
Correio Electrónico

     

 
 
                    Relativamente ao solicitado, cumpre-me informar V.Exª que nada temos a indicar 
quanto às alterações propostas. 
 
                    Contudo, tendo em atenção que este estatuto não se aplicará aos estabelecimentos de 
ensino que não venham a adotar o sistema escolar português, suscita-se a nossa preocupação 
quanto ao tratamento que deverá ser adotado perante estabelecimentos de ensino que venham a 
ministrar sistemas escolares estrangeiros sediados na nossa área geográfica.  
 
                    Com os melhores cumprimentos, 
 
 
                                                           

                                                     

 

 

 

DE: Direcção Regional de Educação do 
Algarve

PARA: Exmo(a) Senhor(a) 
Presidente  
 Assembleia da Républica - Comissão Parlamentar 
Educação Ciência e Cultura , Comissao.8A-
CECCXII@ar.parlamento.pt

Departamento: Direção
DATA: 2012-06-29

Nº: S/15074/2012 C.C: 
 

[ ] Urgente   [ ] Aguarda Resposta   [ ] Divulgar P.F.

Assunto: Pedido de parecer sobre proposta de Lei n.º 61/XII que altera o Estatuto do Ensino 
Particular e Cooperativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 553/80, de 21 de novembro. 

O Diretor Regional de Educação do Algarve, 
 

Alberto Almeida

Em 29-06-2012
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AVISO DE CONFIDENCIALIDADE  
Esta mensagem de correio electrónico e qualquer dos seus ficheiros anexos, caso existam, são confidenciais e destinados apenas à(s) pessoa(s) ou entidade(s) 
acima referida(s), podendo conter informação confidencial, privilegiada, a qual não deverá ser divulgada, copiada, gravada ou distribuída nos termos da lei vigente. 
Se não é o destinatário da mensagem, ou se ela lhe foi enviada por engano, agradecemos que não faça uso ou divulgação da mesma. A distribuição ou utilização da 
informação nela contida é VEDADA. Se recebeu esta mensagem por engano, por favor avise-nos de imediato, por correio electrónico, para o endereço acima e 
apague este e-mail do seu sistema. Obrigado. 
CONFIDENTIALITY NOTICE 
This e-mail transmission and eventual attached files are intended only for the use of the individual or entity named above and may contain information that is 
confidential, privileged and exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, 
distribution or use of any of the information contained in this transmission is strictly VOIDED. If you have received this transmission in error, please immediately notify 
us by e-mail at the above address and delete this e-mail from your system. Thank you. 
P Antes de imprimir este e-mail pense bem se tem mesmo que o fazer. Há cada vez menos árvores.  

________________________________________________
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