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Nome

N.º de identificação civil Tipo de documento CC / BI Passaporte

Próprio Representante Sócio-gerente / gerente / administrador / diretor

Código de consulta da procuração online

E-mail

Telemóvel Telefone Fax

Tipo de pessoa Pessoa singular (empresário em nome individual) Pessoa coletiva

Nome / firma ou denominação social

N.º de identificação civil Tipo de documento CC / BI Passaporte

NIF / NIPC

Código de consulta da certidão permanente do registo comercial

E-mail

Telemóvel Telefone Fax

Tipo de via

Designação da via

Porta Andar Lado Lugar

Distrito Concelho

Freguesia

Localidade

Código postal Localidade postal
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C Informação sobre o estabelecimento
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Morada do estabelecimento
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D Declaração

1

2
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Declaro que tomei conhecimento e que cumpro todas as obrigações legais e regulamentares identificadas nos “Critérios” do Balcão do 
Empreendedor no Portal da Empresa.

Declaro que as informações prestadas neste formulário correspondem à verdade.

Nome do diretor pedagógico

Denominação do estabelecimento

Níveis de ensino que pretende abranger

Pré-escolar

1º ciclo do Ensino Básico

2º ciclo do Ensino Básico

Tipo de via

Designação da via

Porta Andar Lado Lugar

Distrito Concelho

Freguesia

Localidade

Código postal Localidade postal

Lotação por nível de ensino (nº de alunos)

Pré-escolar

1º Ciclo do Ensino Básico

2º Ciclo do Ensino Básico

N.º de identificação civil Tipo de documento CC / BI Passaporte

Nome do representante legal perante o
Ministério da Educação e Ciência (MEC)

N.º de identificação civil Tipo de documento CC / BI Passaporte

3º Ciclo do Ensino Básico

Ensino Secundário

Educação Extraescolar

Ensino artístico da música

Ensino artístico da dança

3º Ciclo do Ensino Básico

Ensino Secundário

Educação Extraescolar

Ensino artístico da música

Ensino artístico da dança

 N.º do diploma com a escritura em Diário da República

http://www.portaldaempresa.pt/
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E Lista de documentos a enviar em anexo

1  (Se é representante e não tem código de consulta da procuração online)

2

3

4 (Se não tem código de consulta da certidão online)

5

6

7

8

9

10

11

12

Este formulário deve ser enviado ou entregue na entidade competente. Nas situações em que o serviço está sujeito ao pagamento de uma taxa à 
entidade competente, este formulário só é válido como título quando acompanhado do respetivo comprovativo de pagamento.

  /   /  

(Assinatura)
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Procuração

Regulamento Interno

Requisitos, currículos e programa dos cursos

Data

Certidão permanente

Declaração do estabelecimento de ensino em como o diretor pedagógico é detentor da habilitação profissional para o cargo

Declaração assinada do diretor pedagógico em como não exerce idênticas funções noutro estabelecimento de ensino

Comprovativo em como o diretor pedagógico possui experiência pedagógica de pelo menos 2 anos (docente profissionalizado) 
ou 3 anos (docente não profissionalizado)

Certificado de robustez física e mental (comprovativo de sanidade física e psíquica)

Certificado de registo criminal da pessoa singular ou das pessoas que compõem a pessoa coletiva

Fotocópia simples da ata da deliberação dos corpos sociais indicando o representante legal junto do Ministério da Educação e Ciência 
(MEC)

Fotocópia dos Estatutos (para as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS))

Autorizo o acesso on-line à informação referente à situação contributiva em sede de finanças e segurança social por parte da entidade 
competente (não é necessário anexar a declaração da situação contributiva perante a administração fiscal)

Não autorizo o acesso on-line e anexo cópia das declarações comprovativas da situação contributiva em sede de finanças e segurança 
social

http://www.portaldaempresa.pt/
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