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C/c: Exmo.(a) Senhor(a) 

 
 

 
 

 

Sua referência: Sua comunicação de: Nossa referência: 

28122/2022/DSRN-UJ 

 
 
 
ASSUNTO: Requerimentos apresentados por (…), docente do quadro do Agrupamento de Escolas (…), e pelo 
seu mandatário quanto à legalidade dos procedimentos de eleição do presidente do Conselho Geral. 
Proc. n.º 22/362/UJ/RC-APS 

 
 

No seguimento da receção dos sobreditos requerimentos (registados sob os n.ºs E/25956/2022 e 

E/28019/2022, o primeiro endereçado à Direção-Geral da Administração Escolar e por esta entidade 

encaminhado para a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, por entender tratar-se de matéria da 

sua competência), cumpre esclarecer V. Exa. do seguinte, com prejuízo de tudo quanto sobre este assunto 

foi já lavrado, desde já se consignando a prevalência do entendimento que o presente ofício carreia. 
 

1 ― Como é certamente consabido, é extraordinariamente limitada a tutela administrativa do Ministério da 

Educação sobre um órgão colegial com o cariz jurídico-administrativo e o escopo fiscalizador da atividade, 

quer pedagógica quer de gestão e administração, do agrupamento, como é o caso do Conselho Geral (CG), 

conferindo a Administração, ainda assim, alguma capacidade de intervenção da Inspeção- Geral da Educação 

e Ciência sempre que se justifique. 
 

2 ― Concede-se que o Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na redação que lhe foi dada pelo Decreto- 

Lei n.º 137/2012, de 02 de julho, não é exaustivo na previsão de normas concretas sobre o funcionamento 

dos órgãos colegiais, particularmente no que concerne aos CG, parecendo deixar tal materialização para os 

respetivos regimentos de funcionamento, de acordo e em harmonia com o Regulamento Interno do 

correspetivo agrupamento de escolas. 

 

3 ― Atente-se, v.g., no complexo processo de eleição dos membros do CG, constituído pelos representantes 

do pessoal docente, pessoal não docente, dos alunos, dos pais e encarregados de educação, dos 

representantes do município e dos representantes da comunidade local, quer se trate de individualidades 

ou de representantes de instituições nos termos do regulamento interno, impondo ao órgão várias 

velocidades de representação, consoante se trate de mandato coincidente com o órgão in totum (4 anos) 

quer se trate de mandato com duração inferior (2 anos para os alunos e os encarregados de educação) ou 

ainda no processo de designação ou escolha dos membros das autarquias e dos membros da sociedade civil, 

que são cooptados pelos demais membros. Isto é, são, normalmente, propostos por 
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qualquer membro, sendo prática corrente o presidente do CG cessante colocar os nomes a deliberação do 

CG. 
 

4 ― Isto posto, o cerne da questão levantada pela interessada requerente traduz-se no facto de ter sido 

candidata ao cargo de presidente do CG, ter obtido um score de 10 votos favoráveis e 8 votos contra, não 

tendo o resultado do sufrágio obedecido ao critério impositivo da maioria absoluta dos membros em 

efetividade de funções estabelecido no n.º 2 do artigo 13.º do já referido diploma. 
 

5 ― E bem! Vejamos. Como qualquer órgão colegial com mandato legalmente estabelecido (como 

prescrevem os artigos 21.ºss do CPA) não está ainda apto a deliberar enquanto não estiver integralmente 

instalado e constituído, conforme estabelecido nos artigos 12.º e 14.º do Decreto-Lei n.º 75/2008. Nessa 

medida, o CG é normalmente composto por 21 membros, sendo que, destes, apenas os alunos não dispõem 

de capacidade eleitoral passiva para ocupar a presidência do órgão colegial (e ativa caso se trate de menores 

de 16 anos). Quer isto dizer que todos os outros membros do CG (à exceção dos alunos) não apenas podem 

eleger e ser eleitos para a presidência, como não lhes pode ser coartada tal possibilidade. O que aconteceria 

se se procedesse à eleição do presidente do CG sem que todos os 21 membros tenham tomado posse. É por 

isso que, s.m.o. e com o devido respeito, andou bem o presidente do CG cessante em não validar a eleição 

e andou mal em ter agendado o sufrágio para momento anterior ao da instalação e total constituição do 

órgão. 
 

6 ― Caberá, pois, ao presidente do CG cessante diligenciar pelo cumprimento do disposto nos números 4 a 

6 do artigo 14.º do susodito diploma, quer requerendo às autarquias a indicação dos seus membros, quer 

promovendo a cooptação dos restantes, sem prejuízo de proposta e participação dos membros eleitos no 

processo de cooptação. 
 

7 ― Sobre esta matéria veja-se o Acórdão do Tribunal Administrativo Central do Sul, (proferido em 2013 no 

processo n.º 10279/13), aqui respeitante à eleição do diretor, mas estado em causa o mesmo quórum 

deliberativo para o presidente do CG nos termos do qual “para que tivesse sido aprovada a recondução do 

Diretor de um Agrupamento Escolar seria necessário que mais de metade dos membros do Conselho Geral 

viesse a votar a favor, aferindo-se tal maioria em relação ao universo dos membros em efetividade de 

funções e não em relação ao universo dos membros do Conselho Geral presentes em determinada reunião, 

respeitado o quórum deliberativo.”. E ainda o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 09-01- 2014, 

proferido no proc.º n.º 01897/13 onde cristalinamente se lê que “não é de admitir revista de acórdão que, 

em conformidade com a decisão da 1ª instância, julgou que no quadro do artigo 25.º do Decreto-Lei nº 

75/2008, de 22 de Abril a recondução do Director de um Agrupamento Escolar exige que mais de metade 

dos membros do Conselho Geral vote a favor, aferindo-se tal maioria em relação ao universo dos membros 

em efectividade de funções e não em relação ao universo dos membros do  Conselho Geral presentes em 

determinada reunião”. 
 

8 ― Ademais, não podem, pelo menos sobre a matéria que aqui nos traz, as regras plasmadas no artigo 60.º, 

sobre os Conselhos Gerais Transitórios, ser nem mais nem menos exigentes do que as regras atualmente em 

vigor, sendo que o legislador pretende claramente a sua não desfiguração, como sucede no n.º 8 do artigo 

60.º: “o conselho geral transitório só pode proceder à eleição do presidente e deliberar estando constituído 

na sua totalidade”. Last but not least, prescreve a alínea a) do n.º 1 do artigo 13.º que “ao conselho geral 

compete eleger o respetivo presidente, de entre os seus membros, à exceção dos representantes dos 

alunos”. Isto é, todos os outros membros podem e devem ter o direito de eleger e ser eleitos. 
 

9 ― Não se mostra, pois, cumprido o disposto no n.º 2 do artigo 13.º, obrigando a que o presidente seja 

eleito por maioria absoluta dos votos dos membros do conselho geral em efetividade de funções. Por 

conseguinte, careceria de 11 votos para o efeito, tendo obtido apenas 10. Isto sem prejuízo, 
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naturalmente, de, a montante, como se disse, se revelar incumprida a constituição do órgão que o 

habilitasse a agendar a eleição do presidente. 
 

Ainda assim, como se disse já, tratando-se de um órgão colegial com a independência e superior 

responsabilidade de que se reveste perante as comunidades educativa e local, que o elenco das competências 

ínsitas no artigo 13.º não deixa margem para dúvidas, entende-se inexistir subordinação hierárquica strictu 

sensu, competindo ao Conselho Geral decidir internamente sobre as matérias, clarificando, definindo e 

decidindo sobre procedimentos ou ainda suprindo irregularidades ou ilegalidades que sejam suscitadas, nos 

termos do seu Regimento ou do Regulamento Interno do Agrupamento, sem prejuízo dos meios de impugnação 

judicial de que podem lançar mão, porquanto não estão previstos legalmente (nem podiam) quaisquer 

expedientes de impugnação graciosa ou administrativa. 

 

Com os melhores cumprimentos,  

 
O Diretor-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

 

João Miguel Gonçalves 
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