
 

TABELA ANUAL DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS 2017/2018 

Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos 

Cursos Profissionais e Vocacionais Secundários 

 

Discriminação  Valor (Euros) Cód.dbGEP A 

Matrícula – Candidatos oriundos dos Cursos Vocacionais e Cef´s da EPAV Isento EP001 

Matrícula – Candidatos abrangidos pelo escalão 1/A do abono de família - (a) Isento EP003 

Matrícula – Candidatos abrangidos pelo escalão 2/B do abono de família - (a) 5,00 € EP005 

Matrícula – Candidatos abrangidos pelo escalão 3/C ou superior do abono de família 10,00 € EP007 

Inscrição Anual nos Restantes Anos – Alunos abrangidos pelo escalão 1/A do abono de família Isento EP009 

Inscrição Anual nos Restantes Anos – Alunos abrangidos pelo escalão 2/B do abono de família 5,00 € EP011 

Inscrição Anual nos Restantes Anos – Alunos abrangidos pelo escalão 3/C ou Superior do 
abono de família 

10,00 € EP013 

Seguro Escolar - (b) 7,00 € EP015 

Seguro Escolar – FCT/Estágio (apenas para alunos fora do seu ciclo de formação e em regime de 
Avaliação em Período Extraordinário - (d) 

22,00 € EP016 

Cartão de aluno Gratuito - 

Cartão de aluno – 2ª via 0,50 € EP017 

Declarações para efeito de passe de estudante e abono de família Gratuito - 

Declaração para efeitos de inscrição nos exames nacionais Gratuito - 

Certidão de Matrícula ou de Inscrição anual Gratuito - 

Certidão de Frequência Gratuito - 

Certidão de Matrícula ou de Inscrição Anual – 2ª ou mais vias 5,00 € EP021 

Certidão de Frequência – 2ª ou mais vias 5,00 € EP023 

Informação simples de notas - (c) 10,00 € EP025 

Melhoria de Notas 10,00 € EP026 

PRA - Plano de Recuperação Aprendizagens 5,00 € EP027 

PIT – Plano Individual de Trabalho (valor por hora / aula) 2,50 € EP029 

Acompanhamento da FCT/Estágio (apenas para alunos fora do seu ciclo de formação e em regime de 
Avaliação em Período Extraordinário) 

50,00 € EP030 

Realização de PAP fora da época normal 75,00 € EP031 

Realização de PT fora da época normal 50,00 € EP034 

Acompanhamento do desenvolvimento da PAP (apenas para alunos fora do seu ciclo de formação e 
em regime de Avaliação em Período Extraordinário)  

100,00 € EP032 

Certidão de Conclusão de Curso sem discriminação de notas/médias – (c) 5,00 € EP033 

Certidão de Conclusão de Curso sem discriminação de notas/médias -2ª ou mais vias (c)  35,00€ EP035 

Certidão de Conclusão de Curso com discriminação de notas/médias (incluindo Declaração para 
acesso ao ensino superior) (c) 

7,50 € EP037 

Certidão de Conclusão de Curso com discriminação de notas/médias (incluindo Declaração p/ 
acesso ao ensino superior) – 2ª ou mais vias (c) 

65,00 € EP039 

Diploma de Curso (c) 25,00 € EP041 

Justificação de falta Gratuito - 

Propina Mensal – Cursos Profissionais – Alunos dentro do seu ciclo de Formação Isento - 

Propina Mensal – Curso Profissionais – Alunos fora do seu ciclo de Formação – (exceto alunos 
em regime de Avaliação em Período Extraordinário) 

75,00 € EP047 

Custos Administrativos de mora de propina, entre 16 e o último dia de cada mês 
30% sobre o 

valor da propina EP053 

Custos Administrativos de mora de propina, após o último dia de cada mês  
100% sobre o 

valor da propina EP059 

Custos Administrativos de mora de inscrição anual 25,00 € EP065 

Aluguer de Cacifos Individual por ano letivo – só para os alunos interessados 30,00 € SC023 

Aluguer de Cacifos Partilhado por ano letivo – só para os alunos interessados 10,00 € SC024 

 
a) Para beneficiarem das taxas referidas os candidatos/alunos terão de apresentar, no ato da matrícula/inscrição anual, o documento 

emitido pelo serviço competente da Segurança Social do posicionamento nos escalões do abono de família. 

b) Pagamento a efetuar no ato da matrícula/inscrição anual. 

c) Todas as outras formações descontinuadas na EPAV, aplica-se a tabela atual 

d) A acrescentar ao seguro escolar inerente à inscrição anual. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
TABELA ANUAL DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS 2017/2018 

Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos 

Cursos Vocacionais Básicos e Cef´s 

 

Discriminação  Valor (Euros) Cód.dbGEP A 

Matrícula – Candidatos abrangidos pelo escalão 1/A do abono de família - (a) Isento CF003 

Matrícula – Candidatos abrangidos pelo escalão 2/B do abono de família - (a) 5,00 € CF005 

Matrícula – Candidatos abrangidos pelo escalão 3/C ou superior do abono de família 10,00 € CF007 

Inscrição Anual nos restantes anos  Isento CF008 

Seguro Escolar - (b) 7,00 € CF015 

Cartão de aluno Gratuito - 

Cartão de aluno – 2ª via 0,50 € CF016 

Certidão de Aproveitamento por Componente / Domínio / Disciplina 5,00 € CF017 

Declarações para efeito de passe de estudante e abono de família Gratuito - 

Certidão de Matrícula ou de Inscrição anual Gratuito - 

Certidão de Frequência Gratuito - 

Certidão de Matrícula ou de Inscrição anual – 2ª ou mais vias 5,00 € CF022 

Certidão de Frequência – 2ª ou mais vias 5,00 € CF024 

Informação simples de notas 5,00 € CF025 

PRA - Plano de Recuperação Aprendizagens 5,00 € CF027 

PIT – Plano Individual de Trabalho (valor por hora / aula) 1,00 € CF029 

Realização de PAF fora da época normal 50,00 € CF031 

Certificado de Aproveitamento – Ensino Básico Gratuito - 

Certificado de Aproveitamento – Ensino Básico – 2ª ou mais vias 50,00 € CF032 

Certificado Final de Curso – Ensino Básico Gratuito - 

Certificado Final de Curso – Ensino Básico – 2ª ou mais vias 50,00 € CF034 

Diploma – Ensino Básico Gratuito - 

Justificação de falta Gratuito - 

Aluguer de Cacifo Individual por ano letivo – só para os alunos interessados 30,00 € SC023 

Aluguer de Cacifo Partilhado por ano letivo – só para os alunos interessados 10,00 € SC024 

 
a) Para beneficiarem das taxas referidas os candidatos/alunos terão de apresentar, no ato da matrícula/inscrição anual, o     

documento emitido pelo serviço competente da Segurança Social do posicionamento nos escalões de abono de família   

b) Pagamento a efetuar no ato da matrícula/inscrição anual 

c) Todas as outras formações descontinuadas na EPAV, aplica-se a tabela atual 

 
  



 

TABELA ANUAL DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS 2017/2018 

 

Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos 

Diversos 

 
 
 

Discriminação  Valor (Euros) I.V.A. Cód. dbGEP A 

Folhas de Teste 0,10 € d) SC001 

Cartão escolar 0,50 € d) SC003 

Visita de estudo d) P/Consuta. d) SC005 

Visita de estudo b) P/Consulta b) SC007 

Sebenta (por folha) 0,05 € b) SC011 

Fotocópias A4 0,10 € b) SC013 

Fotocópias A3 0,24 € b) SC015 

Impressões A4 0,10 € b) SC017 

Impressões A3 0,24 € b) SC019 

Impressão de trabalhos (por folha) 0,10 € b) SC021 

Fotocópias de encadernações 0,20 € b) SC023 

 
a) Isento de I.V.A. - Art.º 9.º do CIVA 
b) Inclui I.V.A. à taxa de 6% 
c) Inclui I.V.A. à taxa de 13% 
d) Inclui I.V.A. à taxa de 23% 


