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A Associação da Escola Alemã de Lisboa é:

• uma pessoa coletiva de direito privado sem fins lucrativos;

• a entidade titular do alvará emitido pelo Ministério de Educação português que legitima a

EAL como estabelecimento de ensino particular;

• a entidade que assegura o funcionamento da escola através de um Conselho de

Administração eleito pelos membros da Associação na sua Assembleia Geral anual;

• responsável pelos contratos com as entidades alemãs, pela contratação de pessoal docente e

não docente, pelo estabelecimento dos valores das propinas, pela manutenção das

instalações e por todas as questões não pedagógicas.

Associação da Escola Alemã de Lisboa (AEAL)
O que é



Associação da Escola Alemã de Lisboa
Quem são os seus membros
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À semelhança do que acontece nas cerca de 140 escolas alemãs no estrangeiro, a gestão da

EAL está a cargo da sua comunidade escolar, representada pela AEAL, sendo a mesma apoiada

pela República Federal da Alemanha tanto em termos de recursos humanos como financeiros e

orientada pelos Estatutos da AEAL. Os membros da Associação:

• são pessoas particulares ou coletivas que se identificam com o objeto da Associação,

nomeadamente, pais de alunos que frequentam ou frequentaram a escola, colaboradores

e professores da escola, etc.

• participam na vida e nos destinos da escola, com base nos seguintes direitos:

• Participar na Assembleia Geral e exercer o seu direito de voto;

• Apresentar propostas à Assembleia Geral;

• Eleger, entre os membros da AEAL, os órgãos da Associação (Presidência, Conselho

Fiscal, Conselho de Administração) e ser eleito (*) para os mesmos (sendo os cargos

exercidos em regime pro bono).

(*) Entre outras condições de elegibilidade, é de salientar o requisito do domínio da língua alemã.

https://dslissabon.com/wp-content/uploads/2019/04/Satzung-Schulverein-PT_NEU.pdf


Associação da Escola Alemã de Lisboa
Vantagens em ser associado da AEAL
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• Conhecer melhor a EAL;
• Contribuir com propostas, feedback ou com um papel ativo na própria AEAL;
• Participar nas decisões-chave;
• Acesso a informação vária como:

• Relatório anual da Direção da Escola;
• Relatório anual do Conselho de Administração;
• Relatório e Contas, Parecer do Conselho Fiscal, Proposta de orçamento;
• Sucessos e desafios enfrentados ou superados pela escola em termos financeiros, legais, administrativos,

contratuais, remuneratórios, logísticos, parcerias, etc.;
• Planeamento do projeto de construção e investimento apoiado pelo Estado alemão para beneficiação das

instalações da EAL;
• Planeamento da crescente digitalização da escola;
• Estratégia de Marketing;
• Análise comparativa da EAL com outras escolas particulares portuguesas e estrangeiras;
• Resultados do acesso ao Ensino Superior dos alunos da EAL;
• Resultados práticos do apoio prestado ao desenvolvimento das competências na língua alemã;
• Resultados do trabalho desenvolvido na aposta na área MINT/STEAM (matemática, informática, ciências da

natureza e tecnologia);
• Resultados das avaliações pedagógicas conduzidas por consultores externos e pelas inspeções dos

representantes do Ministério da Educação alemão;
• Inputs do Comissário de Exames da Alemanha no que respeita à sua apreciação do Abitur;
• Resultados da participação da EAL em concursos internacionais vários;
• Etc.



Associação da Escola Alemã de Lisboa (DE;PT)
Processo de adesão
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1. Preenchimento do “Requerimento de Admissão na Associação da EAL”:

https://dslissabon.com/die-schule/schulgremien/schulverein/antrag-schulverein/

2. Uma vez preenchido o formulário, o proponente a associado recebe um ficheiro em PDF para

assinar e enviar à escola (schulverein@dslissabon.com).

3. A admissão na Associação é aprovada pelo Conselho de Administração na reunião mensal do

Conselho de Administração.

4. A AEAL envia ao novo associados: a carta “Admissão na Associação da Escola Alemã”, os

Estatutos da Associação e a fatura da quota anual (25€; a legislação portuguesa impõe a existência de uma quota)

https://dslissabon.com/die-schule/schulgremien/schulverein/
https://dslissabon.com/a-escola/gremios-escolares/associacao-da-escola-alema/?lang=pt-pt
https://dslissabon.com/die-schule/schulgremien/schulverein/antrag-schulverein/
mailto:schulverein@dslissabon.com
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Finanças 
Instalações EAL

RH
Marketing
Estratégia

Propinas
Questões disciplinares

Inclusão
Bolsas de estudo
Obras da escola

Etc.




