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Anexo 2 – Legislação de referência 

 
Reg Tipo Número Data Resumo 

12 Lei 7/77 01/Fev/77 Participação das Associações de Pais e 
Encarregados de Educação (APEE) no sistema 
nacional de ensino 

4 Decreto-
Lei 

769-A/76 23/Out/77 Estabelece a regulamentação do funcionamento 
das escolas 

3 Portaria 679/77 08/Nov/77 Regulamento do funcionamento do Conselho 
Pedagógico dos estabelecimentos de ensino 
preparatórios e secundários 

13 Despacho 
Normativo 

122/79 22/Mai/79 Funcionamento das APEE nos estabelecimentos 
de ensino 

14 Portaria 970/80 12/Set/80 Regulamento do CP e dos Órgãos de Apoio 

16 Decreto-
Lei 

376/80 12/Set/80 Altera o funcionamento dos Conselhos 
Pedagógicos e os seus órgãos de apoio 

26 Lei 3/84 24/Mar/84 Direito à educação sexual e de acesso ao 
planeamento familiar 

15 Decreto-
Lei 

211-B/86 31/Jul/86 Regulamento do Funcionamento do CP e Oap 

6 Lei 46/86 14/Out/86 Lei de Bases do Sistema Educativo 

21 Despacho 
conjunto 

36/SEAM/SERE/88 17/Ago/88 Cria as equipas de professores da educação 
especial 

24 Despacho 43/SERE/88 30/Set/88 Sistema de avaliação dos alunos do 2º e do 
3ºciclos do ensino básico e do Ensino Secundário 
(Nova Redacção dada pelo Despacho nº 7-
A/SERE/90) 

17 Decreto-
Lei 

43/89 03/Fev/89 Estabelece o regime jurídico de autonomia das 
escolas oficiais de 2º, 3º ciclos do ensino básico e 
do ensino secundário 

2 Despacho 8/SERE/89 08/Fev/89 Publica o Regulamento do Conselho Pedagógico 
e dos Órgãos de Apoio das Escolas preparatórias 
e secundárias 

1 Despacho 8/ME/89 08/Fev/89 Determina a proibição do uso do tabaco nas 
escolas do ensino não superior, nomeadamente, 
nos estabelecimentos de ensino, incluindo salas 
de aula, de estudo, de leitura, bibliotecas, 
ginásios, refeitórios, locais de atendimento 
público, salas de convívio de alunos e elevadores. 

29 Decreto-
Lei 

190/91 17/Mai/91 Cria os serviços de psicologia e orientação 

18 Decreto-
Lei 

319/91 23/Ago/91 Define os procedimentos de integração de alunos 
com necessidades educativas especiais nos 
estabelecimentos públicos de ensino 

7 Decreto-
Lei 

301/93 31/Ago/93 Estabelece o regime de matrícula e de frequência 
no ensino básico para as crianças e jovens em 
idade escolar. 

10 Decreto-
Lei 

301/93 31/Ago/93 Regime de matrícula e frequência no ensino 
básico e no ensino secundário 

22 Despacho 37-A/96 29/Jul/96 Possibilidade de alteração pelas escolas da 
composição do Conselho Pedagógico 

23 Despacho 147-B/ME/96 01/Ago/96 Territórios Educativos de Intervenção Prioritária - 
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27 Despacho 
Conjunto 

105/97 01/Jul/97 Estabelece o regime aplicável à prestação de 
serviços de apoio educativo 

11 Decreto-
Lei 

115-A/98 04/Mai/98 Aprova o regime de autonomia, administração e 
gestão dos estabelecimentos da educação pré-
escolar e dos ensinos básico e secundário 

5 Decreto-
Lei 

270/98 01/Set/98 Define o estatuto dos alunos dos 
estabelecimentos públicos dos ensinos básico e 
secundário, estabelecendo os respectivos direitos 
e deveres gerais e consagrando um código de 
conduta que contempla regras de convivência e 
de disciplina que devem ser conhecidas e 
observadas por todos os elementos da 
comunidade educativa. 

19 Decreto 
Regulame
ntar 

10/99 21/Jul/99 Estabelece as competências das estruturas de 
orientação escolar 

30 Lei 120/99 11/Ago/99 O presente diploma visa conceder maior eficácia 
aos dispositivos legais que garantam a promoção 
a uma vida sexual e reprodutiva saudável, mais 
gratificante e responsável, consagrando medidas 
no âmbito da educação sexual, do reforço do 
acesso ao planeamento familiar e aos métodos 
contraceptivos, tendo em vista, nomeadamente, a 
prevenção de gravidezes indesejadas e o 
combate às doenças sexualmente transmissíveis, 
designadamente as transmitidas pelo HIV e pelos 
vírus das hepatites B e C. 

25 Decreto-
Lei 

259/2000 17/Out/00 Promoção da educação sexual em meio escolar 

20 Decreto-
Lei 

6/2001 18/Jan/01 Aprova a reorganização do ensino básico 

8 Lei 30/2003 20/Dez/03 Aprova o Estatuto do Aluno do Ensino não 
Superior 

31 Despacho 5071/2005 18/Fev/05  

9 Lei 3/2008 18/Jan/07 Primeira alteração à Lei n.º 30/2002, de 20 de 
Dezembro, 
que aprova o Estatuto do Aluno dos Ensinos 
Básico e Secundário 

28 Decreto-
Lei 

75/2008 22/Abr/08 Aprova o novo regime de autonomia, 
administração e gestão dos estabelecimentos dos 
ensinos básico e secundário 

 


