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Aplicação do novo Estatuto do Aluno - Lei 3/2008, de 18 de Janeiro 
 
Face à desinformação que inopinadamente “caiu” nalgumas escolas, por obra e graça de conhecidos profissionais 
da destabilização nos estabelecimentos de ensino, mais preocupados com a sua própria carreira profissional e 
manutenção de privilégios, do que garantir a qualidade do ensino, cumpre-nos informar as Associações de Pais 
que é uma grosseira falsidade que a aplicação do novo Estatuto do Aluno tenha sido suspensa até final do 
ano lectivo. 
 
Assim, esclareça-se o seguinte: 
 
1. O Art. 3.° da Lei 3/2008, “Norma de aplicação no tempo”, consagra que “as alterações à Lei N.° 30/2002, de 20 
de Dezembro operadas pela presente lei aplicam-se apenas às situações ocorridas após a sua entrada em vigor”, 
ou seja, no 5.° dia após a sua publicação, a 23 de Janeiro; 
 
2. Contudo, a sua aplicação determina que os regulamentos internos de cada escola sejam adaptados ao que 
naquele diploma legal se estatui, por força do Art. 2.º, “Norma transitória”: “Os regulamentos internos das 
escolas em vigor à data do início da vigência das alterações ao Estatuto do Aluno, operadas pela presente lei, 
devem ser adaptados ao que nela se estatui, nos termos estabelecidos no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 115-A/98, 
de 4 de Maio, até ao final do ano lectivo em curso”. 
 
3. Mais se esclarece que, quanto à aplicação do disposto no Art. 22.° da Lei 3/2008, resulta do disposto no n.° 3 
do Art. 24.° e dos números 2, 6 e 7 do Art. 26.° que, na aplicação de medida correctiva, há que considerar o que 
nessa matéria se encontra consagrado no regulamento interno. Ou seja, a aplicação do disposto no Art. 22.° da 
Lei no 3/2008 só se poderá efectivar após a adaptação dos regulamentos internos das escolas ao que nela se 
dispõe. 
 
4. Concluindo,  
a) Enquanto a adaptação não ocorrer em sede de regulamento interno, aplica-se o constante da Lei N.° 30/2002, 
de 20 de Dezembro; 
b) Os regulamentos internos de cada escola devem ser adaptados ao previsto na Lei n° 3/2008, de 18 de Janeiro, 
impreterivelmente, até ao final do ano lectivo de 2007/2008. 
 
A CONFAP exorta as Associações de Pais, através dos seus representantes em Conselho Pedagógico, a 
participarem de forma activa na elaboração das respectivas adaptações dos regulamentos internos, por forma a 
contribuírem para uma correcta aplicabilidade das normas. 
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