
           A Preencher pela AEEP 

Admissão:  
 
Associado n.º______________ 

 

Direção                                                                                                     
Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo 

Av. Defensores de Chaves, 32 – 1º Esq.º  -  1000-119 LISBOA  -  Telf: 217955390    
correio@aeep.pt – www.aeep.pt 

 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO NA AEEP 

 

- Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo - 
           

Nome do Estabelecimento  de Ensino:  (conforme alvará/autoriz. func.ME)___________________________  

_____________________________________________________________________________________                        

Morada: ______________________________________________________________________________ 

Cód. Postal: _______-______   Localidade: ___________________________________________________ 

Direção de Serviços da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolar: _______________________________ 

Concelho: ______________________________ Distrito:  _______________________________________   

Contribuinte n.º ________________________ 

Telefone(s): ______________   Telefone  Direção:  _______________  Telemóvel Direção: ______________   

 

E-mails para receção de informação por parte da AEEP (CCT, financiamento, informação jurídica,    

convocatórias, assuntos de tesouraria, legislação, formações, divulgações, etc). 

E-mail 1: _________________________________________ 

E-mail 2: _________________________________________ 

E-mail 3: _________________________________________ 

 

Data da Fundação do Estabelecimento: ___________________ 

Alvará / Autorização n.º ____________________,  data: ______________  
 

Lotação conforme o Alvará/Autorização – TOTAL _________ alunos.  

 

O Estabelecimento de Ensino tem a valência de Creche ?   Sim        Não  

 

Contratos de financiamento:  

         Desenvolvimento                                                    

         Simples    

         Associação    

         Patrocínio   

         Cooperação  

         POCH – Ensino Profissional  

  
                     

 

 

         
        Outro  Indique qual __________________ 
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Entidade Titular: (Nome completo, se for individual; o nome da firma, se for sociedade legalmente constituída. 

No caso de serem vários individuais, indique a seguir o nome de todos os proprietários) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Representante da Entidade Titular perante AEEP: (O próprio proprietário, se for individual; no caso de sociedade 

ou de serem vários os proprietários, indique UM SÓ deles) 

____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Direção Pedagógica: (O nome do(s) Diretor(es) Pedagógico(s) mencionados no Alvará/Autorização) 

____________________________________________________________________________________ 

Representante da Dir. Pedagógica perante AEEP: (O próprio Diretor Pedagógico ou UM SÓ se forem mais) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Contactos a divulgar no site da AEEP:  

 

E-mail: ________________________________ Telefone: ________________ 

Página: ________________________________ 

 

 

E-mail para envio de documentos contabilísticos (facturas/recibos) 

E-mail: _________________________________________ 

 

Colaboradores autorizados: (colaboradores que poderão solicitar informações à AEEP – Excluindo os 

Representantes da Direção Pedagógica e da Entidade Titular)  
 

 

         Nome: _____________________________________ Função: ______________________  

 

         Nome: _____________________________________ Função: ______________________ 
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Autorizo o Ministério da Educação a enviar à AEEP informação e dados sobre este Estabelecimento de 

Ensino .         SIM               NÃO 

 

 
_______________, ______ de_______________________ de 20___ 

 
 
     Assinatura(s) do(s) Representante(s), 
 
     _________________________________________________________(Representante da Entidade Titular) 
 
 
     _________________________________________________________ (Representante Pedagógico) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
É favor juntar: 

- Uma fotografia de cada representante ou duas do mesmo se for um só o representante da Entidade Titular e do Diretor 
pedagógico (facultativo); 

 

- Cópia do documento comprovativo do reconhecimento oficial ou da autorização de funcionamento do estabelecimento 
de ensino. 

 

- Se a entidade titular for uma pessoa coletiva, deverá juntar uma cópia do pacto social, dos estatutos, do ato constitutivo 
ou da certidão permanente (ou o respectivo código). 

 

- O pagamento da Quota anual e da Joia de Inscrição, como abaixo indicado:  
 
 

JOIA DE INSCRIÇÃO: 

Joia de Inscrição Mínima (estabelecimentos com menos de 100 alunos)…………….....…€75 ,00 

Joia de Inscrição (por aluno)…………………………………….……………………......€0,75  

 
 
Tratamento das quotas da AEEP em sede de IRC: as quotas pagas pelos Associados à AEEP, conforme o art. 44.º do 

Código do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas, têm uma majoração de 50%, que deve ser declarada na 

Modelo 22. 
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