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1 Ensino Art́ıstico: antecedentes

1. Decreto n.º 18881, de 25 de setembro de 1930 — Cursos ministrados no Conser-
vatório Nacional (Secções de Teatro e de Música).

2. Decreto-lei n.º 310/83, de 1 de julho — Insere o ensino art́ıstico nos moldes gerais de
ensino em vigor através da reconversão dos Conservatórios de Música em Escolas Básicas
e Secundárias, criando as respetivas Escolas Superiores de Música inseridas na estrutura
de Ensino Superior Politécnico.

2 Fundamentos do Sistema Educativo após 1986

1. Lei n.º 46/86, de 14 de outubro — Lei de Bases do Sistema Educativo. Estabelece os
prinćıpios gerais que a reforma educativa deverá obedecer, criando uma estrutura única
de ensino. Nos objetivos gerais desta consagra direitos constitucionais adquiridos com a
CRP1 de 1976, tais como o facto de “todos os Portugueses terem direito à educação e
à cultura”, assim como “é da especial responsabilidade do Estado promover a democra-
tização do ensino, garantindo o direito a uma justa e efetiva igualdade de oportunidades
no acesso e sucesso escolares”.

∗Aqui se inclui informação atual e de natureza histórica, sem no entanto se assumir um caráter excessiva-
mente exaustivo da mesma. Há que notar ainda que a revogação de normas juŕıdicas se processa de forma
expressa ou tácita, sendo que uma norma de igual ou superior ńıvel hierárquico revoga, mesmo que isso não seja
expressamente assumido, uma norma anterior que disponha sobre o mesmo objeto juŕıdico.

1Constituição da República Portuguesa.
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2. Decreto-lei n.º 344/90, de 2 de novembro — Lei Quadro para o ensino art́ıstico
especializado. Estabelece as bases gerais da organização da educação art́ıstica pré-escolar,
escolar e extraescolar, desenvolvendo os prinćıpios contidos na Lei n.º 46/86, de 14 de
Outubro, Lei de Bases do Sistema Educativo. Entende por educação art́ıstica a que se
refere, nomeadamente, às seguintes áreas: música, dança, teatro, cinema e audiovisual, e
artes plásticas. Para além da educação art́ıstica genérica, a educação art́ıstica processa-se
ainda de acordo com as seguintes vias: educação art́ıstica vocacional, educação art́ıstica
em modalidades especiais, e educação art́ıstica extraescolar. Estabelece ainda que o ensino
profissional art́ıstico pode ser ministrado em escolas de ensino especializado.

3. Lei n.º 115/97, de 19 de setembro — Altera a redação dos artigos 12.º, 13.º, 31.º
e 33.º da Lei de Bases do Sistema Educativo. Como consequência é alterado o regime
de acesso ao ensino superior, são modificados os graus académicos ministrados no ensino
superior politécnico, extinguindo os C.E.S.E.2, passando ainda a ser de Licenciatura o
grau de formação inicial para todos os docentes do sistema educativo.

4. Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto — Segunda alteração à Lei de Bases do Sistema
Educativo e primeira alteração à Lei de Bases do Financiamento do Ensino Superior.

5. Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto — Estabelece o regime de escolaridade obrigatória
para as crianças e jovens que se encontram em idade escolar e consagra a universalidade
da educação pré-escolar a partir dos 5 anos de idade.

3 Planos curriculares

1. Portaria n.º 294/84, de 17 de maio — Aprova o plano de estudos dos cursos gerais
de música, a ńıvel do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, e o plano de estudos do curso
complementar de música, a ńıvel do ensino secundário.

2. Despacho Conjunto n.º 17/SEAM/SEEBS/84, de 4 de outubro — Estabelece o
funcionamento dos cursos aprovados pela portaria n.º 294/84, de 17 de Maio, em regime
articulado.

3. Despacho n.º 76/SEAM/85, de 9 de outubro — Aprova o plano de estudos do
curso básico e do curso complementar em regime supletivo. É de salientar que os cursos
supletivos são o equivalente aos cursos de ensino recorrente, sendo este termo usado antes
da reforma curricular aprovada em 1989 para o ensino genérico, para a designação destes.

4. Portaria n.º 725/84, de 17 de setembro — Estabelece a composição da componente
de formação vocacional dos cursos básico e complementar ministrados no Instituto Gre-
goriano de Lisboa como a constante dos anexos I e II a esta portaria. É de notar que a
disciplina de Canto Gregoriano do curso geral de Música referida no seu anexo I nunca
foi efetivamente lecionada neste ńıvel de ensino.

5. Despacho n.º 51/SERE/89, de 26 de julho — Estabelece normas respeitantes a
conteúdos programáticos e exames de acumulação de grau.

6. Decreto-lei n.º 286/89, de 29 de agosto — Estabelece os prinćıpios gerais que or-
denam a reestruturação curricular prevista na aĺınea e) do n.º 1 do artigo 59. da Lei de
Bases do Sistema Educativo.

2Cursos de Estudos Superiores Especializados cujo grau académico era equiparado às licenciaturas.
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7. Despacho n.º 142/ME/90, de 17 de agosto — Aprova o plano de concretização da
área-escola criada pelo artigo 6.º do Decreto-lei n.º 286/89, de 29 de Agosto. Esta pre-
tende constituir-se como uma área curricular não disciplinar, com a duração anual de 95 a
110 horas, sendo seus objetivos a formação do discente numa perspetiva multidisciplinar
e na integração dos saberes e competências adquiridos na vivência quotidiana e numa
inserção social e profissional destas.

8. Despacho n.º 65/SERE/90, de 23 de outubro de 1990 — Introduz alterações ao
mapa II anexo à portaria n.º 294/84, de 17 de maio, ao mapa II anexo ao despacho
n.º 76/SEAM/85, de 9 de outubro, e aos mapas I, II, III e IV anexos ao despacho n.º
78/SEAM/85, de 9 de outubro. Este pretende que de uma vez por todas se cumpra os
planos de estudo aprovados pela portaria n.º 294/84, de 17 de maio, fazendo para tal uma
alteração da equivalência efetuada entre os anos de Instrumento e Educação Musical, na
Experiência Pedagógica de 1971, e os graus de Instrumento e Formação Musical dos novos
planos de estudo aprovados na sequência do Decreto-lei n.º 310/83, de 1 de julho.3

9. Despacho n.º 4-B/SESE/91, de 7 de janeiro de 1992 — Altera a designação da
disciplina de Coro do curso básico de música em regime supletivo (mapa I anexo ao
despacho n.º 76/SEAM/85, de 9 de Outubro) para Classes de Conjunto.

10. Despacho n.º 176/ME/93, de 19 de agosto — Vem permitir que os alunos dos
cursos de ensino secundário regular frequentem na ı́ntegra ou em parte, a componente de
formação técnica ou art́ıstica dos planos curriculares através de uma formação na área
da música numa escola de ensino especializado. Trata-se na prática de uma maneira de
superar a falta de oferta da formação art́ıstica musical, na vertente genérica, a ńıvel do
ensino secundário, ao contrário do que vem previsto no mapa 6 do Decreto-lei n.º 286/89,
de 29 de agosto.

11. Despacho n.º 178/ME/93, de 19 de agosto — Altera a componente de formação
geral dos cursos vocacionais de dança e de música para a constante no mapa V anexo ao
Decreto-lei n.º 286/89, de 29 de agosto.

12. Portaria n.º 1196/93, de 13 de novembro — Aprova os planos curriculares a mi-
nistrar no Conservatório de Música de Calouste Gulbenkian, em Braga. Estes planos
de estudo obedecem aos mesmos prinćıpios da reforma educativa concretizada com o
Decreto-lei n.º 286/89, de 29 de agosto, decorrendo uma formação art́ıstica especializada
a ńıvel do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, e a ńıvel do ensino secundário. Repare-se
que a disciplina de Formação Musical só existe a partir do 3.º ciclo do ensino básico, e nos
cursos de ensino secundário, sendo substitúıda pela disciplina de Educação Musical, no
2.º ciclo do ensino básico, e Expressão e Educação Musical, no 1.º ciclo do ensino básico,
usando as mesmas designações usadas nos mapas I e II anexos ao Decreto-lei n.º 286/89,
de 29 de agosto, nestes mesmos ńıveis de ensino.

13. Portaria n.º 370/98, de 29 de junho — Homologa os cursos ministrados no Conser-
vatório Nacional, e escolas afins, em regime de experiência pedagógica.

14. Portaria n.º 421/99, de 8 de junho — Aprova os planos de estudo dos cursos básicos
e secundários de Música do Instituto Gregoriano de Lisboa.

3Há quem defenda a existência juŕıdica de um ato nulo na alteração efetuada ao mapa II anexo à portaria n.º
294/84, de 17 de maio, quando as disciplinas de “Coro/Orquestra” e “Conjuntos Vocais e/ou Instrumentais”, da
componente de formação espećıfica, são substitúıdas por uma única disciplina “Coro ou Orquestra ou Conjuntos
Vocais e/ou Instrumentais”, como consta nos anexos I e II ao despacho n.º 65/SERE/90, de 23 de outubro.
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15. Despacho n.º 15008/2001, de 29 de junho — Determina que os alunos dos cursos
do ensino secundário regular possam substituir, na ı́ntegra ou em parte, as disciplinas da
componente de formação técnica dos planos curriculares dos seus cursos, por disciplinas
da área da música, a frequentar numa escola especializada no ensino da música.

16. Portaria n.º 1550/2002, de 26 de dezembro — Procede a alguns ajustamentos aos
planos de estudos dos cursos básicos do ensino especializado da Dança e da Música.

17. Portaria n.º 1551/2002, de 26 de dezembro — Procede a ajustamentos aos planos
de estudos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do curso básico de Música do
Conservatório de Música de Calouste Gulbenkian de Braga.

18. Decreto-lei n.º 74/2004, de 26 de março — Estabelece os prinćıpios orientadores da
organização e da gestão curricular, bem como da avaliação das aprendizagens, no ńıvel
secundário de educação.

19. Portaria n.º 871/2006, de 29 de agosto — Revoga a portaria n.º 421/99, de 8
de julho, e institui os planos de estudo dos cursos básicos e secundários de Música do
Instituto Gregoriano de Lisboa.

20. Portaria n.º 424/2008, de 13 de junho — Altera a portaria 871/2006, de 29 de
agosto, que revoga a portaria n.º 421/99, de 8 de julho, e institui os planos de estudo dos
cursos básicos e secundários de Música do Instituto Gregoriano.

21. Portaria n.º 220/2007, de 1 de março — Cria o curso profissional de Instrumentista
de Cordas e de Tecla.

22. Portaria n.º 221/2007, de 1 de março — Cria o curso profissional de Instrumentista
de Sopro e Percussão.

23. Decreto-lei n.º 4/2008, de 7 de janeiro — Introduz alterações aos cursos art́ısticos
especializados de ńıvel secundário de educação, excluindo o ensino recorrente de adultos, e
suspende a revisão curricular do ensino secundário aprovada pelo Decreto-lei n.º 74/2004,
de 26 de março, nas componentes de formação cient́ıfica e técnico-art́ıstica, relativamente
aos cursos art́ısticos especializados de Dança, Música e Teatro.

24. Portaria n.º 691/2009, de 25 de junho — Cria os Cursos Básicos de Dança, de
Música e de Canto Gregoriano, aprovando os respetivos planos de estudo.

25. Portaria n.º 267/2011, de 15 de setembro — Primeira alteração à portaria n.º
691/2009, de 25 de Junho, que cria os cursos básicos de Dança, de Música e de Canto
Gregoriano e aprova os respetivos planos de estudo, procedendo à respetiva republicação.

26. Portaria n.º 225/2012, de 30 de julho — Cria os Cursos Básicos de Dança, de Música
e de Canto Gregoriano dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e estabelece o regime relativo
à organização, funcionamento, avaliação e certificação dos mesmos, bem como o regime
de organização das iniciações em Dança e em Música no 1.º Ciclo do Ensino Básico.

27. Portaria n.º 243-B/2012, de 13 de agosto — Cria os cursos secundários art́ısticos es-
pecializados de Dança, de Música, de Canto e de Canto Gregoriano e aprova os respetivos
planos de estudos, regulando ainda diversos aspetos relacionados com o funcionamento
dos mesmos.
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28. Declaração de Retificação n.º 58/2012, de 10 de outubro — Retifica a portaria n.º
243-B/2012, de 13 de agosto, que define o regime de organização e funcionamento, ava-
liação e certificação dos cursos secundários art́ısticos especializados de Dança, de Música,
de Canto e de Canto Gregoriano e aprova os respetivos planos de estudos ministrados em
estabelecimentos de ensino público, particular e cooperativo.

29. Portaria n.º 419-B/2012, de 20 de dezembro — Altera os artigos 31.º e 36.º da
portaria n.º 243-B/2012, de 13 de agosto, relativos à avaliação sumativa externa prevista
na aĺınea c) do n.º 2 e no n.º 5 do artigo 29.º do Decreto-lei n.º 139/2012, de 5 de julho.

4 Regimes de matŕıcula e frequência

1. Despacho n.º 77/SEAM/85, de 9 de outubro — Estabelece o regime de matŕıcula
e renovação de matŕıcula no ensino vocacional de música, estabelecendo a aplicabilidade
a este da legislação adotada no ensino genérico, salvo o que seja especificamente disposto
em contrário.

2. Despacho n.º 78/SEAM/85, de 9 de outubro — Estabelece os prinćıpios de transição
da Experiência Pedagógica de 1971 e do Decreto n.º 18881, de 25 de setembro de 1930,
para os novos planos de estudo aprovados pela portaria n.º 294/84, de 17 de maio.

3. Despacho n.º 54/SERE/90, de 16 de agosto — Estabelece o regime de prescrição
nas escolas públicas vocacionais de música, determinando que a frequência sem aprovei-
tamento durante dois anos consecutivos, que não seja justificada por doença ou motivos
de força maior devidamente comprovados, acarrete na recusa de renovação de matŕıcula
nesta escola.

4. Despacho n.º 173/ME/91, de 23 de outubro — Adapta o regime de matŕıcula e
frequência no ensino básico aos alunos com necessidades educativas especiais.

5. Decreto-lei n.º 301/93, de 31 de agosto — Estabelece o regime de matŕıcula e
frequência no ensino básico.

6. Despacho n.º 43/SEED/95, de 4 de outubro — Estabelece que nos casos de im-
possibilidade comprovada de frequência do curso de música em regime articulado, podem
a t́ıtulo excecional, ser admitidos à primeira matŕıcula no curso básico de música, em
regime supletivo, alunos com idade inferior a 14 anos.

7. Despacho n.º 18041/2008, de 24 de junho — Regula a matŕıcula nos cursos de
Música, em regime supletivo, em escolas dos ensinos básico e secundário públicas, par-
ticulares e cooperativas. Revoga os n.ºs 11 a 17 do despacho n.º 78/SEAM/85, de 9 de
outubro, e ainda o despacho n.º 43/SEED/95, de 3 de novembro.

5 Avaliação e Organização Curricular

1. Despacho n.º 51/SEAM/84, de 1 de junho — Regime de realização de exames nas
escolas de ensino vocacional de música particulares e cooperativas. A aplicação deste
despacho foi sucessivamente renovada, mantendo-se em vigor nos termos da circular n.º
31/DES/94, de 25 de Outubro.

5



2. Circular n.º 3/EMD/DGEB/85, de 6 de dezembro — Estabelece que a avaliação
do aproveitamento escolar nas disciplinas de formação espećıfica e vocacional do ensino
vocacional de música deverá obedecer às normas em vigor para o 2.º e 3.º ciclos do ensino
básico, e ensino secundário. Note-se que a aplicação deste prinćıpio determina que a
avaliação no ensino básico deverá ser efetuada nos termos do despacho normativo n.º 98-
A/92, de 20 de junho, alterado pelo despacho normativo n.º 644-A/94, de 15 de setembro,
e no ensino secundário nos termos do despacho normativo n.º 338/93, de 21 de outubro.

3. Of́ıcio circular n.º 275/GETAP/91, de 10 de dezembro — Esclarece dúvidas
levantadas sobre os programas das provas de 5.º e 8.º graus de Instrumento devido às
novas conversões efetuadas entre anos, da Experiência Pedagógica de 1971, e graus de
acordo com o estabelecido nos mapas III e IV do despacho n.º 65/SERE/90, de 23 de
outubro.

4. Despacho Normativo n.º 98-A/92, de 20 de junho — Sistema de avaliação dos
alunos do ensino básico.

5. Circular n.º 18/DES/93, de 21 de maio — Preenchimento dos termos de exame do
curso básico de música (termo modelo n.º 1251 – INCM) e curso complementar de música
(termo modelo n.º 1252 – INCM).

6. Circular n.º 33/DES/93, de 3 de junho — Estabelece o procedimento no preenchi-
mento dos termos de exame das disciplinas em que os alunos não tenham obtido aprovei-
tamento.

7. Despacho Normativo n.º 338/93, de 21 de outubro — Sistema de avaliação dos
alunos do ensino secundário.

8. Despacho Normativo n.º 644-A/94, de 15 de setembro — Altera a redação do n.º
54 do despacho normativo n.º 98-A/92, de 20 de junho, aditando a este os números 33-A,
33-B, 33-C, 33-D, 54-A, 54-B, e 73.

9. Despacho n.º 60/SEED/94, de 17 de setembro — Aprova o regulamento das provas
globais previstas no despacho normativo n.º 338/93, de 21 de outubro.

10. Portaria n.º 264/2010, de 10 de maio — Aplica as normas de avaliação definidas
pela portaria n.º 691/2009, de 25 de junho, aos alunos que concluam os cursos básicos do
ensino art́ıstico especializado nas áreas da música e da dança, a partir do ano letivo de
2009/2010.

11. Decreto-lei n.º 139/2012, de 5 de julho — Estabelece os prinćıpios orientadores da
organização e da gestão dos curŕıculos do ensino básico e secundário, da avaliação dos
conhecimentos a adquirir e das capacidades a desenvolver pelos alunos e do processo de
desenvolvimento do curŕıculo dos ensinos básico e secundário.

6 Estatuto do aluno e do trabalhador-estudante

1. Lei n.º 116/97, de 4 de novembro — Aprova o Estatuto do Trabalhador-Estudante.

2. Lei n.º 30/2002, de 20 de dezembro — Aprova o Estatuto do Aluno dos ensinos
básico e secundário.

3. Lei n.º 3/2008, de 18 de janeiro — Primeira alteração à Lei n.º 30/2002, de 20 de
dezembro, que aprova o Estatuto do Aluno dos ensinos básico e secundário.
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4. Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro — Aprova o Estatuto do Aluno e da Ética Escolar,
que estabelece os direitos e deveres do aluno dos ensinos básico e secundário e o com-
promisso dos pais ou encarregados de educação e dos restantes membros da comunidade
educativa na sua educação e formação.

7 Alunos com necessidades educativas especiais

1. Decreto-lei n.º 319/91, de 23 de agosto — Estabelece os prinćıpios a adotar com os
alunos com necessidades educativas especiais, no prinćıpio da adaptabilidade da escola às
necessidades do discente, estipulado a possibilidade do uso de equipamentos especiais de
compensação, adaptações materiais e curriculares, condições especiais de matŕıcula, de
frequência e de avaliação, adequação na organização de turmas ou classes e no recurso ao
apoio pedagógico acrescido.

2. Decreto-lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro — Define os apoios especializados a prestar
na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário dos setores públicos, particular
e cooperativo, revogando o decreto-lei n.º 319/91, de 23 de agosto.

8 Regime juŕıdico de autonomia

1. Decreto-lei n.º 43/89, de 3 de fevereiro — Estabelece o regime juŕıdico de autonomia
das escolas do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, e do ensino secundário. Este prevê a
autonomia da escola no âmbito pedagógico, no âmbito da administração escolar, e ainda
no âmbito da gestão financeira. É de referir que a autonomia da escola concretiza-se
na elaboração de um Projeto Educativo de Escola, constitúıdo e executado de forma
participada, dentro de prinćıpios de responsabilização dos vários intervenientes na vida
escolar e da adequação a caracteŕısticas e recursos da escola e às solicitações e apoios da
comunidade em que esta se insere.

2. Decreto-lei n.º 115-A/98, de 4 de maio — Aprova o regime de autonomia, admi-
nistração e gestão dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos
básico e secundário, bem como dos respetivos agrupamentos.

3. Lei n.º 24/99, de 22 de abril — Primeira alteração, por apreciação parlamentar, do
Decreto-lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio.

4. Decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril — Aprova o regime de autonomia, admi-
nistração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos
básico e secundário.

5. Portaria n.º 604/2008, de 9 de julho — Define as regras a observar no procedimento
concursal prévio à eleição do diretor, nos termos do Decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de
abril.

9 Formação e recrutamento do pessoal docente

1. Decreto-lei n.º 344/89, de 11 de novembro — Estabelece o ordenamento juŕıdico
da formação dos educadores de infância e dos professores do ensino básico e secundário.
Refira-se que no decreto-lei n.º 310/83, de 1 de julho, no seu ponto sete do preâmbulo,
prevê-se que a formação dos docentes do ensino art́ıstico vocacional “(...) [exija] uma
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sólida preparação técnica de base, dada pelos correspondentes cursos superiores de música
e de dança, complementada pelas metodologias do ensino da respetiva disciplina, pela
preparação pedagógica geral e por um estágio de ensino, que, no conjunto, darão uma
habilitação equivalente à das licenciaturas em ensino”.

2. Decreto-lei n.º 234/97, de 3 de setembro — Estabelece o regime juŕıdico do pessoal
docente em exerćıcio efetivo de funções nos estabelecimentos públicos de ensino especia-
lizado da música.

3. Portaria n.º 693/98, de 3 de setembro — Regulamenta as habilitações próprias e
suficientes para o ensino vocacional de música.

4. Portaria n.º 916/98, de 20 de outubro — Define o regime de profissionalização para
a docência do ensino especializado da música e da dança.

5. Portaria n.º 978/98, de 17 de novembro — Cria nos quadros de pessoal docente
das escolas públicas do ensino especializado da música vários lugares, a extinguir quando
vagarem.

6. Despacho n.º 18449/98, de 24 de setembro — Define as condições para o exerćıcio
da atividade docente nos estabelecimentos especializados do ensino da música particu-
lares e cooperativos, os quais constituem parte significativa da rede nacional de ensino
especializado neste domı́nio.

7. Portaria n.º 463/2005, de 3 de maio — Reconhece como habilitação para a docência
das disciplinas curriculares dos cursos do ensino vocacional da música o curso de licen-
ciatura em Música, especialização em Música Sacra, ministrado na Escola das Artes do
Centro Regional do Porto, da Universidade Católica Portuguesa.

8. Decreto-lei n.º 35/2007, de 15 de fevereiro — Estabelece o regime juŕıdico de vin-
culação do pessoal docente da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário para
o exerćıcio transitório de funções docentes ou de formação em áreas técnicas espećıficas,
no âmbito dos estabelecimentos públicos de educação de ensino não superior.

9. Portaria n.º 803/2007, de 24 de julho — Adita vários cursos ao elenco de cursos
como habilitação para a docência nos grupos e subgrupos do ensino vocacional da música.

10. Despacho n.º 13020/2008, de 29 de abril — Dispensa da realização da profissiona-
lização em serviço mediante determinadas condições, os professores das escolas públicas
do ensino art́ıstico especializado de Música e Dança, portadores de habilitação própria
para os grupos e subgrupos das disciplinas curriculares do referido ensino art́ıstico espe-
cializado.

11. Portaria n.º 617/2008, de 11 de julho — Adita vários cursos ao elenco de cursos re-
conhecidos como habilitação para a docência nos grupos e subgrupos do ensino vocacional
da Música.

12. Decreto-lei n.º 69/2009, de 20 de março — Estabelece o regime de integração
nos quadros de escola dos docentes dos estabelecimentos públicos do ensino art́ıstico
especializado da Música e da Dança com pelo menos 10 anos consecutivos de exerćıcio
efetivo de funções em regime de contrato.

13. Portaria n.º 551/2009, de 26 de maio — Cria lugares nos quadros de vários estabe-
lecimentos de ensino público do ensino art́ıstico especializado de Música e Dança.
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14. Portaria n.º 942/2009, de 21 de agosto — Regula o recrutamento de pessoal docente
para grupos, subgrupos e disciplinas de formação art́ıstica do ensino art́ıstico especializado
da Música e da Dança, por parte dos estabelecimentos de ensino públicos legalmente
competentes para o efeito.

15. Portaria n.º 1266/2009, de 16 de outubro — Primeira alteração à portaria n.º
551/2009, de 26 de maio.
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