
 
 

Contratos Simples e de Desenvolvimento de apoio à Família  
                                                                                                                               (Documento Explicativo) 

 

Caros Pais, 

 

A presente informação tem como objetivo informar, a Comunidade Educativa, acerca do 

enquadramento, procedimentos e prazos, das candidaturas a Contratos Simples e de 

Desenvolvimento de apoio às família, conforme o estipulado na alínea g) do artigo 51.º - Direitos 

dos Alunos - do Regulamento Interno do Colégio e, ainda, de acordo com o disposto legal (DL n.º 

152/2013 de 4 de novembro) que regulamenta o Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo. 

 

1. Enquadramento  

O Colégio de Nossa Senhora do Alto, para o ano letivo 2016/2017, tem celebrado com 

Ministério da Educação, contratos simples e contratos de desenvolvimento de apoio à família 

(Artigos 12º e 14º do Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo).   

 

Estes contratos constituem uma possibilidade para as famílias, sobretudo aquelas menos 

favorecidas do ponto de vista económico, que no exercício da livre escolha optem por 

matricular os seus filhos em estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, poderem ser 

apoiadas, no pagamento das mensalidades. 

 

1.1 A quem se destina o Contrato de Desenvolvimento? 

Os Contrato de Desenvolvimento destinam-se às famílias cujos filhos frequentam o Ensino 

Pré-Escolar. 

1.2 A quem se destina o Contrato Simples? 

Os Contrato Simples destinam-se às famílias cujos filhos frequentam o Ensino Básico (1º, 2º 

e 3º Ciclos). 



1.3 Quem pode candidatar-se a este apoio? 

Podem candidatar-se todas as famílias cujo rendimento anual per capita seja inferior a 

541,08€ (4º escalão de subsidio): 

 
Ensino Pré-Escolar Ensino Básico  

 capitação capitação 

1º Escalão até € 197,48 até € 145,57 

2º Escalão de € 197,49 a € 300, 44 de € 145,58 a € 209,82 

3º Escalão de € 300,45 a € 398,57 33 de € 209,83 a € 307,11 

4º Escalão de € 398,58 a € 541,08 de € 307,12 a € 541,08 

 

 

1.4 Como posso chegar ao valor da minha capitação? 

Chega-se ao valor da capitação através da seguinte fórmula:  
 

C = R – (I + S + H) / 12N 
 

C = Capitação 

R = Rendimento Bruto (nota de liquidação do IRS 2015 ); 

I = total de impostos (nota de liquidação do IRS 2015) e contribuições pagos; 

S = despesas de saúde não reembolsadas; 

H = habitação (até ao “plafon”definido para o ano da declaração); 2.095,00€ máximo 

N = número de elementos do agregado familiar. 
 
 

1.5 Como posso saber o valor da comparticipação que tenho direito a 
receber? 
 

Conforme a capitação, assim as famílias são divididas em 4 escalões. 

Os valores da comparticipação correspondentes a cada escalão são os constantes na tabela 

seguinte: 

 1º Escalão 2º Escalão 3º Escalão 4º Escalão 

Pré-Escolar € 1073,19 € 769,12 € 519,25 € 500,82 

1º Ciclo € 1110,14 € 1022,50 € 642,71 € 525,86 

2º Ciclo € 1198,73 € 1083,07 € 694,00 € 546,79 

3º Ciclo € 1122,76 € 996,74 € 595,75 € 389,53 

 

 



2. Procedimentos  

As famílias podem candidatar-se ao Subsídio do Ministério de Educação, com o qual o Colégio 

celebra um Contrato Simples e Contrato de Desenvolvimento. 

O processo individual do Aluno para o contrato simples e de desenvolvimento contém: 

 Comprovativo do agregado familiar de 2015 confirmado e carimbado na Junta de Freguesia 

da área de residência – Modelo DRE/EPC nº8/94 Pré-escolar e Modelo DRE/EPC nº8/94 

Ensino Básico (em anexo); 

 Fotocópia de Boletim de Nascimento (Pré-escolar); 

 Fotocópia da declaração de IRS, referente ao ano civil de 2015; 

 Fotocópia da nota de liquidação de IRS, referente ao ano civil de 2015; 

 Fotocópia de recibo da renda de casa devidamente preenchido (morada a mesma que 

consta no Modelo DRE/EPC nº8/94, identificação e n.º de contribuinte do senhorio),- Se for 

arrendada ou 

Comprovativo de declaração da entidade financiadora do empréstimo (banco) referindo 

esta obrigatoriamente a morada que consta no Modelo DRE/EPC nº8/94 e que o mesmo 

se destina à aquisição de habitação própria e permanente. 

 Modelo DRE/EPC nº7/94 (preenchido pelo Colégio) assinado pelo Encarregado de 

Educação. 

 

3. Prazos de Candidatura  

A validade da candidatura está sujeita à entrega dos documentos solicitados pela escola, dentro 

dos prazos estabelecidos e que agora são divulgados. 

 

 

Momentos Ação Data Limite 

1ª Fase 
Entrega dos documentos do processo individual do 
aluno na Secretaria. 

16-05-2017 

2ª Fase 
O Enc. de Educação, deve passar pela Secretaria, para 
assinar o Modelo DRE/EPC nº7/94. 

29 e 30de maio 
até às 12h00 

 

 

http://www.colegiodoalto.edu.pt/files/CP.pdf
http://www.colegiodoalto.edu.pt/files/CS.pdf
http://www.colegiodoalto.edu.pt/files/CS.pdf


Mais informações | Esclarecimentos: 
 
  

Para outras informações, favor contactar os Serviços Administrativos / Secretaria do Colégio 
através:  

 
Telefone: 289824020 

Telemóvel: 962617925 
email: secretaria@colegiodoalto.edu.pt  

 

 

 

Os Serviços Administrativos 

 

 

 

_____________________________ 
Faro, 8 de maio de 2017 


