordo com o planeamento 
diário elaborado pelo docente titular de turma ou disciplina;

c) Através da organização de actividades de enrique-
cimento e complemento curricular que possibilitem a 
ocupação educativa dos alunos, quando não for possível 
assegurar as actividades curriculares nas condições pre-
vistas nas alíneas anteriores.

Artigo 83.º
Serviço docente extraordinário

1 — Considera -se serviço docente extraordinário aquele 
que, por determinação do órgão de administração e gestão 
do estabelecimento de educação ou de ensino, for pres-
tado além do número de horas das componentes lectiva e 
não lectiva registadas no horário semanal de trabalho do 
docente.

2 — (Revogado.)
3 — O docente não pode recusar -se ao cumprimento 

do serviço extraordinário que lhe for distribuído resultante 
de situações ocorridas no decurso do ano lectivo, podendo 
no entanto solicitar dispensa da respectiva prestação por 
motivos atendíveis.

4 — O serviço docente extraordinário não pode ex-
ceder cinco horas por semana, salvo casos excepcionais 
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devidamente fundamentados e autorizados pelo director 
regional.

5 — (Revogado.)
6 — O cálculo do valor da hora lectiva extraordinária 

tem por base a duração da componente lectiva do docente, 
nos termos previstos no artigo 77.º do presente Estatuto.

7 — Não deve ser distribuído serviço docente extraordi-
nário aos docentes que se encontrem ao abrigo do Estatuto 
do Trabalhador -Estudante e apoio a filhos deficientes, e 
ainda àqueles que beneficiem de redução ou dispensa total 
da componente lectiva nos termos do artigo 79.º, salvo nas 
situações em que tal se manifeste necessário para completar 
o horário semanal do docente em função da carga horária 
da disciplina que ministra.

Artigo 84.º
Serviço docente nocturno

1 — Considera -se serviço docente nocturno o que esti-
ver fixado no regime geral da função pública.

2 — Para efeitos de cumprimento da componente lec-
tiva, as horas de serviço docente nocturno são bonificadas 
com o factor 1,5, arredondado por defeito.

Artigo 85.º
Tempo parcial

Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 79.º, o pes-
soal docente dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do en-
sino secundário pode exercer funções em regime de tempo 
parcial, nos termos previstos para os demais funcionários 
e agentes da Administração Pública.

SUBCAPÍTULO III

Férias, faltas e licenças

Artigo 86.º
Regime geral

1 — Ao pessoal docente aplica -se a legislação geral em 
vigor na função pública em matéria de férias, faltas e licen-
ças, com as adaptações constantes das secções seguintes.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, 
entende -se por:

a) Serviço — os agrupamentos de escola ou as escolas 
não agrupadas;

b) Dirigente e dirigente máximo — o órgão de direcção 
executiva da escola ou do agrupamento de escolas.

3 — As autorizações previstas na legislação geral sobre 
a matéria regulada no presente subcapítulo podem ser 
concedidas desde que salvaguardada a possibilidade de 
substituição dos docentes.

SECÇÃO I

Férias

Artigo 87.º
Direito a férias

1 — O pessoal docente tem direito em cada ano ao 
período de férias estabelecido na lei geral.

2 — O pessoal docente contratado em efectividade de 
serviço à data em que termina o ano lectivo e com menos 
de um ano de docência tem direito ao gozo de um período 
de férias igual ao produto do número inteiro correspondente 
a dois dias e meio por mês completo de serviço prestado 
até 31 de Agosto pelo coeficiente 0,833, arredondado para 
a unidade imediatamente superior.

3 — Para efeitos do disposto no número anterior, 
considera -se como mês completo de serviço o período de 
duração superior a 15 dias.

Artigo 88.º
Período de férias

1 — As férias do pessoal docente em exercício de fun-
ções são gozadas entre o termo de um ano lectivo e o início 
do ano lectivo seguinte.

2 — As férias podem ser gozadas num único período ou 
em dois interpolados, um dos quais com a duração mínima 
de oito dias úteis consecutivos.

3 — O período ou períodos de férias são marcados tendo 
em consideração os interesses dos docentes e a conveniên-
cia da escola, sem prejuízo de em todos os casos ser asse-
gurado o funcionamento dos estabelecimentos de educação 
ou de ensino.

4 — Não se verificando acordo, as férias serão marcadas 
pelo órgão de administração e gestão do estabelecimento 
de educação ou de ensino, nos termos previstos no n.º 1.

Artigo 89.º
Acumulação de férias

As férias respeitantes a determinado ano podem, por 
conveniência de serviço ou por interesse do docente, ser 
gozadas no ano civil imediato, em acumulação com as ven-
cidas neste, até ao limite de 30 dias úteis, salvaguardados 
os interesses do estabelecimento de educação ou de ensino 
e mediante acordo do respectivo órgão de administração 
e gestão.

Artigo 90.º
Interrupção do gozo de férias

Durante o gozo do período de férias, o pessoal docente 
não deve ser convocado para a realização de quaisquer 
tarefas.

SECÇÃO II

Interrupção da actividade lectiva

Artigo 91.º
Interrupção da actividade

1 — Durante os períodos de interrupção da actividade 
lectiva, a distribuição do serviço docente para cumprimento 
das necessárias tarefas de natureza pedagógica ou organi-
zacional, designadamente as de avaliação e planeamento, 
consta de um plano elaborado pelo órgão de direcção exe-
cutiva do estabelecimento de educação ou de ensino do 
qual deve ser dado prévio conhecimento aos docentes.

2 — Na elaboração do plano referido no número anterior 
deve ser tido em conta que os períodos de interrupção da 
actividade lectiva podem ainda ser utilizados pelos do-
centes para a frequência de acções de formação e para a 
componente não lectiva de trabalho individual.
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Artigo 92.º
Comparência na escola

(Revogado.)

Artigo 93.º
Duração dos períodos de interrupção

(Revogado.)

SECÇÃO III

Faltas

Artigo 94.º
Conceito de falta

1 — Falta é a ausência do docente durante a totalidade 
ou parte do período diário de presença obrigatória no es-
tabelecimento de educação ou de ensino, no desempenho 
de actividade das componentes lectiva e não lectiva, ou em 
local a que deva deslocar -se no exercício de tais funções.

2 — As faltas dadas a tempos registados no horário 
individual do docente são referenciadas a:

a) Períodos de uma hora, tratando -se de docentes da 
educação pré -escolar e do 1.º ciclo do ensino básico;

b) Períodos de quarenta e cinco minutos, tratando -se de 
docentes dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino 
secundário.

3 — A ausência do docente a um dos tempos de uma 
aula de 90 minutos de duração é registada nos termos da 
alínea b) do número anterior.

4 — (Revogado.)
5 — É considerado um dia de falta a ausência a um 

número de horas igual ao quociente da divisão por cinco 
do número de horas de serviço docente que deva ser obri-
gatoriamente registado no horário semanal do docente.

6 — É ainda considerada falta a um dia:
a) A ausência do docente a serviço de exames;
b) A ausência do docente a reuniões que visem a ava-

liação sumativa de alunos.

7 — A ausência a outras reuniões de natureza pedagó-
gica convocadas nos termos da lei é considerada falta do 
docente a dois tempos lectivos.

8 — As faltas por períodos inferiores a um dia são adi-
cionadas no decurso do ano escolar para efeitos do disposto 
no n.º 5.

9 — As faltas a serviço de exames, bem como a reu-
niões que visem a avaliação sumativa de alunos, apenas 
podem ser justificadas por casamento, por maternidade e 
paternidade, por nascimento, por falecimento de familiar, 
por doença, por doença prolongada, por acidente em ser-
viço, por isolamento profiláctico e para cumprimento de 
obrigações legais, tal como regulado na lei.

10 — A falta ao serviço lectivo que dependa de autori-
zação apenas pode ser permitida quando o docente tenha 
apresentado à direcção executiva da escola o plano da aula 
a que pretende faltar.

Artigo 95.º
Faltas a exames e reuniões

(Revogado.)

Artigo 96.º
Faltas justificadas

(Revogado.)

Artigo 97.º
Rastreio das condições de saúde

(Revogado.)

Artigo 98.º
Justificação e verificação domiciliária da doença

(Revogado.)

Artigo 99.º
Regresso ao serviço no decurso do ano escolar

1 — O docente que, tendo passado à situação de licença 
sem vencimento de longa duração na sequência de doença, 
regresse ao serviço no decurso do ano escolar permanecerá 
no quadro a que pertence em funções de apoio até ao início 
do ano escolar seguinte.

2 — O regresso ao serviço nos termos do número ante-
rior depende de parecer favorável da junta médica.

Artigo 100.º
Junta médica

1 — Sem prejuízo das competências reconhecidas por 
lei à junta médica da Caixa Geral de Aposentações, a re-
ferência à junta médica prevista na lei geral e no presente 
diploma considera -se feita às juntas médicas das direcções 
regionais de educação.

2 — Há ainda lugar a intervenção da junta médica da 
direcção regional de educação nas situações de licença 
por gravidez de risco clínico prevista no Código do Tra-
balho.

Artigo 101.º
Condição de trabalhador -estudante

1 — É trabalhador -estudante para efeitos do presente 
Estatuto o docente que frequente instituição de ensino 
superior tendo em vista a obtenção de grau académico 
ou de pós -graduação e desde que esta se destine ao seu 
desenvolvimento profissional na docência.

2 — Aos docentes abrangidos pelo Estatuto do Tra-
balhador -Estudante pode ser distribuído serviço lectivo 
extraordinário no início do ano escolar, sendo obrigatório 
o respectivo cumprimento, excepto nos dias em que be-
neficiem das dispensas ou faltas previstas na legislação 
sobre trabalhadores -estudantes.

3 — Na organização dos horários, o órgão competente 
deve, sempre que possível, definir um horário de traba-
lho que possibilite ao docente a frequência das aulas dos 
cursos referidos no n.º 1 e a inerente deslocação para os 
respectivos estabelecimentos de ensino.

Artigo 102.º
Faltas por conta do período de férias

1 — O docente pode faltar um dia útil por mês, por 
conta do período de férias, até ao limite de sete dias úteis 
por ano.
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2 — As faltas previstas no presente artigo quando da-
das por docente em período probatório apenas podem ser 
descontadas nas férias do próprio ano.

3 — O docente que pretenda faltar ao abrigo do dis-
posto no presente artigo deve solicitar, com a antecedência 
mínima de três dias úteis, autorização escrita ao órgão 
de direcção executiva do respectivo estabelecimento de 
educação ou de ensino, ou se tal não for comprovadamente 
possível, no próprio dia, por participação oral, que deve 
ser reduzida a escrito no dia em que o docente regresse 
ao serviço.

4 — As faltas a tempos lectivos por conta do período 
de férias são computadas nos termos previstos do n.º 5 do 
artigo 94.º, até ao limite de quatro dias, a partir do qual 
são consideradas faltas a um dia.

Artigo 103.º
Prestação efectiva de serviço

Para efeitos de aplicação do disposto no presente Es-
tatuto, consideram -se ausências equiparadas a prestação 
efectiva de serviço, para além das consagradas em legis-
lação própria, ainda as seguintes:

a) Assistência a filhos menores;
b) Doença;
c) Doença prolongada;
d) Prestação de provas de avaliação por trabalhador-

-estudante abrangido pelo n.º 1 do artigo 101.º;
e) Licença sabática e equiparação a bolseiro;
f) Dispensas para formação nos termos do artigo 109.º;
g) Exercício do direito à greve;
h) Prestação de provas de concurso.

Artigo 104.º
Bonificação da assiduidade

(Revogado.)

SECÇÃO IV

Licenças

Artigo 105.º
Licença sem vencimento até 90 dias

1 — O docente provido definitivamente num lugar dos 
quadros com, pelo menos, três anos de serviço docente 
efectivo pode requerer em cada ano civil licença sem ven-
cimento até 90 dias, a gozar seguidamente.

2 — A licença sem vencimento é autorizada por perío-
dos de 30, 60 ou 90 dias.

3 — O gozo de licença sem vencimento até 90 dias 
impede que seja requerida nova licença da mesma natureza 
no prazo de três anos.

4 — O docente a quem a licença tenha sido concedida só 
pode regressar ao serviço após o gozo integral daquela.

Artigo 106.º
Licença sem vencimento por um ano

1 — O gozo de licença sem vencimento por um ano 
pelo pessoal docente é obrigatoriamente coincidente com 
o início e o termo do ano escolar.

2 — O período de tempo de licença é contado para 
efeitos de aposentação, sobrevivência e fruição dos bene-

fícios da ADSE se o docente mantiver os correspondentes 
descontos com base na remuneração auferida à data da 
sua concessão.

Artigo 107.º
Licença sem vencimento de longa duração

1 — O docente provido definitivamente num lugar dos 
quadros com, pelo menos, cinco anos de serviço docente 
efectivo pode requerer licença sem vencimento de longa 
duração.

2 — O início e o termo da licença sem vencimento de 
longa duração são obrigatoriamente coincidentes com as 
datas de início e de termo do ano escolar.

3 — O docente em gozo de licença sem vencimento 
de longa duração pode requerer, nos termos do número 
anterior, o regresso ao quadro de origem, numa das vagas 
existentes no respectivo grupo de docência ou na primeira 
que venha a ocorrer no quadro a que pertence.

4 — Para efeitos de regresso ao quadro de origem, o 
docente deve apresentar o respectivo requerimento até ao 
final do mês de Setembro do ano lectivo anterior àquele 
em que pretende regressar.

5 — O disposto nos números anteriores não prejudica 
a possibilidade de o docente se apresentar a concurso para 
colocação num lugar dos quadros, quando não existir vaga 
no quadro de origem.

6 — No caso de o docente não obter colocação por 
concurso em lugar do quadro mantém -se na situação de 
licença sem vencimento de longa duração, com os direitos 
previstos nos números anteriores.

Artigo 108.º
Licença sabática

1 — Ao docente nomeado definitivamente em lugar do 
quadro, com avaliação do desempenho igual ou superior 
a Bom e, pelo menos, oito anos de tempo de serviço inin-
terrupto no exercício efectivo de funções docentes, pode 
ser concedida licença sabática, pelo período de um ano 
escolar, nas condições a fixar por portaria do membro do 
Governo responsável pela área da educação.

2 — A licença sabática corresponde à dispensa da ac-
tividade docente, destinando -se à formação contínua, à 
frequência de cursos especializados ou à realização de 
investigação aplicada que sejam incompatíveis com a ma-
nutenção de desempenho de serviço docente.

SECÇÃO V

Dispensas

Artigo 109.º
Dispensas para formação

1 — Ao pessoal docente podem ser concedidas dispen-
sas de serviço docente para participação em actividades de 
formação destinadas à respectiva actualização, nas condi-
ções a regulamentar por portaria do membro do Governo 
responsável pela área da educação, com as especialidades 
previstas nos números seguintes.

2 — As dispensas para formação da iniciativa de ser-
viços centrais, regionais ou do agrupamento de escolas 
ou escola não agrupada a que o docente pertence são con-
cedidas preferencialmente na componente não lectiva do 
horário do docente.
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3 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a 
formação de iniciativa do docente é autorizada durante os 
períodos de interrupção da actividade lectiva.

4 — Quando for comprovadamente inviável ou insufi-
ciente a utilização das interrupções lectivas, a formação 
a que se refere o número anterior pode ser realizada nos 
períodos destinados ao exercício da componente não lec-
tiva nas seguintes condições:

a) Tratando -se de educadores de infância;
b) Nos restantes casos, até ao limite de dez horas por 

ano escolar.

5 — A dispensa a que se refere o presente artigo não 
pode exceder, por ano escolar, cinco dias úteis seguidos 
ou oito interpolados.

SECÇÃO VI

Equiparação a bolseiro

Artigo 110.º
Equiparação a bolseiro

1 — A concessão da equiparação a bolseiro ao pes-
soal docente rege -se pelo disposto nos Decretos -Leis 
n.os 272/88, de 3 de Agosto, e 282/89, de 23 de Agosto, 
com as especialidades constantes de portaria do membro 
do Governo responsável pela área da educação.

2 — O período máximo pelo qual for concedida a equi-
paração a bolseiro, incluindo a autorizada a tempo parcial, é 
deduzido em 50 % na redução de tempo de serviço prevista 
no artigo 54.º

3 — A concessão de equiparação a bolseiro não pode 
anteceder ou suceder à licença sabática sem que decorra 
um período mínimo de dois anos escolares de inter-
valo.

4 — O docente que tiver beneficiado do estatuto de 
equiparado a bolseiro é obrigado a prestar a sua activi-
dade efectiva no Ministério da Educação e Ciência pelo 
número de anos correspondente à totalidade do período de 
equiparação que lhe tiver sido concedido.

5 — O não cumprimento do estabelecido no número 
anterior retira a possibilidade de concessão de nova equi-
paração e obriga à reposição de todos os vencimentos 
percebidos pelo docente durante o período em que bene-
ficiou desta condição.

SECÇÃO VII

Acumulação

Artigo 111.º
Acumulações

1 — Aos docentes integrados na carreira pode ser auto-
rizada a acumulação do exercício de funções docentes em 
estabelecimentos de educação ou de ensino com:

a) Actividades de carácter ocasional que possam ser 
consideradas como complemento da actividade docente;

b) O exercício de funções docentes ou de formação em 
outros estabelecimentos de educação ou de ensino.

2 — Consideram -se impossibilitados de acumular outras 
funções os docentes que se encontrem em qualquer das 
seguintes situações:

a) Em período probatório;
b) Nas situações a que se refere o n.º 3 do artigo 48.º;
c) Em situação de licença sabática ou de equiparação 

a bolseiro.

3 — O regime de acumulação a que se referem os nú-
meros anteriores é igualmente aplicável aos docentes em 
regime de contrato e horário completo.

4 — Por portaria conjunta dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas da educação e da Administração 
Pública são fixados os termos e as condições em que é 
permitida a acumulação referida nos números anteriores.

CAPÍTULO XI

Regime disciplinar

Artigo 112.º
Princípio geral

Ao pessoal docente é aplicável o Estatuto Disciplinar 
dos Funcionários e Agentes da Administração Central, 
Regional e Local, com as adaptações que a seguir se pre-
vêem.

Artigo 113.º
Responsabilidade disciplinar

1 — Os docentes são disciplinarmente responsáveis pe-
rante o órgão de administração e gestão do estabelecimento 
de educação ou de ensino onde prestam funções.

2 — Os membros do órgão de administração e gestão 
dos estabelecimentos de educação ou de ensino são disci-
plinarmente responsáveis perante o competente director 
regional de educação.

Artigo 114.º
Infracção disciplinar

Constitui infracção disciplinar a violação, ainda que 
meramente culposa, de algum dos deveres gerais ou es-
pecíficos que incumbem ao pessoal docente.

Artigo 115.º
Processo disciplinar

1 — A instauração de processo disciplinar é da compe-
tência do órgão de administração e gestão do estabeleci-
mento de educação ou de ensino.

2 — Sendo o arguido membro do órgão de administra-
ção e gestão do estabelecimento de educação ou de en-
sino, a competência cabe ao director regional de educação.

3 — A instauração de processo disciplinar em conse-
quência de acções inspectivas da Inspecção -Geral da Edu-
cação é da competência do inspector -geral da Educação, 
com possibilidade de delegação nos termos gerais.

4 — A nomeação do instrutor é da competência da enti-
dade que mandar instaurar o processo disciplinar, nos ter-
mos do artigo 51.º do Estatuto Disciplinar dos Funcionários 
e Agentes da Administração Central, Regional e Local.

5 — A instauração do processo disciplinar, nos termos 
do n.º 1, é comunicada imediatamente à respectiva dele-
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gação regional da Inspecção -Geral da Educação, à qual 
pode ser solicitado o apoio técnico -jurídico considerado 
necessário.

6 — Excepcionalmente, pode a entidade que mandar 
instaurar processo disciplinar solicitar à respectiva delega-
ção regional da Inspecção -Geral da Educação, a nomeação 
do instrutor, com fundamento na manifesta impossibilidade 
da sua nomeação.

7 — A suspensão preventiva é proposta pelo órgão de 
administração e gestão da escola ou pelo instrutor do pro-
cesso e decidida pelo director regional de educação ou pelo 
Ministro da Educação e Ciência, conforme o arguido seja 
docente ou membro do órgão de administração e gestão 
do estabelecimento de educação ou de ensino.

8 — O prazo previsto no n.º 1 do artigo 54.º do Estatuto 
Disciplinar, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 24/84, de 16 de 
Janeiro, pode ser prorrogado até ao final do ano lectivo, sob 
proposta da entidade competente para instaurar o processo 
disciplinar e com os fundamentos previstos na lei.

Artigo 116.º
Aplicação das penas

1 — A aplicação da pena de repreensão escrita é da 
competência do órgão de administração e gestão do esta-
belecimento de educação ou de ensino.

2 — A aplicação das penas de multa, suspensão e inac-
tividade é da competência dos directores regionais de edu-
cação.

3 — A aplicação das penas expulsivas é da competência 
do Ministro da Educação e Ciência.

Artigo 117.º
Aplicação de penas aos contratados

1 — A aplicação de pena disciplinar de suspensão a 
docentes não pertencentes aos quadros determina a não 
renovação do contrato, podendo implicar a imediata ces-
sação do contrato se o período de afastamento da função 
docente for igual ou superior ao período durante o qual, 
no âmbito desse contrato, prestou funções.

2 — A aplicação de penas disciplinares expulsivas a 
docentes não pertencentes aos quadros determina a in-
compatibilidade para o exercício de funções docentes nos 
estabelecimentos de educação ou de ensino públicos.

CAPÍTULO XII

Limite de idade e aposentação

Artigo 118.º
Limite de idade

(Revogado.)
Artigo 119.º
Aposentação

São aplicáveis ao pessoal docente os Estatutos da Apo-
sentação e das Pensões de Sobrevivência dos Funcionários 
e Agentes da Administração Pública.

Artigo 120.º
Regime especial

(Revogado.)

Artigo 121.º
Momento da aposentação

(Revogado.)

CAPÍTULO XIII

Disposições transitórias e finais

SUBCAPÍTULO I

Disposições transitórias

Artigo 122.º
Profissionalização em exercício

(Revogado.)

Artigo 123.º
Concursos

(Revogado.)

Artigo 124.º
Quadros

(Revogado.)
Artigo 125.º

Outras funções educativas

(Revogado.)
Artigo 126.º

Horário de trabalho

(Revogado.)

Artigo 127.º
Situações excepcionais

(Revogado.)
Artigo 128.º

Dispensa de apresentação de trabalho de natureza educacional

(Revogado.)

SUBCAPÍTULO II

Disposições finais

Artigo 129.º
Educadores de infância e professores do ensino primário

1 — As disposições constantes do presente Estatuto, 
bem como os efeitos delas decorrentes, previstas para os 
docentes profissionalizados com bacharelato são igual-
mente aplicáveis a todos os educadores de infância e 
professores do ensino primário em exercício de funções.

2 — Aos actuais educadores de infância e professores 
do ensino primário portadores de habilitação profissional e 
de habilitação académica que ao tempo em que foi obtida 
fosse considerada como suficiente para o acesso ao ensino 
superior concedida equivalência ao bacharelato para efeitos 
de candidatura a prosseguimento de estudos.
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Artigo 130.º
Avaliação do desempenho

(Revogado.)

Artigo 131.º
Docentes titulares de habilitação para a docência

(Revogado.)

Artigo 132.º
Contagem do tempo de serviço

1 — Sem prejuízo do disposto nos n.os 3 e 4, a contagem 
do tempo de serviço do pessoal docente, incluindo o pres-
tado em regime de tempo parcial, considerado para efeitos 
de antiguidade, obedece às regras gerais aplicáveis aos 
restantes funcionários e agentes da Administração Pública.

2 — (Revogado.)
3 — A contagem do tempo de serviço para efeitos de 

progressão na carreira docente obedece ainda ao disposto 
nos artigos 37.º, 38.º, 39.º, 48.º e 54.º

4 — A contagem do tempo de serviço do pessoal do-
cente é feita por ano escolar.

Artigo 133.º
Docentes dos ensinos particular e cooperativo

1 — O ingresso na carreira dos docentes oriundos do 
ensino particular e cooperativo efectua -se para o escalão 
que lhe competiria caso tivessem ingressado nas escolas da 
rede pública, desde que verificados os requisitos de tempo 
de serviço nos termos do presente Estatuto, em termos a 
definir por portaria do membro do Governo responsável 
pela área da educação.

2 — O período probatório realizado no ensino parti-
cular e cooperativo é válido para efeitos de provimento 
definitivo na carreira docente quando realizado mediante 
acreditação do Ministério da Educação e Ciência, nos 
termos e condições a definir por portaria do membro do 
Governo responsável pela área da educação.

Artigo 134.º
Conselho científico para avaliação de professores

1 — É criado, na dependência directa do membro do 
Governo responsável pela área da educação, o conselho 
científico para a avaliação de professores com a missão 
de implementar e assegurar o acompanhamento e moni-
torização do novo regime de avaliação do desempenho 
do pessoal docente da educação pré -escolar e dos ensinos 
básico e secundário.

2 — O presidente do conselho científico para a ava-
liação de professores é equiparado a cargo de direcção 
superior de 1.º grau.

3 — A composição e modo de funcionamento do con-
selho são definidos por decreto regulamentar.

Artigo 135.º
Direito subsidiário

Em tudo o que não esteja especialmente regulado e 
não contrarie o disposto no presente Estatuto e respectiva 
legislação complementar, são aplicáveis, com as devidas 
adaptações, as disposições constantes da legislação geral 
da Função Pública.

Artigo 136.º
Manutenção de situações de mobilidade

(Revogado.)

Artigo 137.º
Mobilidade

(Revogado.)

Artigo 138.º
Horário de trabalho

(Revogado.)

Artigo 139.º
Conversão total ou parcial da componente lectiva

(Revogado.)

Artigo 140.º
Aposentação no período de condicionamento

(Revogado.)

Artigo 141.º

(Nota. — Apesar de não expressamente revogado pelo 
Decreto -Lei n.º 1/98, de 1 Janeiro, este artigo não consta 
da republicação efectuada com a publicação daquele di-
ploma.)

Artigo 142.º
Tempo de serviço

(Renumerado pelo Decreto -Lei n.º 1/98, de 1 de Janeiro.)

Artigo 143.º
Educadores de infância e professores do ensino primário

(Renumerado pelo Decreto -Lei n.º 1/98, de 1 de Janeiro.)

Artigo 144.º
Período probatório dos docentes contratados

(Revogado.)

Artigo 145.º
Avaliação do desempenho dos docentes contratados

(Revogado.)

Artigo 146.º
Docentes titulares de habilitação para a docência

(Revogado.)

Artigo 147.º
Contagem do tempo de serviço

(Revogado.)

Artigo 148.º
Reduções da componente lectiva

(Revogado.)

Artigo 149.º
Bonificação da assiduidade

(Revogado.)
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Artigo 150.º
Docentes do ensino particular e cooperativo

(Renumerado pelo Decreto -Lei n.º 1/98, de 1 de Janeiro.)

Artigo 151.º
Revisão

(Revogado.)

ANEXO

Tabela a que se referem o n.º 4 do artigo 34.º 
e o n.º 1 do artigo 59.º do Estatuto 

Escalões

1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º 8.º 9.º 10.º

Índices 167 188 205 218 235 245 272 299 340 370

 Decreto Regulamentar n.º 26/2012
de 21 de fevereiro

Com a presente regulamentação procede -se ao desenvol-
vimento dos princípios que presidiram ao estabelecimento 
de um novo regime de avaliação do desempenho docente 
instituído na 11.ª alteração ao Estatuto da Carreira dos 
Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos 
Básico e Secundário.

A experiência colhida com modelos de avaliação do 
desempenho docente anteriores demonstrou a necessidade 
de garantir um modelo de avaliação que vise simplificar o 
processo e promova um regime exigente, rigoroso, onde 
se valorize a actividade lectiva e se criem condições para 
que as escolas e os docentes recentrem o essencial da sua 
actividade: o ensino e a aprendizagem. Tem -se em vista 
uma avaliação do desempenho com procedimentos sim-
ples, com um mínimo de componentes e de indicadores 
e com processos de trabalho centrados na sua utilidade e 
no desenvolvimento profissional.

Tendo a preocupação de que todos os professores par-
ticipem no processo sem prejudicar o seu trabalho com 
os alunos, promovem -se ciclos de avaliação mais longos, 
coincidindo com a duração dos escalões da carreira, per-
mitindo uma maior tranquilidade na vida das escolas.

Potencia -se, igualmente, a dimensão formativa da ava-
liação e minimizam -se conflitos entre avaliadores e avalia-
dos, regulando uma avaliação com uma natureza externa 
para os docentes em período probatório, no 2.º e 4.º esca-
lões da carreira ou sempre que requeiram a atribuição da 
menção de Excelente, sendo que nos restantes escalões a 
avaliação tem uma natureza interna.

A avaliação externa é centrada na observação de aulas 
e no acompanhamento da prática pedagógica e científica 
do docente. Para este efeito, é constituída uma bolsa de 
avaliadores, formada por docentes de todos os grupos de 
recrutamento.

A avaliação das dimensões em que assenta o desem-
penho da actividade docente — «científico -pedagógica», 
«participação na vida da escola e relação com a comuni-
dade educativa» e «formação contínua e desenvolvimento 
profissional» — realiza -se com recurso à auto -avaliação 
efectuada por cada docente, tendo como referência os 

parâmetros aprovados pelo conselho pedagógico, no caso 
da avaliação interna, ou nos estabelecidos a nível nacional, 
no caso da avaliação externa.

O presente diploma estabelece, ainda, a composição 
da secção de avaliação de desempenho docente do conse-
lho pedagógico, bem como as competências dos diversos 
órgãos e intervenientes no procedimento da avaliação de 
desempenho, nos termos previstos no Estatuto da Carreira 
dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos 
Básico e Secundário.

Consagra -se, ainda, um regime especial de avaliação 
para os docentes posicionados no 8.º, 9.º e 10.º escalões da 
carreira docente, ou que exerçam as funções de subdirector, 
adjunto, assessor de direcção, coordenador de departa-
mento curricular e o avaliador por este designado.

Por último, estabelecem -se regras de modo que os do-
centes não sejam prejudicados, para efeitos de progressão 
na carreira, pelo resultado das avaliações obtidas nos ter-
mos de modelos de avaliação do desempenho precedentes.

Foram observados os procedimentos decorrentes da Lei 
n.º 23/98, de 26 de Maio, alterada pela Lei n.º 59/2008, 
de 11 de Setembro.

Assim:
Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 40.º do Es-

tatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Pro-
fessores dos Ensinos Básico e Secundário, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 139 -A/90, de 28 de Abril, alterado pelos 
Decretos -Leis n.os 105/97, de 29 de Abril, 1/98, de 2 de 
Janeiro, 35/2003, de 27 de Fevereiro, 121/2005, de 26 de 
Julho, 229/2005, de 29 de Dezembro, 224/2006, de 13 
de Novembro, 15/2007, de 19 de Janeiro, 35/2007, de 15 
de Fevereiro, 270/2009, de 30 de Setembro, 75/2010, de 
23 de Junho, e 41/2012, de 21 de fevereiro, e nos termos 
da alínea c) do artigo 199.º da Constituição, o Governo 
decreta o seguinte:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Objecto

O presente diploma regulamenta o sistema de avalia-
ção do desempenho do pessoal docente estabelecido no 
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, alterado 
pelos Decretos -Leis n.os 105/97, de 29 de Abril, 1/98, de 
2 de Janeiro, 35/2003, de 27 de Fevereiro, 121/2005, de 
26 de Julho, 229/2005, de 29 de Dezembro, 224/2006, de 
13 de Novembro, 15/2007, de 19 de Janeiro, 35/2007, de 
15 de Fevereiro, 270/2009, de 30 de Setembro, 75/2010, 
de 23 de Junho, e 41/2012, de 21 de fevereiro, adiante 
abreviadamente designado por ECD.

Artigo 2.º
Âmbito

O disposto no presente diploma aplica -se aos docentes 
integrados na carreira, aos docentes em período probatório 
e aos docentes em regime de contrato de trabalho a termo 
resolutivo, adiante designado contrato a termo, nos termos 
legalmente estabelecidos.
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município de Santiago do Cacém, com a área de 408 ha, 
perfazendo a área total de 1668 ha, conforme planta anexa 
à presente portaria e que dela faz parte integrante.

2.º A zona de caça concessionada pela presente portaria 
produz efeitos relativamente a terceiros com a instalação 
da respectiva sinalização.

Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural 
e das Pescas, Ascenso Luís Seixas Simões, Secretário de 
Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas, em 14 
de Abril de 2008. 

  

 Portaria n.º 309/2008
de 22 de Abril

Com fundamento no disposto na alínea a) do artigo 
40.º do Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de Agosto, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 201/2005, 
de 24 de Novembro;

Ouvido o Conselho Cinegético Municipal de Arraio-
los:

Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas, o seguinte:

1.º Pela presente portaria é concessionada, pelo período 
de seis anos renovável automaticamente por um único e 
igual período, à Associação de Caça e Pesca da Raimunda 
e anexas, com o número de identificação fiscal 508017319 
e sede no Monte da Raimunda, Igrejinha, 7040-306 Ar-
raiolos, a zona de caça associativa da Chamboa (processo 
n.º 4848-DGRF), englobando vários prédios rústicos, sitos 
na freguesia de Igrejinha, município de Arraiolos, com a 
área de 147 ha, conforme planta anexa à presente portaria 
e que dela faz parte integrante.

2.º A zona de caça concessionada pela presente portaria 
produz efeitos relativamente a terceiros com a instalação 
da respectiva sinalização.

Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural 
e das Pescas, Ascenso Luís Seixas Simões, Secretário de 
Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas, em 14 
de Abril de 2008. 

  

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Decreto-Lei n.º 75/2008
de 22 de Abril

As escolas são estabelecimentos aos quais está confiada 
uma missão de serviço público, que consiste em dotar 
todos e cada um dos cidadãos das competências e conhe-
cimentos que lhes permitam explorar plenamente as suas 
capacidades, integrar -se activamente na sociedade e dar um 
contributo para a vida económica, social e cultural do País. 
É para responder a essa missão em condições de qualidade 
e equidade, da forma mais eficaz e eficiente possível, que 
deve organizar -se a governação das escolas.

O programa do XVII Governo Constitucional iden-
tificou a necessidade de revisão do regime jurídico da 
autonomia, administração e gestão das escolas no sentido 
do reforço da participação das famílias e comunidades na 
direcção estratégica dos estabelecimentos de ensino e no 
favorecimento da constituição de lideranças fortes.

Entendeu o Governo, no exercício das suas funções, 
que, antes mesmo de proceder a essa revisão, era possível, 
dentro do quadro legal existente, reforçar a autonomia e 
a capacidade de intervenção dos órgãos de direcção das 
escolas para reforçar a eficácia da execução das medidas 
de política educativa e da prestação do serviço público de 
educação. Nesse sentido, o Ministério da Educação esta-
beleceu a prática de reunir regularmente com os conselhos 
executivos, delegou neles competências da administração 
educativa, atribuiu -lhes funções na contratação e na ava-
liação de desempenho do pessoal docente. Do mesmo 
modo, promoveu a celebração de contratos de autonomia, 
na sequência de um procedimento de avaliação externa 
das escolas, e instituiu um órgão de carácter consultivo 
para assegurar a sua representação junto do Ministério da 
Educação, o Conselho das Escolas.

O Governo promoveu ainda a alteração do Estatuto da 
Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos 
Ensinos Básico e Secundário, no sentido de dotar cada es-
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tabelecimento de ensino público de um corpo de docentes 
reconhecido, com mais experiência, mais autoridade e mais 
formação, que assegure em permanência funções de maior 
responsabilidade. A estruturação da carreira, com a criação 
da categoria de professor titular, à qual são reservadas as 
actividades de coordenação e supervisão, constituiu um 
importante contributo para a capacidade de organização 
das escolas em função da missão de serviço público que 
lhes está confiada.

O prosseguimento deste caminho exige, agora, a pas-
sagem a outro patamar, que implica a introdução de alte-
rações ao regime jurídico de autonomia, administração e 
gestão escolar, de acordo com as necessidades identificadas 
e os objectivos definidos no programa do Governo.

Em primeiro lugar, trata -se de reforçar a participação 
das famílias e comunidades na direcção estratégica dos 
estabelecimentos de ensino. É indispensável promover 
a abertura das escolas ao exterior e a sua integração nas 
comunidades locais. Para tanto, torna -se necessário asse-
gurar não apenas os direitos de participação dos agentes do 
processo educativo, designadamente do pessoal docente, 
mas também a efectiva capacidade de intervenção de todos 
os que mantêm um interesse legítimo na actividade e na 
vida de cada escola. Uma tal intervenção constitui também 
um primeiro nível, mais directo e imediato, de prestação 
de contas da escola relativamente àqueles que serve.

Este objectivo é concretizado, no presente decreto -lei, 
através da instituição de um órgão de direcção estratégica 
em que têm representação o pessoal docente e não docente, 
os pais e encarregados de educação (e também os alunos, 
no caso dos adultos e do ensino secundário), as autarquias 
e a comunidade local, nomeadamente representantes de 
instituições, organizações e actividades económicas, so-
ciais, culturais e científicas.

A este órgão colegial de direcção — designado conselho 
geral — cabe a aprovação das regras fundamentais de fun-
cionamento da escola (regulamento interno), as decisões 
estratégicas e de planeamento (projecto educativo, plano 
de actividades) e o acompanhamento da sua concretização 
(relatório anual de actividades).

Além disso, confia -se a este órgão a capacidade de 
eleger e destituir o director, que por conseguinte lhe tem 
de prestar contas.

Para garantir condições de participação a todos os inte-
ressados, nenhum dos corpos ou grupos representados tem, 
por si mesmo, a maioria dos lugares. Nos termos do pre-
sente decreto -lei, uma vez observadas algumas regras ele-
mentares (todos os interessados devem estar representados 
e os corpos representativos dos profissionais que exercem 
a sua actividade na escola não podem, em conjunto, deter 
a maioria dos lugares no conselho), os estabelecimentos 
de ensino determinam a composição deste órgão.

Em segundo lugar, com este decreto -lei, procura -se 
reforçar as lideranças das escolas, o que constitui reconhe-
cidamente uma das mais necessárias medidas de reorgani-
zação do regime de administração escolar. Sob o regime até 
agora em vigor, emergiram boas lideranças e até lideranças 
fortes e existem até alguns casos assinaláveis de dinamismo 
e continuidade. Contudo, esse enquadramento legal em 
nada favorecia a emergência e muito menos a disseminação 
desses casos. Impunha -se, por isso, criar condições para 
que se afirmem boas lideranças e lideranças eficazes, para 
que em cada escola exista um rosto, um primeiro respon-
sável, dotado da autoridade necessária para desenvolver 
o projecto educativo da escola e executar localmente as 

medidas de política educativa. A esse primeiro responsável 
poderão assim ser assacadas as responsabilidades pela 
prestação do serviço público de educação e pela gestão 
dos recursos públicos postos à sua disposição.

Este objectivo concretiza -se no presente decreto -lei pela 
criação do cargo de director, coadjuvado por um subdirec-
tor e um pequeno número de adjuntos, mas constituindo 
um órgão unipessoal e não um órgão colegial.

Ao director é confiada a gestão administrativa, finan-
ceira e pedagógica, assumindo, para o efeito, a presidência 
do conselho pedagógico. Exercendo também competências 
no domínio da gestão pedagógica, sem as quais estaria sem-
pre diminuído nas suas funções, entende -se que o director 
deve ser recrutado de entre docentes do ensino público 
ou particular e cooperativo qualificados para o exercício 
das funções, seja pela formação ou pela experiência na 
administração e gestão escolar.

No sentido de reforçar a liderança da escola e de conferir 
maior eficácia, mas também mais responsabilidade ao di-
rector, é -lhe conferido o poder de designar os responsáveis 
pelos departamentos curriculares, principais estruturas de 
coordenação e supervisão pedagógica.

Finalmente, o presente decreto -lei corresponde a um 
terceiro objectivo: o reforço da autonomia das escolas. 
A necessidade de reforçar a autonomia das escolas tem 
sido reclamada por todos os sectores de opinião. A esta 
retórica, porém, não têm correspondido propostas subs-
tantivas, nomeadamente no que se refere à identificação 
das competências da administração educativa que devem 
ser transferidas para as escolas.

Convém considerar que a autonomia constitui não um 
princípio abstracto ou um valor absoluto, mas um valor 
instrumental, o que significa que do reforço da autono-
mia das escolas tem de resultar uma melhoria do serviço 
público de educação. É necessário, por conseguinte, criar 
as condições para que isso se possa verificar, conferindo 
maior capacidade de intervenção ao órgão de gestão e 
administração, o director, e instituindo um regime de ava-
liação e de prestação de contas. A maior autonomia tem 
de corresponder maior responsabilidade.

A prestação de contas organiza -se, por um lado, de 
forma mais imediata, pela participação determinante dos 
interessados e da comunidade no órgão de direcção estra-
tégica e na escolha do director e, por outro lado, pelo 
desenvolvimento de um sistema de auto -avaliação e ava-
liação externa. Só com estas duas condições preenchidas 
é possível avançar de forma sustentada para o reforço da 
autonomia das escolas.

Essa autonomia exprime -se, em primeiro lugar, na 
facul dade de auto -organização da escola. Neste domínio, 
o presente decreto -lei estabelece um enquadramento le-
gal mínimo, determinando apenas a criação de algumas 
estruturas de coordenação de 1.º nível (departamentos 
curriculares) com assento no conselho pedagógico e de 
acompanhamento dos alunos (conselhos e directores de 
turma). No mais, é dada às escolas a faculdade de se or-
ganizarem, de criar estruturas e de as fazer representar no 
conselho pedagógico, para o qual se estabelece, por razões 
de operacionalidade, um número limitado de membros.

Quanto à possibilidade de transferência de competên-
cias, o regime jurídico aprovado pelo presente decreto -lei 
mantém o princípio da contratualização da autonomia, esta-
belecendo os princípios fundamentais, mas flexibilizando e 
deixando para regulamentação posterior os procedimentos 
administrativos. A associação entre a transferência de com-
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petências e a avaliação externa da capacidade da escola 
para o seu exercício constitui um princípio fundamental. 
É a garantia da própria sustentabilidade da autonomia e 
do princípio da responsabilidade e da prestação de contas 
pelos recursos utilizados no serviço público, bem como 
de que este é efectivamente satisfeito em condições de 
equidade e qualidade.

Foram ouvidos o Conselho Nacional de Educação, o 
Conselho de Escolas, a Associação Nacional dos Mu-
nicípios Portugueses, a Confederação Nacional das As-
sociações de Pais, bem como as organizações sindicais 
representativas do pessoal docente.

Assim:
No desenvolvimento do regime jurídico estabelecido 

pelo artigo 48.º e pela alínea d) do n.º 1 do artigo 62.º 
da Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovada pela 
Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, e alterada pelas Leis 

n.os 115/97, de 19 de Setembro, e 49/2005, de 30 de Agosto, 
e nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 198.º da Cons-
tituição, o Governo decreta o seguinte:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

SECÇÃO I

Objecto, âmbito e princípios

Artigo 1.º

Objecto

O presente decreto -lei aprova o regime de autonomia, 
administração e gestão dos estabelecimentos públicos da 
educação pré -escolar e dos ensinos básico e secundário.

Artigo 2.º
Âmbito de aplicação

1 — O presente regime jurídico aplica -se aos estabele-
cimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos 
básico e secundário, regular e especializado.

2 — Para os efeitos do presente decreto -lei, consideram-
-se estabelecimentos públicos os agrupamentos de escolas 
e as escolas não agrupadas.

Artigo 3.º
Princípios gerais

1 — A autonomia, a administração e a gestão dos agru-
pamentos de escolas e das escolas não agrupadas orientam-
-se pelos princípios da igualdade, da participação e da 
transparência.

2 — A autonomia, a administração e a gestão dos 
agrupamentos de escolas e das escolas não agrupadas su-
bordinam-se particularmente aos princípios e objectivos 
consagrados na Constituição e na Lei de Bases do Sistema 
Educativo, designadamente:

a) Integrar as escolas nas comunidades que servem 
e estabelecer a interligação do ensino e das actividades 
económicas, sociais, culturais e científicas;

b) Contribuir para desenvolver o espírito e a prática 
democráticos;

c) Assegurar a participação de todos os intervenientes 
no processo educativo, nomeadamente dos professores, 

dos alunos, das famílias, das autarquias e de entidades 
representativas das actividades e instituições económicas, 
sociais, culturais e científicas, tendo em conta as caracterís-
ticas específicas dos vários níveis e tipologias de educação 
e de ensino;

d) Assegurar o pleno respeito pelas regras da democra-
ticidade e representatividade dos órgãos de administração 
e gestão da escola, garantida pela eleição democrática de 
representantes da comunidade educativa.

3 — A autonomia, a administração e a gestão dos agru-
pamentos de escolas e das escolas não agrupadas funcio-
nam sob o princípio da responsabilidade e da prestação de 
contas do Estado assim como de todos os demais agentes 
ou intervenientes.

Artigo 4.º
Princípios orientadores e objectivos

1 — No quadro dos princípios e objectivos referidos 
no artigo anterior, a autonomia, a administração e a gestão 
dos agrupamentos de escolas e das escolas não agrupadas 
organizam -se no sentido de:

a) Promover o sucesso e prevenir o abandono escolar 
dos alunos e desenvolver a qualidade do serviço público de 
educação, em geral, e das aprendizagens e dos resultados 
escolares, em particular;

b) Promover a equidade social, criando condições para 
a concretização da igualdade de oportunidades para todos;

c) Assegurar as melhores condições de estudo e de 
trabalho, de realização e de desenvolvimento pessoal e 
profissional;

d) Cumprir e fazer cumprir os direitos e os deveres 
constantes das leis, normas ou regulamentos e manter a 
disciplina;

e) Observar o primado dos critérios de natureza peda-
gógica sobre os critérios de natureza administrativa nos 
limites de uma gestão eficiente dos recursos disponíveis 
para o desenvolvimento da sua missão;

f) Assegurar a estabilidade e a transparência da gestão 
e administração escolar, designadamente através dos ade-
quados meios de comunicação e informação;

g) Proporcionar condições para a participação dos 
membros da comunidade educativa e promover a sua ini-
ciativa.

2 — No respeito pelos princípios e objectivos enun-
ciados e das regras estabelecidas no presente decreto -lei, 
admite -se a diversidade de soluções organizativas a adoptar 
pelos agrupamentos de escolas e pelas escolas não agru-
padas no exercício da sua autonomia organizacional, em 
particular no que concerne à organização pedagógica.

Artigo 5.º
Princípios gerais de ética

No exercício das suas funções, os titulares dos cargos 
previstos no presente decreto -lei estão exclusivamente ao 
serviço do interesse público, devendo observar no exercício 
das suas funções os valores fundamentais e princípios da 
actividade administrativa consagrados na Constituição e na 
lei, designadamente os da legalidade, justiça e imparciali-
dade, competência, responsabilidade, proporcionalidade, 
transparência e boa fé.
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SECÇÃO II

Organização

Artigo 6.º
Agrupamento de escolas

1 — O agrupamento de escolas é uma unidade orga-
nizacional, dotada de órgãos próprios de administração e 
gestão, constituída por estabelecimentos de educação pré-
-escolar e escolas de um ou mais níveis e ciclos de ensino, 
com vista à realização das finalidades seguintes:

a) Proporcionar um percurso sequencial e articulado dos 
alunos abrangidos numa dada área geográfica e favorecer 
a transição adequada entre níveis e ciclos de ensino;

b) Superar situações de isolamento de escolas e estabe-
lecimentos de educação pré-escolar e prevenir a exclusão 
social e escolar;

c) Reforçar a capacidade pedagógica das escolas e es-
tabelecimentos de educação pré -escolar que o integram e 
realizar a gestão racional dos recursos;

d) Garantir o funcionamento de um regime de auto-
nomia, administração e gestão, nos termos do presente 
decreto -lei.

2 — A constituição de agrupamentos de escolas obe-
dece, designadamente, aos seguintes critérios:

a) Construção de percursos escolares integrados;
b) Articulação curricular entre níveis e ciclos educa-

tivos;
c) Proximidade geográfica;
d) Necessidades de ordenamento da rede dos ensinos 

básico e secundário e da educação pré -escolar.

3 — Cada uma das escolas ou estabelecimentos de edu-
cação pré -escolar que integra o agrupamento mantém a sua 
identidade e denominação próprias, recebendo o agrupa-
mento uma designação que o identifique, nos termos da 
legislação em vigor.

4 — O agrupamento integra escolas e estabelecimentos 
de educação pré -escolar de um mesmo concelho, salvo 
em casos devidamente justificados e mediante parecer 
favorável das câmaras municipais envolvidas.

5 — No processo de constituição de um agrupamento 
de escolas deve garantir -se que nenhuma escola ou esta-
belecimento de educação pré -escolar fique em condições 
de isolamento que dificultem uma prática pedagógica de 
qualidade.

6 — Observados os princípios consagrados nos números 
anteriores, os requisitos necessários para a constituição 
de agrupamentos de escolas são os definidos em diploma 
próprio.

Artigo 7.º
Agregação de agrupamentos

Para fins específicos, designadamente para efeitos da 
organização da gestão do currículo e de programas, da ava-
liação da aprendizagem, da orientação e acompanhamento 
dos alunos, da avaliação, formação e desenvolvimento 
profissional do pessoal docente, pode a administração 
educativa, por sua iniciativa ou sob proposta dos agru-
pamentos de escolas e escolas não agrupadas, constituir 
unidades administrativas de maior dimensão por agregação 
de agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas.

CAPÍTULO II

Regime de autonomia

Artigo 8.º
Autonomia

1 — A autonomia é a faculdade reconhecida ao agrupa-
mento de escolas ou à escola não agrupada pela lei e pela 
administração educativa de tomar decisões nos domínios 
da organização pedagógica, da organização curricular, da 
gestão dos recursos humanos, da acção social escolar e da 
gestão estratégica, patrimonial, administrativa e financeira, 
no quadro das funções, competências e recursos que lhe 
estão atribuídos.

2 — A extensão da autonomia depende da dimensão e 
da capacidade do agrupamento de escolas ou escola não 
agrupada e o seu exercício supõe a prestação de contas, de-
signadamente através dos procedimentos de auto -avaliação 
e de avaliação externa.

3 — A transferência de competências da administração 
educativa para as escolas observa os princípios do gradu-
alismo e da sustentabilidade.

Artigo 9.º
Instrumentos de autonomia

1 — O projecto educativo, o regulamento interno, os 
planos anual e plurianual de actividades e o orçamento cons-
tituem instrumentos do exercício da autonomia de todos os 
agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, sendo 
entendidos para os efeitos do presente decreto -lei como:

a) «Projecto educativo» o documento que consagra a 
orientação educativa do agrupamento de escolas ou da 
escola não agrupada, elaborado e aprovado pelos seus 
órgãos de administração e gestão para um horizonte de 
três anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, 
as metas e as estratégias segundo os quais o agrupamento 
de escolas ou escola não agrupada se propõe cumprir a 
sua função educativa;

b) «Regulamento interno» o documento que define o 
regime de funcionamento do agrupamento de escolas ou 
da escola não agrupada, de cada um dos seus órgãos de 
administração e gestão, das estruturas de orientação e dos 
serviços administrativos, técnicos e técnico -pedagógicos, 
bem como os direitos e os deveres dos membros da co-
munidade escolar;

c) «Planos anual e plurianual de actividades» os do-
cumentos de planeamento, que definem, em função do 
projecto educativo, os objectivos, as formas de organização 
e de programação das actividades e que procedem à iden-
tificação dos recursos necessários à sua execução;

d) «Orçamento» o documento em que se prevêem, de 
forma discriminada, as receitas a obter e as despesas a 
realizar pelo agrupamento de escolas ou escola não agru-
pada.

2 — São ainda instrumentos de autonomia dos agru-
pamentos de escolas e das escolas não agrupadas, para 
efeitos da respectiva prestação de contas, o relatório anual 
de actividades, a conta de gerência e o relatório de auto-
-avaliação, sendo entendidos para os efeitos do presente 
decreto -lei como:

a) «Relatório anual de actividades» o documento que 
relaciona as actividades efectivamente realizadas pelo 
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agrupamento de escolas ou escola não agrupada e identifica 
os recursos utilizados nessa realização;

b) «Conta de gerência» o documento que relaciona as 
receitas obtidas e despesas realizadas pelo agrupamento 
de escolas ou escola não agrupada;

c) «Relatório de auto -avaliação» o documento que pro-
cede à identificação do grau de concretização dos objecti-
vos fixados no projecto educativo, à avaliação das activida-
des realizadas pelo agrupamento de escolas ou escola não 
agrupada e da sua organização e gestão, designadamente 
no que diz respeito aos resultados escolares e à prestação 
do serviço educativo.

3 — O contrato de autonomia constitui o instrumento 
de desenvolvimento e aprofundamento da autonomia dos 
agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas.

4 — O contrato de autonomia é celebrado na sequência 
de procedimentos de auto -avaliação e avaliação externa, 
observados os termos do capítulo VII do presente decreto-
-lei.

CAPÍTULO III

Regime de administração e gestão

Artigo 10.º
Administração e gestão

1 — A administração e gestão dos agrupamentos de 
escolas e escolas não agrupadas é assegurada por órgãos 
próprios, aos quais cabe cumprir e fazer cumprir os princí-
pios e objectivos referidos nos artigos 3.º e 4.º do presente 
decreto -lei.

2 — São órgãos de direcção, administração e gestão 
dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas os 
seguintes:

a) O conselho geral;
b) O director;
c) O conselho pedagógico;
d) O conselho administrativo.

SECÇÃO I

Órgãos

SUBSECÇÃO I

Conselho geral

Artigo 11.º
Conselho geral

1 — O conselho geral é o órgão de direcção estraté-
gica responsável pela definição das linhas orientadoras da 
actividade da escola, assegurando a participação e repre-
sentação da comunidade educativa, nos termos e para os 
efeitos do n.º 4 do artigo 48.º da Lei de Bases do Sistema 
Educativo.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, a ar-
ticulação com o município faz -se ainda através das câmaras 
municipais no respeito pelas competências dos conselhos 
municipais de educação, estabelecidos pelo Decreto -Lei 
n.º 7/2003, de 15 de Janeiro.

Artigo 12.º
Composição

1 — O número de elementos que compõem o conselho 
geral é estabelecido por cada agrupamento de escolas ou 
escola não agrupada, nos termos do respectivo regulamento 
interno, devendo ser um número ímpar não superior a 21.

2 — Na composição do conselho geral tem de estar 
salvaguardada a participação de representantes do pessoal 
docente e não docente, dos pais e encarregados de educa-
ção, dos alunos, do município e da comunidade local.

3 — O número de representantes do pessoal docente e 
não docente, no seu conjunto, não pode ser superior a 50 % 
da totalidade dos membros do conselho geral.

4 — A participação dos alunos circunscreve -se ao en-
sino secundário, sem prejuízo da possibilidade de parti-
cipação dos estudantes que frequentem o ensino básico 
recorrente.

5 — Nos agrupamentos de escolas ou escolas não agru-
padas onde não haja lugar à representação dos alunos, 
nos termos do número anterior, o regulamento interno 
pode prever a participação de representantes dos alunos, 
sem direito a voto, nomeadamente através das respectivas 
associações de estudantes.

6 — Além de representantes dos municípios, o conselho 
geral integra representantes da comunidade local, desig-
nadamente de instituições, organizações e actividades de 
carácter económico, social, cultural e científico.

7 — O director participa nas reuniões do conselho geral, 
sem direito a voto.

Artigo 13.º
Competências

1 — Sem prejuízo das competências que lhe sejam co-
metidas por lei ou regulamento interno, ao conselho geral 
compete:

a) Eleger o respectivo presidente, de entre os seus mem-
bros, à excepção dos representantes dos alunos;

b) Eleger o director, nos termos dos artigos 21.º a 23.º 
do presente decreto -lei;

c) Aprovar o projecto educativo e acompanhar e avaliar 
a sua execução;

d) Aprovar o regulamento interno do agrupamento de 
escolas ou escola não agrupada;

e) Aprovar os planos anual e plurianual de activida-
des;

f) Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório 
final de execução do plano anual de actividades;

g) Aprovar as propostas de contratos de autonomia;
h) Definir as linhas orientadoras para a elaboração do 

orçamento;
i) Definir as linhas orientadoras do planeamento e exe-

cução, pelo director, das actividades no domínio da acção 
social escolar;

j) Aprovar o relatório de contas de gerência;
l) Apreciar os resultados do processo de auto-

-avaliação;
m) Pronunciar -se sobre os critérios de organização dos 

horários;
n) Acompanhar a acção dos demais órgãos de adminis-

tração e gestão;
o) Promover o relacionamento com a comunidade edu-

cativa;
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p) Definir os critérios para a participação da escola 
em actividades pedagógicas, científicas, culturais e des-
portivas.

2 — O presidente é eleito por maioria absoluta dos 
votos dos membros do conselho geral em efectividade 
de funções.

3 — No desempenho das suas competências, o con-
selho geral tem a faculdade de requerer aos restantes ór-
gãos as informações necessárias para realizar eficazmente 
o acompanhamento e a avaliação do funcionamento do 
agrupamento de escolas ou escola não agrupada e de lhes 
dirigir recomendações, com vista ao desenvolvimento do 
projecto educativo e ao cumprimento do plano anual de 
actividades.

4 — O conselho geral pode constituir no seu seio uma 
comissão permanente, na qual pode delegar as competên-
cias de acompanhamento da actividade do agrupamento 
de escolas ou escola não agrupada entre as suas reuniões 
ordinárias.

5 — A comissão permanente constitui -se como uma 
fracção do conselho geral, respeitada a proporcionalidade 
dos corpos que nele têm representação.

Artigo 14.º
Designação de representantes

1 — Os representantes dos alunos, do pessoal docente 
e do pessoal não docente no conselho geral são eleitos 
separadamente pelos respectivos corpos.

2 — Os representantes dos pais e encarregados de edu-
cação são eleitos em assembleia geral de pais e encarre-
gados de educação do agrupamento de escolas ou escola 
não agrupada, sob proposta das respectivas organizações 
representativas, e, na falta das mesmas, nos termos a definir 
no regulamento interno.

3 — Os representantes do município são designados 
pela câmara municipal, podendo esta delegar tal compe-
tência nas juntas de freguesia.

4 — Os representantes da comunidade local, quando se 
trate de individualidades ou representantes de actividades 
de carácter económico, social, cultural e científico, são 
cooptados pelos demais membros nos termos do regula-
mento interno.

5 — Os representantes da comunidade local, quando 
se trate de representantes de instituições ou organizações 
são indicados pelas mesmas nos termos do regulamento 
interno.

Artigo 15.º
Eleições

1 — Os representantes referidos no n.º 1 do artigo an-
terior candidatam -se à eleição, apresentando -se em listas 
separadas.

2 — As listas devem conter a indicação dos candidatos 
a membros efectivos, em número igual ao dos respectivos 
representantes no conselho geral, bem como dos candidatos 
a membros suplentes.

3 — As listas do pessoal docente devem assegurar, em 
termos a definir no regulamento interno, a representação 
adequada dos diferentes níveis e ciclos de ensino assim 
como da categoria dos professores titulares.

4 — A conversão dos votos em mandatos faz -se de 
acordo com o método de representação proporcional da 
média mais alta de Hondt.

Artigo 16.º
Mandato

1 — O mandato dos membros do conselho geral tem 
a duração de quatro anos, sem prejuízo do disposto nos 
números seguintes.

2 — Salvo quando o regulamento interno fixar diver-
samente e dentro do limite referido no número anterior, 
o mandato dos representantes dos pais e encarregados 
de educação e dos alunos tem a duração de dois anos 
escolares.

3 — Os membros do conselho geral são substituídos no 
exercício do cargo se entretanto perderem a qualidade que 
determinou a respectiva eleição ou designação.

4 — As vagas resultantes da cessação do mandato dos 
membros eleitos são preenchidas pelo primeiro candidato 
não eleito, segundo a respectiva ordem de precedência, na 
lista a que pertencia o titular do mandato, com respeito 
pelo disposto no n.º 4 do artigo anterior.

Artigo 17.º
Reunião do conselho geral

1 — O conselho geral reúne ordinariamente uma vez 
por trimestre e extraordinariamente sempre que convocado 
pelo respectivo presidente, por sua iniciativa, a requeri-
mento de um terço dos seus membros em efectividade de 
funções ou por solicitação do director.

2 — As reuniões do conselho geral devem ser marcadas 
em horário que permita a participação de todos os seus 
membros.

SUBSECÇÃO II

Director

Artigo 18.º
Director

O director é o órgão de administração e gestão do agru-
pamento de escolas ou escola não agrupada nas áreas peda-
gógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial.

Artigo 19.º
Subdirector e adjuntos do director

1 — O director é coadjuvado no exercício das suas 
funções por um subdirector e por um a três adjuntos.

2 — O número de adjuntos do director é fixado em fun-
ção da dimensão dos agrupamentos de escolas e escolas não 
agrupadas e da complexidade e diversidade da sua oferta 
educativa, nomeadamente dos níveis e ciclos de ensino e 
das tipologias de cursos que lecciona.

3 — Os critérios de fixação do número de adjuntos do 
director são estabelecidos por despacho do membro do 
Governo responsável pela área da educação.

Artigo 20.º
Competências

1 — Compete ao director submeter à aprovação do con-
selho geral o projecto educativo elaborado pelo conselho 
pedagógico.

2 — Ouvido o conselho pedagógico, compete também 
ao director:

a) Elaborar e submeter à aprovação do conselho geral:
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i) As alterações ao regulamento interno;
ii) Os planos anual e plurianual de actividades;
iii) O relatório anual de actividades;
iv) As propostas de celebração de contratos de auto-

nomia;

b) Aprovar o plano de formação e de actualização do 
pessoal docente e não docente, ouvido também, no último 
caso, o município.

3 — No acto de apresentação ao conselho geral, o direc-
tor faz acompanhar os documentos referidos na alínea a) 
do número anterior dos pareceres do conselho pedagógico.

4 — Sem prejuízo das competências que lhe sejam 
cometidas por lei ou regulamento interno, no plano da 
gestão pedagógica, cultural, administrativa, financeira e 
patrimonial, compete ao director, em especial:

a) Definir o regime de funcionamento do agrupamento 
de escolas ou escola não agrupada;

b) Elaborar o projecto de orçamento, em conformi-
dade com as linhas orientadoras definidas pelo conselho 
geral;

c) Superintender na constituição de turmas e na elabo-
ração de horários;

d) Distribuir o serviço docente e não docente;
e) Designar os coordenadores de escola ou estabeleci-

mento de educação pré-escolar;
f) Designar os coordenadores dos departamentos curri-

culares e os directores de turma;
g) Planear e assegurar a execução das actividades no 

domínio da acção social escolar, em conformidade com as 
linhas orientadoras definidas pelo conselho geral;

h) Gerir as instalações, espaços e equipamentos, bem 
como os outros recursos educativos;

i) Estabelecer protocolos e celebrar acordos de coopera-
ção ou de associação com outras escolas e instituições de 
formação, autarquias e colectividades, em conformidade 
com os critérios definidos pelo conselho geral nos termos 
da alínea p) do n.º 1 do artigo 13.º;

j) Proceder à selecção e recrutamento do pessoal do-
cente, nos termos dos regimes legais aplicáveis;

l) Dirigir superiormente os serviços administrativos, 
técnicos e técnico -pedagógicos.

5 — Compete ainda ao director:

a) Representar a escola;
c) Exercer o poder hierárquico em relação ao pessoal 

docente e não docente;
d) Exercer o poder disciplinar em relação aos alunos;
e) Intervir nos termos da lei no processo de avaliação 

de desempenho do pessoal docente;
f) Proceder à avaliação de desempenho do pessoal não 

docente.

6 — O director exerce ainda as competências que lhe 
forem delegadas pela administração educativa e pela câ-
mara municipal.

7 — O director pode delegar e subdelegar no subdirec-
tor e nos adjuntos as competências referidas nos números 
anteriores.

8 — Nas suas faltas e impedimentos, o director é subs-
tituído pelo subdirector.

Artigo 21.º
Recrutamento

1 — O director é eleito pelo conselho geral.
2 — Para recrutamento do director, desenvolve -se um 

procedimento concursal, prévio à eleição, nos termos do 
artigo seguinte.

3 — Podem ser opositores ao procedimento concursal 
referido no número anterior docentes dos quadros de no-
meação definitiva do ensino público ou professores pro-
fissionalizados com contrato por tempo indeterminado do 
ensino particular e cooperativo, em ambos os casos com, 
pelo menos, cinco anos de serviço e qualificação para o 
exercício de funções de administração e gestão escolar, 
nos termos do número seguinte.

4 — Consideram -se qualificados para o exercício de 
funções de administração e gestão escolar os docentes que 
preencham uma das seguintes condições:

a) Sejam detentores de habilitação específica para o 
efeito, nos termos das alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 56.º 
do Estatuto da Carreira Docente dos Educadores de Infân-
cia e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário;

b) Possuam experiência correspondente a, pelo menos, 
um mandato completo no exercício dos cargos de director 
ou adjunto do director, presidente ou vice-presidente do 
conselho executivo; director executivo ou adjunto do di-
rector executivo; ou membro do conselho directivo, nos 
termos dos regimes previstos respectivamente no presente 
decreto -lei ou no Decreto -Lei n.º 115 -A/98, de 4 de Maio, 
alterado, por apreciação parlamentar, pela Lei n.º 24/99, 
de 22 de Abril, no Decreto -Lei n.º 172/91, de 10 de Maio, 
e no Decreto -Lei n.º 769 -A/76, de 23 de Outubro;

c) Possuam experiência de, pelo menos, três anos como 
director ou director pedagógico de estabelecimento do 
ensino particular e cooperativo.

5 — O subdirector e os adjuntos são nomeados pelo 
director de entre docentes dos quadros de nomeação defi-
nitiva que contem pelo menos cinco anos de serviço e se 
encontrem em exercício de funções no agrupamento de 
escolas ou escola não agrupada.

Artigo 22.º
Procedimento concursal

1 — O procedimento concursal referido no artigo an-
terior observa regras próprias a aprovar por portaria do 
membro do Governo responsável pela área da educação, 
no respeito pelas disposições constantes dos números se-
guintes.

2 — O procedimento concursal é aberto em cada agru-
pamento de escolas ou escola não agrupada, por aviso 
publicitado do seguinte modo:

a) Em local apropriado das instalações de cada agrupa-
mento de escolas ou escola não agrupada;

b) Na página electrónica do agrupamento de escolas ou 
escola não agrupada e na da direcção regional de educação 
respectiva;

c) Por aviso publicado na 2.ª série do Diário da Re-
pública e divulgado em órgão de imprensa de expansão 
nacional através de anúncio que contenha referência ao 
Diário da República em que o referido aviso se encontra 
publicado.
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3 — No acto de apresentação da sua candidatura os 
candidatos fazem entrega do seu curriculum vitae, e de 
um projecto de intervenção na escola.

4 — Com o objectivo de proceder à apreciação das 
candidaturas, o conselho geral incumbe a sua comissão 
permanente ou uma comissão especialmente designada 
para o efeito de elaborar um relatório de avaliação.

5 — Para efeitos da avaliação das candidaturas, a co-
missão referida no número anterior considera obrigato-
riamente:

a) A análise do curriculum vitae de cada candidato, de-
signadamente para efeitos de apreciação da sua relevância 
para o exercício das funções de director e do seu mérito;

b) A análise do projecto de intervenção na escola;
c) O resultado de entrevista individual realizada com 

o candidato.
Artigo 23.º

Eleição

1 — O conselho geral procede à discussão e aprecia-
ção do relatório referido no artigo anterior, podendo na 
sequência dessa apreciação decidir proceder à audição 
dos candidatos.

2 — Após a discussão e apreciação do relatório e a 
eventual audição dos candidatos, o conselho geral procede 
à eleição do director, considerando -se eleito o candidato 
que obtenha maioria absoluta dos votos dos membros do 
conselho geral em efectividade de funções.

3 — No caso de nenhum candidato sair vencedor, nos 
termos do número anterior, o conselho geral reúne nova-
mente, no prazo máximo de cinco dias úteis, para proceder 
a novo escrutínio, ao qual são apenas admitidos os dois 
candidatos mais votados na primeira eleição e sendo con-
siderado eleito aquele que obtiver maior número de votos, 
desde que respeitado o quórum legal e regulamentarmente 
exigido para que o conselho geral possa deliberar.

4 — O resultado da eleição do director é homologado 
pelo director regional de educação respectivo nos 10 dias 
úteis posteriores à sua comunicação pelo presidente do 
conselho geral, considerando -se após esse prazo tacita-
mente homologado.

5 — A recusa de homologação apenas pode fundamentar-
-se na violação da lei ou dos regulamentos, designadamente 
do procedimento eleitoral.

Artigo 24.º
Posse

1 — O director toma posse perante o conselho geral 
nos 30 dias subsequentes à homologação dos resultados 
eleitorais pelo director regional de educação.

2 — O director designa o subdirector e os seus adjuntos 
no prazo máximo de 30 dias após a sua tomada de posse.

3 — O subdirector e os adjuntos do director tomam 
posse nos 30 dias subsequentes à sua designação pelo 
director.

Artigo 25.º
Mandato

1 — O mandato do director tem a duração de quatro anos.
2 — Até 60 dias antes do termo do mandato do director, 

o conselho geral delibera sobre a recondução do director 
ou a abertura do procedimento concursal tendo em vista 
a realização de nova eleição.

3 — A decisão de recondução do director é tomada por 
maioria absoluta dos membros do conselho geral em efec-
tividade de funções, não sendo permitida a sua recondução 
para um terceiro mandato consecutivo.

4 — Não é permitida a eleição para um quinto mandato 
consecutivo ou durante o quadriénio imediatamente subse-
quente ao termo do quarto mandato consecutivo.

5 — Não sendo ou não podendo ser aprovada a recon-
dução do director de acordo com o disposto nos números 
anteriores, abre -se o procedimento concursal tendo em 
vista a eleição do director, nos termos do artigo 22.º

6 — O mandato do director pode cessar:

a) A requerimento do interessado, dirigido ao director re-
gional de educação, com a antecedência mínima de 45 dias, 
fundamentado em motivos devidamente justificados;

b) No final do ano escolar, por deliberação do conselho 
geral aprovada por maioria de dois terços dos membros em 
efectividade de funções, em caso de manifesta desadequa-
ção da respectiva gestão, fundada em factos comprovados 
e informações, devidamente fundamentadas, apresentados 
por qualquer membro do conselho geral;

c) Na sequência de processo disciplinar que tenha con-
cluído pela aplicação de sanção disciplinar de cessação da 
comissão de serviço, nos termos da lei.

7 — A cessação do mandato do director determina a 
abertura de um novo procedimento concursal.

8 — Os mandatos do subdirector e dos adjuntos têm 
a duração de quatro anos e cessam com o mandato do 
director.

9 — O subdirector e os adjuntos podem ser exonerados 
a todo o tempo por decisão fundamentada do director.

Artigo 26.º
Regime de exercício de funções

1 — O director exerce as funções em regime de comis-
são de serviço.

2 — O exercício das funções de director faz -se em re-
gime de dedicação exclusiva.

3 — O regime de dedicação exclusiva implica a in-
compatibilidade do cargo dirigente com quaisquer outras 
funções, públicas ou privadas, remuneradas ou não.

4 — Exceptuam -se do disposto no número anterior:

a) A participação em órgãos ou entidades de represen-
tação das escolas ou do pessoal docente;

b) Comissões ou grupos de trabalho, quando criados 
por resolução ou deliberação do Conselho de Ministros 
ou por despacho do membro do Governo responsável pela 
área da educação;

c) A actividade de criação artística e literária, bem como 
quaisquer outras de que resulte a percepção de remunera-
ções provenientes de direitos de autor;

d) A realização de conferências, palestras, acções de 
formação de curta duração e outras actividades de idêntica 
natureza;

e) O voluntariado, bem como a actividade desenvolvida 
no quadro de associações ou organizações não governa-
mentais.

5 — O director está isento de horário de trabalho, não 
lhe sendo, por isso, devida qualquer remuneração por tra-
balho prestado fora do período normal de trabalho.
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6 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o 
director está obrigado ao cumprimento do período normal 
de trabalho, assim como do dever geral de assiduidade.

7 — O director está dispensado da prestação de serviço 
lectivo, sem prejuízo de, por sua iniciativa, o poder prestar 
na disciplina ou área curricular para a qual possua quali-
ficação profissional.

Artigo 27.º
Direitos do director

1 — O director goza, independentemente do seu vínculo 
de origem, dos direitos gerais reconhecidos aos docentes 
do agrupamento de escolas ou escola não agrupada em 
que exerça funções.

2 — O director conserva o direito ao lugar de origem 
e ao regime de segurança social por que está abrangido, 
não podendo ser prejudicado na sua carreira profissional 
por causa do exercício das suas funções, relevando para 
todos os efeitos no lugar de origem o tempo de serviço 
prestado naquele cargo.

Artigo 28.º
Direitos específicos

1 — O director, o subdirector e os adjuntos gozam do 
direito à formação específica para as suas funções em ter-
mos a regulamentar por despacho do membro do Governo 
responsável pela área da educação.

2 — O director, o subdirector e os adjuntos mantêm o 
direito à remuneração base correspondente à categoria de 
origem, sendo -lhes abonado um suplemento remunerató-
rio pelo exercício de função, a estabelecer nos termos do 
artigo 54.º

Artigo 29.º
Deveres específicos

Para além dos deveres gerais dos funcionários e agentes 
da Administração Pública aplicáveis ao pessoal docente, o 
director e os adjuntos estão sujeitos aos seguintes deveres 
específicos:

a) Cumprir e fazer cumprir as orientações da adminis-
tração educativa;

b) Manter permanentemente informada a administração 
educativa, através da via hierárquica competente, sobre 
todas as questões relevantes referentes aos serviços;

c) Assegurar a conformidade dos actos praticados pelo 
pessoal com o estatuído na lei e com os legítimos interesses 
da comunidade educativa.

Artigo 30.º
Assessoria da direcção

1 — Para apoio à actividade do director e mediante 
proposta deste, o conselho geral pode autorizar a consti-
tuição de assessorias técnico -pedagógicas, para as quais 
são designados docentes em exercício de funções no agru-
pamento de escolas ou escola não agrupada.

2 — Os critérios para a constituição e dotação das as-
sessorias referidas no número anterior são definidos por 
despacho do membro do Governo responsável pela área 
da educação, em função da população escolar e do tipo e 
regime de funcionamento do agrupamento de escolas ou 
escola não agrupada.

SUBSECÇÃO III

Conselho pedagógico

Artigo 31.º
Conselho pedagógico

O conselho pedagógico é o órgão de coordenação e 
supervisão pedagógica e orientação educativa do agrupa-
mento de escolas ou escola não agrupada, nomeadamente 
nos domínios pedagógico -didáctico, da orientação e acom-
panhamento dos alunos e da formação inicial e contínua 
do pessoal docente e não docente.

Artigo 32.º
Composição

1 — A composição do conselho pedagógico é estabele-
cida pelo agrupamento de escolas ou escola não agrupada 
nos termos do respectivo regulamento interno, não podendo 
ultrapassar o máximo de 15 membros e observando os 
seguintes princípios:

a) Participação dos coordenadores dos departamentos 
curriculares;

b) Participação das demais estruturas de coordenação e 
supervisão pedagógica e de orientação educativa, assegu-
rando uma representação pluridisciplinar e das diferentes 
ofertas formativas;

c) Representação dos pais e encarregados de educação 
e dos alunos, estes últimos apenas no caso do ensino se-
cundário, nos termos do n.º 2 do artigo 34.º

2 — Os agrupamentos de escolas e as escolas não agru-
padas podem ainda definir, nos termos do respectivo re-
gulamento interno, as formas de participação dos serviços 
técnico -pedagógicos.

3 — O director é, por inerência, presidente do conselho 
pedagógico.

4 — Os representantes dos pais e encarregados de 
educação são designados pelas respectivas associações e, 
quando estas não existam, nos termos a fixar pelo regu-
lamento interno.

5 — Os representantes dos alunos, nos termos da alí-
nea c) do n.º 1, são eleitos anualmente pela assembleia de 
delegados de turma de entre os seus membros.

6 — Os representantes do pessoal docente e não do-
cente, dos pais e encarregados de educação e dos alunos 
no conselho geral não podem ser membros do conselho 
pedagógico.

Artigo 33.º
Competências

Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas 
por lei ou regulamento interno, ao conselho pedagógico 
compete:

a) Elaborar a proposta de projecto educativo a submeter 
pelo director ao conselho geral;

b) Apresentar propostas para a elaboração do regula-
mento interno e dos planos anual e plurianual de actividade 
e emitir parecer sobre os respectivos projectos;

c) Emitir parecer sobre as propostas de celebração de 
contratos de autonomia;

d) Apresentar propostas e emitir parecer sobre a elabo-
ração do plano de formação e de actualização do pessoal 
docente e não docente;
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e) Definir critérios gerais nos domínios da informação 
e da orientação escolar e vocacional, do acompanhamento 
pedagógico e da avaliação dos alunos;

f) Propor aos órgãos competentes a criação de áreas 
disciplinares ou disciplinas de conteúdo regional e local, 
bem como as respectivas estruturas programáticas;

g) Definir princípios gerais nos domínios da articulação 
e diversificação curricular, dos apoios e complementos 
educativos e das modalidades especiais de educação es-
colar;

h) Adoptar os manuais escolares, ouvidos os departa-
mentos curriculares;

i) Propor o desenvolvimento de experiências de inova-
ção pedagógica e de formação, no âmbito do agrupamento 
de escolas ou escola não agrupada e em articulação com 
instituições ou estabelecimentos do ensino superior voca-
cionados para a formação e a investigação;

j) Promover e apoiar iniciativas de natureza formativa 
e cultural;

l) Definir os critérios gerais a que deve obedecer a ela-
boração dos horários;

m) Definir os requisitos para a contratação de pessoal 
docente e não docente, de acordo com o disposto na le-
gislação aplicável;

n) Proceder ao acompanhamento e avaliação da execu-
ção das suas deliberações e recomendações.

Artigo 34.º
Funcionamento

1 — O conselho pedagógico reúne ordinariamente uma 
vez por mês e extraordinariamente sempre que seja con-
vocado pelo respectivo presidente, por sua iniciativa, a 
requerimento de um terço dos seus membros em efectivi-
dade de funções ou sempre que um pedido de parecer do 
conselho geral ou do director o justifique.

2 — A representação dos pais e encarregados de educa-
ção e dos alunos no conselho pedagógico faz -se no âmbito 
de uma comissão especializada que participa no exercício 
das competências previstas nas alíneas a), b), e), f), j) e l) 
do artigo anterior.

SUBSECÇÃO IV

Garantia do serviço público

Artigo 35.º
Dissolução dos órgãos

1 — A todo o momento, por despacho fundamentado do 
membro do Governo responsável pela área da educação, 
na sequência de processo de avaliação externa ou de acção 
inspectiva que comprovem prejuízo manifesto para o ser-
viço público ou manifesta degradação ou perturbação da 
gestão do agrupamento de escolas ou escola não agrupada, 
podem ser dissolvidos os respectivos órgãos de direcção, 
administração e gestão.

2 — No caso previsto no número anterior, o despacho 
do membro do Governo responsável pela área da educação 
que determine a dissolução dos órgãos de direcção, admi-
nistração e gestão designa uma comissão administrativa 
encarregada da gestão do agrupamento de escolas ou escola 
não agrupada.

3 — A comissão administrativa referida no número 
anterior é ainda encarregada de organizar novo procedi-
mento para a constituição do conselho geral, cessando o 

seu mandato com a eleição do director, a realizar no prazo 
máximo de 18 meses a contar da sua nomeação.

SECÇÃO II

Conselho administrativo

Artigo 36.º
Conselho administrativo

O conselho administrativo é o órgão deliberativo em 
matéria administrativo -financeira do agrupamento de es-
colas ou escola não agrupada, nos termos da legislação 
em vigor.

Artigo 37.º
Composição

O conselho administrativo tem a seguinte composi-
ção:

a) O director, que preside;
b) O subdirector ou um dos adjuntos do director, por 

ele designado para o efeito;
c) O chefe dos serviços de administração escolar, ou 

quem o substitua.

Artigo 38.º
Competências

Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometi-
das por lei ou regulamento interno, compete ao conselho 
administrativo:

a) Aprovar o projecto de orçamento anual, em confor-
midade com as linhas orientadoras definidas pelo conselho 
geral;

b) Elaborar o relatório de contas de gerência;
c) Autorizar a realização de despesas e o respectivo 

pagamento, fiscalizar a cobrança de receitas e verificar a 
legalidade da gestão financeira;

d) Zelar pela actualização do cadastro patrimonial.

Artigo 39.º
Funcionamento

O conselho administrativo reúne ordinariamente uma 
vez por mês e extraordinariamente sempre que o presi-
dente o convoque, por sua iniciativa ou a requerimento 
de qualquer dos restantes membros.

SECÇÃO III

Coordenação de escola ou de estabelecimento de educação 
pré -escolar

Artigo 40.º
Coordenador

1 — A coordenação de cada estabelecimento de educa-
ção pré -escolar ou de escola integrada num agrupamento 
é assegurada por um coordenador.

2 — Nas escolas em que funcione a sede do agrupa-
mento, bem como nos que tenham menos de três docentes 
em exercício efectivo de funções, não há lugar à designação 
de coordenador.
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3 — O coordenador é designado pelo director, de entre 
os professores em exercício efectivo de funções na escola 
ou no estabelecimento de educação pré -escolar e, sempre 
que possível, entre professores titulares.

4 — O mandato do coordenador de estabelecimento 
tem a duração de quatro anos e cessa com o mandato do 
director.

5 — O coordenador de estabelecimento pode ser exo-
nerado a todo o tempo por despacho fundamentado do 
director.

Artigo 41.º
Competências

Compete ao coordenador de escola ou estabelecimento 
de educação pré -escolar:

a) Coordenar as actividades educativas, em articulação 
com o director;

b) Cumprir e fazer cumprir as decisões do director e 
exercer as competências que por esta lhe forem delega-
das;

c) Transmitir as informações relativas a pessoal docente 
e não docente e aos alunos;

d) Promover e incentivar a participação dos pais e encar-
regados de educação, dos interesses locais e da autarquia 
nas actividades educativas.

CAPÍTULO IV

Organização pedagógica

SECÇÃO I

Estruturas de coordenação e supervisão

Artigo 42.º
Estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica

1 — Com vista ao desenvolvimento do projecto edu-
cativo, são fixadas no regulamento interno as estruturas 
que colaboram com o conselho pedagógico e com o di-
rector, no sentido de assegurar a coordenação, supervisão 
e acompanhamento das actividades escolares, promover o 
trabalho colaborativo e realizar a avaliação de desempenho 
do pessoal docente.

2 — A constituição de estruturas de coordenação edu-
cativa e supervisão pedagógica visa, nomeadamente:

a) A articulação e gestão curricular na aplicação do cur-
rículo nacional e dos programas e orientações curriculares 
e programáticas definidos a nível nacional, bem como o 
desenvolvimento de componentes curriculares por inicia-
tiva do agrupamento de escolas ou escola não agrupada;

b) A organização, o acompanhamento e a avaliação das 
actividades de turma ou grupo de alunos;

c) A coordenação pedagógica de cada ano, ciclo ou 
curso;

d) A avaliação de desempenho do pessoal docente.

Artigo 43.º
Articulação e gestão curricular

1 — A articulação e gestão curricular devem promover 
a cooperação entre os docentes do agrupamento de escolas 
ou escola não agrupada, procurando adequar o currículo 
às necessidades específicas dos alunos.

2 — A articulação e gestão curricular são asseguradas 
por departamentos curriculares nos quais se encontram 
representados os grupos de recrutamento e áreas discipli-
nares, de acordo com os cursos leccionados e o número 
de docentes.

3 — O número de departamentos curriculares de cada 
agrupamento não pode exceder quatro nos 2.º e 3.º ciclos 
do ensino básico e no ensino secundário, podendo atingir 
seis caso os agrupamentos integrem também a educação 
pré -escolar e o 1.º ciclo do ensino básico.

4 — Os departamentos curriculares são coordenados por 
professores titulares, designados pelo director.

5 — O mandato dos coordenadores dos departamentos 
curriculares tem a duração de quatro anos e cessa com o 
mandato do director.

6 — Os coordenadores dos departamentos curriculares 
podem ser exonerados a todo o tempo por despacho fun-
damentado do director.

Artigo 44.º
Organização das actividades de turma

1 — Em cada escola, a organização, o acompanhamento 
e a avaliação das actividades a desenvolver com os alunos 
e a articulação entre a escola e as famílias é assegurada:

a) Pelos educadores de infância, na educação pré-
-escolar;

b) Pelos professores titulares das turmas, no 1.º ciclo 
do ensino básico;

c) Pelo conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos do ensino 
básico e no ensino secundário, com a seguinte constitui-
ção:

i) Os professores da turma;
ii) Dois representantes dos pais e encarregados de edu-

cação;
iii) Um representante dos alunos, no caso do 3.º ciclo 

do ensino básico e no ensino secundário.

2 — Para coordenar o trabalho do conselho de turma, 
o director designa um director de turma de entre os pro-
fessores da mesma, sempre que possível pertencente ao 
quadro do respectivo agrupamento de escolas ou escola 
não agrupada.

3 — Nas reuniões do conselho de turma em que seja 
discutida a avaliação individual dos alunos apenas parti-
cipam os membros docentes.

4 — No desenvolvimento da sua autonomia, o agru-
pamento de escolas ou escola não agrupada pode ainda 
designar professores tutores para acompanhamento em 
particular do processo educativo de um grupo de alunos.

Artigo 45.º
Outras estruturas de coordenação

1 — No âmbito da sua autonomia e nos termos dos seus 
regulamentos internos, os agrupamentos de escolas e as 
escolas não agrupadas estabelecem as demais estruturas de 
coordenação e supervisão pedagógica, bem como as formas 
da sua representação no conselho pedagógico.

2 — A coordenação das estruturas referidas no número 
anterior é assegurada, sempre que possível, por professores 
titulares a designar nos termos do regulamento interno.

3 — Os regulamentos internos estabelecem as formas 
de participação e representação do pessoal docente e dos 
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serviços técnico -pedagógicos nas estruturas de coordena-
ção e supervisão pedagógica.

SECÇÃO II

Serviços

Artigo 46.º
Serviços administrativos, técnicos e técnico -pedagógicos

1 — Os agrupamentos de escolas e escolas não agru-
padas dispõem de serviços administrativos, técnicos e 
técnico -pedagógicos que funcionam na dependência do 
director.

2 — Os serviços administrativos são chefiados por um 
chefe de serviços de administração escolar nos termos da 
legislação aplicável.

3 — Os serviços técnicos podem compreender as áreas 
de administração económica e financeira, gestão de edifí-
cios, instalações e equipamentos e apoio jurídico.

4 — Os serviços técnico -pedagógicos podem compreen-
der as áreas de apoio sócio -educativo, orientação vocacio-
nal e biblioteca.

5 — Os serviços técnicos e técnico -pedagógicos refe-
ridos nos números anteriores são assegurados por pessoal 
técnico especializado ou por pessoal docente, sendo a sua 
organização e funcionamento estabelecida no regulamento 
interno, no respeito das orientações a fixar por despacho do 
membro do Governo responsável pela área da educação.

6 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, 
as áreas que integram os serviços técnicos e técnico-
-pedagógicos e a respectiva implementação podem ser 
objecto dos contratos de autonomia previstos no capítulo 
VII do presente decreto -lei.

7 — Os serviços técnicos e técnico -pedagógicos podem 
ser objecto de partilha entre os agrupamentos de escolas 
e escolas não agrupadas, devendo o seu funcionamento 
ser enquadrado por protocolos que estabeleçam as regras 
necessárias à actuação de cada uma das partes.

8 — Para a organização, acompanhamento e avaliação 
das actividades dos serviços técnico-pedagógicos, o agru-
pamento de escolas ou escola não agrupada pode fazer 
intervir outros parceiros ou especialistas em domínios 
que considere relevantes para o processo de desenvol-
vimento e de formação dos alunos, designadamente no 
âmbito da saúde, da segurança social, cultura, ciência e 
ensino superior.

CAPÍTULO V
Participação dos pais e alunos

Artigo 47.º
Princípio geral

Aos pais e encarregados de educação e aos alunos é 
reconhecido o direito de participação na vida do agrupa-
mento de escolas ou escola não agrupada.

Artigo 48.º
Representação

1 — O direito de participação dos pais e encarregados 
de educação na vida do agrupamento de escolas ou es-
cola não agrupada 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, com as alterações que lhe 
foram introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 80/99, de 16 de 
Março, e pela Lei n.º 29/2006, de 4 de Julho.

2 — O direito à participação dos alunos na vida do agru-
pamento de escolas ou escola não agrupada processa -se de 
acordo com o disposto na Lei de Bases do Sistema Edu-
cativo e concretiza -se, para além do disposto no presente 
decreto -lei e demais legislação aplicável, designadamente 
através dos delegados de turma, do conselho de delegados 
de turma e das assembleias de alunos, em termos a definir 
no regulamento interno.

CAPÍTULO VI

Disposições comuns

Artigo 49.º
Processo eleitoral

1 — Sem prejuízo do disposto no presente decreto -lei, 
as disposições referentes aos processos eleitorais a que haja 
lugar para os órgãos de administração e gestão constam 
do regulamento interno.

2 — Os processos eleitorais realizam -se por sufrágio 
secreto e presencial.

3 — Os resultados do processo eleitoral para o conse-
lho geral produzem efeitos após comunicação ao director 
regional de educação respectivo.

Artigo 50.º
Inelegibilidade

1 — O pessoal docente e não docente a quem tenha sido 
aplicada pena disciplinar superior a multa não pode ser 
eleito ou designado para os órgãos e estruturas previstos 
no presente decreto -lei, durante o cumprimento da pena e 
nos quatro anos posteriores ao seu cumprimento.

2 — O disposto no número anterior não é aplicável 
ao pessoal docente e não docente e aos profissionais de 
educação reabilitados nos termos do Estatuto Disciplinar 
dos Funcionários e Agentes da Administração Central, 
Regional e Local.

3 — Os alunos a quem tenha sido aplicada sanção dis-
ciplinar igual ou superior à da exclusiva competência do 
director não podem ser eleitos ou designados para os órgãos 
e estruturas previstos no presente decreto -lei, nos dois anos 
seguintes ao termo do cumprimento da sanção.

Artigo 51.º
Responsabilidade

No exercício das respectivas funções, os titulares dos 
órgãos previstos no artigo 10.º do presente decreto -lei 
respondem, perante a administração educativa, nos termos 
gerais do direito.

Artigo 52.º
Direitos à informação e colaboração da administração educativa

No exercício das suas funções, os titulares dos cargos re-
feridos no presente regime gozam do direito à informação, 
à colaboração e apoio dos serviços centrais e periféricos 
do Ministério da Educação.
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Artigo 53.º
Redução da componente lectiva

As reduções da componente lectiva a que haja direito 
pelo exercício de cargos ou funções previstos no presente 
decreto -lei são fixadas por despacho do membro do Go-
verno responsável pela área da educação, sem prejuízo do 
disposto no Estatuto da Carreira dos Educadores de Infân-
cia e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário.

Artigo 54.º
Suplementos remuneratórios

Os suplementos remuneratórios a que haja direito pelo 
exercício de cargos ou funções previstos no presente 
decreto -lei são fixados por decreto regulamentar.

Artigo 55.º
Regimento

1 — Os órgãos colegiais de administração e gestão e 
as estruturas de coordenação educativa e supervisão pe-
dagógica previstos no presente decreto -lei elaboram os 
seus próprios regimentos, definindo as respectivas regras 
de organização e de funcionamento, nos termos fixados 
no presente decreto -lei e em conformidade com o regu-
lamento interno.

2 — O regimento é elaborado ou revisto nos primeiros 
30 dias do mandato do órgão ou estrutura a que respeita.

CAPÍTULO VII

Contratos de autonomia

Artigo 56.º
Desenvolvimento da autonomia

1 — A autonomia dos agrupamentos de escolas e das 
escolas não agrupadas desenvolve -se e aprofunda -se com 
base na sua iniciativa e segundo um processo ao longo do 
qual lhe podem ser reconhecidos diferentes níveis de com-
petência e de responsabilidade, de acordo com a capacidade 
demonstrada para assegurar o respectivo exercício.

2 — Os níveis de competência e de responsabilidade a 
atribuir são objecto de negociação entre a escola, o Minis-
tério da Educação e a câmara municipal, mediante a parti-
cipação dos conselhos municipais de educação, podendo 
conduzir à celebração de um contrato de autonomia, nos 
termos dos artigos seguintes.

3 — A celebração de contratos de autonomia persegue 
objectivos de equidade, qualidade, eficácia e eficiência.

Artigo 57.º
Contratos de autonomia

1 — Por contrato de autonomia entende -se o acordo ce-
lebrado entre a escola, o Ministério da Educação, a câmara 
municipal e, eventualmente, outros parceiros da comuni-
dade interessados, através do qual se definem objectivos e 
se fixam as condições que viabilizam o desenvolvimento 
do projecto educativo apresentado pelos órgãos de admi-
nistração e gestão de uma escola ou de um agrupamento 
de escolas.

2 — Constituem princípios orientadores da celebração 
e desenvolvimento dos contratos de autonomia:

a) Subordinação da autonomia aos objectivos do serviço 
público de educação e à qualidade da aprendizagem das 
crianças, dos jovens e dos adultos;

b) Compromisso do Estado através da administração 
educativa e dos órgãos de administração e gestão do agru-
pamento de escolas ou escola não agrupada na execução 
do projecto educativo e respectivos planos de actividades;

c) Responsabilização dos órgãos de administração e 
gestão do agrupamento de escolas ou escola não agrupada, 
designadamente através do desenvolvimento de instru-
mentos de avaliação e acompanhamento do desempenho 
que permitam aferir a qualidade do serviço público de 
educação;

d) Adequação dos recursos atribuídos às condições espe-
cíficas do agrupamento de escolas ou escola não agrupada 
e ao projecto que pretende desenvolver;

e) Garantia da equidade do serviço prestado e do respeito 
pela coerência do sistema educativo.

3 — Constituem requisitos para a apresentação de pro-
postas de contratos de autonomia:

a) A constituição e o funcionamento dos órgãos de ad-
ministração e gestão, de acordo com o regime definido no 
presente decreto -lei;

b) A conclusão do procedimento de avaliação externa 
nos termos da lei e demais normas regulamentares apli-
cáveis.

Artigo 58.º
Atribuição de competências

1 — O desenvolvimento da autonomia processa -se pela 
atribuição de competências nos seguintes domínios:

a) Gestão flexível do currículo, com possibilidade de 
inclusão de componentes regionais e locais, respeitando 
os núcleos essenciais definidos a nível nacional;

b) Gestão de um crédito global de horas de serviço 
docente, incluindo a componente lectiva, não lectiva, o 
exercício de cargos de administração, gestão e orientação 
educativa e ainda o desenvolvimento de projectos de acção 
e inovação;

c) Adopção de normas próprias sobre horários, tempos 
lectivos, constituição de turmas ou grupos de alunos e 
ocupação de espaços;

d) Recrutamento e selecção do pessoal docente e não 
docente, nos termos da legislação aplicável;

e) Extensão das áreas que integram os serviços técnicos 
e técnico -pedagógicos e suas formas de organização;

f) Gestão e execução do orçamento, através de uma 
afectação global de meios;

g) Possibilidade de autofinanciamento e gestão de re-
ceitas que lhe estão consignadas;

h) Aquisição de bens e serviços e execução de obras, 
dentro de limites a definir;

i) Associação com outras escolas ou agrupamentos de 
escolas e estabelecimento de parcerias com organizações 
e serviços locais.

2 — A extensão das competências a transferir depende 
do resultado da negociação referida no n.º 2 do artigo 56.º, 
tendo por base a proposta apresentada pelo agrupamento 
de escolas ou escola não agrupada e a avaliação reali-
zada pela administração educativa sobre a capacidade do 
agrupamento de escolas ou escola não agrupada para o 
seu exercício.
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3 — Na renovação dos contratos de autonomia, para 
além do previsto no número anterior, deve avaliar -se, em 
especial:

a) O grau de cumprimento dos objectivos constantes 
do projecto educativo;

b) O grau de cumprimento dos planos de actividades e 
dos objectivos do contrato.

4 — Na sequência de avaliação externa ou de acção 
inspectiva que comprovem o incumprimento do contrato 
de autonomia ou manifesto prejuízo para o serviço pú-
blico, pode, por despacho fundamentado do membro do 
Governo responsável pela área da educação, determinar -se 
a suspensão, total ou parcial, desse contrato ou ainda a sua 
anulação, com a consequente reversão para a administra-
ção educativa de parte ou da totalidade das competências 
atribuídas.

Artigo 59.º
Procedimentos

Os demais procedimentos relativos à celebração, acom-
panhamento, avaliação e fiscalização dos contratos de 
autonomia são estabelecidos por portaria do membro do 
Governo responsável pela área da educação, ouvido o 
Conselho de Escolas.

CAPÍTULO VIII

Disposições transitórias e finais

SECÇÃO I

Disposições transitórias

Artigo 60.º
Conselho geral transitório

1 — Para efeitos de adaptação ao novo regime de auto-
nomia, administração e gestão estabelecido pelo presente 
decreto -lei, constitui -se em cada agrupamento de escolas 
ou escola não agrupada um conselho geral com carácter 
transitório.

2 — O conselho geral transitório tem a seguinte com-
posição:

a) Sete representantes do pessoal docente;
b) Dois representantes do pessoal não docente;
c) Quatro representantes dos pais e encarregados de 

educação;
d) Dois representantes dos alunos, sendo um repre-

sentante do ensino secundário e outro da educação de 
adultos;

e) Três representantes do município;
f) Três representantes da comunidade local.

3 — Quando o estabelecimento não leccione o ensino 
secundário ou a educação de adultos os lugares previstos 
na alínea d) do número anterior para representação dos 
alunos transitam para a representação dos pais e encarre-
gados de educação.

4 — A forma de designação e eleição dos membros do 
conselho geral transitório é a prevista nos artigos 14.º e 
15.º do presente decreto -lei, com a alteração prevista no 
número seguinte, utilizando -se, em termos processuais, o 
regime actualmente previsto nos regulamentos internos dos 
agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas.

5 — As listas de representantes do pessoal docente que se 
candidatam à eleição devem integrar pelo menos um profes-
sor titular, desde que no agrupamento de escolas ou escola 
não agrupada exista um número de professores titulares que 
permita a apresentação de candidaturas alternativas.

6 — Nos agrupamentos de escolas em que funcione a 
educação pré -escolar ou o 1.º ciclo do ensino básico, as lis-
tas de representantes do pessoal docente que se candidatam 
à eleição devem integrar representantes dos educadores de 
infância e dos professores do 1.º ciclo.

7 — Para efeitos da designação dos representantes da 
comunidade local, os demais membros do conselho geral 
transitório, em reunião especialmente convocada pelo presi-
dente da assembleia de escola cessante, cooptam as individu-
alidades ou escolhem as instituições e organizações, as quais 
devem indicar os seus representantes no prazo de 10 dias.

8 — O conselho geral transitório só pode proceder à 
eleição do presidente e deliberar estando constituído na 
sua totalidade.

9 — O presidente do conselho geral transitório é eleito 
nos termos previstos na alínea a) do n.º 1 e no n.º 2 do 
artigo 13.º do presente decreto -lei.

10 — Até à eleição do presidente, as reuniões do con-
selho geral transitório são presididas pelo presidente da 
assembleia de escola cessante, sem direito a voto.

11 — O presidente do conselho executivo ou director 
participa nas reuniões do conselho geral transitório sem 
direito a voto.

12 — O conselho geral transitório reúne ordinariamente 
sempre que convocado pelo seu presidente e extraordinaria-
mente a requerimento de um terço dos seus membros ou por 
solicitação do presidente do conselho executivo ou do director.

13 — O conselho geral transitório pode reunir em qual-
quer dia da semana.

14 — As reuniões do conselho geral transitório devem 
ser marcadas em horário que permita a participação de 
todos os seus membros.

Artigo 61.º
Competências do conselho geral transitório

1 — O conselho geral transitório assume todas as com-
petências previstas no artigo 13.º do presente decreto -lei, 
cabendo -lhe ainda:

a) Elaborar e aprovar o regulamento interno, definindo 
nomeadamente a composição prevista nos artigos 12.º e 
32.º do presente decreto -lei;

b) Preparar, assim que aprovado o regulamento interno, 
as eleições para o conselho geral;

c) Proceder à eleição do director, caso tenha já cessado 
o mandato dos anteriores órgãos de gestão e não esteja 
ainda eleito o conselho geral.

2 — Para efeitos da elaboração do regulamento interno 
previsto na alínea a) do número anterior, o conselho geral 
transitório pode constituir uma comissão.

3 — O regulamento interno previsto na alínea a) do n.º 1 
é aprovado por maioria absoluta dos votos dos membros 
do conselho geral em efectividade de funções.

Artigo 62.º
Prazos

1 — No prazo máximo de 30 dias úteis após a entrada 
em vigor do presente decreto -lei, o presidente da assem-
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bleia de escola desencadeia os procedimentos necessários 
à eleição e designação dos membros do conselho geral 
transitório.

2 — Esgotado esse prazo sem que tenham sido desen-
cadeados esses procedimentos, compete ao presidente do 
conselho executivo ou ao director dar imediato cumpri-
mento ao disposto no número anterior.

3 — O regulamento interno previsto na alínea a) do 
n.º 1 do artigo anterior deve estar aprovado até 31 de Maio 
de 2009.

4 — O procedimento de recrutamento do director deve 
ser desencadeado até 31 de Março de 2009 e o director 
deve ser eleito até 31 de Maio de 2009.

5 — No caso de o conselho geral não estar constituído 
até 31 de Março de 2009, cabe ao conselho geral transitório 
desencadear o procedimento para recrutamento do director 
e proceder à sua eleição.

Artigo 63.º

Mandatos e cessação de funções

1 — A assembleia de escola exerce as competências 
previstas no artigo 10.º do regime de autonomia, admi-
nistração e gestão dos estabelecimentos da educação pré-
-escolar e dos ensinos básico e secundário, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 115 -A/98, de 4 de Maio, alterado, por 
apreciação parlamentar, pela Lei n.º 24/99, de 22 de Abril, 
e só cessa as suas funções com a tomada de posse dos 
membros do conselho geral transitório.

2 — Os actuais membros dos conselhos executivos ou 
os directores e respectivos vice-presidentes, vogais ou 
adjun tos, assim como os membros das comissões provi-
sórias e das comissões executivas instaladoras completam 
os respectivos mandatos, nos termos do regime de auto-
nomia, administração e gestão dos estabelecimentos da 
educação pré -escolar e dos ensinos básico e secundário, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio, 
alterado, por apreciação parlamentar, pela Lei n.º 24/99, 
de 22 de Abril, sem prejuízo do disposto nos números 
seguintes.

3 — Os mandatos das direcções executivas, das comis-
sões provisórias e das comissões executivas instaladoras 
que terminem depois da entrada em vigor do presente 
diploma são prorrogados até à eleição do director.

4 — Sem prejuízo do disposto no número anterior e 
por decisão das direcções executivas, das comissões pro-
visórias ou das comissões executivas instaladoras, após 
o termo dos respectivos mandatos, podem desde logo ser 
desencadeados os procedimentos conducentes à eleição 
do director, nos termos e para os efeitos da alínea c) do 
n.º 1 do artigo 61.º

5 — Com a entrada em vigor do presente diploma, as 
direcções executivas eleitas ao abrigo do regime previsto 
no Decreto -Lei n.º 115 -A/98, de 4 de Maio, alterado, 
por apreciação parlamentar, pela Lei n.º 24/99, de 22 de 
Abril, assumem as competências previstas no artigo 20.º 
do presente diploma, assumindo o presidente do conselho 
executivo ou o director as competências previstas neste 
diploma para o director.

6 — Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 25.º, o 
número de mandatos começa a contar -se para os mandatos 
iniciados após a entrada em vigor do presente diploma.

7 — Os coordenadores dos departamentos curriculares 
completam os respectivos mandatos, nos termos do regime 
de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos 

da educação pré -escolar e dos ensinos básico e secundário, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio, 
alterado, por apreciação parlamentar, pela Lei n.º 24/99, 
de 22 de Abril.

Artigo 64.º
Contratos de autonomia

1 — Os contratos de autonomia celebrados ao abrigo 
Decreto -Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio, alterado, por 
apreciação parlamentar, pela Lei n.º 24/99, de 22 de Abril, 
mantêm -se em vigor até ao seu termo.

2 — As cláusulas dos contratos de autonomia mencio-
nados no número anterior que se refiram a aspectos da 
estrutura orgânica do agrupamento de escolas ou da escola 
não agrupada mantêm -se igualmente em vigor até ao seu 
termo, sem prejuízo de, por decisão dos órgãos competen-
tes do agrupamento de escolas ou da escola não agrupada, 
ser decidida a sua adaptação ao presente decreto -lei nos 
termos dos artigos anteriores.

SECÇÃO II

Disposições finais

Artigo 65.º

Revisão dos regulamentos internos

Os regulamentos internos dos agrupamentos de esco-
las e das escolas não agrupadas, aprovados nos termos 
da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º, podem ser revistos 
ordinariamente quatro anos após a sua aprovação e extra-
ordinariamente a todo tempo por deliberação do conselho 
geral, aprovada por maioria absoluta dos membros em 
efectividade de funções.

Artigo 66.º

Comissão administrativa provisória

1 — Nos casos em que não seja possível realizar as 
operações conducentes ao procedimento concursal para 
recrutamento do director, que o procedimento concursal 
tenha ficado deserto ou que todos os candidatos tenham 
sido excluídos, a sua função é assegurada por uma comis-
são administrativa provisória constituída por três docentes, 
nomeada pelo director regional de educação respectivo, 
pelo período máximo de um ano escolar.

2 — Compete ao órgão de gestão referido no número an-
terior desenvolver as acções necessárias à entrada em pleno 
funcionamento do regime previsto no presente decreto -lei, 
no início do ano escolar subsequente ao da cessação do 
respectivo mandato.

Artigo 67.º

Exercício de competências

1 — O director e o conselho administrativo exercem as 
suas competências no respeito pelos poderes próprios da 
administração educativa e da administração local.

2 — Compete às entidades da administração educativa 
ou da administração local, em conformidade com o grau 
de transferência efectiva verificado, assegurar o apoio 
técnico -jurídico legalmente previsto em matéria de gestão 
educativa.
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Artigo 68.º
Regime subsidiário

Em matéria de procedimento, aplica -se subsidiariamente 
o disposto no Código do Procedimento Administrativo 
naquilo que não se encontre especialmente regulado no 
presente decreto -lei.

Artigo 69.º
Mandatos de substituição

Os titulares dos órgãos previstos no presente decreto-
-lei, eleitos ou designados em substituição de anteriores 
titulares, terminam os seus mandatos na data prevista para 
a conclusão do mandato dos membros substituídos.

Artigo 70.º
Regiões Autónomas

A aplicação do presente decreto -lei não prejudica os 
regimes de autonomia, administração e gestão escolares 
vigentes nas Regiões Autónomas, de acordo com a Lei de 
Bases do Sistema Educativo.

Artigo 71.º
Norma revogatória

Sem prejuízo do disposto no artigo 63.º, são revoga-
dos:

a) O Decreto -Lei n.º 115 -A/98, de 4 de Maio;
b) O Decreto Regulamentar n.º 10/99, de 21 de Julho.

Artigo 72.º
Entrada em vigor

O presente decreto -lei entra em vigor no dia seguinte 
ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 21 de 
Fevereiro de 2008. — José Sócrates Carvalho Pinto de 
Sousa — Maria de Lurdes Reis Rodrigues.

Promulgado em 11 de Abril de 2008.
Publique -se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 11 de Abril de 2008.
O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto 

de Sousa. 

 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 183/2008

Processo n.º 1155/2007

Acordam no Plenário do Tribunal Constitucional:

I — Relatório

1 — O requerimento do Ministério Público

O representante do Ministério Público junto deste 
Tribunal veio requerer, nos termos do artigo 82.º da Lei 

n.º 28/82, que o Tribunal Constitucional aprecie e declare, 
com força obrigatória geral, a inconstitucionalidade da 
norma extraída das disposições conjugadas do artigo 119.º, 
n.º 1, alínea a), do Código Penal e do artigo 336.º, n.º 1, 
do Código de Processo Penal, ambos na redacção origi-
nária, na interpretação segundo a qual a prescrição do 
procedimento criminal se suspende com a declaração de 
contumácia.

Diz-se, a fundamentar o pedido, que «tal dimensão 
normativa foi julgada inconstitucional, por violação do 
artigo 29.º, n.os 1 e 3, da Constituição da República Por-
tuguesa através do Acórdão n.º 110/2007 e das decisões 
sumárias n.os 379/2007 e 576/2007». E acrescenta-se ainda 
que o facto de o pedido se reportar a uma norma já revo-
gada não exclui o interesse processual da fiscalização 
abstracta sucessiva dado «o elevado número de situações 
em que vem sendo convocada a dita questão de constitu-
cionalidade, bem ilustrada pelo número de processos que 
têm vindo a ser distribuídos neste Tribunal Constitucional» 
e ainda «o facto de se ter sedimentado uma divergência 
de entendimentos, expressa no Acórdão n.º 524/2007, que 
considerou desprovida de natureza normativa tal questão 
de constitucionalidade, abstendo -se, em consequência, de 
conhecer do mérito do recurso — e sendo inviável dirimir 
os diferentes entendimentos, expressos nos citados Acór-
dãos n.os 110/2007 e 524/2007, através da interposição do 
recurso para o plenário, previsto no artigo 79.º -D da Lei 
do Tribunal Constitucional —, o que poderá criar dificul-
dades para através da fiscalização concreta, os interes-
sados terem plena possibilidade de, com eficácia, verem 
sempre acautelados os seus direitos e interesses, através 
da obtenção de uma decisão de mérito sobre a questão de 
constitucionalidade suscitada».

Termina o representante do Ministério Público pedindo 
«a apreciação e declaração de inconstitucionalidade com 
força obrigatória geral da norma extraída das disposições 
do artigo 119.º, n.º 1, alínea a), do Código Penal e do ar-
tigo 336.º, n.º 1, do Código de Processo Penal».

2 — A resposta do órgão autor da norma

Notificado o Presidente do Supremo Tribunal de Jus-
tiça para os efeitos do disposto nos artigos 54.º e 55.º, 
n.º 3, da Lei n.º 28/82, nenhuma resposta veio a ser por 
ele apresentada.

3 — O memorando

Elaborado pelo Presidente do Tribunal, o memorando 
a que se refere o artigo 63.º da Lei do Tribunal Constitu-
cional, e tendo este sido submetido a debate nos termos do 
n.º 2 do referido preceito, cumpre agora decidir de acordo 
com a orientação que o Tribunal fixou.

II — Fundamentos

4 — A delimitação do objecto do processo

A questão que se coloca é a de saber se terá ou não 
havido uma violação do princípio da legalidade criminal 
a que alude a Constituição da República Portuguesa nos 

n.os 1 e 3 do artigo 29.º, violação essa geradora de incons-
titucionalidade da norma extraída das disposições conju-
gadas do artigo 119.º, n.º 1, alínea a), do Código Penal e 
do artigo 336.º, n.º 1, do Código de Processo Penal, ambos 
na redacção originária, na interpretação segundo a qual a 
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