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Compromisso de Conciliação na Carreira Dupla 
(art. 6.º, Portaria n.º 275/2019, de 27 agosto) 

 

Ano letivo 2019-2020 
 

1. Objeto do acordo 
«Compromisso de conciliação na carreira dupla», o documento que estabelece as obrigações dos 
diversos intervenientes no processo de conciliação, tendo a duração de um ano letivo, podendo ser 
objeto de renovação ou alteração, por acordo das partes. 
(Alínea a do art. 3.º, Portaria n.º 275/2019, de 27 agosto) 

 
2. Identificação dos intervenientes 
À Escola UAARE compete supervisionar, monitorizar e elaborar planos pedagógicos individuais, 
sugerindo ações de melhoria aos diferentes intervenientes. 

 
2.1. Escola /UAARE  

2.1.1. Diretor da Escola  
2.1.2. Professor Acompanhante  

 
2.2. Intervenientes 
2.2.1. Aluno-Atleta Modalidade Ano Turma 

    
Só para alunos no Ensino a Distância Descrição de evidências 

a) Na modalidade de ensino a 
distância, apresenta evidências que 
comprovem a impossibilidade de 
frequência presencial de uma Escola 
UAARE 

 

2.2.2. Encarregado de Educação Contacto Morada 

   
2.2.3. Interlocutor Desportivo (i)

 Função Contacto Entidade representada (ii) 

    
(i) Identificação com comprovativo da Entidade representada. 
(ii) A Federação respetiva deverá ter conhecimento. 

 
3. Responsabilidades das partes relativamente ao aproveitamento escolar 

 
3.1. Aluno-atleta 
Os sucessos escolar e desportivo destes alunos são potenciados com a diversificação, a flexibilidade e a 
inovação pedagógica na gestão dos respetivos currículos. Assume particular importância neste contexto: 
o trabalho personalizado com os alunos-atletas e a disponibilização do respetivo plano pedagógico 
individual (PPI – planos de recuperação com supervisão do Professor Acompanhante, apoio da Sala de 
Estudo Aprender Mais – SEAM e Recursos Educativos Digitais - RED). 

 
Áreas de compromisso Desenvolvimentos e monitorizações 
a) Apresenta compromisso 
com a conciliação, assumindo 
assiduidade e execução da 
atividade escolar: frequência e 
utilização das diferentes 
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Áreas de compromisso Desenvolvimentos e monitorizações 
respostas pedagógicas (PPI, 
SEAM, RED). 

 

b) Cumpre as adaptações 
pedagógicas e/ou o regime de 
assiduidade, propostos pela 
escola. 

 

c) Apresenta desempenho 
escolar positivo no final do ano 
letivo. 

 

d) Autoriza a recolha e 
divulgação de imagens, registos 
de voz, ou outros elementos 
pessoais do seu educando, para 
fins exclusivos de 
funcionamento do programa 
UAARE (no caso de alunos- 
atletas maiores de idade). 

Assinatura 

 

 
3.2. Encarregado de Educação 
O Encarregado de Educação assume especiais responsabilidades no desenvolvimento do processo 
educativo do aluno-atleta. 

 
Áreas de compromisso Desenvolvimentos e monitorizações 
a) Articula com a escola UAARE regularmente (no 
mínimo 3 vezes por período letivo) 

 

b) Comparece na Escola UAARE sempre que 
notificado para o efeito. 

 

c) Autoriza a recolha e divulgação de imagens, 
registos de voz, ou outros elementos pessoais do 
seu educando, para fins exclusivos de 
funcionamento do programa UAARE (no caso de 
alunos-atletas menores de idade). 

Assinatura 

 

 
3.3. Interlocutor Desportivo 
O Interlocutor Desportivo é designado pela federação, pela associação desportiva ou pelo clube. 

 
Áreas de compromisso Desenvolvimentos e monitorizações 
a) Informa o Professor Acompanhante, antes do 
início do ano letivo, de todas as questões sobre os 
alunos-atletas que sejam relevantes para a 
redação do compromisso de conciliação na carreira 
dupla, com vista ao processo de matrícula ou 
transferência. No decorrer do ano letivo assume 
igualmente um canal regular de comunicação 
(plataforma Teams e outros meios) conducente à 
articulação de todo o processo de conciliação. 
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Áreas de compromisso Desenvolvimentos e monitorizações 
b) Define, compatibiliza e flexibiliza os horários 
desportivos com os horários escolares, nos 
períodos definidos como «manchas verdes»; 

 

c) Informa, com a devida antecedência, das 
ausências à escola motivadas por estágios, 
competições ou outros eventos desportivos, bem 
como sinaliza os períodos de maior carga e 
exigência desportiva, criando quando necessário as 
condições para reforço de apoios presenciais e à 
distância pela equipa de escola UAARE, no âmbito 
das «manchas vermelhas»; 

 

d) Informa sobre os desempenhos desportivos dos 
alunos. 

 

 

 

4. Balanço final (anual) do Compromisso de Conciliação na Carreira Dupla 
 

A Avaliação final dependerá do cumprimento generalizado das “Áreas de compromisso” dos diferentes 
intervenientes, descritas anteriormente e que a seguir se sintetizam: 

 
Evidências verificadas Nível de cumprimento do Compromisso – RECOMENDAÇÃO 

Áreas V/X (i)
  

3.1.a  
3.1.b  
3.2.a  
3.2.b  
3.3.a  
3.3.b  
3.3.c  
3.3.d  

 
(i) V – Área de compromisso cumprida; X – Área de compromisso não cumprida 

 
5. Observações finais 

 
a) O período de vigência deste compromisso é de um ano letivo; 
b) Os dados relativos à identificação das partes, bem como outros elementos considerados relevantes, 
devem ser atualizados pelas mesmas; 
c) O compromisso de conciliação na carreira dupla deve ser integrado no processo individual do respetivo 
aluno-atleta; 
d) O Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. (IPDJ, I. P.), deve comunicar às federações 
desportivas as informações que lhe sejam transmitidas pelas escolas UAARE relativas ao cumprimento do 
compromisso de conciliação na carreira dupla, por parte dos interlocutores desportivos, de acordo  com a 
alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º da Portaria n.º 275/2019, de 27 de agosto, ao abrigo do artigo 21.º do 
Decreto-Lei n.º 272/2009, de 1 de outubro, e do art.º 10.º do Decreto-Lei n.º 45/2013, de 5 de abril;
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e) A assinatura dos intervenientes neste documento vincula-os a assumir as respetivas áreas de 
compromisso. Competirá ao Professor Acompanhante registar, ao longo do ano, os “Desenvolvimentos 
e monitorizações”, bem como emitir a “Recomendação” final relativa ao seu nível de cumprimento. 

 

6. Celebração do Compromisso de Conciliação na Carreira Dupla 
 

Os intervenientes abaixo discriminados concordam com os termos deste compromisso de conciliação. 
 
 
 
 
 

................................................ (localidade), ............ (dia) de ................................. (mês) de 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervenientes Assinatura 

 
O Diretor da Escola UAARE 

 
……………………………………………… 

 

 
O Professor Acompanhante 

 

 
……………………………………………… 

 

 
O Aluno-Atleta 

 

 
……………………………………………… 

 

 
O Encarregado de Educação 

 

 
……………………………………………… 

 

 
O Interlocutor Desportivo 

 

 
………………………………………………. 

 


