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ESTATUTOS DA ESCOLA PROFISSIONAL DA REGIÃO ALENTEJO 

 

 

CAPÍTULO PRIMEIRO 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

 

ARTIGO PRIMEIRO 

(Denominação) 

 

A Escola Profissional terá a designação de EPRAL - ESCOLA PROFISSIONAL DA 

REGIÃO ALENTEJO, abreviadamente designada por EPRAL. 

 

ARTIGO SEGUNDO 

(Natureza) 

 

A EPRAL é um estabelecimento privado de ensino, propriedade da Fundação Alentejo. 

 

ARTIGO TERCEIRO 

(Regime) 

 

A EPRAL goza de autonomia no exercício das suas actividades culturais, científicas, tec-

nológicas e pedagógicas, sem outras limitações para além das previstas na lei, nomeada-

mente no Decreto-lei n.º 4/98 de 8 de Janeiro. 
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ARTIGO QUARTO 

( Representação) 

 

1 – O Director da EPRAL é designado pela Fundação Alentejo. 

2 – A Direcção Técnico-Pedagógica, para efeitos científicos e técnico-pedagógicos, é o 

representante da EPRAL na pessoa do Presidente da Direcção Técnico-Pedagógica. 

  

ARTIGO QUINTO 

(Duração) 

 

A Escola durará por tempo indeterminado, garantindo sempre a execução completa de 

cada plano de estudos iniciado, sem prejuízo do disposto no artigo 43º dos presentes esta-

tutos. 

 

ARTIGO SEXTO 

(Sede e Delegações) 

 

1 – A Escola Profissional da Região Alentejo tem a sua sede no Edifício EPRAL, Aveni-

da Dinis Miranda, n.º 116, freguesia da Horta das Figueiras, concelho de Évora. 

2 – A EPRAL poderá criar as Delegações que se mostrarem necessárias ao desenvolvi-

mento da sua actividade de formação. 

3 – Para assegurar o cumprimento dos seus objectivos, a Escola Profissional da Região 

Alentejo assegura os espaços de ensino e os espaços de apoio necessários ao seu bom 

funcionamento. 

4 – As delegações criadas terão a designação de "PÓLOS". 

5 – Existem e estão em funcionamento os Pólos a seguir indicados: 

a) Pólo de Estremoz, instalado no Largo dos Combatentes da Grande Guerra, n.º 6, em 

Estremoz; 
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b) Pólo de Vila Viçosa, instalado no Parque Industrial, Lote 1 G,  em Vila Viçosa; 

c) Pólo de Elvas, instalado na  Estrada Nacional 373, Zona Industrial, em Elvas; 

d) Pólo de Campo Maior, instalado na Praça Velha, Edifício do Castelo, em Campo 

Maior; 

e) Pólo de Monforte, instalado em Olival à Calçadinha, Apartado 31, em Monforte; 

f) Pólo de Portel, instalado em Rua da Vidigueira nº 24, em Portel; 

6 – Existem ainda, na situação de desactivação conjuntural, os Pólos a seguir indicados: 

a) Pólo de Alandroal; 

b) Pólo de Viana do Alentejo, deslocalizado para o Pólo de Portel. 

 

ARTIGO SÉTIMO 

(Tutela) 

 

No desempenho da sua actividade a EPRAL está sujeita à tutela cientifica, pedagógica e 

funcional do Ministério da Educação. 

 

ARTIGO OITAVO 

(Objectivos) 

 

São atribuições da EPRAL: 

1 – Contribuir para a formação integral dos jovens, proporcionando-lhes, designadamen-

te, preparação adequada para um exercício profissional qualificado. 

2 – Desenvolver, mediante modalidades alternativas às do ensino regular, os mecanismos 

de aproximação entre a escola e o mundo do trabalho. 

3 – Facultar aos alunos contactos com o mundo do trabalho e experiência profissional, 

preparando-os para uma adequada inserção sócio-profissional. 
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4 – Promover, conjuntamente com outros agentes e instituições locais, a concretização de 

um projecto de formação de recursos humanos qualificados que responda às necessidades 

de desenvolvimento integrado do país, particularmente no âmbito do Alentejo. 

5 – Proporcionar aos alunos uma sólida formação geral científica e tecnológica, capaz de 

os preparar tanto para o ingresso na vida activa como para o prosseguimento de estudos. 

6 – Contribuir para o desenvolvimento social, económico e cultural da comunidade. 

 

ARTIGO NONO 

(Cursos) 

 

a) A EPRAL ministra na sua sede e em cada um dos seus pólos, os cursos, para formar 

técnicos nas áreas correspondentes. 

b) A criação de novos cursos ou a sua extinção, será processada de acordo com a legisla-

ção aplicável. 

 

ARTIGO DÉCIMO 

( Regime de Acesso) 

 

1 – Têm acesso à EPRAL: 

a) Os jovens que concluíram o 3º ciclo do ensino básico ou equivalente e que procuram 

um percurso educativo predominantemente orientado para a inserção no mundo do 

trabalho. 

b) Os trabalhadores que pretendam elevar o seu nível de qualificação profissional em 

regime pós-laboral. 

c) Até à efectivação da escolaridade obrigatória os jovens que tenham concluído o 2º 

ciclo ou abandonado o 3º ciclo sem o concluir. 

d) Os adultos que não tendo concluído os ensinos básico ou secundário pretendam con-

cluí-lo na modalidade de ensino recorrente com certificação profissional.  
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2 – A inscrição e matrícula são efectuadas mediante preenchimento de um impresso de 

modelo adequado a criar pela EPRAL. 

3 – No acto de matrícula será celebrado um Contrato Pedagógico entre a Escola e o Alu-

no, no caso de este ser maior, ou entre a Escola e o Encarregado de Educação, tratando-se 

de Aluno de menor idade. 

§ único – O contrato é formalizado pela assinatura de um impresso de modelo a criar pela 

EPRAL e deve referir, designadamente, os objectivos de formação, direitos e deveres de 

ambas as partes. 

 

ARTIGO DÉCIMO PRIMEIRO 

(Estrutura Curricular) 

 

Os cursos a ministrar adoptarão estruturas curriculares e programas diferenciados de 

acordo com o nível de escolaridade e de qualificação profissional a que correspondem, 

visando atingir os objectivos previstos no artigo oitavo dos presentes estatutos. 

 

ARTIGO DÉCIMO SEGUNDO 

( Organização da Formação) 

 

1 – Os cursos ministrados são organizados em módulos de duração variável, combináveis 

entre si, segundo níveis de escolaridade e de qualificação profissional progressivamente 

mais elevados. 

2 – Os planos de estudo incluem componentes de formação científica, sócio-cultural e 

técnica, prática e tecnológica, ou artística, em proporção e combinação variáveis, conso-

ante os níveis de qualificação pretendidos, salvaguardando sempre a sua flexibilidade, 

coerência e polivalência. 

3 – A formação é desenvolvida em ligação com empresas e centros de formação locais, 

proporcionando a realização de estágios e de experiências de trabalho. 
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4 – Os cursos profissionais têm a duração de três anos lectivos, correspondentes a um 

mínimo de 2900 e um máximo de 3600 horas de formação. 

5 – Os planos de estudo incluem: 

a) Componente de formação sócio-cultural, comum a todos os cursos; 

b) Componente de formação científica, comum a todos os cursos na mesma área de for-

mação; 

c) Componente de formação técnica, prática, artística e tecnológica, variáveis de curso 

para curso, cuja carga horária curricular não deve ultrapassar 50% do total estabeleci-

do nos planos de estudo. 

  

ARTIGO DÉCIMO TERCEIRO 

(Avaliação) 

 

1 – O sistema de avaliação dos conhecimentos a adoptar nos cursos, deve ser referido às 

aprendizagens dos alunos, tendo em conta os princípios da organização modular, conclu-

indo-se obrigatoriamente pela prestação de uma prova final de aptidão profissional. 

2 – Os sistemas e os critérios gerais de avaliação bem como a natureza da prova prevista 

no número anterior e a composição do respectivo júri, são definidos por portaria do Mi-

nistério da Educação. 

3 – Para os restantes cursos serão adoptados sistemas e critérios de avaliação específicos, 

tendo em conta a natureza dos mesmos. 

 

ARTIGO DÉCIMO QUARTO 

(Certificação) 

1 - O sistema de certificação é sempre efectuado de acordo com a legislação em vigor. 

2 – A emissão de certificados e diplomas de aproveitamento e habilitações, será efectua-

da pela Fundação Alentejo e pelo Presidente da Direcção Técnico-Pedagógica da 

EPRAL.  
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ARTIGO DÉCIMO QUINTO 

(Cursos de especialização tecnológica ou artística) 

 

1 – Além dos cursos previstos no artigo nono dos presentes estatutos, podem ser minis-

trados cursos de especialização tecnológica e artística, realizados em contacto directo 

com a actividade produtiva empresarial. 

2 – A realização e certificação destes cursos, dependem da celebração de protocolos es-

pecíficos a celebrar entre a EPRAL, uma instituição de ensino superior e uma associação 

profissional ou empresarial do respectivo sector de actividade. 

3 – A frequência dos cursos previstos nos números anteriores, depende da posse do nível 

3 de qualificação profissional. 

4 – Aos alunos que frequentarem com aproveitamento os referidos cursos, é atribuído um 

diploma de especialização tecnológica ou artística, cujo regime de concessão será defini-

do por portaria dos Ministérios da Educação e do Emprego e da Segurança Social e do 

membro do Governo com competência na respectiva área de formação. 

5 – Os cursos de especialização são organizados segundo um sistema de créditos e têm a 

duração de um a três semestres, a que acrescerá a realização de um estágio com a duração 

de um semestre. 

6 – Os cursos de especialização têm uma estrutura acentuadamente profissionalizante e 

um elevado grau de especialização que habilitará para o exercício imediato de actividades 

profissionais. 

 

ARTIGO DÉCIMO SEXTO 

(Acesso ao Ensino Superior) 

 

Aos titulares de diplomas de nível 3 de qualificação profissional com equivalência ao 12º 

ano, é garantido o acesso ao ensino superior nas condições e termos definidos na legisla-

ção aplicável. 
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ARTIGO DÉCIMO SÉTIMO 

 (Selecção de pessoal docente) 

 

1 – A selecção de pessoal docente rege-se pelo princípio da adequação dos perfis dos 

candidatos às exigências profissionais previamente definidas. 

2 – Para a docência da componente de formação técnica, deve ser dada preferência a 

formadores que tenham uma experiência profissional ou empresarial efectiva. 

3 – Para a docência das componentes de formação sócio-cultural e científica, os professo-

res e os formadores devem possuir as habilitações legalmente exigidas para os graus cor-

respondentes do ensino secundário regular. 

 

ARTIGO DÉCIMO OITAVO  

(Plano de Actividades) 

 

Compete à Fundação Alentejo, através dos órgãos Direcção e Direcção Técnico-

Pedagógica da EPRAL, elaborar o plano anual de actividades da Escola, o qual incluirá o 

plano de formação dos docentes, enviando-o para apreciação ao serviço do Ministério da 

Educação com competência na área da formação profissional. 

 

ARTIGO DÉCIMO NONO 

(Financiamento) 

 

1 – A Fundação Alentejo disponibilizará anualmente para a EPRAL, os financiamentos 

necessários para o funcionamento dos cursos aprovados. 

2 – Até 30 de Outubro de cada ano, as entidades referidas no artigo anterior elaborarão 

um orçamento para o ano seguinte, que apresentarão à Fundação Alentejo para aprova-

ção. 
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3 – Os mesmos órgãos elaborarão até 31 de Janeiro de cada ano civil, o Relatório de Ac-

tividades do exercício anterior, que enviarão para aprovação à Fundação Alentejo. 

 

ARTIGO VIGÉSIMO 

(Auditorias) 

 

O Ministério da Educação e outros órgãos da Administração Pública, através dos serviços 

competentes para o efeito, sempre que considerem necessário, efectuarão auditorias a fim 

de verificar as condições administrativas e financeiras, culturais, científicas, tecnológicas 

e pedagógicas da EPRAL. 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

ESTRUTURA ORGÂNICA 

   

ARTIGO VIGÉSIMO PRIMEIRO 

(Órgãos) 

A estrutura orgânica da EPRAL compreende os seguintes órgãos: 

a) Direcção da EPRAL; 

b) Direcção Técnico-Pedagógica; 

c) Conselho Consultivo. 
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DIRECÇÃO 

   

ARTIGO VIGÉSIMO SEGUNDO 

(Constituição e Processo de Escolha) 

 

a) A Direcção da EPRAL é um órgão singular designado pela Fundação Alentejo. 

b) A Direcção Técnico-Pedagógica é um órgão colegial constituído de acordo com o n.º2 

do artigo 17º do Decreto-lei n.º 4/98 de 8 de Janeiro. 

 

SECÇÃO I  

DIRECÇÃO  

 

ARTIGO VIGÉSIMO TERCEIRO 

(Atribuições e Competências) 

 

Compete à Direcção Geral da EPRAL, designadamente: 

a) Representar a EPRAL junto do Ministério da Educação em todos os assuntos de natu-

reza administrativa e financeira. 

b) Dotar a Escola Profissional de Estatutos. 

c) Assegurar a gestão administrativa da Escola, nomeadamente conservando o registo do 

acto de matrícula e registo dos alunos, garantindo a conservação dos documentos de 

registo das actas de avaliação, promovendo e controlando a emissão de certificados e 

diplomas de aproveitamento e habilitações e ainda a qualidade dos processos e res-

pectivos resultados; 

d) Acompanhar e verificar a gestão administrativa da Escola; 

e) Assegurar os recursos financeiros indispensáveis ao funcionamento da Escola Profis-

sional e proceder à sua gestão económica e financeira; 

f) Responder pela correcta aplicação dos apoios financeiros concedidos; 
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g) Garantir a instrumentalidade dos meios administrativos e financeiros, face aos objec-

tivos educativos e pedagógicos; 

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

i) Incentivar a participação dos diferentes sectores das comunidades escolar e local na 

actividade da Escola, de acordo com o regulamento interno e com o projecto educati-

vo do plano anual de actividades da Escola; 

j) Criar e assegurar as condições necessários ao normal funcionamento da Escola; 

l) Contratar o pessoal que presta serviço na instituição; 

m) Representar a Escola em juízo e fora dele; 

n) Decidir sobre questões disciplinares, após parecer vinculativo da Direcção Técnico-

Pedagógica, desde que as mesmas envolvam discentes; 

o) Decidir sobre questões disciplinares não incluídas na alínea anterior.     

 

 

ARTIGO VIGÉSIMO QUARTO 

(Funcionamento) 

 

1 – A Direcção da EPRAL exercerá as suas funções a tempo inteiro. 

2 – Reunirá ordinária e extraordinariamente sempre que o entender com todos os órgãos 

da EPRAL, sem direito a voto. 
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ÓRGÃOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS  

 

Os órgãos pedagógicos são os seguintes:  

- Direcção Técnico-Pedagógica; 

- Comissões Pedagógicas de Pólo; 

- Conselhos de Turma; 

- Conselho Pedagógico. 

 

SECÇÃO II 

DIRECÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA 

 

 

ARTIGO VIGÉSIMO QUINTO 

( Constituição e Processo de Escolha) 

1 –    É constituída pelo Directores Técnico-Pedagógico; 

2 – Os Director Técnico-Pedagógico é nomeado pela Direcção da EPRAL, devendo o 

mesmo ser detentor das habilitações técnicas e profissionais a que alude o n.º 2 do artigo 

17º do Decreto-lei n.º 4/98 de 8 de Janeiro. 

 

 

ARTIGO VIGÉSIMO SEXTO 

(Competências) 

 

1- Compete à Direcção Técnico-Pedagógica: 

a) Organizar e oferecer os cursos e demais actividades de formação e certificar os co-

nhecimentos 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 con-
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trolar a avaliação de conhecimentos dos alunos e realizar práticas de inovação peda-

gógica; 

c) Representar a escola profissional junto do Ministério da Educação em todos os assun-

tos de natureza pedagógica; 

d) Planificar as actividades curriculares; 

e) Promover o cumprimento dos planos e programas de estudos; 

f) Garantir a qualidade de ensino; 

g) Zelar pelo cumprimento dos direitos e deveres dos professores e alunos da escola. 

 2 –A Direcção Técnico-Pedagógica é responsável pelos actos praticados no exercício das 

suas funções.  

 

ARTIGO VIGÉSIMO SÉTIMO 

(Funcionamento) 

 

1 – A Direcção Pedagógica funciona colegialmente e reúne ordinariamente uma vez por 

mês, na sede da EPRAL ou em qualquer dos seus Pólos, em dia a designar pelo seu pre-

sidente. 

2 – Todas as reuniões terão uma Ordem de Trabalhos previamente estabelecida, da res-

ponsabilidade do Director Técnico-Pedagógico, a qual será distribuída aos coordenadores 

para sua eventual análise, com antecedência mínima de dois dias. 

3 – De todas as reuniões serão lavradas actas em livro próprio, nos termos da lei. 
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SECÇÃO III 

COMISSÕES PEDAGÓGICAS DE POLO 

 

ARTIGO VIGÉSIMO OITAVO 

(Constituição e Processo de Escolha) 

 

1 – A Comissão Pedagógica é constituída em cada Pólo, pelos seguintes elementos: 

- Presidente; 

- Vice-Presidente; 

- Responsáveis pelos cursos ministrados no mesmo; 

- Um representante dos formadores; 

- Um representante dos formandos. 

2 – O Presidente e o Vice-Presidente são designados pela Direcção da EPRAL, mediante 

parecer da Direcção Técnico-Pedagógica, de acordo com o estabelecido no ponto 2 do 

artigo 17º do Decreto-Lei n.º 4/98. 

3 –  O Presidente e o Vice-Presidente, constituem-se como elementos  executivos no âm-

bito da Comissão Pedagógica. 

3 – Os representantes dos formadores e dos formandos, são eleitos, de entre e pelos seus 

pares, por voto directo e secreto. 

 

 

ARTIGO VIGÉSIMO NONO 

(Competências) 

 

Compete a cada Comissão Pedagógica de Pólo: 

a) Coordenar a implementação do Projecto Educativo; 

b) Coordenar as actividades pedagógicas do Pólo; 
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c) Coordenar a elaboração do Plano de Actividades do Pólo, a apresentar à Direcção 

Técnico-Pedagógica; 

d) Elaborar a proposta de preparação e organização anual dos planos de estudo dos cur-

sos existentes no Pólo, de acordo e para apresentação à Direcção Técnico-Pedagógica; 

e) Propor à Direcção Técnico-Pedagógica a criação de melhores condições de funcio- 

namento organizativo e pedagógico ao nível do Pólo; 

f) Elaborar relatórios anuais dos resultados de avaliação a apresentar à Direcção Técni-

co-Pedagógica, utilizando metodologias e critérios previamente definidos por esta; 

g) Elaborar as actas das reuniões que são assinadas pelo Presidente e do Secretário; 

h) Dar parecer sobre questões disciplinares respeitantes aos formandos do Pólo; 

i) Dar parecer à Direcção Técnico-Pedagógica da EPRAL sobre a criação de novos cur-

sos e abertura de novas turmas. 

 

ARTIGO TRIGÉSIMO  

(Funcionamento) 

 

1 – A Comissão Pedagógica de cada Pólo reúne ordinariamente uma vez de mês, em dia a 

designar pelo seu Presidente, e extraordinariamente sempre que for necessário, a pedido 

justificado e fundamentado, por um terço dos seus membros. 

2 – De cada reunião da Comissão Pedagógica do Pólo será lavrada a respectiva acta assi-

nada pelo Presidente e pelo Secretário. 
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SECÇÃO IV 

CONSELHOS DE TURMA 

 

ARTIGO TRIGÉSIMO PRIMEIRO 

(Constituição) 

 

1 – O Conselho de Turma é constituído por: 

- Formadores da Turma; 

- Representante dos formandos da turma. 

2 – Cada turma tem o seu próprio Conselho de Turma. 

3 – O Presidente do Conselho de turma é o orientador educativo dessa turma. 

 

ARTIGO TRIGÉSIMO SEGUNDO 

(Competências) 

 

a) Analisar as aprendizagens significativas definidas por cada formador e por cada mó-

dulo disciplinar, em função do perfil profissional do curso, objectivando uma articula-

ção harmoniosa. 

b) Planificar e desenvolver as actividades de carácter inter e transdisciplinar. 

c) Proceder à avaliação global dos formandos da turma. 

d) Detectar problemas ao nível do processo ensino – aprendizagem e encontrar estraté-

gias para a resolução dos mesmos. 

 

ARTIGO TRIGÉSIMO TERCEIRO 

(Funcionamento) 

 

1 – Reúnem ordinariamente de acordo com o calendário fixado pela Comissão Pedagógi-

ca e, extraordinariamente sempre que necessário, a pedido do Presidente ou aquando da 

conclusão do conjunto de módulos de cada disciplina, a fim de se proceder à avaliação 

somativa de cada formando nessa disciplina. 
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SECÇÃO V 

CONSELHO PEDAGÓGICO 

 

ARTIGO TRIGÉSIMO QUARTO 

(Constituição e Processo de Escolha) 

 

1 – O Conselho Pedagógico é constituído por: 

- Um Presidente; 

- Um Secretário; 

- Direcção Pedagógica; 

- Presidentes e Vice-Presidentes das Comissões Pedagógicas; 

- Um representante dos Professores; 

- Um representante dos Alunos; 

- Um representante da Associação de Pais.  

2 – O Presidente e o Secretário são designados pela Direcção Geral da EPRAL, de entre 

os Directores Pedagógicos. 

 

ARTIGO TRIGÉSIMO QUINTO 

(Competências) 

 

Compete ao Conselho Pedagógico da EPRAL: 

a) Propor à Direcção a criação das melhores condições para o bom funcionamento orga-

nizativo e pedagógico da Escola; 

b) Pronunciar-se sobre critérios de avaliação da qualidade do ensino / aprendizagem; 

c) Propor actividades de desenvolvimento e integração comunitária do projecto educati-

vo; 
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d) Pronunciar-se sobre questões de natureza disciplinar que digam respeito a formadores 

e a formandos. 

 

ARTIGO TRIGÉSIMO SEXTO 

(Funcionamento) 

 

1 – O Conselho Pedagógico reunirá ordinariamente semanalmente, e extraordinariamente 

sempre que tal se mostre necessário. 

2 – Das reuniões será lavrada a respectiva acta, assinada pelo Presidente e do Secretário 

da mesa. 

 

ARTIGO TRIGÉSIMO SÉTIMO 

(Convocação) 

 

1 – O Presidente do Conselho Pedagógico da EPRAL, convoca as reuniões ordinárias e 

extraordinárias. 

2 – As reuniões extraordinárias podem igualmente ser convocadas a pedido de um terço 

dos seus membros. 
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SECÇÃO VI 

CONSELHO CONSULTIVO 

 

ARTIGO TRIGÉSIMO OITAVO 

(Constituição) 

 

O Conselho Consultivo é constituído pelo Director da EPRAL, por um representante dos 

Alunos, por um representante dos Pais e Encarregados de Educação, por um representan-

te dos Docentes, por um representante dos Orgãos de Direcção da Escola, bem como de 

instituições locais representativas do tecido económico e social, fazendo igualmente parte 

deste órgão um representante do Ministério da Qualificação e Emprego, representantes da 

Universidade de Évora e Institutos Politécnicos e representantes das Associações de Mu-

nicípios em cujos concelhos existam Pólos da EPRAL.  

 

ARTIGO TRIGÉSIMO NONO 

(Atribuições e Competências) 

 

Compete ao Conselho Consultivo designadamente: 

a) Dar parecer sobre o projecto educativo da Escola; 

b) Dar parecer sobre os cursos profissionais e outras actividades de formação. 

 

ARTIGO QUADRAGÉSIMO 

(Funcionamento) 

 

1 – O Conselho Consultivo reúne em sessão ordinária duas vezes por ano, a primeira das 

quais a ter lugar aquando da apresentação de novas candidaturas de cursos, e a segunda 

antes da realização das provas de aptidão profissional. 

2 – Pode reunir sectorialmente por áreas específicas ou em plenário. 

3 – Reúne por convocatória da Direcção da EPRAL. 
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CAPÍTULO QUARTO 

DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

 

ARTIGO QUADRAGÉSIMO PRIMEIRO 

(Controlo de Qualidade dos Processos de Funcionamento) 

 

1 – A Direcção da EPRAL obriga-se a apresentar regularmente e sempre que lhe for soli-

citado pelo Ministério da Educação ou outros órgãos da Administração Pública, os ins-

trumentos e metodologias por esta adoptados para o controlo da qualidade dos processos 

de funcionamento. 

2 – É da competência da Inspecção Geral da Educação zelar pelo normal funcionamento 

da Escola Profissional e proceder a auditorias, de acordo com o disposto no Decreto-lei 

n.º 4/98 de 8 de Janeiro. 

 

ARTIGO QUADRAGÉSIMO SEGUNDO 

(Alteração aos Estatutos) 

 

1 – O Ministério da Educação poderá propor as necessárias alterações e aditamentos aos 

presentes estatutos, as quais, uma vez aprovadas, farão parte integrante dos mesmos. 

2 – Qualquer alteração não poderá prejudicar o bom funcionamento do respectivo ano 

lectivo. 

 

 

ARTIGO QUADRAGÉSIMO TERCEIRO 

(Encerramento) 

 

Em caso de grave incumprimento dos presentes estatutos ou sempre que o funcionamento 

da EPRAL decorra em condições de manifesta degradação administrativa, financeira, 
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técnica, científica, cultural e pedagógica, comprovada pelos serviços de inspecção do 

Ministério da Educação, pode ser decidido o seu encerramento compulsivo, mediante 

despacho fundamentado do Ministério da Educação.  

 

ARTIGO QUADRAGÉSIMO QUARTO 

(Legislação Aplicável) 

 

Em tudo o omisso nos presentes estatutos aplicar-se-ão as normas constantes do Decreto-

lei n.º 4/98 de 8 de Janeiro e subsidiariamente com as devidas adaptações o estabelecido 

no estatuto do Ensino Particular e Cooperativo não superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Estatutos aprovados em reunião do Conselho de Administração da Fundação Alentejo a 29 de Novembro de 1999.)  
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