ESTATUTOS

ESTATUTOS
DA
ESCOLA PROFISSIONAL DE ALMADA

Preâmbulo
A Associação para a Promoção de Formação Profissional de Almada (PROFORAL), na qualidade
de Entidade Proprietária, pretende dar continuidade à Escola Profissional de Almada, a qual se
passará a reger pelos presentes estatutos.

Capítulo I
Disposições Gerais
Artigo 1º
Denominação
Esta Instituição adopta a designação de Escola Profissional de Almada e a abreviatura de “EPA”.
Artigo 2º
Natureza e Princípios Fundamentais
1. A Escola Profissional de Almada é um estabelecimento privado de Ensino Secundário e tem
como objecto principal os cursos profissionais.
2. No quadro do aproveitamento e desenvolvimento dos seus recursos e em resposta às
necessidades e procura social, a EPA pode, nas áreas de formação para que está
vocacionada, organizar também outras actividades de educação e formação previstas na
lei.
3. A Escola prossegue fins de interesse público e, no desempenho da sua actividade, está
sujeita à tutela e às deliberações tomadas pela PROFORAL, sua Entidade Proprietária e à
tutela científica, pedagógica e funcional do Ministro da Educação.
Artigo 3º
Competências
1. Constituem competências da Escola:
a) Contribuir para a formação integral dos jovens, proporcionando-lhes, designadamente,
preparação adequada para um exercício profissional qualificado;
b) Desenvolver mecanismos de aproximação entre a Escola e as instituições económicas,
profissionais, associativas, sociais e culturais, do respectivo tecido social;
c) Facultar aos alunos contactos com o mundo do trabalho e experiência profissional,
preparando-os para uma adequada inserção sócio-profissional;
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d) Promover, conjuntamente com outros agentes e instituições locais, a concretização de um
projecto de formação de recursos humanos qualificados, que responda às necessidades do
desenvolvimento integrado do País;
e) Facultar aos alunos uma sólida formação geral, científica e tecnológica, capaz de os
preparar para a vida activa e para o prosseguimento de estudos;
f) Promover formação no âmbito das suas áreas de competência, que corresponda a
necessidades do tecido sócio-económico envolvente.
Artigo 4º
Sede e Delegações
1. A Escola tem a sua sede nas instalações da Escola Profissional de Almada, sitas na Avenida
Aliança Povo-MFA, Margueira, em Almada.
2. A Direcção da Escola pode propor à Entidade Proprietária a criação de delegações que se
mostrem necessárias ao desenvolvimento da sua actividade de formação.
3. Para assegurar o cumprimento dos objectivos e do plano de estudos aprovado, a Escola
disponibiliza os espaços de ensino e de apoio necessários e adequados ao seu bom
funcionamento.
Capítulo II
Estrutura Orgânica
Artigo 5º
Órgãos
1. A estrutura orgânica da Escola compreende os seguintes órgãos:
a) Direcção;
b) Direcção Técnico – Pedagógica;
c) Direcção Administrativa e Financeira
d) Conselho Pedagógico
e) Conselho Consultivo.
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Secção I
Direcção
Artigo 6º
Composição
1. A Direcção é constituída por um Director, representante da Entidade Proprietária, Director
Pedagógico e Director Administrativo e Financeiro.
2. O Director é nomeado pela Direcção da Entidade Proprietária.
3. A Direcção poderá convocar outros órgãos da Escola para participar em reuniões conjuntas.
Artigo 7º
Competências
1. Compete à Direcção:
a) A gestão ordinária da escola;
b) Garantir a qualidade dos processos de funcionamento da Escola;
c) Desenvolver iniciativas que integrem a Escola Profissional no meio social, cultural e
empresarial;
d) Garantir a realização de estágios;
e) Promover a integração e a realização pessoal e profissional dos alunos;
f) Aprovar o Projecto Educativo, o Regulamento Interno e o Plano Anual de Actividades;
g) Adoptar metodologias de avaliação dos processos de funcionamento;
h) Executar e implementar as deliberações tomadas pela Entidade Proprietária;
i) Informar a Entidade Proprietária sobre os assuntos relacionados com a Escola;
j) Admitir o pessoal docente e não docente;
k) Nomear, sob proposta, os Coordenadores de Curso, o Coordenador Pedagógico, os
Directores de Turma e os Professores Acompanhantes das PAP’s;
l)Exercer a acção disciplinar.
2. Para obrigar a Escola Profissional de Almada, é necessária e bastante a assinatura do seu
Director.
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Secção II
Direcção Técnico-Pedagógica
Artigo 8º
Composição
1. A Direcção Técnico-Pedagógica é assumida, obrigatoriamente, por um professor
profissionalizado, habilitado para o exercício da docência do ensino secundário e com
experiência pedagógica.
2. O Director Pedagógico será designado pelo Director no início de cada ano lectivo.
Artigo 9º
Competências
1 - Compete à Direcção Técnico-Pedagógica:
a) Organizar e oferecer os cursos e demais actividades de formação e certificar os
conhecimentos adquiridos;
b) Conceber e formular, sob orientação da Entidade Proprietária, o Projecto Educativo da
Escola Profissional, adoptar os métodos necessários à sua realização, assegurar e controlar a
avaliação de conhecimento dos alunos e realizar práticas de inovação pedagógica;
c) Conceber e formular o Regulamento Interno;
d) Representar a Escola Profissional junto do Ministério da Educação em todos os assuntos de
natureza pedagógica;
e) Planificar as actividades curriculares;
f) Promover o cumprimento dos planos e programas de estudo;
g) Garantir a qualidade de ensino;
h) Zelar pelo cumprimento dos direitos e deveres dos professores e alunos da escola;
i) Elaborar os horários e organizar as turmas;
j) Planificar as actividades de formação em contexto de trabalho;
k) Propor à direcção a admissão e exoneração do pessoal docente;
l) Propor à Direcção, para designação, os Coordenadores de Curso, o Coordenador Pedagógico
e os Directores de Turma;
m) Exercer a acção disciplinar relativa a formandos.
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Secção III
Direcção Administrativa e Financeira
Artigo 10º
Composição
1. A Direcção Administrativa e Financeira é assumida, obrigatoriamente, por um elemento com
formação académica adequada ao exercício das suas funções, nomeadamente nas áreas de
Economia ou Gestão;
2. O Director Administrativo-Financeiro será designado pelo Director no início de cada ano
lectivo.
Artigo 11º
Competências
1. Compete à Direcção Administrativa e Financeira:
a) A implementação da política administrativa/financeira, coordenando os seguintes sectores:
Contabilidade, Tesouraria e Recursos Humanos.
b) Apresentar, para aprovação da Direcção, no início de cada ano civil, um relatório de
actividades e contas do exercício anterior;
c) Adoptar anualmente os seguintes instrumentos de gestão:
-orçamento previsional;
-demonstração de resultados previsionais;
d) Efectuar o controlo orçamental e de tesouraria;
e) Assegurar as candidaturas aos financiamentos dos vários programas a que a EPA se
candidata.

Secção IV
Conselho Pedagógico
Artigo 12º
Composição
1. O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e orientação educativa, prestando apoio à
Direcção Técnico – Pedagógica e ao órgão de Direcção da Escola, nos domínios pedagógicodidácticos, de coordenação da actividade e animação educativas, de orientação e
acompanhamento de alunos e de formação do pessoal docente.
2. O Conselho Pedagógico é constituído por:
a) Direcção Técnico-Pedagógica;
b) Coordenadores de Curso;
c) Coordenador Pedagógico.
3. O Conselho será presidido pelo Director Pedagógico, ou por quem este designar.
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4. O Conselho reúne ordinariamente duas vezes por período escolar, e extraordinariamente
sempre que seja convocado pela Direcção, pelo Director Pedagógico, ou pela maioria dos seus
membros.
Artigo 13º
Competências
1. Compete ao Conselho Pedagógico:
a) Propor alterações e emitir parecer sobre o Projecto Educativo da Escola, o Regulamento
Interno e o Plano Anual de Actividades;
b) Propor e analisar projectos, acções de formação e protocolos de índole educativa com
instituições nacionais e internacionais;
c) Emitir parecer sobre o processo de avaliação dos formadores;
d) Elaborar proposta e emitir parecer nos domínios da implementação de currículos e
programas;
e) Definir os critérios e procedimentos de avaliação, que tenham em conta a dimensão
integradora da avaliação, as condições de desenvolvimento personalizado do processo de
ensino-aprendizagem, a dimensão transdisciplinar das actividades desenvolvidas, as
competências transversais a todo o plano de estudos, as actividades de apoio educativo e a
promoção de projectos de ligação entre a Escola, a Comunidade e o Mundo do Trabalho;
f) Propor, analisar e emitir parecer sobre procedimentos a adoptar de forma a proporcionar um
desenvolvimento personalizado do processo de ensino/aprendizagem e uma dimensão
transdisciplinar das actividades a desenvolver no Plano de Actividades;
g) Elaborar propostas e emitir parecer sobre actividades de apoio educativo;
h) Apoiar a integração dos alunos na comunidade escolar, colaborando com outros órgãos da
Escola;
i) Apoiar e incentivar as iniciativas dos alunos no que respeita a actividades de índole
formativa e cultural;
j) Emitir parecer por sua iniciativa, ou quando solicitado, sobre qualquer matéria de natureza
pedagógica;
k) Propor os Professores Acompanhantes das Provas de Aptidão Profissional;
l) Aprovar os projectos das Provas de Aptidão Profissional;
m) Emitir parecer sobre actos de natureza disciplinar quando solicitado pela Direcção;
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Órgãos de Apoio ao Conselho Pedagógico
Subsecção I
Coordenador Pedagógico
Artigo 14º
Composição
1. O Coordenador Pedagógico é designado pela Direcção, sob proposta da Direcção TécnicoPedagógica.
Artigo 15º
Competências
1. São atribuições do Coordenador Pedagógico:
a) Promover a execução das orientações do Conselho Pedagógico;
b) Promover acções que estimulem a interdisciplinaridade;
c) Analisar as propostas dos Conselhos de Turma e submetê-las ao Conselho Pedagógico;
d) Propor e planificar formas de actuação junto dos Pais e Encarregados de Educação;
e) Promover a interacção entre a Escola e a Comunidade;
f) Preparar as reuniões de avaliação;
g) Colaborar na definição de critérios e procedimentos de avaliação;
h) Coordenar a actividade dos Directores de Turma;
i) Coordenar a actividade dos Conselhos de Grupo/Disciplina, nas áreas de formação geral e
científica;
j) Organizar as recuperações de módulos em atraso das disciplinas das componentes da
formação geral e científica;
k) Participar na elaboração do Plano de Actividades.
Subsecção II
Coordenador de Curso
Artigo 16º
Forma de Provimento
1. O Professor Coordenador de Curso é designado pela Direcção, sob proposta da Direcção
Técnico-Pedagógica.
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Artigo 17º
Competências
1. São atribuições do Professor Coordenador de Curso:
a) Presidir ao Conselho de Curso;
b) Coordenar as disciplinas da componente de Formação Técnica, através da planificação das
actividades pedagógicas, da articulação de métodos de ensino e de avaliação;
c) Levar a Conselho Pedagógico as propostas e posições do Conselho de Curso;
d) Promover a cooperação e o trabalho de equipa entre todos os professores do Curso;
e) Fazer o levantamento do material didáctico, bibliográfico e equipamentos necessários ao
eficaz funcionamento do respectivo Curso;
f) Manter o dossier técnico-pedagógico actualizado com todos os elementos relativos ao
funcionamento do Curso;
g) Colaborar com a Orientação Escolar e Inserção Profissional, nas várias fases do processo
relativo ao estágio dos alunos do Curso;
i) Participar na elaboração do Plano Anual de Actividades;
j) Dinamizar as actividades relativas ao Curso e constantes do Plano de Actividades;
k) Propor o professor ou professores acompanhantes da PAP;
l) Organizar a recuperação de módulos em atraso das disciplinas da Formação Técnica.

Subsecção III
Conselho de Curso
Artigo 18º
Composição
1. O Conselho de Curso é constituído por todos os professores que leccionam turmas do
respectivo Curso, sob a presidência do professor Coordenador de Curso.
2. Reúne sempre que a Direcção, o Director Técnico-Pedagógico, o Coordenador de Curso ou a
maioria dos seus membros o solicite.
3. Nas reuniões poderão estar presentes apenas alguns dos seus membros, em função da
natureza do assunto em análise.
4. De todas as reuniões será lavrada acta.
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Artigo 19º
Competências
1. Compete ao Conselho de Curso:
a) Programar actividades e actuações de carácter interdisciplinar orientadas no sentido da
formação profissional;
b) Analisar a evolução da aprendizagem dos alunos, nomeadamente no aspecto da formação
profissional;
c) Propor, promover e apreciar medidas que desenvolvam a ligação entre a escola, a
comunidade e o mundo do trabalho;
d) Promover actividades de ensino/aprendizagem para o Curso, que contribuam para a
formação integral dos alunos, para o desenvolvimento personalizado do processo de ensino e
para o desenvolvimento de competências transversais, inerentes ao perfil de formação dos
técnicos em causa;
e) Apreciar o esboço do projecto da Prova de Aptidão Profissional dos alunos finalistas do
Curso e pronunciar-se sobre a sua viabilidade;
f) Emitir parecer, por sua iniciativa ou quando solicitado sobre qualquer matéria de natureza
pedagógica que se relacione com o curso.
Subsecção IV
Director de Turma
Artigo 20º
Formas de Provimento
1. O Director de Turma é designado pela Direcção, sob proposta da Direcção TécnicoPedagógica.
Artigo 21º
Competências
1. Compete ao Director de Turma:
a) Coordenar todas as actividades inerentes ao Conselho de Professores de Turma;
b) Desenvolver acções que promovam e facilitem a correcta integração dos alunos na vida
escolar;
c) Resolver os conflitos entre alunos, para que possam, por essa via, progredir no seu
desenvolvimento pessoal e social;
d) Colaborar com o Coordenador Pedagógico ou Direcção Pedagógica, sempre que solicitado,
na elaboração de documentação de trabalho e de orientações necessárias à concretização das
diferentes fases do Projecto Educativo da Escola e do Plano de Actividades;
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e) Promover, juntamente com o Coordenador Pedagógico e de Curso, a cooperação e o
trabalho de equipa entre todos os professores da turma, contribuindo para um bom ambiente
de trabalho;
f) Cooperar, juntamente com o Coordenador Pedagógico e de Curso, em projectos de
coordenação interdisciplinar e dinamizar os professores da turma a fim de os concretizar;
g) Recolher dados a nível da turma que lhe permitam conhecer as características da turma
relativamente ao rendimento escolar e ao seu contexto socio-económico, deles dando
conhecimento à Coordenação Pedagógica e ao respectivo Conselho de Turma;
h) Coordenar com os professores da turma as actividades de recuperação e as actividades
extra-escolares;
i) Marcar o horário semanal de atendimento aos Pais e Encarregados de Educação;
j) Informar os Pais/Encarregados de Educação de todos os assuntos respeitantes aos seus
educandos;
k) Tratar da documentação burocrática dos alunos (registos de faltas, justificações de faltas,
actas e registos de avaliação, reuniões com pais ou encarregados de educação) e, colaborar
com a Direcção Pedagógica na conferência de todos os documentos da turma de que é
responsável;
l) Coordenar as actividades inerentes a todos os momentos de avaliação, com a colaboração
de todos os professores da turma;
m) Manter organizado e actualizado o “Dossier” com os documentos referentes à turma;
n) Estar atento à evolução da progressão dos alunos nas disciplinas/módulos e sugerir
processos que possam desbloquear situações de insucesso, contribuindo para a
responsabilização do aluno no seu próprio percurso formativo;
o) Ser instrutor nos processos de natureza disciplinar relativos aos alunos;
p) Informar a Direcção Técnico-Pedagógica dos interesses, necessidades e sugestões dos
alunos e Pais/Encarregados de Educação, que sejam relevantes, para um melhor
funcionamento da Escola.
2. O Director de Turma tem direito a duas horas de redução de serviço lectivo.
Subsecção V
Conselho de Turma
Artigo 22º
Composição
1. O Conselho de Turma é constituído por todos os professores da turma e por dois
representantes dos alunos (delegado e subdelegado), sob a presidência do Director de Turma.
2. Nos Conselhos de Turma de natureza disciplinar presididos pelo Director Pedagógico ou
quem as suas vezes fizer, serão convocados os representantes dos alunos da turma.
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2.1. Não pode ser convocado como representante dos alunos o autor ou presumível autor da
infracção disciplinar em apreço.
3. Nas reuniões do Conselho de Turma para avaliação periódica dos alunos é vedada a
presença dos representantes dos alunos.
4. O Conselho de Turma reúne ordinariamente no início do ano lectivo e uma vez por período,
para efeitos de avaliação e extraordinariamente sempre que um motivo de natureza
pedagógica ou disciplinar o justifique.
5. O Conselho de Turma reúne por convocatória do Director Pedagógico, do Coordenador
Pedagógico ou do Director de Turma.
Artigo 23º
Competências
1. O Conselho de Turma tem as seguintes atribuições:
a) Emitir parecer e/ou apresentar propostas sobre questões pedagógicas ou disciplinares da
turma;
b) Propor as actividades de articulação dos professores da turma com as do respectivo
Conselho de Curso, designadamente, no que se refere ao planeamento e coordenação de
actividades interdisciplinares a nível de turma;
c) Colaborar nas actividades que favoreçam a participação dos alunos, em projectos de ligação
entre a Escola, a Comunidade e o Mundo do Trabalho;
d) Dar execução às orientações da Direcção e do Conselho Pedagógico;
e) Analisar os problemas de integração dos alunos e o relacionamento entre professores,
alunos da turma e restantes elementos da Comunidade Escolar;
f) Reunir no final de cada período, a fim de proceder à avaliação dos alunos. Em dois destes
momentos, o Conselho de Turma deverá proceder a uma avaliação qualitativa do perfil de
progressão de cada aluno e da turma, através da elaboração de uma Ficha Informativa,
destinada a alunos e Encarregados de Educação, contendo referências aos parâmetros
definidos pelo Conselho Pedagógico e que traduzam competências desenvolvidas, através de
estratégias adequadas durante o processo de ensino/aprendizagem;
g) Registar as principais dificuldades/sucessos evidenciados por cada aluno, com indicações
precisas de actividades de remediação/enriquecimento.
Subsecção VI
Conselhos de Grupo/Disciplina
Artigo 24º
Composição
1. Os professores das diversas disciplinas das componentes sócio-cultural e científica
organizam-se em Conselhos de Grupo/Disciplina.
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2. Os Representantes de Grupo/Disciplina deverão ser professores portadores de habilitação
própria, de preferência profissionalizados, eleitos de entre os elementos do Grupo/Disciplina,
tendo em conta as suas competências científicas e pedagógicas, bem como a sua capacidade
de relacionamento e liderança.
3. Caso a constituição de um Grupo não permita a eleição do Representante, deve a
Coordenação Pedagógica desencadear formas que permitam o trabalho em equipa dos
professores, convocando as reuniões e indicando o professor que a deverá presidir.
Artigo 25º
Competências
1. São atribuições dos Conselhos de Grupo/Disciplina:
a) Elaborar ajustamentos ao Elenco Modular para a disciplina, em colaboração com o
respectivo Conselho de Curso;
b) Colaborar na inventariação das necessidades em equipamento e material didáctico e
promover a interdisciplinaridade;
c) Planificar as actividades de formação lectivas e não lectivas a incluir no Plano de Actividades;
d) Definir critérios de avaliação, com base nos princípios da transparência e rigor.
Subsecção VII
Representante de Grupo/Disciplina
Artigo 26º
Competências
1. São atribuições do Representante de Grupo/Disciplina:
a) Representar os respectivos professores, actuando como elo de ligação entre a Direcção e o
grupo;
b) Orientar e coordenar pedagogicamente os professores do grupo, criando condições que
favoreçam a sua formação e apoiar os professores menos experientes;
c) Propor a aquisição de material didáctico e equipamento, ouvidos os professores do
Grupo/Disciplina;
d) Dinamizar a participação do Grupo no Plano de Actividades da escola.
Secção V
Conselho Consultivo
Artigo 27º
Composição
1. O Conselho Consultivo, é constituído por:
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a) Representante dos Alunos;
b) Representante dos Pais/Encarregados de Educação;
c) Representante dos Funcionários;
d) Representante dos Professores;
e) Representante da Entidade Proprietária;
f) Direcção da Escola;
g) Coordenador Pedagógico;
h) Coordenadores de Curso;
i) Representantes de cada um dos sócios colectivos da Entidade Proprietária, caso existam;
j) Representantes convidados de outras entidades com relevância para a actividade da EPA.
2. O Conselho Consultivo reunirá extraordinariamente por convocatória do Director da Escola,
sempre que para tal seja convocado.
3. O Conselho Consultivo será presidido pelo representante da Entidade Proprietária.
Artigo 28º
Competências
1. Ao Conselho Consultivo compete emitir parecer sobre questões determinantes para o futuro
da EPA, suscitadas pelos órgãos de Direcção da Escola ou pela Entidade Proprietária.
Artigo 29º
Quadro Organizacional
Em anexo apresenta-se o organograma da Escola, fazendo parte integrante dos presentes
Estatutos.
Artigo 30º
Entrada em vigor
Os presentes estatutos entram em vigor em …………………………………………

Associação Para a Promoção de Formação Profissional de Almada, em ………………………………………..

A Direcção:
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