
 

Correio Eletrónico 

  

  

Sua Referência. Sua Comunicação de Nossa Referência 

            Nº. MAIL-S-DRE/2015/5278 

    Proc. DESP/17.60 

  

Assunto: PUBLICAÇÃO DA PORTARIA N.º 304-B/2015, DE 22 DE SETEMBRO – 
NOVAS DISPOSIÇÕES LEGAIS NOS CURSOS CIENTÍFICO-
HUMANÍSTICOS 

  
  

Informa-se V. Exa. que foi publicada a Portaria n.º 304-B/2015, de 22 de setembro 

(disponibilizada em anexo para consulta), a qual procede à primeira alteração da Portaria n.º 

243/2012, de 10 de agosto, a qual define o regime de organização e funcionamento dos cursos 

científico-humanísticos.  

Este recém-publicado normativo contém normas que reajustam aspetos 

correlacionados com a avaliação na disciplina de Português, a interposição de recurso 

hierárquico, a certificação e restrições de matrícula (sendo que na Região Autónoma dos Açores, 

o recurso hierárquico é instaurado ao nível do departamento responsável pela área da educação 

e as restrições de matrícula no nível secundário regular, isto é, nos cursos científico-

humanísticos, regem-se pelos n.ºs 3 e 4.º do art. 8.º do Estatuto do Aluno dos Ensinos Básico e 

Secundário, regulamentado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 12/2013/A, de 23 de agosto). 

Atendendo ao teor da nova redação dada às alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 23.º, 

introduzida pelo diploma acima referido, esclarece-se que as escolas se devem reger, ao nível da 

indicação do nível de qualificação nos certificados e diplomas dos alunos, de acordo com o 

Quadro Nacional de Qualificações e o Quadro Europeu de Qualificações, pela Portaria n.º 

782/2009, de 23 de julho (em anexo para consulta), a qual contém os descritores para a 

caracterização dos níveis de qualificação, entre outros aspetos. 

Acresce ainda destacar que a Portaria n.º 304-B/2015, de 22 de setembro, entra em 

vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 



  

Com os melhores cumprimentos, 

  

  

A DIRETORA REGIONAL 

  

  

FABÍOLA JAEL DE SOUSA CARDOSO 

  

Em anexo: o citado. 
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Secretaria Regional da Educação e Cultura 

Direção Regional da Educação 
Paços da Junta Geral - Carreira dos Cavalos 
Apartado 46 
9700-167 Angra do Heroísmo 
Telefone: 295 401 100          E-mail: dre.info@azores.gov.pt 
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4 Anexos 

Pré-visualizar anexo Portaria 304.B.2015_22.setembro.pdf 

 

 
 

 

 

Pré-visualizar anexo Portaria n.º 782.2009-23 Julho_niveis.qualificacao.vigor.pdf 
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