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DIPLOMA  MINISTERIAL N.º 68 /2016

de  21  de  Dezembro

APROVA O REGULAMENTO PARA  A  MATRÍCULA  DA
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

A educação pré-escolar mostra-se como um nível da educação
de fundamental importância para assegurar o futuro acesso
escolar dos alunos.

Nos últimos anos o Governo tem realizado verdadeiro esforço
para prover a oportunidade de participação na educação pré-
escolar de um amplo número de crianças. Existe, mesmo que
ainda em número insuficiente, uma rede de serviço público de
educação pré-escolar, a participação na qual já se mostra como
uma verdadeira opção a um significativo número de famílias.

Tal como previsto no artigo 9.º da Lei de Bases da Educação
(Lei n.º 14/2008, de 29 de Outubro) a educação pré-escolar é
facultativa, não sendo obrigatória a frequência deste nível de
ensino para o acesso ao ensino básico. A idade para a
participação das crianças na educação pré-escolar é
expressamente definida, sendo aquela compreendida dos 3
anos de idade até os 6 anos completo. É ainda previsto
especificamente que deve ser dada a prioridade à participação
das crianças de cinco anos de idade.

Até a data não houve qualquer regulamentação dos requisitos
e do processo da matrícula na educação pré-escolar.
Constatou-se que a falta de regulamentação resultou na
frequência de um número verdadeiramente significativo de
crianças que não cumprem a idade prevista em lei, mais de 12%
das crianças que frequentam as pré-escolas em 2015 tem idade
inferior ou superior àquela prevista na Lei de Bases da
Educação. A frequência de crianças de idade menor que aquela
prevista por lei tem o potencial de impactar negativamente na
capacidade da rede da educação pré-escolar em garantir a
participação prioritária das crianças de 5 anos de idade, tal
como exigido em lei. Ainda,  as crianças com seis anos de
idade completa devem frequentar o ensino básico obrigatório,
e não devem, em qualquer condição, manterem-se na educação
pré-escolar.

O diploma em apreço elabora, pela primeira vez, um processo
de reabertura da matrícula para assegurar uma distribuição
mais eficaz das crianças dentre os estabelecimentos pré-
escolares público. Assim, quando um estabelecimento, depois
de realizada a matrícula, ainda possuir vaga no âmbito da sua
capacidade máxima ideal deve reabrir a matrícula para que as
vagas remanescentes possam ser preenchidas. Com este
processo, as crianças de menor idade, dentre os 3 e 5 anos de
idades possuem também a oportunidade em participarem na
educação pré-escolar.

É assim, essencial regulamentar os requisitos e procedimento
para a matrícula na educação pré-escolar. O presente diploma
legislativo determina as normas específicas para a matrícula
em estabelecimento de educação públicos, o procedimento a
ser utilizado para assegurar o registo das crianças durante
esta fase escolar, assim como regras práticas para a

determinação das consequências quando da violação dos
preceitos previsto neste diploma. Prevendo ainda as regras
relevantes para a constituição dos grupos de alunos na
educação pré-escolar.

Assim,

O Governo, pelo Ministro da Educação, manda, ao abrigo do
previsto no número 3 do artigo 10.º da Lei n.º 14/2008, de 29 de
Outubro, conjugado com o artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 12/
2006, de 26 de Julho, publicar o seguinte diploma:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º
Objeto

O presente diploma regula os requisitos e o procedimento para
matrícula, e a constituição de grupos nos estabelecimentos de
educação pré-escolar público.

Artigo 2.º
Âmbito

O presente diploma é aplicável aos estabelecimentos de
educação pré-escolar público, que compõem a rede pública de
oferta da educação pré-escolar.

Artigo 3.º
Conceitos

Para os efeitos da aplicação do presente diploma, entende-se
por:

“encarregado da educação”: o pai ou a mãe ou quem tenha a
guarda de facto da criança;

“ano escolar”: período de tempo compreendido entre o dia 1
de Janeiro a 31 de Dezembro, tal como previsto no regime
jurídico do currículo nacional;

“ano letivo”: período de tempo contido dentro do ano escolar
no qual são desenvolvidas as atividades escolares de acordo
com o calendário escolar aprovado;

 “matrícula”: ato formal pelo qual a criança ingressa no ensino
básico, sendo registada para prosseguir seus estudos num
estabelecimento escolar específico;

Artigo 4.º
Princípios Orientadores

A matrícula e constituição dos grupos de alunos seguem os
seguintes princípios:

a)  A oportunidade de acesso equitativa a todas as crianças
com idade à educação pré-escolar;

b)   A rentabilização e gestão eficiente dos recursos humanos
e materiais escolares;

c)   A promoção e proteção dos direitos das crianças;
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d)  O acesso à informação por parte da comunidade educativa.

CAPÍTULO II
DA MATRÍCULA

Artigo 5.º
Meios para a Frequência Escolar

A frequência em qualquer das ofertas educativas da educação
pré-escolar dos estabelecimentos escolares públicos implica a
matrícula da criança.

Artigo 6.º
Não Obrigação da Matrícula

1.  A educação pré-escolar é de natureza facultativa, não sendo
obrigatória a matrícula das crianças entre os 3 e 6 anos
completos.

2.  A matrícula de criança é uma opção da família, sendo sem-
pre dependente da existência de vaga em estabelecimento
escolar.

SECÇÃO I
APLICAÇÃO E REQUISITOS DA MATRÍCULA INICIAL

Artigo 7.º
Acesso à Educação Pré-Escolar

1.  Dando implementação à norma prevista no artigo 9.º da Lei
n.º 14/2008, de 29 de Outubro, podem frequentar a educação
pré-escolar as crianças que possuem entre 3 anos e 5 anos
completos, nomeadamente aquelas que completam 3 até 6
anos  até o dia 31 de Dezembro do ano anterior ao seu
ingresso na educação pré-escolar.

2.  A matrícula de todas as crianças é condicionada à vaga em
estabelecimento escolar.

3. Não podem frequentar a educação pré-escolar as crianças
menores de 3 anos completos e maiores de 6 anos
completos.

Artigo 8.º
Prazo para a matrícula

1. A criança pode ingressar na educação pré-escolar com
qualquer idade dentro do período previsto no artigo 7.º
acima, não sendo a sua frequência na educação pré-escolar
condicionada ao ingresso quando dos 3 anos completos.

2. A matrícula é automaticamente renovada todos os anos
quando da continuidade da frequência num mesmo
estabelecimento escolar.

Artigo 9.º
Prioridade da Matrícula

1. É dada prioridade à matrícula das crianças com 5 anos
completos quando do ingresso na educação pré-escolar,
seguida da prioridade das crianças com 4 anos completos.

2.  As crianças com idade inferior a 5 anos completos somente

são matriculadas quando da existência de vagas
remanescentes após a realização da matrícula daquelas com
já 5 anos completos.

Artigo 10.º
Proibição de Restrição ao Acesso

1.  É proibido negar a matrícula de criança entre os 3 e 5 anos
de idade com base:

a) no seu percurso escolar anterior;

b) na sua capacidade física e intelectual;

c) na sua situação social e económica;

2.  O incumprimento da norma anterior gera responsabilidade
disciplinar aos funcionários e agentes da administração
pública envolvidos, sem prejuízo da eventual responsabili-
dade criminal, quando aplicável.

3.  A não aceitação do pedido da matrícula ou o indeferimento
do mesmo em violação do previsto neste artigo dá o direito
à reclamação pelos encarregados da educação da criança.

SECÇÃO II
PROCEDIMENTO DA MATRÍCULA

Artigo 11.º
Procedimento para a Matrícula

A matrícula é realizada através dos seguintes passos:

a) determinação do período de matrícula por despacho do
Ministro da Educação;

b) apresentação do pedido de matrícula pelos encarregados
de educação;

c) lista preliminar de matrícula elaborada pelo estabelecimento
escolar;

d) análise do cumprimento dos critérios de matrícula pelos
serviços municipal da educação;

e)  elaboração da lista de matrícula pelo serviço municipal da
educação;

f) aprovação da lista de matrícula pelo dirigente máximo do
serviço municipal da educação;

g) registo da matricula nos dados da educação.

Artigo 12.º
Período de Matrícula

1.  A matrícula das crianças em idade pré-escolar escolar é, por
regra, realizada em período determinado especificamente
para tal no calendário escolar aprovado por Despacho
Ministerial, sem prejuízo da possibilidade de matricular a
criança em qualquer tempo durante o ano letivo.

2. O período de matrícula deve ser realizado no mínimo 2
semanas anterior ao início do ano letivo relevante.
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3.   O serviço central do Ministério da Educação responsável
pelo ensino básico deve assegurar a publicitação em meios
de comunicação, nomeadamente rede de televisão e rádio,
e promove a disseminação de informação ao nível local
pelos serviços municipais de educação.

Artigo 13.º
Local da Matrícula

A matrícula é realizada em cada um dos estabelecimentos
escolares públicos que ofereçam a educação pré-escolar.

Artigo 14.º
Apresentação do Pedido de Matrícula

1.   O pedido de matrícula é apresentado através da submissão
de formulário de matrícula próprio.

2.  O formulário de matrícula, aprovado pelo Ministério da
Educação para tal fim, contém informação relevante à
identificação pessoal da criança, dos encarregados de
educação, ao local de residência, podendo ainda conter
solicitação de informação relativa às habilidades
linguísticas e à capacidade física e mental da criança ou
jovem, e ainda a informação relativa ao estabelecimento
escolar no qual a criança é matriculada.

Artigo 15.º
Responsabilidade pela Matrícula

A responsabilidade pela matrícula cabe ao encarregado de
educação.

Artigo 16.º
Documentação de Apoio

1.   O pedido de matrícula deve ser submetido acompanhado
de um documento comprovativo da data de nascença da
criança ou jovem, nomeadamente a certidão de nascimento,
certidão de batismo ou bilhete de identidade.

2.   É proibido exigir documento adicional ao previsto no número
1 acima, incluindo documento comprovativo da participação
na educação pré-escolar.

3.   A não submissão de documento comprovativo da data de
nascença resulta no indeferimento do pedido de matrícula,
podendo os encarregados da educação solicitarem a
matrícula da criança quando da disponibilidade do
documento comprovativo de nascença.

Artigo 17.º
Registo do pedido da Matrícula

1.   O responsável pela administração e gestão do estabeleci-
mento escolar deve assinar o formulário de matrícula.

2.  A assinatura prevista no número 1 acima representa
formalmente o recebimento do pedido de matrícula e a
consideração da criança para a frequência no estabeleci-
mento escolar quando da existência de vaga.

3.   Durante o período da matrícula inicial, não devem ser aceites,

e certificados com a assinatura do responsável pela
administração e gestão do estabelecimento escolar, os
pedidos de matrícula das crianças que ainda não tenham
atingido no mínimo os 3 anos completos ou que tenham já
atingido 6 anos completos no dia 1 de Janeiro do ano letivo
em relevo.

Artigo 18.º
Lista preliminar de matrícula

1.   O responsável pela administração e gestão do estabeleci-
mento escolar elabora lista inicial de matrícula com base na
data de nascimento das crianças.

2.   A lista prevista no número 1 acima  forma ordenada em
ordem decrescente de acordo com a data de nascimento da
criança, posicionando a criança de maior idade como a
primeira da lista, a segunda criança mais velha como a
segunda, e assim sucessivamente.

3.   A lista contém um número total de crianças de acordo com
a ordem prevista no número 2 acima igual ao número de
vagas de acordo com a capacidade máxima ideal do
estabelecimento escolar.

4.   É ainda elaborada uma lista de matrícula suplente com no
mínimo um número de 30% da capacidade máxima ideal do
estabelecimento escolar, a qual deve cumprir a ordem
decrescente da data de nascimento da crianças.

Artigo 19.º
Capacidade Máxima Ideal do Estabelecimento Escolar

1.  A capacidade máxima ideal de estabelecimento escolar tem
por base a determinação do número máximo de crianças
para a frequência da educação pré-escolar no estabeleci-
mento escolar com base no número de salas de aulas
disponíveis, o número de turnos do processo de ensino-
aprendizagem e o número ideal de crianças por cada grupo.

2.  A capacidade máxima ideal do estabelecimento escolar é
prevista no seu quadro de pessoal aprovado por diploma
ministerial.

Artigo 20.º
Análise do Cumprimento dos Requisitos da Matrícula

1.  Os formulários de matrícula, acompanhados da documen-
tação de apoio, devem ser entregues ao serviço municipal
da educação.

2.   A unidade responsável pelos dados da educação do serviço
municipal de educação realiza uma análise do cumprimento
dos requisitos de matrícula com base no exame do
formulário relevante.

3.   A unidade responsável pelos dados da educação escolar
do serviço municipal deve identificar a matrícula que não
cumpra os requisitos de idade para participação na
educação pré-escolar, quando aplicável, descartando os
pedidos de matrícula em questão, elaborando lista
específica com as matrículas excluídas.
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4.  A lista referida no número 3 acima deve ser entregue ao
estabelecimento escolar para publicitação nas suas
instalações físicas como forma de assegurar o acesso à
informação daqueles que tiveram a sua matrícula excluída.

5.   A lista referida no número 3 acima é ainda entregue aos
serviços inspetivos municipais para a averiguação de
qualquer irregularidade por parte do responsável do
estabelecimento escolar.

Artigo 21.º
Elaboração de Lista de Matrícula

1.   A unidade responsável pela educação pré-escolar do serviço
municipal da educação elabora lista de matrícula das
crianças não excluídas por cada estabelecimento pré-
escolar.

2.   A lista de matrícula deve conter as seguintes informações
em relação à criança objeto de pedido de matrícula:

a) o nome completo;

b) a data de nascimento, devendo sempre conter o ano de
nascimento;

c) o sexo;

d) a identificação de alguma necessidade educativa
especial por virtude da sua capacidade física e mental;

3.  Não devem ser incluídas na lista da matrícula as crianças
que ainda não tenham completado os 3 anos ou que já
tenham atingido os 6 anos completos no dia 1 de Janeiro
do ano letivo em relevo.

4.   A lista de matrícula deve conter as crianças incluídas na
lista suplente de acordo com a sua ordem quando da
exclusão de crianças preliminarmente incluídas na lista
inicial da matrícula elaborada pelo estabelecimento escolar.

Artigo 22.º
Aprovação de Lista de Matrícula

1.   As listas de matrícula são aprovadas pelo dirigente máximo
do serviço municipal da educação.

2.  A aprovação da lista deve identificar especificamente a
existência de vagas remanescentes no estabelecimento
escolar, com base na comparação da capacidade máxima
ideal do estabelecimento escolar e o número total de
crianças matriculadas.

3.  É remetida cópia da lista de matrícula aprovada para o
estabelecimento escolar antes do início do ano letivo.

4.   A lista aprovada no âmbito deste diploma serve como base
para a reabertura de matrícula, a constituição das turmas, a
determinação da existência de vaga remanescente em
estabelecimento escolar e a determinação de questões
relevantes orçamentais quando da indisponibilidade dos
dados oficiais da educação.

Artigo 23.º
Registo da Matrícula nos Dados da Educação

1.   As listas de matrículas, conjuntamente com os formulários,
são transferidos ao serviço central do Ministério da
Educação responsável pelo registo dos dados da educação.

2.  São registados nos dados da educação as crianças
matriculadas no ano escolar de acordo com a lista de
matrícula aprovada pelo dirigente do serviço municipal da
educação.

3.   Cada criança é registada individualmente nos dados da
educação, o qual contém os dados pessoais relevantes
contidos no formulário de matrícula, sendo determinado
um número identificador único a cada aluno.

SECÇÃO III
MATRÍCULA FORA DO PERÍODO DE MATRÍCULA

Artigo 24.º
Matrícula fora do período de matrícula

1.   Na educação pré-escolar pode qualquer criança entre 3 e 5
anos completos ser matriculada e dar início à frequência na
educação pré-escolar a qualquer momento do ano letivo.

2.   A matrícula fora do período anual de  matrícula depende da
vaga, só podendo frequentar o estabelecimento escolar
quando da disponibilidade de vagas.

3.  A matrícula fora do período representa o método prático
para a transferência de criança de um estabelecimento a
outro estabelecimento escolar, não sendo aplicável na
educação escolar um procedimento formal de transferência.

SECÇÃO IV
RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA

Artigo 25.º
Renovação da Matrícula

A renovação da matrícula dá-se quando da conclusão do ano
escolar.

Artigo 26.º
Procedimento para a Renovação da Matrícula

A renovação da matrícula é automática.

CAPÍTULO III
DA CONSTITUIÇÃO DE GRUPOS

Artigo 27.º
Constituição de Grupos

1.   O processo de ensino-aprendizagem é realizado através do
agrupamento de crianças em grupos que agrupam as
crianças de uma mesma idade ou faixa etária.

2.   Na constituição de grupos nos estabelecimentos escolares
prevalecem critérios relacionados à pedagogia, gestão
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eficaz e a rentabilização de recursos humanos e materiais
escolares, e no respeito pelas regras constantes do presente
diploma.

3.  As regras constantes neste diploma são aplicáveis a todos
os anos da educação pré-escolar.

Artigo 28.º
Faixa etária das crianças nos grupos

1.  A constituição de grupos nos estabelecimentos de educação
é realizada exclusivamente de acordo com a faixa etária das
crianças, não existindo um regime de progressão escolar
com base no aproveitamento das crianças em anos
escolares anteriores.

2. Os grupos constituídos na educação pré-escolar são:

a) o Grupo A, por regra, constituído pelas crianças de 3
anos e 4 anos completos, representando dois anos
letivos dentro dos três anos do nível da educação pré-
escolar;

b) o Grupo B, constituídos pelas crianças de 5 anos
completos, representando um ano letivo do nível da
educação pré-escolar.

3.  A mudança de uma criança de um grupo A para o grupo B
dá-se quando da passagem a novo ano escolar, não sendo
a criança agrupada no Grupo B logo quando do seu
aniversário de 5 anos.

SECÇÃO I
REGRAS PARA CONSTITUIÇÃO DE GRUPOS

Artigo 29.º
Número de Crianças por Grupo

1. Por regra, cada grupo da educação pré-escolar tem
idealmente no mínimo 15 e no máximo 25 alunos.

2.  Pode um grupo de crianças da educação pré-escolar exceder
o número máximo de crianças previsto no número 1 acima
em até aproximadamente 10%, totalizando 27 alunos por
grupo, devendo o número máximo de crianças ser
obrigatoriamente excedido na percentagem prevista neste
número quando tal venha a resultar na não constituição de
um grupo adicional de crianças da mesma faixa etária no
estabelecimento escolar.

Artigo 30.º
Múltiplos Grupos

1. São formados mais de um grupo da educação pré-escolar
de crianças mesma faixa etária quando da matrícula de mais
de 27 crianças com a idade relevante para constituir o Grupo
A ou B.

2.  A formação de múltiplos grupos de um mesmo Grupo A ou
B segue as seguintes regras:

a) a distribuição das crianças de forma equilibrada entre

os grupos, para que os grupos tenham um número
aproximado de crianças;

b) o balanço de género na distribuição das crianças por
grupos, garantindo que ambos os grupos tenham
percentagem aproximada de crianças de ambos sexos;

c) a partilha equilibrada das crianças com necessidades
educativas especiais entre os diversos grupos.

Artigo 31.º
Dever de Utilização do Espaço Físico Disponível

1. Todo o estabelecimento escolar público tem o dever de
fazer uso de todas as salas de aulas disponíveis para a
constituição de grupos para assegurar o cumprimento das
regras previstas neste diploma.

2. O uso das salas de aula para o processo de ensino-
aprendizagem adquire prioridade ao uso para qualquer
outro propósito.

3. Pode o estabelecimento escolar assegurar salas de aulas
alternativas adicionais nas proximidades físicas ao próprio
estabelecimento escolar para promover a constituição de
grupos para prover um maior acesso à educação pré-escolar
e para dar cumprimento a este diploma.

4. Não são utilizadas como sala de aula as instalações físicas
que possam por em risco a saúde e segurança das crianças.

5. A não utilização de uma sala de aula do estabelecimento
escolar é sujeita à fiscalização prévia pelo serviço de
infraestrutura escolar municipal, devendo este atestar pela
falta de condição para a utilização da sala de aula, sendo o
estabelecimento escolar obrigado a submeter solicitação
prévia.

6. A identificação pelos serviços de inspeção de salas de
aulas não utilizadas para o processo de ensino-
aprendizagem sem a devida autorização prevista no número
5 acima acarreta responsabilização disciplinar pelos
funcionários responsáveis pela gestão e administração do
estabelecimento escolar.

SECÇÃO II
PROCEDIMENTO PARA A CONSTITUIÇÃO DE TURMAS

Artigo 32.º
Procedimento para a Constituição de Turmas

1.  As turmas são constituídas nos estabelecimentos escolares,
sendo da responsabilidade do responsável máximo pelos
assuntos académicos no estabelecimento escolar,
nomeadamente o Coordenador nas escolas filiais e o Diretor
Adjunto na escola central.

2. Pode o estabelecimento escolar optar pela manutenção da
composição das turmas quando da passagem de ano
escolar, assegurando as mudanças necessárias de acordo
com o número e progresso escolar dos alunos em
cumprimento com o equilíbrio exigido relativo ao número,
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género, necessidades educativas especiais e tal como
previsto no artigo 30.º acima quando da constituição de
mais de uma turma num dado ano de escolaridade.

3.  A troca de alunos de uma turma para outra turma durante o
ano escolar pode ser realizada quando tal resulte do
interesse superior da criança.

Artigo 33.º
Análise do Cumprimentos pelos Serviços Inspetivos

Municipais

1.  As listas das turmas com a sua composição é submetida ao
serviço municipal da educação até duas semanas depois
do início do ano letivo.

2. Os serviços inspetivos da educação municipal procede à
fiscalização da constituição das turmas durante o primeiro
mês do ano letivo, analisando o cumprimento das regras
previstas neste diploma.

3. Deve o serviço de inspeção recomendar diretamente ao
estabelecimento escolar a alteração da constituição das
turmas quando da indicação do incumprimento das regras
previstas neste diploma.

4. A falta do seguimento da recomendação dos serviços de
inspeção pode resultar em responsabilidade disciplinar pelo
responsável do estabelecimento escolar.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 34.º
Confidencialidade dos Dados Pessoais

1. Os serviços do Ministério da Educação têm  o dever de
assegurar a confidencialidade dos dados pessoais das
crianças e jovens e dos encarregados da educação
recolhidos quando da implementação deste diploma.

2. Os dados pessoais não devem ser partilhados a entidades
e seus representantes que não seja necessário para dar
efeito a este diploma, salvo com a devida autorização do
dirigente máximo do serviço aonde o funcionário que teve
o devido acesso à informação desempenhe sua função.

Artigo 35.º
Capacidade Máxima Ideal do Estabelecimento Escolar

1. Até a determinação da capacidade máxima ideal do
estabelecimento escolar no quadro de pessoal aprovado
por diploma ministerial, a capacidade máxima ideal é prevista
em despacho ministerial de natureza transitória.

2. Os critérios previstos no artigo 19.º acima são aplicáveis
para determinar a capacidade máxima ideal dos
estabelecimentos escolares por despacho ministerial.

Artigo 36.º
Acolhimento provisório de crianças com 5 anos completos

no Grupo A

1. Idealmente, um estabelecimento escolar possui um mesmo
número de grupos de diferentes faixas etárias, tendo um
mesmo número de Grupos A e B, tendo ainda a capacidade
de acolher um número suficiente de crianças de 5 anos de
idade completos como resposta à prioridade da faixa etária
das crianças na educação pré-escolar prevista na Lei de
Bases da Educação.

2. Até a disponibilidade de uma rede pública suficiente de
estabelecimentos de educação pré-escolar, pode o Grupo
A de um estabelecimento escolar acolher o excedente de
crianças com 5 anos completos que não possam integrar o
Grupo B por este ter já atingido o número máximo de
crianças por grupo, tal como previsto no artigo 29.º acima.

Artigo 37.º
Constituição dos Grupos para o Ano Escolar 2017

Os estabelecimentos escolares públicos são obrigados a
realizar uma revisão da constituição dos Grupos A durante o
ano escolar de 2016, realizando a modificação necessária para
assegurar o cumprimento com as regras previstas neste
diploma.

Artigo 38.º
Homologação pelo serviço central responsável pela

educação pré-escolar

Excecionalmente, para os anos escolares de 2017 e 2018, as
listas de matrícula e da constituição dos grupos devem ser
homologadas pelo serviço central responsável pela educação
pré-escolar.

Artigo 39.º
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação

Publique-se.

Díli, 12  de  Dezembro  de 2016.

O Ministro da Educação

António da Conceição


