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Introdução

A.

O Ensino Português no Estrangeiro é uma 

modalidade especial da educação escolar 

consagrada na Lei de Bases do Sistema Educativo¹, 

nos termos dos seus artigos 19.º e 25.º, e que se 

encontra regulada no  Decreto-Lei nº 165/2006, de 

11 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-

Lei n.º 65-A/2016, de 25 de outubro.

Capítulo I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Objeto e âmbito de aplicação

O Regulamento dos Cursos de Língua e 

Cultura Portuguesas na Alemanha (doravante 

designado por Regulamento) tem como objetivo 

fundamental estabelecer e assegurar as regras de 

funcionamento do processo educativo do Ensino 

Português no Estrangeiro (doravante identificado 

pela sigla EPE) na Alemanha, estipulando e 

garantindo os direitos e deveres fundamentais de 

todas as partes envolvidas.

O presente Regulamento aplica-se a todos os 

intervenientes no processo educativo dos cursos 

de Língua e Cultura Portuguesas (doravante 

identificados pela sigla LCP) nas áreas consulares 

de Berlim, Dusseldórfia, Hamburgo e Estugarda.

Artigo 2.º

Princípios orientadores

1. O EPE assenta nos princípios da promoção 

do ensino da língua portuguesa e da rele-

vância, qualidade e reconhecimento das 

aprendizagens.

2. Na prossecução destes princípios, são 

estabelecidas normas com vista ao bom 

funcionamento dos cursos de LCP na Ale-

manha, de modo a contribuírem para o 

sucesso escolar e pessoal dos alunos, bem 

como para a realização profissional do cor-

po docente.

3.  Todos, sem exceção, têm o dever de 

conhecer, cumprir e fazer cumprir o 

presente Regulamento.

1. Lei n.º  49/2005 de 30 de agosto.
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B.

Artigo 3.º

Intervenientes

A composição do EPE na Alemanha compreende 

os seguintes intervenientes:

1. Coordenação de Ensino

2. Pessoal docente

3. Alunos e Encarregados de Educação

4. Comissões de Pais

Capítulo II

Coordenação de Ensino

A Coordenação de Ensino, doravante identificada 

pela sigla CEPE, é uma estrutura, sob orientação 

do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, 

I.P. (Camões, I.P.), sob dependência funcional do 

chefe de missão diplomática, o Embaixador de 

Portugal na Alemanha2.

A CEPE, em estrita articulação com o Embaixador 

de Portugal na Alemanha, define prioridades e um 

plano estratégico de atuação no âmbito do ensino 

do português.

Artigo 4.º

Coordenador, Adjunto de 

Coordenação e Docentes de Apoio Pedagógico

1. A Coordenação de Ensino, doravante iden-

tificada pela sigla CEPE, é dirigida por um 

Coordenador que atua como responsável 

pela administração e gestão do ensino nas 

áreas pedagógica, administrativa, financei-

ra e patrimonial, sob a direção do Presiden-

te do Conselho Diretivo do Camões, I.P..  

2. O Coordenador é coadjuvado no exercício 

das suas funções pelo Adjunto de Coorde-

nação (quando exista) e pelos Docentes de 

Apoio Pedagógico, doravante identificados 

pela sigla DAP.

4. O regime de exercício de funções dos 

elementos da estrutura da Coordenação é 

definido nas Secções I e II do Capítulo II do 

Decreto-Lei n.º 165/2006, de 11 de agosto, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

65-A/2016, de 25 de outubro. 

Artigo 5.º

Competências do Coordenador

Para além das atribuições previstas no artigo 

9.° do Decreto-Lei nº 165/2006, de 11 de agosto, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 65-

A/2016, de 25 de outubro, e das competências 

delegadas pelo Presidente do Conselho Diretivo do 

Camões, I.P., compete igualmente ao Coordenador 

de Ensino:

1. Elaborar o plano anual de atividades a sub-

meter ao Camões, I.P.

2. Propor ao Camões, I.P. o plano de formação 

científica e pedagógica dos docentes.

3. Observar o prazo mínimo de sete dias nas 

convocatórias e/ou convites dirigidos aos 

docentes, seja para reuniões, seja para o 

exercício de tarefas não docentes (par-

ticipação em júris de exames, vigilância e 

correção das provas de exame, bem como 

outras inerentes às funções docentes).      

Excecionalmente e desde que devidamente 

justificado e aceite pelo docente, este pra-

zo poderá ser reduzido.

4. Presidir às reuniões ordinárias do corpo 

docente.

5. Comunicar aos docentes todas as infor-

mações recebidas e consideradas perti-

nentes, quando relacionadas com a sua 

atividade e estatuto profissionais.

2. Decreto-Lei n.º 121/2011, de 29 de dezembro
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6. Promover e apoiar os docentes na pro-

dução de materiais auxiliares para a sua 

atividade docente.

7. Incentivar e apoiar o desenvolvimento 

de atividades extracurriculares pelos do-

centes.

8. Organizar localmente os encontros              

pedagógicos dos docentes, por área con-

sular, com apoio do respetivo DAP.

9. Informar atempadamente os docentes so-

bre todos os assuntos que digam respeito 

ao seu desempenho profissional, quer de 

âmbito individual, quer geral.

10. Promover a seleção dos manuais escolares 

antes do final do ano letivo.

11. Gerir a assiduidade de todos os colabora-

dores sob sua tutela.

12. Solicitar às autoridades locais as condições 

logísticas e materiais para a realização 

do trabalho docente, contribuindo para a        

existência dos requisitos organizacionais 

indispensáveis ao bom funcionamento do 

trabalho escolar.

Artigo 6.º

Adjunto de Coordenação

O Adjunto de Coordenação exerce as 

competências que lhe forem delegadas pelo 

respetivo Coordenador ou pelo Presidente do  

Conselho Diretivo do Camões, I.P..

Artigo 7.º

Departamentos de Apoio Pedagógico

Aos docentes a exercer funções nos 

Departamentos de Apoio Pedagógico compete:

1. Prestar apoio pedagógico e logístico aos 

professores da sua área consular.

2. Assegurar os serviços de expediente.

3. Assegurar a ligação entre os professores 

da respetiva área consular e a Coorde-

nação de Ensino.

4. Apoiar o processo de inscrição e validação 

dos alunos, em articulação com cada do-

cente.

5. Organizar a realização dos exames anuais 

de certificação da proficiência linguística.

6. Solicitar às autoridades competentes as 

condições de ordem material ou estrutural 

para a efetivação do trabalho dos docentes.

7. Apresentar propostas para a elaboração do 

plano anual de atividades e do Regulamen-

to de funcionamento dos cursos.

8. Elaborar os relatórios solicitados pelo Co-

ordenador e/ou Adjunto de Coordenação.

9. Organizar localmente os encontros             

pedagógicos dos docentes.

10. Apresentar propostas de aquisição de equi-

pamentos e material didático. 

11. Proceder à inventariação de bens afetos 

aos Departamentos de Apoio Pedagógico 

da sua área consular.

12. Registar e submeter para apreciação supe-

rior os assuntos para os quais não tenha 

competência.

13. Transmitir as informações emanadas das 

autoridades alemãs aos docentes.
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C.
Capítulo III

Pessoal docente

Artigo 8.º

Direitos

Além dos consignados no Estatuto da Carreira 

Docente3, são estabelecidos ao docente os 

seguintes direitos profissionais no âmbito do 

ensino português na Alemanha: 

1. Ser respeitado na sua pessoa, ideias, bens 

e funções.

2. Ser apoiado no exercício da sua atividade 

pela estrutura da Coordenação, com vista 

ao reconhecimento do seu trabalho peran-

te a comunidade.

3. Ser atendido e esclarecido nas suas dúvi-

das e sobre os direitos que lhe assistem.

4. Ser informado de todas as deliberações    

respeitantes ao funcionamento dos cursos.

5. Ter acesso à documentação com reper-

cussão na sua atividade profissional.

6. Conhecer, com antecipação adequada, o 

cronograma anual de atividades e as al-

terações ao seu horário habitual (reuniões, 

encontros pedagógicos, serviço de exames 

e/ou outros).

7. Exercer a sua competência nos domínios 

pedagógico, científico, organizacional, dis-

ciplinar e de formação cívica.

8. Solicitar  à Coordenação de Ensino a apli-

cação de medidas disciplinares aos alunos, 

na sequência de infrações praticadas so-

bre si, no exercício das suas funções.

9. Propor e organizar atividades extracur-

riculares que possam contribuir para um      

melhor aproveitamento escolar e cresci-

mento integral do aluno.

10. Participar em experiências pedagógicas e 

atividades de investigação educacional e 

científica.

11. Usufruir de formação que contribua para o 

seu enriquecimento profissional.

12. Apresentar à Coordenação projetos ou 

iniciativas que possam contribuir para a    

melhoria do processo de ensino e apren-

dizagem. 

13. Participar na escolha dos manuais a adotar 

e propor a aquisição de equipamento e ma-

teriais didáticos.

Artigo 9.º

Deveres

Sem prejuízo dos consignados no Estatuto da 

Carreira Docente3, são estabelecidos ao docente 

os seguintes deveres profissionais no âmbito do 

ensino português na Alemanha:

1. Gerir o processo de ensino aprendizagem 

aplicando e aprofundando metodologias 

que concretizem situações de diferen-

ciação pedagógica na sala de aula.

2. Ser pontual, assíduo e responsável no 

cumprimento dos seus horários e tarefas 

profissionais.

3. Cumprir as tarefas administrativas 

inerentes ao seu desempenho profissional, 

quer as desenvolvidas na(s) plataforma(s) 

do Camões, I.P. (relatórios, sumários, 

avaliação e assiduidade dos alunos, 

caraterização e associação de alunos 

às turmas, renovação de inscrições e 

atualização de dados dos alunos) quer as 

respeitantes ao processo de certificação 

(secretariado, vigilância de provas, 

correção de provas escritas e realização de 

provas orais).

4. Enviar todos os documentos solicitados, 

dentro dos prazos estabelecidos, usan-

do os formulários adequados enviados 

pela Coordenação de Ensino, sem realizar 

qualquer alteração ao formato dos docu-

mentos.

5. Enviar para o respetivo DAP todos os 

3.   Decreto-Lei n.° 41/2012, de 21 de fevereiro
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documentos comprovativos de despesas 

de transportes até ao dia dez do mês 

seguinte ao qual as mesmas se referem.

6. Marcar as atividades de avaliação, tendo 

em conta a especificidade dos cursos le-

cionados.

7. Proceder à avaliação semestral dos alunos, 

preenchendo a Carta ao Diretor de Escola e 

a Carta ao Diretor de Turma, acompanha-

das da Declaração Intermédia (final do 1º 

semestre) e Anual (final do ano letivo) dos 

alunos, a enviar por correio postal às respe-

tivas escolas de origem, nos moldes e pra-

zos estabelecidos pela CEPE, respeitando 

localmente os calendários escolares. 

8. Enviar cópia, em formato digital ou em pa-

pel, dos documentos referidos no número 

anterior à CEPE.

9. Comunicar à CEPE ocorrências dis-

ciplinares graves.

10. Informar os pais/encarregados de edu-

cação, via telefónica, por correio eletrónico 

ou mediante registo no caderno do aluno 

sempre que ocorram situações de caráter 

disciplinar com os seus educandos, conso-

ante a gravidade das mesmas. 

11. Reunir ordinariamente com os pais/encar-

regados de educação no início e no final de 

cada semestre para prestar informações 

relativas ao funcionamento do curso e à 

avaliação do aluno (lavrando a respetiva 

ata e apresentando folha de presenças) e 

reunir  extraordinariamente sempre que se 

justifique.

12. Cumprir e fazer cumprir as normas esta-

belecidas pelas escolas onde leciona, con-

forme lhe foram transmitidas pela Direção 

da Escola e/ou funcionário da mesma.

13. Resolver com bom senso os problemas 

que surjam no contacto com os alunos ou 

outros membros da comunidade educati-

va.

14. Comunicar à CEPE e, sempre que possível, 

aos encarregados de educação e à direção 

da escola (ou secretaria) a ausência 

prevista às atividades letivas. 

15. Atualizar e aperfeiçoar os seus conheci-

mentos científicos e pedagógicos numa 

perspetiva de desenvolvimento pessoal e 

profissional.

16. Desenvolver nos alunos o sentido de 

responsabilidade e de solidariedade, 

com vista à sua formação integral, 

incutindo-lhes o respeito pela pessoa 

humana, pelos valores da cidadania e da 

intervenção cívica na vida comunitária.

17. Reconhecer e respeitar as diferenças cul-

turais dos alunos, valorizando os seus sa-

beres e combatendo toda e qualquer forma 

de exclusão e discriminação.

18. Respeitar o princípio da confidencialidade 

relativo aos dados dos alunos e respetivas 

famílias.

19. Sensibilizar os alunos para o respeito pela 

conservação do mobiliário e dos equipa-

mentos e recursos disponibilizados pela 

escola. 

20. Ser o primeiro a entrar e o último a sair da 

sala de aula, verificando as condições de 

arrumação e limpeza da sala.

21. Não permitir a saída dos alunos da sala de 

aula antes do final das atividades letivas, 

salvo em casos devidamente justificados.

 

Regulamento 
Cursos de Língua e Cultura Portuguesas 72019



D.
Capítulo IV

Alunos, Encarregados de Educação e 

Comissões de Pais

Secção I

Alunos

Subsecção I

Direitos e Deveres

Artigo 10.º

Direitos

São estabelecidos ao aluno os seguintes direitos 

no âmbito do ensino português na Alemanha:

1. Usufruir de um bom ambiente de trabalho, 

que facilite a aprendizagem e promova o 

respeito pela sua integridade física e moral, 

contribuindo para o seu pleno desenvolvi-

mento.

2. Ser tratado com respeito por todos os 

membros da comunidade educativa, não 

podendo ser alvo de qualquer tipo de dis-

criminação.

3. Usufruir de um ensino de qualidade.

4. Ter direito a assistência em caso de aci-

dente ou doença súbita, que possa ocorrer 

durante as atividades escolares.

5. Ter direito à confidencialidade de todos os 

elementos e informações, de natureza pes-

soal ou familiar, que constem do seu pro-

cesso individual.

6. Ser informado sobre o Regulamento dos 

cursos de LCP, os objetivos do programa, 

o processo de inscrição/renovação de 

matrícula, critérios de avaliação e de certifi-

cação das aprendizagens.

7. Participar no processo de avaliação através 

dos mecanismos de auto e heteroavaliação.

8. Ser informado das datas das atividades su-

mativas e dos conteúdos a testar.

9. Receber o manual escolar de acordo com 

a seleção efetuada pelo professor, de acor-

do com a lista aprovada em Comissão de 

Avaliação de manuais da CEPE, para cada 

nível de proficiência linguística. 

10. Realizar o exame de certificação das apren-

dizagens, sob proposta do respetivo do-

cente, atingido o número de horas previsto 

para cada nível de proficiência linguística, 

nível etário e ciclo escolar correspondente. 

Artigo 11.º

Deveres

São estabelecidos aos alunos os seguintes deveres 

no âmbito do ensino português na Alemanha:

1. Respeitar o professor e os colegas na sua 

pessoa e bens.

2. Respeitar a autoridade e as instruções do 

professor dentro e fora da sala de aula e/

ou do espaço escolar.

3. Dirigir-se para a sala de aula de forma         

ordeira e responsável. 

4. Utilizar com cuidado os espaços, equipa-

mentos e materiais existentes na escola, 

contribuindo para a conservação e o asseio 

das instalações escolares.

5. Assumir os custos relativos a danos por si 

causados a qualquer membro da comuni-

dade educativa, ou a equipamentos e insta-

lações da escola.

6. Frequentar as aulas previstas no programa 

do ano escolar em que se encontra inscrito, 

respeitando os princípios da assiduidade e 

da pontualidade.

7. Trazer o material indispensável à                        

realização das atividades na aula (caderno, 

estojo, manual e outros materiais solicita-

dos pelo professor).

8. Estar presente nos momentos de avaliação 

marcados pelo professor, exceto por moti-

vo devidamente justificado.

9. Seguir as orientações do professor ao lon-

go do processo de aprendizagem, tendo 

em vista a garantia de um ambiente seguro 

e tranquilo, indispensável ao bom funciona-

mento das aulas.

10. Utilizar uma postura adequada ao contexto 

da sala de aula e do ambiente escolar.
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11. Não utilizar quaisquer equipamentos 

tecnológicos (telemóvel, tablet, leitor mp3/

mp4, consolas,...), exceto se devidamente 

autorizados pelo professor, em função das 

atividades a desenvolver na aula. 

i. O desrespeito por esta norma implica a 

recolha dos aparelhos pelo professor, que 

os conservará em seu poder até ao fim da 

aula, e informação da ocorrência ao Encar-

regado de Educação.

12. Não registar sons ou imagens de ativi-

dades desenvolvidas em sala de aula, sem 

a autorização prévia do professor.

13. Ser solidário com os colegas, oferecendo 

auxílio direto ou recorrendo ao apoio do 

professor, sempre que necessário.

14. Pedir autorização ao professor em caso 

de necessidade de se ausentar da sala de 

aula.

15. Comunicar ao professor situações 

anómalas que tenha presenciado ou de 

que tenha sido vítima.

Subsecção II

Regime de assiduidade e medidas 

disciplinares

Artigo 12.°

Assiduidade

1. O controlo da assiduidade é efetuado pelo 

professor na plataforma do Camões, I.P..

2. A justificação da ausência às aulas exige 

uma comunicação pelos pais ou encarre-

gados de educação ao professor, com indi-

cação da data e dos motivos justificativos, 

prévia ou imediatamente a seguir à ausên-

cia verificada.

3. As faltas disciplinares são consideradas 

injustificadas.

4. O elevado número de faltas (incluindo fal-

tas justificadas), mais de um terço das au-

las previstas até ao momento da avaliação 

(5 faltas em cada 15 aulas), implica a não 

atribuição de avaliação ao aluno.

Artigo 13.°

Medidas disciplinares

1. A violação pelo aluno de algum dos deveres 

previstos neste documento, que se revele 

perturbador do funcionamento normal das 

atividades escolares ou das relações no 

âmbito da comunidade educativa, constitui 

infração passível de aplicação de medida 

corretiva (a aplicar pelo professor) ou de 

medida disciplinar sancionatória (a aplicar 

por decisão superior). 

2. A qualificação da infração disciplinar faz-

se de acordo com a tipificação do compor-

tamento.

3. São medidas disciplinares corretivas, de 

natureza eminentemente preventiva: 

i.  A advertência, situação em que o aluno é 

chamado à atenção pelo professor para 

corrigir a atitude ou comportamento per-

turbador.

a.  Após advertência verbal, deverá ser 

marcada falta disciplinar ao aluno, 

efetuado um registo de ocorrência, 

a ser remetido ao encarregado de 

educação com conhecimento à CEPE.

b.  Em casos de extrema gravidade de-

verá o professor comunicar imediata-

mente a ocorrência ao Encarregado de 

Educação, de modo a encontrar uma 

solução conjunta adequada.

c.  As faltas disciplinares são con-

sideradas injustificadas.

4. As infrações graves serão comunicadas 

pelo professor, por escrito, à CEPE, que de-

cidirá em conformidade.

i. A aplicação das medidas disciplinares será 

comunicada ao encarregado de educação. 

ii. As medidas disciplinares a aplicar, nas situ-

ações consideradas muito graves, poderão 

passar pelas seguintes:

a. Ordem de saída da sala de aula com 

comunicação imediata ao Encarrega-

do de Educação; 

b. Registo de ocorrência no processo do 

aluno.
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Secção II

Encarregados de Educação

Artigo 14.º

Direitos

São estabelecidos aos encarregados de educação 

os seguintes direitos:

1. Participar em atividades promovidas pelo 

professor e/ou CEPE.

2. Participar, a título individual, ou através de 

uma associação de pais, em iniciativas pro-

motoras da formação dos seus educandos.

3. Ter acesso à informação acerca da assidui-

dade, pontualidade, aproveitamento e com-

portamento do seu educando.

4. Ser ouvido nos assuntos que digam res-

peito ao seu educando.

5. Ser atendido corretamente por todos os   

elementos da estrutura da CEPE.

6. Ser informado sobre o processo de                

inscrição/renovação de matrícula, bem 

como dos critérios de avaliação e certifi-

cação das aprendizagens.

7. Ser reembolsado do montante da taxa de 

frequência em caso de desistência do seu 

educando, até um mês após o início das 

atividades letivas. 

Artigo 15.º

Deveres

São estabelecidos aos encarregados de educação 

os seguintes deveres:

1. Respeitar o professor na sua pessoa.

2. Reconhecer as competências do professor 

no exercício das suas funções.

3. Incutir nos filhos ou educandos o dever de 

respeito para com o professor, os colegas 

e os restantes elementos da comunidade 

educativa.

4. Justificar as faltas dadas pelo seu educan-

do no prazo de 5 dias úteis.

5. Diligenciar para que o seu educando        

beneficie efetivamente dos seus direitos e 

cumpra rigorosamente os deveres que lhe 

incubem, com destaque para os deveres de 

assiduidade, de conduta correta e de em-

penho no processo de aprendizagem.

6. Valorizar junto do seu educando a im-

portância da aprendizagem da Língua e 

Cultura Portuguesas.

7. Assegurar que o seu educando comparece 

nas instalações da escola à hora prevista 

para o início das atividades letivas.

8. Assegurar que o seu educando leve para 

a sala de aula o material necessário           

(manuais, caderno, estojo, materiais de es-

crita) e os trabalhos de casa (quando so-

licitados).

9. Comparecer na escola, quando solicitado, 

para obter informações acerca do desem-

penho escolar do seu educando e outras 

informações relativas ao funcionamento 

do curso.

10. Manter atualizados os seus contactos 

(telefone, endereço postal e eletróni-

co), informando o professor em caso de                  

alteração.

11. Inscrever o seu educando para a frequência 

do curso de LCP dentro do prazo estipula-

do.

12. Proceder ao pagamento da taxa de fre-

quência dentro do prazo estipulado.
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Secção III

Comissões de Pais

A Comissão de Pais é constituída apenas por pais 

e/ ou encarregados de educação de alunos que se 

encontrem a frequentar os cursos EPE. 

Artigo 16.º

Constituição

1. Os membros da Comissão de Pais são 

eleitos em Reunião - Geral no início de cada 

ano letivo.

2. São eleitos, no máximo, 4 pais e/ ou Encar-

regados de Educação para os cargos de 

Presidente, Vice-Presidente, Secretário e 

Tesoureiro.

3. O professor do curso LCP dirige o proces-

so para a eleição da Comissão de Pais, a 

quem cabe a função de apuramento dos 

resultados.

4. Os membros da Comissão de Pais são 

eleitos pelos pais e encarregados de         

educação por um período correspondente 

a um ano letivo, podendo ser reeleitos para 

os mandatos subsequentes desde que:

i. i Os seus educandos permaneçam matricu-

lados e a frequentar os cursos;

ii. Tenham demonstrado uma participação 

ativa em atividades realizadas no decorrer 

do ano letivo.

Artigo 17.º

Direitos

São estabelecidos aos membros das comissões 

de pais os mesmos direitos que aos encarregados 

de educação.

Artigo 18.º

Deveres

Para além dos deveres como encarregados de 

educação, são estabelecidos aos membros das  

comissões de pais os seguintes deveres:

1. Participar nas reuniões de início de ano, 

fim de semestre e /ou reuniões de outro 

caráter.

2. Colaborar ativamente com a CEPE e com 

os professores, não só nas atividades es-

colares de caráter curricular, mas também 

nas atividades extracurriculares (sejam de 

natureza desportiva, cultural, recreativa, so-

cial).

3. Reforçar as relações entre alunos, comuni-

dade e escola.

4. Incentivar à participação de pais e/ou en-

carregados de educação em atividades 

desenvolvidas.

5. Promover reuniões de pais e encarregados 

de educação, sempre que se justifique, 

para a resolução de questões que con-

tribuam para o bom funcionamento dos 

cursos, dando conhecimento ao professor.

6. Promover os cursos de LCP junto da co-

munidade local, contribuindo deste modo 

para o aumento dos índices de adesão e 

frequência nos cursos de LCP.

Capítulo V

Disposições finais e Transitórias

Artigo 19.°

Aprovação e entrada em vigor 

O presente Regulamento, depois de devidamente 

aprovado pela Coordenação de Ensino e 

homologado pelo Camões, I.P. entrará em vigor a 

partir do ano letivo 2019/2020.
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Artigo 20.°

Revisão do Regulamento

Sempre que se considere necessário, eventuais 

propostas de alteração ao presente Regulamento 

serão objeto de discussão em sede própria a 

apresentar ao Camões, I.P..

Artigo 21.°

Divulgação do Regulamento

O presente Regulamento deve ser divulgado a 

todos os colaboradores e professores da CEPE, 

aos alunos e encarregados de educação e 

disponibilizado nos meios de comunicação da 

CEPE.

Artigo 22.°

Casos Omissos

As situações omissas serão objeto de análise pela 

CEPE ao abrigo da legislação em vigor.

CONTACTOS

Zimmerstraße 56 - 10117 Berlim

030 / 800 92 680

www.instituto-camoes.pt

www.cepealemanha.de 

-

cepe.alemanha@camoes.mne.pt

E.
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