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Estatutos 

Escola Profissional de Comunicação e Imagem 
Organização e Oferta formativa 

Capitulo I 
Disposições Gerais 

 
Artigo 1º 
Natureza 

1- A FORMAR 2000 - Formação em Comunicação e Imagem, Lda., adiante 
designada por FORMAR 2000, é uma pessoa colectiva de direito privado, 
que tem por desígnio, a gestão, promoção e o desenvolvimento de 
actividades no âmbito da educação e da formação profissional. 
 
2- A FORMAR 2000 constituiu-se em cumprimento do disposto nos artigos 
13º, nº1 e 30 nºs 2 e 4 do Decreto-Lei n.º4/98, de 8 de Janeiro, enquanto 
entidade proprietária da ESCOLA PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO E 
IMAGEM, nos termos de autorização de funcionamento n.º 88 do 
Departamento do Ensino Secundário do Ministério da Educação e Ciência 
e aditamento da DGEstE - Direcção Geral dos Estabelecimentos Escolares. 
 
3- Com a autorização de funcionamento da ESCOLA PROFISSIONAL DE 
COMUNICAÇÃO E IMAGEM - adiante designada EPCI, a Formar 2000 
sucedeu na íntegra, em todos os direitos e obrigações afectos ao 
desempenho das funções da referida Escola, tendo caducado na mesma 
data a personalidade jurídica desta, nos termos dos números 4 e 7 do 
artigo 30º do Decreto-Lei nº 4/98, posteriormente alterado pelos 
Decretos-lei nºs 74/2004 de 26 de Março, 54/2006 de 15 de Março e 
150/2012 de 12 de Julho e revogado pelo Decreto-Lei n.º 92/2014 
de  20 de Junho. 
 
  

Artigo 2.º 
Regime Jurídico 

A EPCI é uma escola profissional privada e integra a rede de entidades 
formadoras do Sistema Nacional de Qualificações, regendo-se pelos 
presentes estatutos e por toda a legislação aplicável. 
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Artigo 3º 
Objecto 

O objecto da EPCI consiste na formação de jovens, primando por um 
ensino numa vertente profissional, de acordo com a realidade 
socioeconómica e cultural, nas áreas de comunicação, audiovisuais e 
multimédia, bem como em qualquer área considerada prioritária em 
termos de necessidades de mercado. 

 
 

Artigo 4º 
Cursos  

1- A EPCI promove actualmente o ensino de Cursos Profissionais, que 
conferem dupla certificação, ou seja, o 12º ano de escolaridade e o nível 4 
do Quadro Nacional de Qualificações, a saber: 
a)Cursos Profissionais 
- Técnico de Comunicação - Marketing, Relações Públicas e Publicidade; 
- Técnico de Multimédia; 
- Técnico de Audiovisuais; 
 
2- A EPCI promove ainda o ensino de Curso de Educação e Formação-3º 
ciclo, que confere o 9º ano de escolaridade. 
- Curso CEF – tipo 3 – Operador de Fotografia. 
 
3- A EPCI pode ainda promover outros cursos de vertente profissional 
noutras áreas, nomeadamente em áreas consideradas prioritárias nos 
termos legais aplicáveis. 
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Artigo 5º 
Sede 

A EPCI tem a sua sede na Rua de S. Sebastião da Pedreira nº 37, 1050-206 
Lisboa, podendo ser transferida, bem como criar delegações ou 
subdelegações, mediante deliberação da Direcção. 

 
 

Artigo 6º 
Duração 

A EPCI é constituída por tempo indeterminado. 
 
 

CAPITULO II 
  Estrutura Orgânica 

 
 Artigo 7º 

Órgãos 
Os órgãos de governo próprio da EPCI são: 
1- A Direcção; 
2- A Direcção Pedagógica 
3- O Conselho Pedagógico; 
4- O Conselho Consultivo 
 
 

Artigo 8º 
Convocatórias 

As convocatórias para as reuniões dos órgãos sociais devem ser 
notificadas a todos os membros por qualquer meio, com pelo menos 
quarenta e oito horas de antecedência, acompanhadas da respectiva 
ordem de trabalhos. 
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Artigo 9º 
Quórum 

Sem prejuízo do especialmente disposto nos presentes Estatutos, os 
órgãos da EPCI deliberam pela maioria dos membros presentes. 
 
 

Artigo 10º 
Deliberação 

As deliberações dos órgãos são tomadas por maioria simples de votos dos 
respectivos membros. 
 
 

 
Secção I 
Direcção 

 
Artigo 11º 
Natureza 

A Direcção é o órgão de gestão administrativa e financeira da EPCI. 
 
 

Artigo 12º 
Composição 

A Direcção é composta por dois membros: 
1 - O Director Geral;  
2 - O Director Pedagógico ou Presidente da Direcção Pedagógica. 
 
 

Artigo 13º 
Designação 

1 - O Director Geral será obrigatoriamente gerente da entidade 
proprietária; 
 
2- Os membros da Direcção são designados através de Assembleia Geral 
da entidade proprietária para um mandato de 2 anos; 
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3- Passados 15 dias sobre o fim do mandato, se a entidade proprietária 
não nomear nova Direcção, o mesmo renova-se automaticamente por 
igual período; 
 
4- A entidade proprietária pode proceder à substituição dos membros da 
Direcção independentemente do tempo de mandato, bastando para o 
efeito deliberá-lo em Assembleia Geral. 
 

 
Artigo 14º 

Atribuições e competências 
1-Compete à Direcção da EPCI, nomeadamente: 
 
a) Elaborar e aprovar o Regulamento Interno; 
b) Aprovar anualmente o plano de actividades;  
c) Assegurar a gestão administrativa da escola, conservando o registo de 
actos de matrícula e inscrição, garantindo a conservação dos documentos 
de registo de avaliação, promovendo e controlando a emissão de 
certificados e diplomas e ainda a qualidade dos processos e respectivos 
resultados; 
 d) Incentivar a participação dos diferentes sectores das comunidades 
escolar e local na actividade da escola, de acordo com as orientações 
legislativas aplicáveis. 
 
2- Compete ao Director Geral, em representação da entidade proprietária: 
 
a) Representar a escola profissional junto do Ministério de Educação em 
todos os assuntos de natureza administrativa e financeira; 
b)Dotar a EPCI de Estatutos; 
c) Acompanhar e verificar a legalidade da gestão administrativa da escola; 
d)Assegurar os recursos financeiros indispensáveis ao funcionamento da 
escola profissional e proceder à sua gestão económica e financeira; 
e) Responder pela correcta aplicação dos apoios financeiros concedidos; 
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f)Garantir a instrumentalização dos meios administrativos e financeiros 
face a objectivos educativos e pedagógicos; 
g)Prestar ao Ministério da Educação as informações que este solicitar; 
h)Criar e assegurar as condições necessárias ao normal funcionamento da 
escola; 
i)Contratar o pessoal que presta serviço na instituição. 

 
 

Artigo 15º 
Funcionamento 

A Direcção reunirá com uma periodicidade mínima anual e 
extraordinariamente, sempre que necessário. 

 
 

Secção II  
Direcção Pedagógica 

 
Artigo 16º 
Natureza 

A Direcção Pedagógica é o órgão de gestão pedagógica e educativa da 
EPCI. 
 
 

Artigo 17º 
Constituição 

1- O órgão de Direcção Pedagógica pode ser singular colegial, tendo neste 
último caso, que incluir um representante da entidade proprietária. 
2- A Direcção Pedagógica Colegial reunirá obrigatoriamente em sessão 
ordinária mensal e em sessão extraordinária sempre que necessário. 
 
3- A Direcção Pedagógica deve ser assumida por professores habilitados 
para o exercício da docência ao nível do ensino secundário e com 
habilitação profissional e experiência pedagógica. 
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Artigo 18º 

Designação 
1- A Direcção Pedagógica é designada pela entidade proprietária; 
2- A Direcção Pedagógica será coadjuvada na sua acção por assessores 
Pedagógicos, que serão designados pela Direcção sob proposta daquela, 
para um mandato de dois anos; 
3- Passados 15 dias sobre o fim do mandato, se a Direcção não nomear 
nova Direcção Pedagógica e Assessores Pedagógicos, aquele renova-se 
automaticamente por igual período. 
 
 

Artigo 19º 
Atribuição e competências 

Compete à Direcção Pedagógica, nomeadamente: 
 
a)Organizar os cursos e demais actividades de formação e certificar os 
conhecimentos adquiridos; 
b) Conceber e formular, sob orientação da entidade proprietária, o 
projecto educativo da escola, adoptar os métodos necessários à sua 
realização, assegurar e controlar a avaliação de conhecimento dos alunos 
e promover e assegurar um ensino de qualidade; 
c)Representar a EPCI junto da respectiva tutela em todos os assuntos de 
natureza pedagógica; 
d)Planificar e acompanhar 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. 
h)Negociar e/ou supervisionar parcerias com o meio empresarial na área 
de formação profissional; 
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Secção III 

Órgãos Consultivos 
 
 

Subsecção I 
Conselho Pedagógico 

 
Artigo 20º 

Constituição 
O Conselho Pedagógico é um órgão consultivo da EPCI, constituído pela 
Direcção pedagógica e por todos os Directores de turma, sendo presidido 
pelo(a) Director(a) Pedagógico(a) 
 
 

Artigo 21º 
Funcionamento 

O Conselho Pedagógico reúne obrigatoriamente em sessão ordinária 
mensal e em sessão extraordinária sempre que necessário. 
 

 
Subsecção II 

Órgão Consultivo 
 

Artigo 22º 
Constituição 

O Órgão Consultivo, por lei obrigatoriamente previsto nos estatutos, é 
constituído por um Presidente e nomeadamente por representantes dos 
alunos, dos pais ou encarregados de educação, dos docentes e dos órgãos 
de direcção da escola, bem como de instituições e organismos locais 
representativos do sector económico e social e das empresas parceiras na 
formação. 
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Artigo 23º 
Designação 

1- O representante dos docentes e dos órgãos de direcção da escola e o(s) 
representante(s) de instituições locais e/ou parceiros são designados pela 
Direcção Pedagógica para um mandato de dois anos; 
2- O representante dos encarregados de educação e o representante dos 
alunos são designados pela Direcção Pedagógica para um mandato anual 
coincidente com o ano lectivo; 
3- Passados 15 dias sobre o fim do mandato previsto no nº1, se a Direcção 
Pedagógica não nomear outro representante, o mandato renova-se 
automaticamente por igual período; 
4- Qualquer dos membros pode renunciar ao mandato comunicando-o ao 
respectivo órgão, o qual zelará pela sua substituição. 
 
 

Artigo24º 
Atribuições e competências 

1- Ao Órgão Consultivo compete designadamente: 
a) Dar parecer sobre o projecto educativo da escola; 
b)Dar parecer sobre os cursos de ensino e formação profissional dual e 
outras ofertas educativas e formativas. 
2- Os pareceres serão entregues à Direcção Pedagógica para deliberação 
 e enviados à Direcção a título informativo. 
 

Artigo 25º 
Funcionamento 

O Órgão Consultivo reunirá sempre que necessário, convocado pela 
Direcção Pedagógica. 
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CAPITULO III 
Aspectos jurídicos 

 
Artigo 26º 

Representação 
A representação da EPCI em juízo e fora dele cabe à entidade proprietária. 

 
Artigo 27º 

Casos Omissos 
Em tudo o que for omisso nos presentes estatutos, aplicar-se-á o disposto 
no Decreto-Lei nº92/2014 de 20 de Junho, bem como noutra legislação 
aplicável. 


