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Dois encarregados de educação desempregados

Um encarregado de educação desempregado

Encarregado de educação com 2 
educandos inscritos  

Encarregado de educação com 3 ou mais  
educandos inscritos 

Encarregado de educação de família monoparental

Quanto é o valor da taxa de 
frequência?

O valor da taxa de frequência é de £85,23 (100€), 
(100€), de acordo com o artigo 2º da Portaria 
232/2012, de 6 de agosto, tendo por referência a 
taxa mensal de câmbio de emolumentos consulares 
de dezembro/2019 (Aviso n.º 0806/2019, de 31 de 
dezembro). As taxas são devidas pela frequência 
dos cursos extracurriculares de língua e cultura 
portuguesas organizados pelo Camões, I.P., o seu 
pagamento dá direito ao manual escolar e à 
realização de prova de certificação de competência 
linguística. 

A aplicação da taxa de frequência tem em 
consideração algumas situações especiais, 
particularmente, no plano socioeconómico, que 
merecem um tratamento individualizado. É o caso 
das famílias com mais do que um educando, das 
situações de desemprego e das escolas associadas, 
em que normalmente já se verifica a contribuição 
dos agregados familiares. Nestes casos, os valores 
são os seguintes (situações atestadas pelas 
autoridades de emprego locais):

Como comprovar a situação de 
família monoparental?

Através de declaração do departamento de finanças 
local a certificar ser o único titular de rendimentos.

Reveja o formulário pré-preenchido com os dados 
do seu educando e atualize a informação que 
esteja desatualizada; clique no botão “Inscrever”.

Nova Inscrição

Pode inscrever um ou mais dos seus educandos. 
A inscrição pode ser realizada em papel ou 
online.
Aceda a https://epe.instituto-camoes.pt/inscricao 
e preencha o formulário de inscrição online; no 
final, clique no botão “Inscrever”.

Inscrever

Renovação

Aceda à plataforma https://epe.instituto-camoes.pt 
ou à App EPE Digital com as suas credenciais 
e clique no botão “Renovar inscrição”.

Renovar inscrição

Inscrever

Este passo já está!

Se tiver alguma dificuldade, contacte a 
Coordenação de ensino ou um/a professor EPE.

Como comprovar a situação de 
desemprego?

Deverá estar inscrito no centro de emprego local; pedir 
documento que comprove a situação de desemprego e 
enviá-lo, juntamente com a fotocópia do comprovativo 
de pagamento, para a Coordenação de Ensino, 
indicando o nome completo do aluno e Código de Aluno.

Como pagar?

1.Transferência ou depósito bancário

O Encarregado de Educação procede a uma 
transferência para a conta da Coordenação de Ensino, 
utilizando como referência o código EPE de aluno. De 
seguida, envia o comprovativo de pagamento à 
Coordenação de Ensino. 

Coordenadas bancárias da Coordenação de Ensino 
no Reino Unido
Nome do Banco: Barclays
Sort Code: 20 69 15
Número de conta: 70201634
Referência epe400…. + primeiro nome do educando

2. Cheque ou numerário

O Encarregado de Educação procede ao pagamento 
presencialmente na Coordenação de Ensino, em cheque 
ou em numerário.

£17,05 (20€/educando) 

£51,14 (60€/educando) 

£68,18  (80€/educando) 

£63,92  (75€/educando)

£68,18 (80€/educando) 




