
CAPÍTULO II – Autonomia, Direção, Administração e Gestão Escolar 

Secção I – Autonomia do Agrupamento 

Artigo 5 – Autonomia do agrupamento 

1. O Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com a nova redação que lhe foi dada 

no Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, reconhece a este agrupamento de 

escolas autonomia para tomar decisões nos domínios da organização 

pedagógica, da organização curricular, da gestão dos recursos humanos, da ação 

social escolar e da gestão estratégica, patrimonial, administrativa e financeira, no 

quadro das funções, competências e recursos que lhe estão atribuídos. 

2. O exercício desta autonomia supõe a prestação de contas, designadamente 

através dos procedimentos de autoavaliação e de avaliação externa. 

3. Os instrumentos de autonomia do agrupamento são os seguintes: 

a)  O Projeto Educativo; 

b)  O Regulamento Interno; 

c)  Os Planos Anual/Plurianual de Atividades e os respetivos relatórios de 

avaliação; 

d)  O Orçamento; 

e)  A Conta de Gerência;  

f)  O Relatório de Autoavaliação. 

4. Estes documentos, sendo diferenciados, obedecem a uma lógica de integração e 

de articulação, tendo em vista a coerência, a eficácia e a qualidade do serviço 

educativo a prestar pelo agrupamento. 

Artigo 6 – Princípios orientadores 

1. A autonomia, a administração e a gestão do Agrupamento de Escolas José 

Belchior Viegas subordina-se particularmente aos princípios e objetivos 

consagrados na Constituição e na Lei de Bases do Sistema Educativo, 

designadamente: 

a) Integrar as escolas do agrupamento na comunidade que serve e estabelecer 

a interligação do ensino e das atividades 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 atividades e instituições económicas, 

sociais, culturais e científicas, tendo em conta as características específicas 

dos vários níveis e tipologias de educação e de ensino; 

d) Assegurar o pleno respeito pelas regras da democraticidade e 

representatividade dos órgãos de administração e gestão do agrupamento, 

garantida pela eleição democrática de representantes da comunidade 

educativa. 

2. A autonomia, a administração e a gestão do Agrupamento de Escolas José 

Belchior Viegas orienta-se pelos princípios da igualdade, da participação e da 

transparência. 

3. A autonomia, a administração e a gestão do Agrupamento de Escolas José 

Belchior Viegas funcionam sob o princípio da responsabilidade e da prestação de 

contas do Estado, assim como de todos os demais agentes ou intervenientes. 

Nesse sentido, no exercício das suas funções, os titulares dos cargos previstos no 

presente regulamento estão exclusivamente ao serviço do interesse público, 

devendo observar no exercício das suas funções os valores fundamentais e 

princípios da atividade administrativa consagrados na Constituição e na lei, 

designadamente os da legalidade, justiça e imparcialidade, competência, 

responsabilidade, proporcionalidade, transparência e boa-fé. 

Artigo 7 – Objetivos gerais 

1. No quadro dos princípios e objetivos referidos no artigo anterior, a autonomia, a 

administração e a gestão do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas 

organizam-se no sentido de: 

a) Promover o sucesso e prevenir o abandono escolar dos alunos visando a 

qualidade do ensino público de educação, em geral, e a qualidade das 

aprendizagens e dos resultados escolares, em particular; 

b) Promover a equidade social, criando condições para a concretização de 

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 pedagógica e científica 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 adequados meios de comunicação e 

informação; 

g) Proporcionar condições para a participação dos membros da comunidade 

educativa e promover a sua iniciativa e o seu envolvimento, através do 

diálogo, da comunicação e de uma cultura de abertura; 

h) Garantir a satisfação das necessidades e exigências de todos os membros 

da comunidade educativa (alunos, encarregados de educação, professores e 

funcionários). 

Artigo 8 – Objetivos específicos e competências do agrupamento 

1. A autonomia do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas deve ser orientada 

para objetivos específicos, nomeadamente os seguintes:  

a) Uma gestão centrada num percurso de sucesso e de aprendizagem e na 

formação dos alunos, nomeadamente no combate à retenção baseado na 

promoção dos conhecimentos e capacidades necessários, na redução do 

abandono e na melhoria da aprendizagem; 

b) Uma participação ativa dos docentes e colaboradores no processo de 

decisão, envolvendo todos os potenciais participantes;  

c) Uma identificação clara e articulada das tarefas de organização pedagógica;  

d) Uma identificação clara das responsabilidades na tomada de decisão, no 

desenvolvimento das diferentes atividades e na prestação de contas pelos 

resultados obtidos;  



e) O conhecimento dos meios necessários à alocação de recursos e a 

identificação das prioridades e das medidas necessárias à aprendizagem dos 

alunos;  

f)     A aplicação de medidas que proporcionem mais e melhores oportunidades 

de sucesso para os alunos;  

g) A simplificação dos procedimentos, reduzindo a documentação produzida e 

centrando a escola nas necessidades dos alunos; 

h) A transparência e coerência das decisões. 

2. A autonomia pedagógica e organizativa do Agrupamento de Escolas José Belchior 

Viegas concretiza-se, designadamente, através da gestão e organização do 

currículo e dos tempos escolares, da definição das atividades educativas e do 

acompanhamento dos alunos. 

3. No exercício da sua autonomia organizativa e pedagógica, compete ao 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas: 

a) Coordenar e gerir a implementação dos planos curriculares e programas 

definidos a nível nacional, no respeito pelas normas orientadoras 

estabelecidas; 

b) Selecionar modelos pedagógicos, métodos de ensino e de avaliação, 

materiais de ensino/aprendizagem e manuais escolares coerentes com o 

projeto educativo de escola e adequados à variedade dos interesses e 

capacidades dos alunos; 

c) Adequar estratégias e utilização de equipamentos à progressão dos alunos; 

d) Responsabilizar os órgãos de gestão intermédia do agrupamento e também 

os indivíduos pelos seus atos e decisões; 

e) Assegurar a planificação e execução dos planos de turma; 

f) Organizar atividades de complemento curricular e de ocupação de tempos 

livres, de acordo com os interesses dos alunos e os recursos da escola; 

g) Conceber e realizar visitas de estudo/intercâmbios, como complemento da 

atividade letiva; 

h) Planificar, gerir e avaliar formas de apoio ou compensação pedagógica, no 

que diz respeito à diversificação de métodos, ao trabalho em pequenos 

grupos ou à individualização do ensino; 



i) Por iniciativa própria ou em colaboração com outras entidades, organizar ou 

participar em projetos culturais e de animação sociocomunitária. 

Artigo 9 – Órgãos de direção, administração e gestão 

1. A autonomia do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas é assegurada 

pelos seguintes órgãos de direção, administração e gestão: 

a) O conselho geral; 

b) O diretor; 

c) O conselho pedagógico; 

d) O conselho administrativo. 

Secção II – Conselho Geral 

Artigo 10 – Definição 

O conselho geral é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das 

linhas orientadoras e controlo da atividade do agrupamento, assegurando a 

participação e representação da comunidade educativa, nos termos e para os efeitos 

do n.º 4 do artigo 48.º da Lei n.º 46/86, de 14 de outubro (Lei de Bases do Sistema 

Educativo). 

Artigo 11 – Composição 

1. O conselho geral tem a seguinte composição: 

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 do ensino secundário; 

e) Três representantes da autarquia; 

f)   Três representantes da comunidade local. 

2. A representação dos alunos é assegurada por alunos maiores de 16 anos de 

idade. 

3. O diretor participa nas reuniões do conselho geral, sem direito a voto. 

4. O subdiretor e adjuntos da direção e os coordenadores de escolas, bem como os 

docentes que assegurem funções de assessoria da direção, não podem ser 

membros do conselho geral. 



5. Os representantes do pessoal docente no conselho geral não podem ser membros 

do conselho pedagógico. 

Artigo 12 – Competências 

1. Ao conselho geral compete: 

a) Eleger o respetivo presidente, de entre os seus membros à exceção dos 

representantes dos alunos; 

b) Eleger o diretor, nos termos dos artigos 21.º e 23.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, 

de 22 de abril, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei 

n.º 137/2012, de 2 de julho; 

c) Aprovar o Projeto Educativo e acompanhar e avaliar a sua execução; 

d) Aprovar o Regulamento Interno do agrupamento; 

e) Aprovar o(s) Plano(s) Anual e Plurianual de Atividades; 

f) Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório final de execução do 

Plano Anual de Atividades; 

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 execução, pelo diretor, das 

atividades no domínio da ação social escolar; 

j)    Aprovar o relatório de contas de gerência; 

k) Apreciar os resultados do processo de autoavaliação; 

l)    Pronunciar-se sobre os critérios de organização dos horários; 

m) Acompanhar a ação dos demais órgãos de administração e gestão; 

n) Promover o relacionamento com a comunidade educativa; 

o) Definir os critérios para a participação do agrupamento em atividades 

pedagógicas, científicas, culturais e desportivas; 

p) Dirigir recomendações aos restantes órgãos, tendo em vista o 

desenvolvimento do Projeto Educativo e o cumprimento do Plano Anual de 

Atividades; 

q) Participar, nos termos definidos em diploma próprio, no processo de avaliação 

do desempenho do diretor; 

r)     Decidir os recursos que lhe são dirigidos; 



s) Aprovar o mapa de férias do diretor. 

2. Os restantes órgãos devem facultar ao conselho geral todas as informações 

necessárias para este realizar eficazmente o acompanhamento e a avaliação do 

funcionamento do agrupamento. 

3. O conselho geral pode constituir, no seu seio, uma comissão permanente, na qual 

pode delegar as competências de acompanhamento da atividade do agrupamento 

entre as suas reuniões ordinárias. 

4. A comissão permanente constitui-se como uma fração do conselho geral, 

respeitada a proporcionalidade dos corpos que nele têm representação. 

Artigo 13 – Competências do presidente do conselho geral 

1. Compete ao presidente do conselho geral, para além dos poderes que a lei lhe 

confere, zelar pelo bom desempenho das competências referidas neste 

regulamento: 

a) Representar o conselho geral e delegar representação em caso de 

impedimento; 

b) Convocar, e presidir às reuniões do conselho geral; 

c) Assegurar o cumprimento do regimento e das deliberações do Conselho 

Geral; 

d) Assegurar as de mais competências que lhe sejam atribuídas por lei ou pelo 

regimento do Conselho Geral. 

2. Em caso de impedimento legal do presidente e quando o cumprimento de prazos 

o justifique, assumirá as suas funções o elemento docente mais antigo no 

agrupamento, que faça parte deste conselho. 

3. O presidente do conselho geral é eleito de entre os seus membros, à exceção dos 

representantes dos alunos. 

4. O presidente é eleito por maioria absoluta dos votos dos membros do conselho 

geral em efetividade de funções. 

5. O conselho geral só pode proceder à eleição do presidente e deliberar, estando 

constituído na sua totalidade. 

6. Até à eleição do presidente, as reuniões do conselho geral são presididas pelo 

presidente do conselho geral cessante, sem direito a voto. 



Artigo 14 – Eleição e designação de representantes 

1. Os representantes dos alunos, do pessoal docente e do pessoal não docente no 

conselho geral são eleitos separadamente pelos respetivos corpos, de acordo com 

o estabelecido nos artigos 14.º e 15.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 

com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 

de julho. 

2. Os representantes dos pais e encarregados de educação são eleitos em 

assembleia-geral de pais e encarregados de educação do agrupamento, sob 

proposta das respetivas organizações representativas, e, na falta das mesmas, 

por convite individualizado aos encarregados de educação representantes das 

várias turmas do agrupamento. 

3. Os representantes do município são designados pela Câmara Municipal de São 

Brás de Alportel, podendo esta delegar tal competência na Junta de Freguesia. 

4. Os representantes da comunidade local, quando se trate de individualidades ou 

representantes de atividades de carácter económico, social, cultural e científico 

e/ou representantes de instituições ou organizações são cooptados pelos demais 

membros, verificando-se o seguinte procedimento: 

a) Apresentação de nomes/atividades pelos membros, em reunião do conselho 

geral; 

b) Seleção com base na adequação do seu perfil ao Projeto Educativo do 

agrupamento e áreas curriculares lecionadas; 

c) Formalização dos convites pelo presidente do conselho geral. 

Artigo 15 – Mandato 

1. O mandato dos membros do conselho geral tem a duração de quatro anos sem 

prejuízo do disposto nos números seguintes. 

2. O mandato dos representantes dos pais e encarregados de educação e dos 

alunos tem a duração de dois anos escolares. 

3. Os representantes dos pais e encarregados de educação podem ser substituídos 

no início de cada ano escolar, desde que essa substituição decorra de acordo com 

o definido no ponto 2 do artigo 14.º deste regulamento. 



4. Os membros do conselho geral são substituídos no exercício do cargo sempre 

que:  

a) Percam a qualidade que determinou a respetiva eleição ou designação; 

b) Renunciem ao mandato mediante comunicação escrita e fundamentada ao 

presidente do conselho geral; 

c) Estejam impossibilitados de permanentemente exercerem as suas funções. 

5. As vagas resultantes da cessação do mandato dos membros eleitos são 

preenchidas pelo primeiro candidato não eleito, segundo a respetiva ordem de 

precedência, na lista a que pertencia o titular do mandato, com respeito pelo 

disposto no n.º 4 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as 

alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 

6. Quando na lista referida no ponto anterior já não existirem candidatos não eleitos 

que possam preencher as vagas resultantes da cessação do mandato dos 

membros eleitos, terá que proceder-se a uma eleição intercalar de acordo com o 

estabelecido no ponto 1 do artigo 14.º deste regulamento. 

7. As vagas resultantes da cessação do mandato dos membros representantes do 

município são preenchidas por novos elementos a nomear pela autarquia. 

8. As vagas resultantes da cessação do mandato ou impedimento dos membros 

representantes da comunidade local implicam a cooptação de novos elementos. 

Artigo 16 – Regime de funcionamento 

1. O regime de funcionamento do conselho geral encontra-se regulado em 

Regimento Interno próprio (Anexo 1). 

Secção III – Diretor 

Artigo 17 – Definição 

1. O diretor é o órgão de administração e gestão do agrupamento de escolas, nas 

áreas pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial. 

Artigo 18 – Competências 

1. Compete ao diretor submeter à aprovação do conselho geral o Projeto Educativo 

elaborado pelo conselho pedagógico. 

2. Ouvido o conselho pedagógico, compete também ao diretor: 



a) Elaborar e submeter à aprovação do conselho geral as alterações ao 

Regulamento Interno; os Planos Anual e Plurianual de Atividades; o relatório 

anual de atividades e as propostas de celebração de contratos de autonomia; 

b) Aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal docente e não 

docente, ouvido também, no último caso, o município. 

3. No ato de apresentação ao conselho geral, o diretor faz acompanhar os 

documentos referidos na alínea a) do número anterior dos pareceres do conselho 

pedagógico. 

4. No plano da gestão pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial, 

compete ao diretor, em especial: 

a) Definir o regime de funcionamento do agrupamento; 

b) Elaborar o projeto de orçamento, em conformidade com as linhas 

orientadoras definidas pelo conselho geral; 

c) Superintender na constituição de turmas e na elaboração de horários; 

d) Distribuir o serviço docente e não docente; 

e) Designar os coordenadores de escola ou estabelecimento de educação pré-

escolar; 

f) Propor os candidatos ao cargo de coordenador de departamento curricular 

nos termos definidos no n.º 4 do artigo 41.º deste regulamento e designar os 

diretores de turma; 

g) Planear e assegurar a execução das atividades no domínio da ação 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 cooperação ou de associação 

com outros agrupamentos de escolas e instituições de formação, autarquias 

e coletividades, em conformidade com os critérios definidos pelo conselho 

geral, nos termos da alínea o) do n.º 1 do artigo 12.º deste regulamento; 

j) Proceder à seleção e recrutamento do pessoal docente e dos técnicos 

especializados, nos termos dos regimes legais aplicáveis; 



k) Assegurar as condições necessárias à realização da avaliação de 

desempenho do pessoal docente e não docente, nos termos da legislação 

aplicável; 

l) Dirigir superiormente os serviços administrativos, técnicos e técnico-

pedagógicos. 

5. Compete ainda ao diretor: 

a) Representar o agrupamento; 

b) Exercer o poder hierárquico em relação ao pessoal docente e não docente; 

c) Exercer o poder disciplinar em relação aos alunos, nos termos da legislação 

aplicável; 

d) Intervir, nos termos da lei, no processo de avaliação de desempenho do 

pessoal docente; 

e) Proceder à avaliação de desempenho do pessoal não docente. 

6. O diretor exerce ainda as competências que lhe forem delegadas pela 

Administração Educativa e pela Câmara Municipal. 

7. O diretor, por despacho, pode delegar e subdelegar, no subdiretor, nos adjuntos 

ou nos coordenadores de escola ou de estabelecimento de educação pré-escolar, 

as competências referidas nos números anteriores com exceção da prevista na 

alínea d) do n.º 5. 

8. Nas suas faltas e impedimentos, o diretor é substituído pelo subdiretor. 

Artigo 19 – Recrutamento 

1. O diretor é eleito pelo conselho geral, nos termos dos artigos 21.º, 22.º e 23.º do 

Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações que lhe foram 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 

2. O diretor toma posse perante o conselho geral, nos 30 dias subsequentes à 

homologação dos resultados eleitorais, pelo diretor-geral da administração 

escolar, nos termos do n.º 4 do artigo 23.º do Decreto-Lei atrás referido. 

3. O diretor designa o subdiretor e os seus adjuntos, no prazo máximo de 30 dias, 

após a sua tomada de posse. 

4. O subdiretor e os adjuntos do diretor tomam posse nos 30 dias subsequentes à 

sua designação pelo diretor. 



Artigo 20 – Mandato 

1. O mandato do diretor tem a duração de quatro anos. 

2. Até 60 dias antes do termo do mandato do diretor, o conselho geral delibera sobre 

a recondução do diretor ou a abertura do procedimento concursal tendo em vista 

a realização de nova eleição. 

3. A decisão de recondução do diretor é tomada por maioria absoluta dos membros 

do conselho geral em efetividade 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 subsequente ao termo do quarto mandato consecutivo. 

5. Não sendo ou não podendo ser aprovada a recondução do diretor de acordo com 

o disposto nos números anteriores, abre-se o procedimento concursal tendo em 

vista a eleição do diretor, nos termos do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 

22 de abril, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

137/2012, de 2 de julho. 

6. O mandato do diretor pode cessar: 

a) Por requerimento do interessado, dirigido ao diretor-geral da administração 

escolar, 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 efetividade de funções, em caso de 

manifesta desadequação da respetiva gestão, fundada em factos 

comprovados e informações devidamente fundamentadas, apresentados por 

qualquer membro do conselho geral; 

c) Na sequência de processo disciplinar que tenha concluído pela aplicação de 

sanção disciplinar de cessação da comissão de serviço, nos termos da lei. 

7. A cessação do mandato do diretor determina a abertura de um novo procedimento 

concursal. 

Artigo 21 – Subdiretor e adjuntos do diretor 

1. O diretor é coadjuvado no exercício das suas funções por um subdiretor e por um 

a três adjuntos. 



2. Os critérios de fixação do número de adjuntos do diretor são estabelecidos 

anualmente por despacho normativo do membro do governo responsável pela 

área da educação, bem como a respetiva redução da componente letiva. 

3. Os mandatos do subdiretor e dos adjuntos têm a duração de quatro anos e cessam 

com o mandato do diretor. 

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior e salvaguardadas as situações 

previstas nos artigos 35.º e 66.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com 

as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de 

julho, quando a cessação do mandato do diretor ocorra antes do termo do período 

para o qual foi eleito, o subdiretor e os adjuntos asseguram a administração e 

gestão do agrupamento até à tomada de posse do novo diretor, devendo o 

respetivo processo de recrutamento estar concluído no prazo máximo de 90 dias. 

5. Não sendo possível adotar solução prevista no número anterior e não sendo 

aplicável o disposto no artigo 35.º do Decreto-Lei atrás referido, a gestão do 

agrupamento é assegurada nos termos estabelecidos no artigo 66.º do mesmo 

Decreto-Lei. 

6. O subdiretor e os adjuntos podem ser exonerados a todo o tempo por decisão 

fundamentada do diretor. 

Artigo 22 – Regime de exercício de funções 

1. O diretor exerce as funções em regime de comissão de serviço. 

2. O exercício das funções de diretor faz-se em regime de dedicação exclusiva. 

3. O regime de dedicação exclusiva implica a incompatibilidade do cargo dirigente 

com quaisquer outras funções, públicas ou privadas, remuneradas ou não. 

4. Excetuam-se do disposto no número anterior: 

a) A participação em órgãos ou entidades de representação 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 atividade de criação artística e literária, bem como quaisquer outras de que 

resulte a perceção de remunerações provenientes de direitos de autor; 



d) A realização de conferências, palestras, ações de formação de curta duração 

e outras atividades de idêntica natureza; 

e) O voluntariado, bem como a atividade desenvolvida no quadro de 

associações ou organizações não- governamentais. 

5. O diretor está isento de horário de trabalho, não lhe sendo, por isso, devida 

qualquer remuneração por trabalho prestado fora do período normal de trabalho. 

6. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o diretor está obrigado ao 

cumprimento do período normal de trabalho, assim como do dever geral de 

assiduidade. 

7. O diretor está dispensado da prestação de serviço letivo, sem prejuízo de, por sua 

iniciativa, o poder prestar na disciplina ou área curricular para a qual possua 

qualificação profissional. 

Artigo 23 – Direitos do diretor 

1. O diretor goza, independentemente do seu vínculo de origem, dos direitos gerais 

reconhecidos aos docentes do agrupamento. 

2. O diretor 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 24 – Direitos específicos do diretor, subdiretor e adjuntos 

1. O diretor, o subdiretor e os adjuntos gozam do direito à formação específica para 

as suas funções em termos a regulamentar por despacho do membro do Governo 

responsável pela área da educação. 

2. O diretor, o subdiretor e os adjuntos mantêm o direito à remuneração base 

correspondente à categoria de origem, sendo-lhes abonado um suplemento 

remuneratório pelo exercício de função, a estabelecer nos termos do artigo 54.º 

do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações que lhe foram 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 



Artigo 25 – Deveres específicos do diretor, subdiretor e adjuntos 

1. Para além dos deveres gerais dos trabalhadores que exercem funções públicas 

aplicáveis ao pessoal docente, o diretor, o subdiretor e os adjuntos estão sujeitos 

aos seguintes deveres específicos: 

a) Cumprir e fazer cumprir as orientações da administração 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 atos praticados pelo pessoal com o estatuído 

na lei e com os legítimos interesses da comunidade educativa. 

Artigo 26 – Assessoria da direção 

1. Para apoio à atividade do diretor e mediante proposta deste, o conselho geral pode 

autorizar a constituição de assessorias técnico-pedagógicas, para as quais são 

designados docentes em exercício de funções no agrupamento. 

2. Os critérios para a constituição e dotação das assessorias 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.  

Artigo 27 – Coordenação de escola 

1. A coordenação da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Poeta Bernardo de Passos, 

da EB1 n.º 2 e do Centro Escolar (EB1/JI e EB1 n.º 1) é assegurada por um 

coordenador, nomeado pelo diretor do agrupamento, para cada uma daquelas 

escolas, nos termos dos artigos 40.º e 41.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de 

abril, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, 

de 2 de julho. 

2. Nas restantes escolas e jardins-de-infância, em funcionamento, com menos de 

150 alunos, não há lugar à criação do cargo referido no número anterior, nos 

termos do n.º 2 do artigo 40.º do Decreto-Lei atrás indicado, sendo as funções de 

coordenação asseguradas por um dos docentes destes estabelecimentos. 

3. O mandato do coordenador de escola tem a duração de quatro anos e cessa com 

o mandato do diretor. 



4. O coordenador de escola pode ser exonerado a todo o tempo por despacho 

fundamentado do diretor. 

5. Os coordenadores beneficiarão da redução da sua componente letiva, que será 

definida anualmente por despacho normativo do membro do Governo responsável 

pela área da educação. 

6. Compete ao coordenador de escola: 

a) Coordenar as atividades educativas, em articulação com o diretor; 

b) Cumprir e fazer cumprir as decisões do diretor e exercer as competências que 

por este lhe forem delegadas; 

c) Transmitir as informações relativas ao pessoal docente e não docente e aos 

alunos; 

d) Promover e incentivar a participação dos pais e encarregados de educação, 

dos interesses locais e da autarquia nas atividades educativas. 

Secção IV – Conselho Pedagógico 

Artigo 28 – Definição 

1. O conselho pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e 

orientação educativa do agrupamento, nomeadamente nos domínios pedagógico-

didático, da orientação e acompanhamento dos alunos e da formação inicial e 

contínua do pessoal docente. 

2. Toda a atividade do conselho pedagógico deve desenvolver-se no respeito pelos 

princípios da democraticidade e participação consagrados na Lei de Bases do 

Sistema Educativo. 

Artigo 29 – Composição 

1. O conselho pedagógico é constituído pelos seguintes 17 elementos: 

a) Diretor do agrupamento; 

b) 11 Coordenadores de departamento curricular; 

c) Professor bibliotecário com funções de coordenação das bibliotecas 

escolares; 

d) 3 Coordenadores de diretores de turma (2.º e 3.º ciclos e secundário); 

e) Representante da oferta formativa alternativa. 



2. Os representantes do pessoal docente no conselho geral não podem ser membros 

do conselho pedagógico. 

3. Nas reuniões plenárias ou de comissões especializadas, designadamente quando 

a ordem de trabalhos verse sobre matérias previstas nas alíneas a), b), e), f), j) e 

k) do ponto 1 do artigo 30.º deste regulamento, podem participar, sem direito a 

voto, a convite do presidente do conselho pedagógico, representantes do pessoal 

não docente, dos pais e encarregados de educação e dos alunos. 

4. O presidente do conselho geral pode participar nas reuniões do conselho 

pedagógico sempre que para isso o solicitar ou for mandatado pelo conselho geral. 

Artigo 30 – Competências 

1. Compete ao conselho pedagógico: 

a) Elaborar a proposta de Projeto Educativo a submeter pelo diretor ao conselho 

geral, bem como promover o seu acompanhamento e monitorização anual; 

b) Apresentar propostas para a elaboração do Regulamento Interno e dos 

Planos Anual e Plurianual de Atividades, do Plano de Melhoria e emitir 

parecer sobre os respetivos projetos; 

c) Emitir parecer sobre as propostas de celebração de contratos de autonomia; 

d) Elaborar e aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal docente; 

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 respetivas estruturas 

programáticas; 

g) Definir princípios gerais nos domínios da articulação e diversificação 

curricular, dos apoios e complementos educativos e das modalidades 

especiais de educação escolar; 

h) Definir, anualmente as metas de sucesso, por ano e disciplina, ouvidos os 

departamentos curriculares e tendo em conta os resultados do relatório de 

autoavaliação do agrupamento; 

i) Adotar os manuais escolares, ouvidos os departamentos curriculares; 



j) Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de 

formação, no âmbito do agrupamento e em articulação com instituições ou 

estabelecimentos de ensino superior vocacionados para a formação e 

investigação; 

k) Promover e apoiar iniciativas de natureza formativa e cultural; 

l) Propor mecanismos de avaliação dos desempenhos organizacionais e dos 

docentes, bem como da aprendizagem dos alunos, credíveis e orientados 

para a melhoria da qualidade do serviço de educação prestado e dos 

resultados das aprendizagens; 

m) Participar, nos termos regulamentados nos normativos em vigor, no processo 

de avaliação do desempenho do pessoal docente. 

2. São ainda competências do conselho pedagógico: 

a) Definir os critérios gerais a que deve obedecer a constituição de turmas, 

elaboração de horários de alunos e distribuição do serviço docente; 

b) Elaborar e aprovar o seu regimento, bem como outras normas internas que 

venham a revelar-se necessárias ao seu bom funcionamento; 

c) Assegurar a articulação entre as estruturas de orientação educativa, tendo 

em vista o desempenho integral das suas funções; 

d) Propor medidas que favoreçam o conhecimento mútuo da escola e do meio; 

e) Tomar iniciativas que visem o estreitamento das relações entre a escola e a 

comunidade; 

f) Pronunciar-se sobre as alterações ao regulamento interno. 

3. No desempenho das suas competências, o conselho pedagógico tem a faculdade 

de requerer, aos restantes órgãos, as informações necessárias para realizar 

eficazmente o acompanhamento e a avaliação do funcionamento da instituição 

educativa e lhe dirigir recomendações, com vista ao desenvolvimento do projeto 

educativo e ao cumprimento do projeto curricular do agrupamento. 

Artigo 31 – Mandato 

1. O mandato do presidente do conselho pedagógico tem a duração de quatro anos 

letivos e coincide com o mandato do diretor  



2. O mandato dos coordenadores de departamento curricular e coordenadores dos 

diretores de turma tem a duração de quatro anos letivos. 

3. O mandato dos restantes elementos que integram este órgão, também tem a 

duração de quatro anos. 

4. No caso de impedimento de qualquer elemento do conselho pedagógico, procede-

se a nova nomeação de acordo com o estipulado no respetivo regimento interno. 

Artigo 32 – Regime de funcionamento 

O regime de funcionamento do conselho pedagógico encontra-se regulado em 

Regimento Interno próprio (Anexo 2). 

Secção V – Conselho Administrativo 

Artigo 33 – Definição 

O conselho administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo-

financeira do agrupamento, nos termos da legislação em vigor. 

Artigo 34 – Composição 

O conselho administrativo é composto por 3 elementos e a sua composição é a 

seguinte: 

a) O diretor, que preside; 

b) O subdiretor ou um dos adjuntos do diretor, por ele designado para o efeito; 

c) O coordenador técnico ou quem o substitua. 

Artigo 35 – Competências 

São competências do conselho administrativo: 

a) Aprovar o projeto de orçamento anual, em conformidade com as linhas 

orientadoras definidas pelo conselho geral; 

b) Elaborar o relatório de contas de gerência; 

c) Autorizar a realização de despesas e o respetivo pagamento, fiscalizar a 

cobrança de receitas e verificar a legalidade da gestão financeira; 

d) Zelar pela atualização do cadastro patrimonial. 



Artigo 36 – Regime de funcionamento 

O conselho administrativo reúne ordinariamente uma vez por mês e 

extraordinariamente sempre que o presidente o convoque, por sua iniciativa ou a 

requerimento de qualquer dos restantes membros. 

 


