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REGULAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS 

 

O presente regulamento foi aprovado pelo Conselho Administrativo, deste 

Agrupamento de Escolas, e estabelece o valor das taxas e emolumentos devidos por 

serviços prestados e produtos facultados aos utentes dos Serviços de Administração 

Escolar.  

1. As taxas de frequência, de exame, de matrícula e de renovação de matrícula, 

são definidas por legislação específica e o seu valor é o que consta da tabela 1 

anexa ao presente regulamento.  

2. Os valores correspondentes aos demais serviços e produtos facultados aos 

utentes dos Serviços de Administração Escolar são os constantes da tabela 2, anexa 

ao presente regulamento. 

3. Os cidadãos que, comprovadamente e nos termos da lei pretendam usufruir da 

isenção, total ou parcial, do pagamento de taxas e emolumentos, devem dirigir, 

para o efeito e para cada ato, requerimento ao Presidente.  

4. As certidões de habilitações podem ser requeridas em qualquer número, sendo o 

seu custo equivalente ao produto desse número pelo custo devido por cada unidade 

e respetivas taxas, quando as houver.  

5. A liquidação das taxas e emolumentos, prevista no presente Regulamento, 

poderá ser feita presencialmente, sempre em pré-pagamento.  

6. O valor a pagar para o seguro escolar corresponde a 1% do valor do salário 

mínimo nacional em vigor à data da matrícula ou da sua renovação.  

7. Os serviços obrigam-se à emissão de recibo discriminado de todos os serviços 

cobrados.  

8. O presente Regulamento entrará em vigor na data da sua aprovação em reunião 

do Conselho Administrativo e manter-se-á válido, até disposição legal em contrário 

ou deliberação do Conselho Administrativo deste Agrupamento.  

9. Os casos omissos serão apreciados pelo Conselho Administrativo.  

10. As eventuais reclamações sobre a aplicação do presente Regulamento deverão 

ser dirigidas, ao Presidente, no prazo de 5 dias úteis após o ato que lhe dá origem.  

11. O presente Regulamento não dispensa os utentes da liquidação de outras taxas 

e impostos previstos na lei.  
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TABELA 1 

 

Serviço/Produto Preço 

Impresso para inscrição em exame € 1,90 

Inscrição nas provas de exame, dos alunos do ensino básico, fora da 

escolaridade obrigatória (mais de 18 anos) e sem estarem matriculados 

€ 10,00 

Inscrição nas provas de exame, dos alunos do ensino básico, fora da 

escolaridade obrigatória, retidos por faltas 

€ 10,00 

Inscrição nas provas de equivalência à frequência, por alunos do ensino 

básico, fora da escolaridade obrigatória 

€ 5,00 

Inscrição dos alunos autopropostos do ensino básico, em provas de 

equivalência à frequência, depois de expirados os prazos de inscrição 

estipulados no calendário anual de provas e exames 

€ 20,00 

Inscrição nas provas de equivalência à frequência, por alunos do ensino 

secundário, fora da escolaridade obrigatória (por disciplina) 

€ 3,00 

Inscrição nas provas de equivalência à frequência, por alunos do ensino 

secundário, fora da escolaridade obrigatória para melhoria de 

classificação (por disciplina) 

€ 10,00 

Inscrição nas provas de equivalência à frequência, por alunos do ensino 

secundário, fora da escolaridade obrigatória, depois de expirados os 

prazos de inscrição estipulados no calendário anual de provas e exames 

(acrescido da propina de inscrição por disciplina) 

€ 25,00 

Inscrição nos exames finais nacionais, por alunos internos, fora da 

escolaridade obrigatória, para melhoria de classificação (único por 

inscrição) 

€ 10,00 

Inscrição nos exames finais nacionais, por alunos autopropostos (por 

disciplina) 

€ 3,00 

Inscrição nos exames finais nacionais, por alunos autopropostos, para 

melhoria de classificação 

€ 10,00 

Inscrição nos exames finais nacionais, por alunos internos e 

autopropostos, fora da escolaridade obrigatória, depois de expirados os 

prazos de inscrição, no calendário anual de provas e exames (acrescido 

da propina de inscrição por disciplina) 

€ 25,00 

Reapreciação de prova de exame (depósito) € 25,00 

Inscrição única em módulos em atraso € 5,00 

Impresso para inscrição em módulos em atraso € 0,50 
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TABELA 2 
 

Serviço/Produto Preço 

Transferência de escola € 3,00 

Taxa de matrícula dos alunos do ensino secundário, fora da escolaridade 

obrigatória 

€ 20,00 

Propina suplementar de matrícula nos 8 dias úteis após o prazo definido 

pela escola, dos alunos do ensino secundário, fora da escolaridade 

obrigatória 

€ 5,00 

Propina suplementar de matrícula terminado o prazo de 8 dias úteis 

após o prazo definido pela escola, dos alunos do ensino secundário, fora 

da escolaridade obrigatória 

€ 10,00 

Certificado de matrícula para alunos fora da escolaridade obrigatória € 0,50 

Propinas para alunos fora da escolaridade obrigatória (por disciplina) € 0,45 

Impresso para dispensa de língua estrangeira € 0,50 

Seguro escolar para alunos fora da escolaridade obrigatória € 6,00 

Cartão do aluno (2.ª via) € 5,00 

Certificado de habilitações aos alunos que terminaram/frequentaram o 

seu curso há menos de 2 anos (contados por ano letivo a partir do ano 

seguinte ao da conclusão) 

€ 2,50 

Certificado de habilitações aos alunos que terminaram/frequentaram o 

seu curso há mais de 2 anos e menos de 5 anos (contados por ano letivo 

a partir do ano seguinte ao da conclusão)  

€ 5,00 

Certificado de habilitações de conclusão aos alunos que frequentaram 

há mais de 5 anos o Ensino Básico e/ou Secundário (contados por ano 

letivo a partir do ano seguinte ao da conclusão)  

€ 7,50 

Emissão de diploma € 3,00 

Certificado de equivalência para alunos internos € 3,00 

Certificado de equivalência para restantes alunos € 20,00 

Fotocópia autenticada € 1,00 

Fotocópia A4  € 0,10 

Portes de correio nacional € 1,00 

Portes de correio internacional € 3,00 

 

Agualva, 24 de junho de 2019 

O Presidente do Conselho Administrativo 

 

 

 

(José Luís Rodrigues Henriques) 
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