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Considerando que o artigo 4.º do Decreto-Lei nº 92/2014 que trata do regime jurídico 
consigna que as escolas profissionais se regem por este diploma e demais legislação aplicável 
ainda pelos respetivos estatutos e regulamentos internos e, subsidiariamente, pelo Estatuto 
do Ensino Particular e Cooperativo; 

Considerando que o Ministério da Educação e Ciência tem competência, 
designadamente, para avaliar a qualidade pedagógica e científica do ensino ministrado nas 
escolas profissionais privadas e públicas e fomentar e apoiar o desenvolvimento da melhoria 
da qualidade pedagógica nas escolas profissionais;  

Considerando que as escolas profissionais gozam de autonomia para desenvolver as 
suas atividades de natureza pedagógica, cultural e tecnológica, nos termos do presente 
decreto-lei e demais legislação aplicável.  

Considerando que a entidade proprietária deve incentivar a participação dos 
diferentes intervenientes das comunidades escolar e local na atividade da escola, de acordo 
com o regulamento interno, o projeto educativo e o plano anual de atividades;  

Considerando que as escolas profissionais devem disponibilizar toda a informação 
relacionada com o desenvolvimento da sua atividade, designadamente os cursos de ensino e 
formação profissional dual oferecidos, bem como outras ofertas formativas disponibilizadas.  

Considerando que as escolas profissionais devem, também, disponibilizar informação, 
designadamente, sobre o projeto educativo e o regulamento interno, os órgãos de direção da 
escola, o corpo docente, formadores e colaboradores e os índices de aproveitamento, 
conclusão e empregabilidade dos cursos de ensino e formação profissional dual oferecidos.  

Considerando que órgão consultivo o mesmo Decreto-lei prevê a constituição de 
Conselho Consultivo constituído, nomeadamente, por representantes dos 
alunos(as)/formandos(as), dos pais ou encarregados(as) de educação, dos docentes e dos 
órgãos de direção da escola, bem como de instituições e organismos locais representativos do 
setor económico e social e das empresas parceiras na formação. 

 

No cumprimento das citadas obrigações legais e em observância do que sobre a 
matéria é regulado nos Estatutos da Escola Profissional de Tomar, são aprovadas as alterações 
aos Estatutos da Escola Profissional de Tomar sinalizados e, uma vez aprovadas, as alterações 
aos Estatutos serão republicadas na íntegra passando a reger-se no que respeita, 
designadamente aos seus objetivos, estrutura orgânica, respetivas competências e modo de 
designação e substituição de titulares pelo novo texto aprovado em reunião de gerência 
realizada no dia 08 de Julho de 2020.  
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Capítulo I - Disposições Gerais 

 

Artigo 1º - Definição, Sede, Objeto 

 

1 – A Escola Profissional de Tomar, adiante designada por EPTomar, é um 
estabelecimento de ensino profissional de natureza privada e sem personalidade jurídica, que 
prossegue fins de interesse público e goza de autonomia cultural, tecnológica, científica, 
pedagógica, sem outras limitações, para além das decorrentes da lei e pelas orientações 
contidas nestes Estatutos e no seu Regulamento Interno. 

 

2 – A EPTomar, está sujeita à tutela do Ministério da Educação. 

 

3 - A Escola Profissional de Tomar é propriedade da EPT – Ensino Profissional de 
Tomar, Lda. NIPC 504699326, que é uma sociedade por quotas, registada no Cartório Notarial 
de Tomar em dezasseis de novembro de mil novecentos e noventa e nove.  

4 – A Escola Profissional de Tomar tem sede na Av. Cândido Madureira, nº 120 – 2300 -
531 Tomar.  

 

5 – A EPTomar tem por objeto: 

 

a) A promoção de atividades de educação, formação e de nível básico e secundário, 
inicial e contínua e reconhecimento de competências escolares e profissionais, em 
conformidade com o disposto no Decreto-Lei nº 92/2014 e demais legislação aplicável, 
designadamente o Regulamento Geral Proteção de Dados (RGPD) e as Medidas de 
Autoproteção e Segurança.  

b) O desenvolvimento de ações no âmbito do sector social, em geral, e da solidariedade 
social, em particular, desenvolvendo, designadamente, na organização de formação 
dirigida a públicos desfavorecidos marcados por fenómenos de abandono e insucesso 
escolar; 

c) A organização das atividades educativas e formativas tendo subjacente as orientações 
em matéria de autonomia, flexibilidade curricular, inclusão e o Sistema de Garantia da 
Qualidade alinhado com o EQAVET. 
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Artigo 2º - Missão, Visão, Cultura e Estratégia 

 

1 – Missão 

A EPTomar tem como missão, organizar a formação nos diversos níveis de educação e 
formação, integrados em percursos diversificados de qualificação profissional, com vista ao 
desenvolvimento da multiplicidade do ser humano: Saber Ser, O Saber Estar, o Saber Saber e 
o Saber Fazer, assente em três pilares essenciais da educação/formação: Conhecimento, 
Atitudes e Valores e Sentido Ético. 

 

A missão definida para a EPTomar, que assenta em três pilares estruturantes da 
educação/formação, que suportam a transmissão de saberes e a defesa de valores, 
conducentes ao desenvolvimento da multiplicidade do ser humano, estruturando, 
desenvolvendo e consolidando o Saber Ser, O Saber Estar, o Saber Saber e o Saber Fazer. 

 

PILARES SABERES/VALORES 

1º Conhecimento 

 Humanísticos 

 Científicos 

 Técnicos 

2º Atitudes e Valores 

 Iniciativa 

 Autonomia 

 Criatividade 

 Liderança 

 Trabalho em equipa 

 Responsabilidade 

 Exigência e Rigor 

 Perseverança 

3º Sentido Ético 

 Respeito 

 Solidariedade 

 Tolerância 

 Integridade 

 Liberdade 
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2 – Visão 

Influenciados pelo pensamento de Albert Camus1, “Não se pode criar experiência. É 
preciso passar por ela”, surgiu a visão de “Uma Escola, Uma Oficina – para aprender a 
aprender e aprender fazendo”, garante de uma formação de excelência e plena 
empregabilidade. 

1 
Filósofo e ensaísta francês, da primeira metade do século XX 

 

3 – Cultura 

A EPTomar tem uma cultura assente: na exigência em relação ao desempenho de 
todos os colaboradores e partes interessadas, no rigor no desenvolvimento da sua atividade, 
no respeito pelas normas inerentes ao sistema de gestão da qualidade, no respeito pelos 
direitos do homem, na defesa do ambiente e do património natural e construído.  

Assim com esta cultura organizacional, pretende-se tornar a escola um lugar melhor, 
onde todos colaboram de modos distintos, ma falam a mesma “língua” e agem de acordo com 
ideias e missões previamente estabelecidas. 

 

4 – Estratégia 

A estratégia da EPTomar vai no sentido de:  

a) Garantir um plano de comunicação do projeto educativo; 

b) Dotar a EPTomar das melhores instalações, equipamentos e materiais didáticos; 

c) Assegurar uma equipa de docentes e não docentes identificados com a missão e 
visão da EPTomar; 

d) Captar formandos que revelem interesse vocacional para as áreas de formação; 

e) Promover aprendizagens de acordo com os avanços tecnológicos e conhecimentos 
científicos mais avançados; 

f) Reforçar as relações de parceria com o tecido económico e social ao nível local, 
regional, nacional e transnacional; 

g) Intensificar ações para aumentar a taxa de empregabilidade e prosseguimento de 
estudos; 

h) Potenciar a formação à distância. 
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Artigo 3º – Objetivos Gerais e Específicos da Escola 

 

1 – Objetivos Gerais 

Constituem objetivos gerais da EPTomar ministrar formações de natureza 
profissionalizante inseridas no Sistema Nacional de Qualificações e no Catálogo Nacional de 
Qualificações, nas modalidades de formação inicial e contínua e atividades de certificação 
escolar e profissional, a seguir indicadas: 

a) Cursos de educação/formação; 

b) Cursos Profissionais;  

c) Cursos de especialização tecnológica; 

d) Formações modulares certificadas; 

e) Cursos de formação à medida em regime laboral e pós-laboral;  

f) Outras ações de formação profissional requeridas pelo tecido económico e social. 

 

Artigo 4º – Domínios de intervenção 

 

Tendo em conta que a organização da formação implica atuar nos diferentes domínios 
que estruturam a atividade da EPTomar, identificam-se e desenvolvem-se os objetivos 
específicos que lhes estão subjacentes: 

 

1 – Estudo e Diagnóstico de Necessidades de Formação e de Certificação de 
Competências 

1. Identificar as características do tecido produtivo do território alvo e as respetivas 
dinâmicas sociais; 

2. Identificar as necessidades de formação e de certificação face às necessidades do 
mercado de trabalho; 

3. Identificar as expetativas e perfis dos alunos(as)/formandos(as) e as necessidades 
individuais de formação e de certificação;   

4. Conceber, desenvolver ou aplicar metodologias e instrumentos de diagnóstico de 
necessidades de formação em termos gerais ou específicos; 

5. Auscultar os parceiros sociais sobre necessidades de formação e de certificação. 
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2 – Planeamento e Organização de Atividades Educativas, Formativas e de 
Certificação de Competências 

a) Definir a cronologia global de realização das intervenções; 

b) Planear intervenções formativas; 

c) Fixar os objetivos a atingir em termos qualitativos e quantitativos em interligação 
com o tecido económico e social; 

d) Definir a preparação científica, técnica e pedagógica dos agentes a envolver nas 
intervenções; 

e) Estimar os meios necessários, designadamente, equipamentos, recursos humanos 
e pedagógicos; 

f) Identificar os objetivos gerais e específicos de cada intervenção; 

g) Definir os programas, os respetivos conteúdos e a duração das intervenções, tendo 
em atenção a sua adequação ao público-alvo; 

h) Assegurar recursos tecnológicos que permitam aprendizagens partilhadas em 
espaços geograficamente distintos; 

i) Assegurar a documentação promocional das intervenções e a sua divulgação, de 
forma adequada ao público-alvo; 

j) Proporcionar meios complementares de consulta e pesquisa de informação; 

k) Assegurar espaços bem dimensionados, respeitando as regras de higiene, saúde e 
segurança no desenvolvimento das intervenções; 

l) Garantir o cumprimento legal no âmbito da proteção dos dados pessoais 
(Regulamento Geral de Proteção de Dados – RGPD); 

m) Garantir o cumprimento das medidas de autoproteção e segurança. 

 

3 – Conceção de Programas, Instrumentos e Suportes Formativos 

a) Identificar os objetivos gerais e específicos de cada intervenção, atendendo às 
necessidades das empresas; 

b) Definir programas, respetivos conteúdos e duração das intervenções, tendo em 
atenção a sua adequação ao público-alvo e às necessidades das empresas; 

c) Definir as distintas fases de progressão e integração cultural e socioprofissional a 
superar pelos destinatários da formação; 

d) Conceber ou identificar metodologias pedagógicas, instrumentos e packages de 
formação facilitadores da aprendizagem. 
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4 – Desenvolvimento e Execução de Atividades Educativas e Formativas  

a) Assegurar o desenvolvimento/execução das atividades educativas e formativas;  

b) Operacionalizar as metodologias pedagógicas, os instrumentos facilitadores da 
aprendizagem; 

c) Assegurar a preparação técnica e pedagógica dos agentes envolvidos, 
designadamente, docentes, técnicos e coordenadores; 

d) Assegurar a preparação sociocultural dos docentes, quando em presença de 
segmentos-alvo ou populações com características específicas; 

e) Assegurar a realização de atividades extra curriculares, de apoio aos formandos;  

f) Promover o encaminhamento dos alunos(as)/formandos(as) para percursos de 
qualificação; 

g) Assegurar atividades complementares de incentivo ao reconhecimento dos 
alunos(as)/formandos(as); 

h) Assegurar que os conhecimentos, competências e atitudes se traduzam em 
resultados de aprendizagem. 

 

5 – Acompanhamento e Avaliação de Atividades Formativas  

a) Analisar a conformidade dos resultados da formação face aos objetivos fixados, 
nomeadamente ao nível da adesão dos alunos(as)/formandos(as) e da aquisição 
de conhecimentos, competências e atitudes, traduzidos em resultados das 
aprendizagens; 

b) Identificar os impactes da formação no desempenho dos alunos(as)/ 
formandos(as), na dinâmica das equipas de trabalho, nos resultados e na cultura 
da organização; 

c) Identificar os resultados e os impactes da formação na inserção socioprofissional 
dos alunos(as)/formandos(as), designadamente aos níveis da evolução das 
qualificações, da empregabilidade e da integração social; 

 

 

6 – Formas de Organização da Formação – Formação à distância 

a) Desenvolver o processo tendente à conceção de intervenções, programas, 
instrumentos e suportes formativos; 

b) Promover a organização e a promoção de intervenções ou atividades formativas; 

c) Promover o desenvolvimento/execução de intervenções ou atividades formativas. 
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 7 – Sistema de Garantia da Qualidade, alinhado com o quadro  EQAVET  

a) Garantir a implementação do Sistema de Garantia da Qualidade, alinhado com o 
EQAVET; 

b) Promover a manutenção dos processos do Sistema de Garantia da Qualidade; 

c) Promover a melhoria contínua dos indicadores;  

d) Assegurar o compromisso e responsabilização de todos os colaboradores(as) com 
o Sistema de Garantia da Qualidade. 

 

8 – Relações Institucionais 

Assegurar as relações da EPTomar com:  

a) os organismos do estado; 

b) outros operadores de formação nacionais e transnacionais; 

c) as associações representativas dos sectores de atividade a nível nacional e 
transnacional. 

d) Os agentes económicos e sociais  

e) Os demais stakeholders 
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Capítulo II – Estrutura Organizacional da EPTomar 

 

 

Artigo 5º - Órgãos 

 

Para a prossecução dos seus objetivos, a EPTomar adota a seguinte estrutura 
organizacional: 

a) Gerência; 

b) Diretor(a) Executivo(a); 

c) Conselho Pedagógico; 

d) Coordenador(a) de Curso 

e) Orientador(a) Educativo(a); 

f) Conselho de Delegados(as) de Turma; 

g) Núcleo de Acompanhamento da Prova de Aptidão Profissional; 

h) Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva; 

i) Conselho de Alunos(as)/Formandos(as); 

j) Serviços de Psicologia, Orientação Escolar e Profissional 

k) Serviços de Cooperação Nacional e Transnacional 

l) Grupo Dinamizador da Qualidade 

m) Conselho Consultivo; 

 

 

 

Artigo 6º - Gerência 

 

1 – Constituição: 

 

A Gerência é composta por 3 elementos indicados pela entidade proprietária. 
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2- Atribuições e Competências: 

 

À Gerência da Escola, compete-lhe: 

a) Representar a EPTomar junto do Ministério da Educação em todos os assuntos de 
natureza administrativa e financeira; 

b) Dotar a EPTomar de estatutos; 

c) Nomear e destituir o Diretor(a) Executivo(a); 

d) Acompanhar e verificar a legalidade da gestão da EPTomar; 

e) Assegurar os recursos financeiros indispensáveis ao funcionamento da EPTomar e 
proceder à sua gestão económica e financeira; 

f) Responder pela correta aplicação dos apoios financeiros concedidos; 

g) Garantir a instrumentalidade dos meios administrativos e financeiros face aos 
objetivos educativos e pedagógicos; 

h) Prestar ao Ministério da Educação as informações que este solicitar; 

i) Incentivar a participação dos diferentes setores das comunidades escolar e local na 
atividade da escola, de acordo com o regulamento interno, o projeto educativo e o 
plano anual de atividades da EPTomar; 

j) Criar e assegurar as condições necessárias ao normal funcionamento da EPTomar; 

k) Contratar o pessoal que presta serviço na instituição, por proposta do Diretor(a) 
Executivo(a); 

l) Representar a EPTomar em juízo e fora dele; 

m) Aprovar o Projeto Educativo da EPTomar; 

n) Aprovar o Regulamento Interno da EPTomar; 

o) Aprovar o Plano Anual de Atividades da EPTomar, em conformidade com o Projeto 
Educativo; 

p) Elaborar o orçamento anual, ouvido(a) o Diretor(a) Executivo(a); 

q) Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas na lei e nos Estatutos da 
EPTomar; 

r) Reunir ordinariamente uma vez por mês com o Diretor(a) Executivo(a) e 
extraordinariamente sempre que necessário, por convocatória da gerência. 
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3 – Funcionamento: 

 

O funcionamento da entidade proprietária é regulado pelo disposto no seu pacto 
social.  

 

 

Artigo 7º – Diretor Executivo 

 

O Diretor(a) Executivo(a) é o órgão de administração e gestão da EPTomar nas áreas 
pedagógica, cultural, administrativa e patrimonial, sendo por inerência, presidente do 
conselho pedagógico. 

O Diretor(a) Executivo(a) é coadjuvado no exercício das suas funções por um 
adjunto(a) por si indicado e aprovado pela Gerência; 

A Cessação do mandato do Diretor(a) Executivo(a) implica a cessação simultânea do 
mandato do adjunto(a). 

 

1 - Atribuições e Competências 

Compete ao Diretor(a) Executivo(a):  

a) Representar a EPTomar, com todos os poderes que lhe tenham sido delegados, 
junto do Ministério da Educação e de mais entidades 

b) Assegurar o funcionamento da EPTomar, e o cumprimento de todas as orientações 
e normas legais em vigor; 

c) Presidir ao conselho pedagógico; 

d) Preparar e apresentar para aprovação à Entidade Proprietária o Projeto Educativo 
da EPTomar, o Regulamento Interno e o Plano de Atividades, bem como as 
avaliações e revisões dos mesmos; 

e) Garantir a qualidade da formação ministrada; 

f) Elaborar planos de atividades curriculares e desenvolvimento de integração 
comunitária; 

g) Proporcionar formas organizativas e pedagógicas que facilitem o sucesso 
educativo dos alunos(as)/formandos(as); 
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h) Promover iniciativas que integrem a EPTomar de forma ativa, no meio social, 
cultural e empresarial; 

i) Garantir a realização da Formação em Contexto de Trabalho (FCT) e atividades de 
cooperação nacional e internacional; 

j) Promover cursos de especialização tecnológica e/ou artística e formação modular 
certificada em cooperação direta com o tecido produtivo e empresarial; 

k) Promover a integração e realização pessoal e profissional dos 
alunos(as)/formandos(as); 

l) Nomear os coordenadores(as) de curso e orientador(es) educativo(s);  

m) Garantir a correta gestão de currículos, programas e atividades de complemento 
curricular; 

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

o) Exercer o poder disciplinar em relação aos alunos(as)/formandos(as) nos termos 
da legislação aplicável; 

p) Distribuir o serviço docente e não docente; 

q) Gerir as instalações espaços e equipamentos, bem como os outros recursos 
educativos; 

r) Outorgar protocolos e acordos de cooperação com outras escolas, instituições de 
formação ou outras entidades, para o desenvolvimento da atividade formativa, 
ouvida a gerência no que toca às implicações financeiras; 

s) Apresentar propostas fundamentadas para a seleção e contratação do pessoal 
docente e não docente; 

t) Zelar pelo cumprimento dos direitos e deveres dos professores(as), 
funcionários(as) e alunos(as)/formandos(as) da EPTomar;  

u) Proceder às demais competências que lhe forem atribuídas na lei, nos estatutos e 
regulamento interno da EPTomar; 

v) Coordenar a atividade da EPTomar, atentos os pressupostos do Sistema de 
Garantia da Qualidade. 

w) Convocar e presidir às reuniões do Conselho Pedagógico; 

x) Propor à Gerência a criação e/ou extinção de cursos depois de ouvido o Conselho 
Consultivo; 

y) Garantir a organização dos Processos Técnico-Pedagógico de todos os cursos, 
sempre que possível em suporte digital; 

z) Garantir a organização e conservação dos processos individuais dos 
alunos(as)/formandos(as); 

aa) Incentivar a realização de práticas de inovação pedagógica; 

bb) Controlar a avaliação, certificar conhecimentos e conceder equivalências; 

cc) Adotar metodologias de avaliação e processos de funcionamento. 
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2 - Delegação de Competências 

O Diretor(a) Executivo(a) pode delegar competências ao adjunto(a) e, nas suas faltas e 
impedimentos o Diretor(a) Executivo(a) é substituído(a) pelo adjunto(a). 

 

 

 

Artigo 8º – Composição do Conselho Pedagógico 

 

O Conselho Pedagógico é composto: 

 

- Diretor(a) Executivo(a)/Pedagógico(a), que preside; 

- Coordenadores(as) de Curso; 

- Representantes dos Professores(as). 

 

 

Artigo 9º – Competências do Conselho Pedagógico 

 

Ao Conselho Pedagógico, compete: 

 

a) Apoiar o Diretor(a) Pedagógico(a) no cumprimento das competências que lhe 
estão acometidas. 

b) Apreciar e dar parecer sobre as ações de desenvolvimento e enriquecimento 
curricular pelo(a) Diretor(a) Pedagógico(a); 

c) Apreciar e dar parecer sobre o Projeto Educativo, Regulamento Interno e Plano de 
Atividades e/ou outros normativos que regulem a atividade da EPTomar; 

d) Refletir sobre questões de natureza pedagógica fazendo recomendações ao 
Diretor(a) da EPTomar; 

e) Emitir pareceres e aconselhar os órgãos de gestão sobre instrumentos de 
planeamento. 
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Artigo 10º – Reuniões do Conselho Pedagógico 

 

Mediante convocatória do(a) Diretor(a) da EPTomar o Conselho Pedagógico reúne 
ordinariamente uma vez em cada um dos períodos letivos e, extraordinariamente, sempre que 
seja considerado necessário. 

 

 

Artigo 11º – Coordenador de Curso 

 

O Coordenador(a) de curso é uma função intermédia que serve de ligação entre o 
Diretor(a) Executivo(a) / Pedagógico(a), os docentes / formadores(as), os alunos(as) / 
formandos(as), as empresas e demais stakeholders. É nomeado pelo Diretor(a) Executivo(a) e o 
seu mandato tem a duração de um ano, coincidente com a duração do ano letivo.  

 

 

Artigo 12º – Competências do Coordenador de Curso 

 

Compete ao coordenador(a) de curso, na dependência das orientações do Diretor(a) 
Executivo(a)/Pedagógico(a), a programação, coordenação e execução das seguintes atividades: 

a) Participar, sempre que convocado em reuniões de natureza técnico pedagógico e 
colaborar ativamente no desenvolvimento do Plano Curricular do Curso, 
designadamente na colocação dos alunos(as)/formandos(as) na formação em 
contexto de trabalho e na ligação com o tutor(a) designado pela empresa; 

b) Articular projetos interdisciplinares; 

c) Fomentar novas experiências pedagógicas; 

d) Propor ações de desenvolvimento e enriquecimento curricular e participar na sua 
implementação; 

e) Acolher anseios, projetos e ideias suscitadas pelos alunos(as)/formandos(as); 

f) Organizar e acompanhar a Formação em Contexto de Trabalho e as Provas de 
Aptidão Profissional do curso; 

g) Colaborar com os Orientadores(as) Educativos(as); 

h) Prestar informações e elaborar relatórios e pareceres sempre que solicitados; 
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i) Promover o levantamento das necessidades do curso em termos de instalações, 
equipamentos e outro material de interesse pedagógico; 

j) Organizar o Dossier de Coordenação Técnico-Pedagógico do Curso conjuntamente 
com os professores(as) de cada turma, sempre que possível, em suporte digital; 

k) Coordenar a verificação do grau de cumprimento das planificações efetuadas para 
cada disciplina; 

l) Coordenar a elaboração do plano de curso no início de cada ano letivo; 

m) Propor sugestões relativamente à constituição da equipa de trabalho; 

n) Colaborar na seleção de candidatos(as) aos cursos; 

o) Apoiar a integração dos alunos(as)/formandos(as) no mercado de trabalho, em 
estreita colaboração com os serviços de psicologia orientação escolar e 
profissional. 

 

 

Artigo 13º – Modo de substituição 

 

O Coordenador(a) de Curso é substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo 
docente da componente Técnica Tecnológica e Prática mais antigo. 

 

 

Artigo 14º –  Orientador Educativo 

 

O Orientador(a) Educativo(a) é nomeado pelo Diretor(a) Executivo(a)/Pedagógico(a) e 
o seu mandato tem a duração de um ano, coincidente com a duração do ano letivo.  

 

 

Artigo 15º – Competências do Orientador Educativo 

 

Compete ao Orientador(a) Educativo(a) na dependência das orientações do Diretor(a) 
Executivo(a)/Pedagógico(a), a programação, coordenação e execução das seguintes atividades: 
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a) Presidir às reuniões do Conselho de Turma, e garantir a entrega atempada da 
documentação produzida ao Diretor(a) Executivo(a)/Pedagógico(a); 

b) Desenvolver ações que promovam a plena integração dos 
alunos(as)/formandos(as) na cultura da EPTomar e no espírito decorrente do seu 
Projeto Educativo;  

c) Participar, sempre que convocado, em reuniões de natureza técnico-pedagógica; 

d) Colaborar ativamente no desenvolvimento do Plano Curricular do Curso; 

e) Propor ações de desenvolvimento e enriquecimento curricular e participar na sua 
implementação; 

f) Garantir a informação atualizada junto dos pais e encarregados de educação 
acerca da integração dos alunos(as)/formandos(as) na comunidade, do seu 
aproveitamento, bem como da falta de assiduidade; 

g) Organizar o dossier referente à turma contendo todos os impressos e 
procedimentos no âmbito da Qualidade e proceder à sua entrega no final do ano 
letivo; 

h) Dispensar um acompanhamento especial aos alunos(as)/formandos(as) no 
desenvolvimento do processo de recuperação de módulos em atraso; 

i) Desenvolver, no princípio de cada ano letivo, o processo de eleição do delegado(a) 
e subdelegado(a) da respetiva turma e promover a elaboração da ata que deverá 
ser entregue ao Diretor(a) Executivo(a)/Pedagógico(a); 

j) Colaborar com os Coordenadores(as) de Curso; 

k) Colaborar na organização do Processo Técnico-Pedagógico constituído por toda a 
documentação de interesse e promover a sua entrega no final de cada ano letivo. 

l) Informar o Diretor(a) Executivo(a), de situações de incumprimento das disposições 
previstas no Regulamento Interno da EPTomar; 

m) Promover um diálogo permanente com os Encarregados(as) de Educação, de 
modo a envolvê-los no processo educativo e na procura de soluções para 
integração e aproveitamento dos seus educandos; 

n) Manter atualizado o registo de assiduidade dos alunos(as)/formandos(as) e o 
arquivo das respetivas justificações, com a fundamentação das situações de não 
aceitação; 

o) Reservar e divulgar semanalmente, um dia e hora, para receber os 
Encarregados(as) de Educação; 

p) Estabelecer um diálogo permanente com os docentes/formadores(as) da turma 
assegurando manter-se informado sobre a evolução do aluno(a)/formando(a) e 
especialmente as suas dificuldades. 
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Artigo 16º - Conselho de Turma 

 

O Conselho de Turma é constituído pelo Orientador(a) Educativo(a) da turma, que 
preside, pelos docentes/formadores(as) da turma, pelo Diretor(a)Executivo(a)/Pedagógico(a) 
quando necessário, com direito a voto e pelo aluno(a)/formando(a) delegado(a) de turma.  

 

 

Artigo 17º - Competências do Conselho de Turma 

 

Compete ao conselho de turma a organização, acompanhamento e avaliação das 
atividades a desenvolver com os alunos(as)/formandos(as) a articulação com os 
Encarregados(as) de Educação. 

 

a) Analisar a situação da turma e identificar características específicas dos alunos(as) 
a ter em conta no processo de ensino/aprendizagem e os resultados da 
aprendizagem; 

b) Identificar diferentes ritmos de aprendizagem e necessidades educativas especiais 
dos alunos(as)/formandos(as), diligenciando no sentido de serem providenciadas 
estratégias com vista à sua superação; 

c) Dar parecer sobre todas as questões de natureza pedagógica que à turma digam 
respeito; 

d) Assegurar a adequação do currículo às características específicas dos alunos(as), 
estabelecendo prioridades, níveis de aprofundamento e sequências adequadas; 

e) Adotar estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as aprendizagens 
dos alunos(as)/formandos(as); 

f) Conceber e delinear atividades em complemento do currículo proposto; 

g) Preparar informação adequada, a disponibilizar aos pais e encarregados(as) de 
educação, relativa ao processo de aprendizagem e avaliação dos alunos(as); 

h) Analisar, nas reuniões em momentos de avaliação, o grau de cumprimento das 
planificações efetuadas para cada disciplina, o número de 
alunos(as)/formandos(as) com módulos em atraso e a assiduidade dos 
alunos(as)/formandos(as). 
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Artigo 18º – Reuniões do Conselho de Turma 

 

O Conselho de Turma reúne ordinariamente quatro vezes por ano, uma no início do 
ano letivo e uma no final de cada um dos períodos letivos e extraordinariamente, sempre que 
necessário, por convocatória do Diretor(a) Executivo(a). 

 

 

Artigo 19º – Núcleo de Acompanhamento da Prova de Aptidão Profissional 

 

O Núcleo de Acompanhamento da Prova de Aptidão Profissional é nomeado pelo 
Diretor(a) Executivo(a) e é constituído pelo coordenador(a) de curso e pelos 
docentes/formadores(as) orientadores(as).   

 

Artigo 20º – Competências do Núcleo de Acompanhamento da Prova de 
Aptidão Profissional 

 

a) Colaborar com o aluno(a)/formando(a) na definição do projeto a desenvolver; 

b) Apoiar o aluno(a)/formando(a) na elaboração do plano de trabalho, 
calendarização, meios necessários à concretização do trabalho e seleção de 
material adequado; 

c) Ajudar o aluno(a)/formando(a) na formalização de contactos a estabelecer no 
âmbito da realização do projeto; 

d) Reservar e divulgar semanalmente, um dia e hora, com vista a monitorizar a 
evolução do projeto, esclarecer dúvidas ou definir futuros desenvolvimentos. Estas 
reuniões têm carater obrigatório.  

e) Efetuar a apreciação e correção dos projetos dos alunos(as)/formandos(as), nos 
prazos definidos no Regulamento Interno, assegurando-se da qualidade e validade 
dos mesmos; 

f) Elaborar relatórios de avaliação formativa e proceder ao envio dos mesmos aos 
alunos(as)/formandos(as); 

g) Propor ao Diretor(a) Executivo(a) a não sujeição da apresentação pública e defesa 
da PAP, sempre que a mesma não reúna os requisitos mínimos necessários, em 
resultado da análise prevista nas alíneas e) e f);  
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h) Supervisionar a elaboração dos materiais de suporte, a serem utilizados aquando 
da apresentação pública e defesa do projeto;  

i) Orientar os alunos(as)/formandos(as) na preparação para a apresentação e defesa 
pública da PAP.  

 

 

 

Artigo 21º – Reuniões do Núcleo de Acompanhamento da Prova de Aptidão 
Profissional 

 

O Núcleo de Acompanhamento da Prova de Aptidão Profissional reúne ordinariamente 

para as avaliações intermédias formativas e extraordinariamente sempre que convocado pelo 

Diretor(a) Executivo(a). 

 

 

Artigo 22º - Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

 

A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva constitui um recurso 
organizacional específico de apoio à aprendizagem, tendo em vista uma leitura alargada, 
integrada e participada de todos os intervenientes no processo educativo e, em colaboração 
com os demais serviços, visa contribuir para a plena integração escolar e social dos 
alunos(as)/formandos(as) e é composta por elementos permanentes e elementos variáveis. 

 

a) São elementos permanentes da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação 
Inclusiva: 

i. O Diretor(a) Executivo(a); 

ii. O Psicólogo(a) da EPTomar. 

b) São elementos variáveis da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva: 

i. O Orientador(a) educativo(a) do aluno(a)/formando(a) 

ii.  Outros docentes/formadores(as) do aluno(a); 

iii. Pais ou encarregados(as) de educação. 

c) O Coordenador(a) da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva, é 
nomeado pelo Diretor(a) Executivo(a) e o seu mandato tem a duração de um ano, 
coincidente com a duração do ano letivo.  
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Artigo 23º – Competências do(a) Coordenador(a) da Equipa Multidisciplinar 
de Apoio à Educação Inclusiva 

 

a) Identificar os elementos variáveis da equipa; 

b) Convocar os membros da equipa para as reuniões; 

c) Dirigir os trabalhos; 

d) Adotar os procedimentos necessários de modo a garantir a participação dos pais 
ou encarregados(as) de educação nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
54/2018, de 6 de julho, consensualizando respostas para as questões que se 
coloquem; 

e) Tomar e dar conhecimento aos demais elementos de toda a documentação, 
legislação e correspondência destinada à equipa; 

f) Promover a eficaz articulação entre os serviços. 

 

 

Artigo 24º – Competências da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação 
Inclusiva 

 

1 – Compete à equipa: 

a) Sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva; 

b) Propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar; 

c) Acompanhar, monitorizar e avaliar a aplicação de medidas seletivas e adicionais de 
suporte à aprendizagem e à inclusão; 

d) Prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas 
inclusivas; 

e) Elaborar o Relatório Técnico- Pedagógico, previsto no artigo 21.º e, se aplicável, o 
Programa Educativo Individual e o Plano Individual de Transição previstos, 
respetivamente, nos artigos 24.º e 25.º do Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de julho; 

f) Analisar os documentos de identificação de necessidade de medidas decidir    

g) sobre as medidas de suporte à aprendizagem mais adequadas a mobilizar;  
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h) Proceder ao registo, em documento próprio, de todos os casos encaminhados e 
analisados, onde deverá constar a informação recolhida, a decisão tomada e a 
intervenção subsequente; 

i) n) Avaliar periodicamente (pelo menos uma vez por ano) o funcionamento da    
equipa e os resultados obtidos, com vista a adequar e/ou reformular a sua 
atuação, após reflexão crítica sobre as práticas; 

 

 

Artigo 25º – Reuniões Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação 

 

A Equipa Multidisciplinar reúne ordinariamente quatro vezes por ano, uma no início do 
ano letivo e uma no final de cada um dos períodos letivos e extraordinariamente, sempre que 
necessário, por convocatória do Diretor(a) Executivo(a). 

 

 

 

Artigo 26º - Conselho de Delegados(as) de Turma 

 

O Conselho de Delegados(as) de Turma é o órgão dedicado aos alunos(as), sendo 
formado por todos os Delegados(as) de Turma e pelo Diretor(a) Executivo(a), que preside ao 
órgão. O seu mandato tem a duração de um ano, coincidente com a duração do ano letivo.  

 

 

Artigo 27º – Competências do Conselho de Delegados(as) de Turma 

 

a) Assegurar, em interligação alunos(as)/formandos(as) e direção da EPTomar; 

b) Colaborar na construção e implementação do Projeto Educativo, Regulamento 
Interno e Plano de Atividades; 

c) Participar ativamente nas ações que favoreçam a ligação da EPTomar com a 
comunidade. 

d) Em caso de ausência, pode o(a) Delegado(a) de Turma ser substituído pelo(a) 
Subdelegado(a) de Turma. 

e) O Conselho de alunos(as)/formandos(as) reúne, ordinariamente, uma vez por mês, 
e extraordinariamente sempre que convocado pelo Diretor(a) Pedagógico(a).  
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Artigo 28º – Modo de substituição 

 

Em caso de ausência, pode o Delegado(a) de Turma ser substituído pelo 
Subdelegado(a) de Turma. 

 

 

Artigo 29º – Reuniões do Conselho de Delegados de Turma 

 

O Conselho de delegados(as) de turma reúne, ordinariamente, uma vez por ano, e 
extraordinariamente sempre que convocado pelo Diretor(a) Executivo(a), ou por solicitação 
escrita e fundamentada de 2/3 dos seus elementos. 

 

 

Artigo 30º – Serviço de Psicologia, Orientação Escolar e Profissional 

 

O Serviço de Psicologia e Orientação Escolar e Profissional da EPTomar é um serviço de 

apoio educativo aberto a toda a comunidade escolar, que garante apoio psicológico e social, 

orientação e acompanhamento ao desenvolvimento do percurso formativo e apoio à inserção 

no mercado de trabalho. 

 

 

Artigo 31º – Competências do Serviço de Orientação Escolar e Profissional 

 

Ao Serviço de Orientação Escolar e Profissional compete: 

a) Identificar as características do território alvo e as respetivas dinâmicas sociais e 
económicas; 

b) Identificar as expectativas dos alunos(as)/formandos(as) e as necessidades 
individuais de formação;   

c) Promover a orientação vocacional/profissional, o recrutamento e a seleção dos 
alunos(as)formandos(as); 
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d) Colaborar na análise da conformidade dos resultados da formação face aos 
objetivos fixados; 

e) Colaborar na identificação dos impactes mediatos da formação no desempenho 
dos alunos(as)/formandos(as); 

f) Monitorização e análise sistemática da situação académica e ou profissional do 
aluno(a)/formando(a), seis meses após a conclusão do curso; 

g) Facultar o apoio psicopedagógico aos alunos(as)/formandos(as); 

h) Contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos(as)/formandos(as) e para  a 
construção da sua identidade pessoal; 

i) Colaborar na deteção de situações problema, avaliá-las e propor atuações 
adequadas, em conjunto com os docentes/formadores e outras entidades; 

j) Estabelecer programas e ações conducentes à articulação entre a EPTomar e o 
mundo do trabalho, proporcionando a informação sobre os mecanismos de 
inserção profissional; 

k) Apoio à formalização de candidaturas com vista à inserção no mercado de 
trabalho; 

l) Desenvolver ações/atividades de sensibilização, informação/orientação e/ou 
preparação dos grupos alvo; 

m) Desenvolver formas específicas de acompanhamento e apoio (psicossocial e 
logístico) no decurso e na sequência das intervenções formativas. 

 

 

Artigo 32º – Serviço de Cooperação Nacional e Transnacional 

 

O Serviço de Cooperação Nacional e Internacional visa reforçar a eficácia das políticas 
de educação e formação, promovendo o intercâmbio de experiências entre parceiros, em toda 
a União Europeia e a visibilidade e posicionamento nacional e internacional do EPTomar.  

A Equipa de Projetos Nacionais e Transnacionais é constituída pelo Diretor(a) 
Executivo(a), que coordena, por um docente/formador(a) indicado pelo Diretor(a) 
Executivo(a). O seu mandato tem a duração de um ano, coincidente com a duração do ano 
letivo.  
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Artigo 33º – Competências do Serviço de Cooperação Nacional e 
Transnacional 

  

Compete ao Serviço de Cooperação Nacional e Transnacional: 

a) Diligenciar no sentido de promover a elaboração das candidaturas de acordo com 
as orientações específicas; 

b) Propor a celebração e implementação de acordos de parceria; 

c) Propor a organização dos estágios e intercâmbios nos diversos países da União 
Europeia; 

d) Desenvolver a organização dos estágios, o acolhimento e deslocações dos 
estagiários(as); 

e) Propor o estabelecimento de critérios de seleção e recrutamento dos 
estagiários(as); 

f) Providenciar no sentido do desenvolvimento de ações tendentes à preparação 
sociocultural e linguística dos estagiários; 

g) Acompanhar e monitorizar o desenvolvimento dos estágios e intercâmbios; 

h) Desenvolver as ações tendentes a avaliar e validar os resultados obtidos pelos 
diversos parceiros. 

 

 

Artigo 34º – Reuniões do Serviço de Cooperação Nacional e Transnacional 

 

A Equipa do Serviço de Cooperação Nacional e Transnacional reúne ordinariamente 
uma vez por ano, no início do ano letivo e sempre que necessário.  

 

 

Artigo 35º – Grupo Dinamizador da Qualidade 

 

1- O Grupo Dinamizador da Qualidade visa promover e implementar uma cultura de 
melhoria contínua da qualidade baseada em práticas de monitorização, auto e hétero 
avaliação. 

É composto pelo(a) Diretor(a) Executivo(a), que preside, o Psicólogo(a), os 
Coordenadores(as) de Curso, Orientadores(as) Educativos(as) e um elemento dos Serviços 
Administrativos indicado pelo Diretor(a) Executivo(a).  
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Artigo 36º – Competências do Grupo Dinamizador da Qualidade 

 

Ao Grupo Dinamizador da Qualidade compete: 

a) Garantir a qualidade dos serviços, de forma a satisfazer as necessidades dos 
alunos(as)/formandos(as) e cumprir e fazer cumprir as especificações, normas e 
outros requisitos legais aplicáveis; 

b) Concorrer para a eficiência no funcionamento da organização tendo como 
referencial o Sistema de Garantia da Qualidade, alinhado com o EQAVET; 

c) Acompanhar a implementação do Programa de Formação Contínua do pessoal 
docente e não docente; 

d) Promover a difusão do Programa e dos instrumentos previstos no Sistema de 
Garantia da Qualidade; 

e) Apreciar as ocorrências e as não conformidades veiculadas pelos diversos 
intervenientes no projeto educativo da EPTomar, tratando-as e encerrando-as 
quando estiverem solucionadas; 

f) Apresentar propostas de melhoria a integrar no Plano de Atividades da EPTomar e 
respetivas alterações; 

g) Dar contributos para a elaboração do Relatório de Atividades da EPTomar. 

 

 

Artigo 37º – Reuniões do Grupo Dinamizador da Qualidade 

 

O Grupo Dinamizador da Qualidade reúne ordinariamente quatro vezes por ano, uma 
no início do ano letivo e uma no final de cada um dos períodos letivos e extraordinariamente, 
sempre que necessário, por convocatória do Diretor(a) Executivo(a). 
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Artigo 38º – Conselho Consultivo 

O Conselho Consultivo da EPTomar é constituído tendo em vista dar cumprimento ao 
requisito legal que impõe a sua existência nas escolas profissionais privadas, sendo composto: 

- Presidente da Assembleia de Geral da EPT-Lda, que preside 

- Gerentes da EPT-Lda. 

- Diretor(a) Executivo(a) da EPTomar; 

- Representante dos docentes; 

- Representante dos alunos(as)/formandos(as); 

- Representante da associação dos pais no caso de a mesma estar constituída; 

- Os parceiros sociais e económicos para o efeito convidados. 

 

 

Artigo 39º - Competências do Conselho Consultivo 

 

Ao Conselho Consultivo compete: 

a) Dar parecer sobre o projeto educativo da EPTomar; 

b) Dar parecer sobre os cursos de ensino e formação profissional dual e outras 
ofertas educativas e formativas. 

c) Acompanhar, enquanto stakeholders internos e externos, a atividade da EPTomar 
com vista à implementação do Sistema de Garantia da Qualidade alinhado com o 
EQAVET.  

d) Os titulares dos cargos manter-se-ão em funções até serem substituídos.    
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Capítulo III – Formação 

 

 

Artigo 40º - Oferta Formativa 

 

a) A EPTomar desenvolve cursos de ensino e formação profissional dual de jovens, que 
conferem o nível 4 de qualificação do Quadro Nacional de Qualificações; 

b) A EPTomar desenvolve outras ofertas formativas que visem a elevação da 
qualificação profissional dos alunos(as)/formandos(as), dentro das áreas de especialização 
desenvolvidas pela EPTomar e nos termos previstos na legislação.  
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Capítulo IV – Pessoal 

 

Artigo 41º - Docência 

a) Ao docente da EPTomar é aplicado o regime jurídico do contrato individual de 
trabalho.  

b) A docência da componente de formação sociocultural e da componente científica 
dos cursos é assegurada por docentes com qualificação profissional para a docência no 
respetivo grupo de recrutamento, exceto nos casos em que não exista grupo de recrutamento 
constituído para a disciplina, a docência á assegurada por docentes com habilitação académica 
na área científica em causa com qualificação profissional para a docência; 

c) A docência da componente de formação tecnológica e prática pode ser assegurada 
por professores com habilitação académica na área e com qualificação profissional para a 
docência.  

 

 

Artigo 42º - Formador 

  

A docência da componente de formação tecnológica e prática é assegurada, 
preferencialmente, por formador que tenha experiência profissional ou empresarial e seja 
detentor de adequada formação pedagógica.  

 

 

Artigo 43º - Pessoal Não Docente 

 

Por pessoal não docente é o conjunto de trabalhadores(as) que, no âmbito das 
respetivas funções, contribuem para apoiar a organização e a gestão, bem como a atividade 
sócio educativa das escolas, incluindo os serviços especializados de apoio sócio educativo. 

Ao pessoal não docente da EPTomar é aplicado o regime jurídico do contrato 
individual de trabalho.  
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Capítulo V – Disposições Finais  

 

 

Artigo 44º - Representação 

 

a) A representação da EPTomar, em juízo e fora dele, cabe à entidade proprietária; 

b) A Gerência da entidade proprietária, no âmbito das suas competências pode delegar 
poderes de representação ao Diretor(a) Executivo(a). 

 

 

Artigo 45º - Dever de Informação 

 

A EPTomar deve facultar as informações e documentos solicitados pelo Ministério da 
Educação e/ou outras entidades. 

 

 

Artigo 46º - Alterações 

 

Qualquer alteração na orgânica da EPTomar, não poderá prejudicar o bom 
funcionamento do ano letivo.  
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Artigo 47º - Norma Final 

 

a) Os presentes Estatutos decorrem da aplicação do Decreto-Lei nº 92/2014, de 20 de 
junho, que revoga o Decreto-Lei nº 4/98, de 8 de janeiro, alterado pelos Decretos-
Leis nºs 74/2004, de 26 de março, 54/2006, de 15 de março, e 150/2012, de 12 de 
julho.  

b) Até à aprovação de nova regulamentação, mantém-se em vigor a regulamentação 
aprovada na vigência da legislação anterior, em tudo aquilo que não seja 
contrariado pelo Decreto-Lei nº 92/2014, de 20 de junho 
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