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AGRUPAMENTO VERTICAL DE PORTEL 

 

CONTRATO DE AUTONOMIA 

 

PREÂMBULO 

 

1. O concelho de Portel ocupa uma área de 601,15 km², que corresponde a 8,1% do 

distrito de Évora e tem uma população de 7.109 habitantes, o que representa 4,1% da 

população residente neste distrito. Deste concelho fazem parte 8 freguesias, com uma 

densidade populacional de cerca de 12 hab/km2. 

Na actividade económica, os sectores terciário e secundário empregam cerca de 74% da 

população activa. Todo o concelho de Portel está envolvido numa ampla área natural, 

que subsiste, essencialmente, dos seus recursos agro-pecuários, dos quais sobressaem os 

que são obtidos no montado de sobro que existe na região. 

Não deixa de ser importante referir a estreita ligação que o concelho tem com o rio 

Guadiana e com a albufeira/barragem de Alqueva, passíveis de determinarem algum 

desenvolvimento para o mesmo a médio e longo prazo, quer a nível turístico, quer a 

nível agrícola, quer a nível empresarial. 

 

O AVP tem a sua sede na Escola EB 2,3 D. João de Portel, tendo para além deste escola 

uma EB1/JI em sete das freguesias do concelho: Portel, Vera-Cruz, Amieira, Alqueva, 

Santana, Oriola, S. Bartolomeu do Outeiro e apenas uma EB1 na freguesia de Monte-

do-Trigo. Na Carta Educativa está previsto que esta freguesia transite, em breve, para a 

mesma tipologia das outras. 

 

O AVP ministra os seguintes níveis de ensino: 

- Educação Pré-Escolar; 

- Ensino Básico; 

- Cursos de Educação e Formação; 

- Cursos de Educação e Formação de Adultos; 

- Cursos Profissionais do Ensino Secundário; 

- Ensino Secundário por Módulos Capitalizáveis; 
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Os valores de partida do AVP, no ano lectivo 2006/2007 e a ter em conta como 

indicadores para a concretização de futuras metas são os seguintes: 

 

a) Abandono Escolar – 0,5%; 

 

b) Resultados da Avaliação Interna: 

- Sucesso global no Ensino Básico: 78% 

- Sucesso global no Ensino Básico por ano de escolaridade 

2º ano – 89%;    5º ano – 86%;   7º ano – 69%; 

3º ano – 89%;    6º ano – 80%;   8º ano – 67%; 

4º ano – 94%;                              9º ano – 92% 

 

- Sucesso nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, no Ensino Básico 

           6º ano – L.P. -  73%;     Mat. - 62% 

           9º ano – L.P. -  93%;    Mat. - 56% 

 

- Sucesso global na disciplina de Inglês, no final da escolaridade obrigatória: 75% 

 

c) Resultados da Avaliação Externa: 

- Sucesso no Ensino Básico 

4º ano – L. P. - 88%    Mat. - 57% 

6º ano – L.P. - 75%     Mat. - 56% 

9º ano – L.P. – 85%    Mat.- 05% 

 

O AVP, criado no final do Ano Lectivo 2005/2006, é uma instituição jovem numa fase 

que podemos considerar ainda de instalação e com especificidades bem vincadas e a 

considerar: 

- Resultou da fusão de duas instituições com mais de uma década, a Área 

Escolar de Portel, antecessora do Agrupamento Horizontal de Portel e de outra 

com mais duas décadas, a Escola EB 2,3 de Portel, anteriormente denominada 

como Escola C+S de Portel. 
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- A fase de instalação, ano lectivo 2006/2007, não foi cumprida na letra da Lei, 

nomeadamente no que se refere à eleição da Assembleia Constituinte e 

elaboração, aprovação e homologação do Regulamento Interno. Para tal foi 

decisivo o processo de contratação da Autonomia e o seu sucessivo adiamento, 

tendo a situação sido legitimada por Despacho de Sua Excelência o Secretário 

de Estado da Educação.  

- No que se refere à Escola EB 2,3 D. João de Portel, e para contratação da 

Autonomia, considerou o mesmo Despacho do Sr. Secretário de Estado ter em 

conta os resultados da Avaliação Integrada promovida pela IGE no ano lectivo 

2000/2001. 

- A Avaliação Externa incidiu, exclusivamente, sobre o Agrupamento Horizontal 

de Escolas e Estabelecimentos de Ensino de Portel, entretanto extinto.  

 

2. Resultados da auto-avaliação do Agrupamento Horizontal de Escolas e 

Estabelecimentos de Ensino de Portel. 

 

O processo de auto-avaliação decorreu a partir da auscultação da comunidade 

educativa (pais, professores e auxiliares de acção educativa) através da aplicação de 

questionários e de uma cuidada análise das Provas Aferidas, no sentido de perceber 

quais as dificuldades reais dos alunos do concelho de Portel em Língua Portuguesa e 

Matemática, procurando identificar em relação a cada domínio, nas duas disciplinas em 

questão, quais eram os níveis de desempenho dos alunos do concelho de Portel e quais 

as suas maiores dificuldades. 

Desta avaliação, resultaram um conjunto de pontos fortes e pontos fracos 

detectados e a seguir descriminados: 

Pontos Fortes 

Pelos Encarregados de Educação 

  - A existência de uma boa relação entre professores e alunos; 

  - A qualidade da educação e ensino praticadas nas escolas e jardins de 

infância; 

  - O bom ambiente existente dentro dos estabelecimentos escolares e, 

entre estes e as comunidades onde se inseriam. 
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Pelos auxiliares de acção educativa 

  - O bom relacionamento entre professores, alunos e auxiliares. 

Pelos docentes 

- O estabelecimento de relações favoráveis ao desenvolvimento do 

processo educativo; 

                     - O clima de tranquilidade e segurança, num quadro de convivência 

amigável e respeito mútuo. 

 

Pontos Fracos 

Da análise dos dados e da discussão resultante ao nível do Conselho Pedagógico, 

foram identificados os pontos fracos em quatro domínios: 

Relativamente ao Desempenho Escolar dos Alunos 

- Dificuldades ao nível da compreensão da leitura, que se traduzem na 

utilização de paráfrases e na compreensão inferencial da mensagem; 

- Dificuldades ao nível da produção de textos, no que respeita à utilização 

do vocabulário que é pobre e pouco diversificado, à pouca diversificação 

de textos produzido pelos alunos e à utilização da pontuação; 

- Dificuldades ao nível da resolução de problemas não rotineiros, na 

explicitação de raciocínios e estratégias exploratórias de resolução de 

problemas, bem como nas questões geométricas e capacidades de 

visualização e estudo de formas e espaço. 

Para além destes aspectos, de carácter académico, são apresentadas pelos 

professores outro tipo de dificuldades que se prendem com o cumprimento de regras e 

de normas de convivência social, e ainda de ausência de valores e de respeito pelos 

outros. 

  Ao nível da Prática Pedagógica 

- Operacionalização da diferenciação pedagógica, com predomínio de 

metodologias mais centradas no professor, em detrimento de uma 

participação mais activa do aluno; 

- Alguma sobrevalorização dos manuais escolares, face a outros recursos 

pedagógicos; 

- Alguma dificuldade na ligação entre a Matemática e outras áreas do   

Currículo;     
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 - As dificuldades em operacionalizar as competências matemáticas, no que 

respeita à resolução de problemas e à estatística; 

  - Algum desconhecimento das orientações curriculares para a educação 

pré-escolar, por parte dos professores, e do programa do 1º ciclo do 

ensino básico, por parte dos educadores. 

           Questões Organizacionais 

 - Uma formação contínua desadequada face às necessidades reais dos  

      docentes; 

 - Insuficiente articulação/cooperação entre os docentes; 

 - Deficiente gestão dos recursos materiais; 

 - Escolas e Jardins de Infância mal equipados; 

 - Falta de articulação entre o AEEE Portel e a EB 2/3 D. João de Portel; 

 - Insuficiente formação dos Auxiliares de Acção Educativa. 

           Pelos pais e encarregados de educação 

  - Pouca articulação Escola/Família. 

 

3. Resultados da Avaliação Externa ao Agrupamento Horizontal de Escolas e 

Estabelecimentos de Ensino de Portel 

 

A avaliação externa, ocorrida durante o mês de Maio de 2006, destacou um 

conjunto de pontos fortes e de algumas debilidades, que se passam a assinalar. Para uma 

melhor compreensão do resultado final deste processo, anexa-se integralmente o 

Relatório Final elaborado pelo Grupo de Trabalho de Avaliação das Escolas. Anexo I – 

(Relatório de Avaliação Externa – Agrupamento de Estabelecimentos de Educação e 

Ensino de Portel). 

O Agrupamento apresentou um conjunto de pontos fortes, entre os quais se 

destacam: 

- A pertinência e a ambição dos documentos orientadores; 

- A proximidade e o trabalho em conjunto da educação pré-escolar e do 1º ciclo do 

ensino básico; 

- A concepção da formação contínua; 

- A diversidade de apoios educativos e de actividades complementares; 

- Os recursos de informação e comunicação das bibliotecas e centros de recursos; 
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- A quantidade e a qualidade de parcerias que beneficiam as escolas, bem como o 

apoio das autarquias locais; 

- A determinação da liderança. 

 

Apresentou também algumas debilidades, designadamente: 

- A persistência dos níveis de insucesso escolar; 

- A falta de articulação com a EB23 de Portel; 

- A gestão de nível intermédio, nomeadamente a dificuldade de articulação entre 

os coordenadores de departamento e os coordenadores de estabelecimento; 

- A inexistência de associação ou de associações de pais e encarregados de 

educação; 

- A reduzida colaboração entre os órgãos de gestão e administração do 

Agrupamento, com consequências no clima geral. 

 

A visita da equipa de avaliação coincidiu com a situação particular durante a qual 

se estava a desencadear o processo conducente à transferência do Agrupamento 

Horizontal de Portel, ao qual pertenciam todos os jardins de infância e escolas do 1º 

ciclo do ensino básico da rede pública do concelho, para o actual Agrupamento Vertical 

que incluiria, também, a EB 2, 3 de Portel 

A criação de uma nova realidade institucional deverá ser, desejavelmente, uma 

ocasião para ultrapassar os aspectos menos conseguidos e para reforçar os pontos fortes. 

De forma especial, haverá oportunidade para o desenvolvimento da necessária 

articulação e partilha de recursos entre o 1º e o 2º ciclo, sem pôr em risco a continuidade 

e o desenvolvimento dos projectos específicos da educação pré-escolar e do 1º ciclo. 

Constituem, ainda, oportunidades para o novo Agrupamento a esperada redução 

da instabilidade da afectação dos docentes e o aproveitamento consequente dos 

resultados da aferição externa das aprendizagens no 1º ciclo. 

Por outro lado é importante também registar que a progressiva diminuição da 

população em idade escolar põe em causa o futuro dos jardins-de-infância e das escolas 

nas localidades mais pequenas.  

Acredita-se, no entanto, que o novo Agrupamento, as autarquias locais e a 

administração educativa encontrarão as soluções que melhor sirvam as crianças e as 

suas famílias. 
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No âmbito do desenvolvimento do regime jurídico de autonomia da escola, 

consagrada pelo Decreto-Lei nº 43/89, de 3 de Fevereiro, e ao abrigo do Decreto-Lei nº 

115-A/98, de 4 de Maio, e demais legislação aplicável, o Ministério da Educação, 

através da Direcção Regional de Educação do Alentejo e o Agrupamento Vertical de 

Portel, celebram e acordam entre si o presente contrato de autonomia, que se regerá 

pelos artigos seguintes: 

Artigo 1º 

Objectivos gerais 

 

Os objectivos do contrato são: 

 

1. Garantir o serviço da Escola Pública, fundado na diversidade de percursos, com 

o horizonte da igualdade de oportunidades de acesso e sucesso.  

2. Garantir na Escola Pública a guarda em segurança e o apoio sócio-educativo 

necessários para o bem-estar do aluno, nomeadamente das suas boas condições 

físicas, psíquicas e afectivas. 

3. Construir no diálogo e na prestação de contas à comunidade educativa próxima e 

à sociedade civil, a eficácia da Escola Pública, garantindo a escolarização 

obrigatória e incluindo na óptica das Novas Oportunidades, a plena assumpção 

da cidadania. 

 

Artigo 2º 

Objectivos operacionais 

Os objectivos operacionais são: 

1. Atingir ou aproximar a taxa de abandono escolar de 0%. 

2. Aumentar a taxa global de sucesso escolar em 10%. 

3. Manter num intervalo de 5% o diferencial entre os resultados das avaliações 

externas e internas, nos 4º, 6º e 9º anos. 

4. Alcançar na avaliação externa da Matemática do 9º ano uma taxa global de 

sucesso de 60%. 

5. Aumentar a taxa de sucesso na Língua Estrangeira I, Inglês, à saída do Ensino 

Básico em 10%.  
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6. Manter o Agrupamento implicado, permanentemente, em projectos 

transnacionais com o Inglês como língua de comunicação. 

7. Manter o AVP como referência, no domínio e utilização das novas tecnologias 

da comunicação e informação, erradicando o info-analfabetismo na comunidade 

escolar.  

8. Tornar os cursos CEF e Profissionais ministrados no AVP, uma referência na 

área da Informática. 

9. Manter o Agrupamento como referência de abrangência e qualidade na rede de 

Bibliotecas Escolares. 

10. Assumir a plenitude de ofertas educativas no âmbito das Novas Oportunidades. 

 

Artigo 3º 

Competências reconhecidas à escola 

Com o presente contrato, o Ministério da Educação reconhece à Escola as seguintes 

competências para o seu desenvolvimento estratégico: 

 

1. Organização Pedagógica 

- Gerir o calendário escolar e decidir a interrupção das actividades lectivas, a 

fixar no início do ano, assegurando o cumprimento integral do número mínimo 

de dias de aulas e salvaguardando a guarda dos alunos durante todo o ano 

lectivo. 

- Organizar o horário e o funcionamento pedagógico da escola e definir modelos 

alternativos de horário escolar, a fixar no início do ano, salvaguardando a 

guarda dos alunos durante todo o ano lectivo e o respeito pela escola a tempo 

inteiro no 1.º ciclo do ensino básico. 

- Estabelecer os tempos destinados a actividades de enriquecimento curricular, 

de complemento pedagógico e de ocupação dos tempos livres. 

 - Definir critérios para a elaboração dos horários dos docentes e outros agentes 

educativos. 

- Planificar a utilização dos espaços escolares. 

- Organizar as transições pedagógicas de forma a garantir a sequencialidade 

educativa progressiva. 
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- Basear a organização da escola em equipas educativas. 

- Definir critérios para a elaboração das turmas e organizar modelos alternativos 

de agrupamento de alunos, implicando esse processo a definição clara dos 

objectivos a atingir e a monitorização e avaliação anual dos resultados obtidos, 

a efectuar pela Comissão de Acompanhamento do contrato. 

- Gerir o crédito horário global. 

- Adaptar ou desenvolver modelos pedagógicos alternativos e inovadores com as 

consequências respectivas na organização do tempo, do espaço, dos métodos 

de ensino, dos materiais e da avaliação de todos os elementos organizativos, na 

sequência de experiências prévias avaliadas. 

- Decidir com fundamentação específica sobre a não adopção de manuais 

escolares para disciplinas ou áreas específicas. 

 

2. Gestão Curricular 

- Adequar e implementar os planos curriculares e programas nacionais. 

- Conceber e desenvolver projectos curriculares, considerando as orientações 

nacionais e as necessidades dos alunos. 

- Seleccionar métodos de ensino e avaliação (interna) e materiais de ensino- 

-aprendizagem. 

- Organizar e assegurar os apoios e complementos educativos a alunos com 

necessidades escolares específicas bem como a crianças e jovens com 

dificuldades na aprendizagem. 

- Organizar actividades de enriquecimento curricular e de ocupação de tempos 

livres. 

- Conceber e implementar projectos, experiências e inovações pedagógicas. 

- Promover a educação intercultural. 

- Organizar o serviço de primeira matrícula, transferência e anulação. 

- Conceber e implementar formas alternativas de organização e diversificação 

curricular, garantindo o cumprimento do Currículo Nacional. 

- Autorizar regimes excepcionais de frequência e de matrícula. 

- Realizar ofertas curriculares e formativas para pessoas individuais e colectivas, 

públicas e privadas. 

- Autorizar currículos adaptados e alternativos. 
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3. Recursos Humanos 

- Inventariar as necessidades quanto ao número e qualificação do pessoal 

docente, técnico, administrativo e auxiliar 

- Definir critérios de alocação e fazer a distribuição de serviço ao pessoal. 

- Avaliar o desempenho do pessoal. 

- Identificar necessidades de reconversão profissional. 

- Inventariar necessidades de formação dos membros da comunidade escolar. 

- Elaborar o plano de formação do pessoal docente, técnico, administrativo e 

auxiliar. 

- Mobilizar os recursos necessários à formação. 

- Apoiar e orientar o desempenho do pessoal. 

- Estabelecer protocolos de colaboração com outras entidades, nomeadamente 

centros de formação, escolas superiores de educação e universidades, 

associações profissionais, empresariais, científicas e pedagógicas. 

- Gerir a ausência de serviço para frequência de acções de formação. 

- Regulamentar localmente a organização diversificada dos horários de pessoal 

docente e não docente de forma a assegurar a totalidade de serviço. 

 - Seleccionar e contratar o pessoal docente necessário para suprir as 

necessidades supervenientes, após o concurso de colocação de professores de 

Quadros de Escola e de Quadros de Zona Pedagógica. 

 - Estabelecer parcerias com outras escolas para a gestão conjunta de pessoal 

docente e não docente e/ou utilizar a troca de pessoal entre escolas, com o 

acordo dos próprios e dos órgãos de gestão das escolas envolvidas, devendo o 

acordado ser comunicado à DGRHE. 

 

4. Acção social escolar 

- Despistar situações económico-sociais de risco, implementar tutorias de 

acompanhamento e referenciar a situação para a intervenção de outras 

instituições competentes. 

- Organizar e gerir modalidades de apoio económico e social aos alunos. 

- Implementar as medidas de acção social escolar superiormente estabelecidas. 
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5. Gestão estratégica, patrimonial, administrativa e financeira 

- Implementar os critérios de admissão dos alunos. 

- Conceder equivalências de estudos nacionais ou realizados no estrangeiro. 

- Adquirir o material escolar necessário. 

- Solicitar o equipamento necessário. 

- Proceder à substituição do material irrecuperável ou obsoleto. 

- Alienar ou ceder a título temporário bens desnecessários. 

- Manter actualizado o inventário da escola. 

- Definir critérios e regras de utilização dos espaços e instalações escolares. 

- Autorizar a utilização de espaços e instalações escolares pela comunidade 

local. 

- Arrecadar receitas através da oferta de serviços ou aluguer de equipamentos. 

- Gerir as receitas próprias. 

- Proceder a obras de beneficiação de pequeno e médio alcance, reparações e 

trabalhos de embelezamento. 

- Acompanhar a realização e colaborar na fiscalização de obras e empreitadas. 

- Estabelecer protocolos com entidades exteriores à escola. 

- Contratar serviços de entidades exteriores à escola. 

- Gerir a componente financeira transferida para a escola. 

- Proceder à concessão de serviços. 

- Decidir metas em termos de resultados escolares e garantir os meios e 

condições de funcionamento. 

- Contratualizar com outras instituições a utilização de outros espaços. 

- Organizar centros de recursos interinstitucionais e em rede. 

- Constituir associações de escolas para efeitos de formação e gestão integrada 

de recursos. 

- Contratar serviços de entidades exteriores à escola em contrapartida da gestão 

racional do pessoal. 

- Solicitar a antecipação até quatro duodécimos das dotações do Orçamento de 

Estado para implementação de projectos e despesas de investimento. 
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- Fazer a gestão do Orçamento Privativo. 

- Estabelecer parcerias com instituições de ensino superior e associações 

profissionais, empresariais, científicas e pedagógicas, nacionais e estrangeiras. 

- Proceder à contratualização de prestação de serviços docentes com outras 

escolas. 

- Solicitar ao Gabinete de Gestão Financeira, para efeitos de obtenção da 

autorização do Ministério das Finanças, a aquisição de bens, equipamentos e 

serviços com pagamentos faseados, tendo como limite temporário do 

pagamento a duração do mandato do órgão de gestão. 

- Utilizar o remanescente do orçamento de Estado decorrente de uma melhor 

gestão de recursos financeiros. 

 

Artigo 4º 

Compromissos da escola 

Com vista a cumprir os objectivos gerais e operacionais constantes do presente contrato, 

a Escola compromete-se e fica obrigada a: 

 

1. Garantir o serviço público de educação. 

2. Fazer prevalecer os objectivos de ensino e aprendizagem dos alunos sobre os 

interesses dos demais intervenientes no processo educativo. 

3. Promover a autonomia e a consciência cívica dos alunos e o progressivo 

envolvimento na gestão do AVP. 

4. Garantir os princípios da democraticidade, transparência e racionalidade das 

decisões pedagógica e dos actos de administração e gestão, no respeito da Lei, 

do Projecto Educativo e do Regulamento Interno do AVP. 

5. Reorganizar os Órgãos de Gestão e Administração, e respectivas competências, 

em termos a definir no Regulamento Interno. 

6.  Reorganizar a Gestão Curricular nos 2º e 3º ciclos. 

7. Aplicar um novo modelo de Gestão Financeira que conduza a uma imagem 

verdadeira da posição financeira, dos resultados e da execução orçamental do 

AVP, permitindo a elaboração de indicadores de eficiência, eficácia e economia 

e a obtenção do custo por actividades finais e intermédias.  
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8. Promover anualmente a auto-avaliação do AVP, com divulgação dos resultados 

no site do Agrupamento e junto da comunidade educativa. 

9. Cumprir e fazer cumprir o contrato. 

 

 

Artigo 5º 

Compromissos do Ministério da Educação 

Pelo presente contrato, o Ministério da Educação compromete-se e obriga-se a: 

1. Tomar todas as decisões e medidas indispensáveis à viabilização e concretização 

do presente Contrato, nos limites do orçamento atribuído à Escola. 

2. Canalizar para a escola 60% das poupanças decorrentes de racionalização e 

reorganização dos recursos humanos, que permitam melhorar o actual custo por 

aluno e o actual rácio aluno/professor. 

2. Autorizar a conversão do crédito horário em equivalente financeiro.  

3. Autorizar a transferência dos ganhos de eficiência decorrentes de uma melhor 

gestão de recursos financeiros. 

 

Artigo 6º 

Duração do Contrato 

1. O presente contrato de autonomia vigorará até ao termo do ano lectivo de 

2010/2011. 

2. O presente contrato pode ser revisto e alterado a todo o tempo, por iniciativa de 

qualquer uma das partes, desde que as alterações propostas mereçam a 

aprovação dos dois outorgantes.  

3. No ano lectivo de 2010/2011, durante o mês de Junho, a Escola comunicará 

formalmente ao Ministério da Educação se está interessada na prorrogação do 

presente Contrato e em que termos, anexando para o efeito, sendo o caso, a 

competente proposta, que dirigirá em carta registada com aviso de recepção ao 

Director Regional de Educação do Alentejo 

4. Nos sessenta dias subsequentes à recepção da comunicação e proposta referidas 

no número anterior, o Ministério da Educação, tendo em conta os resultados da  
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 avaliação externa entretanto realizada, apreciará a proposta e comunicará 

formalmente à Escola os resultados dessa apreciação, estabelecendo 

imediatamente, sendo o caso, os contactos necessários com vista à celebração de 

um novo Contrato de Autonomia. 

5. Até à celebração de um novo Contrato, manter-se-á em vigor o presente, com as 

alterações que, entretanto, lhe tenham sido introduzidas nos termos do nº2 do 

presente artigo. 

Artigo 7º 

Acompanhamento e monitorização 

1. O Agrupamento e o ME constituem uma estrutura permanente, designada 

Comissão de Acompanhamento, que terá as seguintes competências: 

a) Monitorizar o cumprimento e a aplicação do presente contrato e 

acompanhar o desenvolvimento do processo. 

b) Monitorizar o processo de auto-avaliação do Agrupamento. 

c) Propor a realização de quaisquer estudos especializados no âmbito da 

avaliação externa do Agrupamento. 

d) Emitir parecer sobre as propostas de alteração do presente Contrato. 

2. A Comissão de Acompanhamento terá a seguinte composição: 

a) Dois elementos do Agrupamento, por este indicados. 

b) Um representante da Direcção Regional de Educação do Alentejo. 

c) Uma personalidade de reconhecido mérito na área da educação, a 

nomear pelo Ministério da Educação. 

d) Um elemento indicado pela Associação de Pais e Encarregados de 

Educação. 

e) Um elemento exterior à escola indicado pelo Conselho Municipal de 

Educação. 

3. A primeira reunião da Comissão de Acompanhamento será convocada pelo 

representante da Direcção Regional de Educação. 

4. Na primeira reunião de trabalho, a Comissão elaborará o seu Regimento. 
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Artigo 8º 

Casos omissos 

Todas as matérias não reguladas no presente contrato serão regidas pela lei geral 

aplicável. 

 

Artigo 9º 

Cláusula compromissória 

 

Quaisquer litígios respeitantes ao contrato de autonomia devem ser submetidos pelas 

partes à arbitragem nos termos da lei, com designação como árbitro de qualquer dos 

elementos da Comissão de Acompanhamento a nível nacional, a constituir por despacho 

da Ministra da Educação. 

 

Assinaturas: 

 

   O Director Regional de Educação                A Presidente do Conselho Pedagógico  

 

_______________________________         ___________________________________ 

     (José Lopes Cortes Verdasca)                         (Elsa Maria Almeida Costa) 

       

 

   O Presidente da Comissão Executiva Instaladora 

           

                        _________________________________ 

          (João Paulo Rodrigues Carvalho)     

Homologo: 

 

_____________________________________ 

(Maria de Lurdes Reis Rodrigues) 

       (Ministra da Educação) 
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