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Assunto: Posição do SNESup sobre o Regulamento de Avaliação de Desempenho dos 
Investigadores Doutorados da Universidade de Évora 
 
 
 
 
Vem o Sindicato Nacional do Ensino Superior, associação sindical de docentes e investigadores, 
abreviadamente designado por SNESup, apresentar a nossa posição relativamente à proposta de 
Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Investigadores Doutorados da Universidade de 
Évora. 
 
Manifestamos desde já a nossa disponibilidade para a necessária reunião de negociação, a qual 
permitirá explicitar algumas das nossas propostas a seguir apresentadas. 
 
 
 
 
I - Na Generalidade 
 
 
Um regulamento de Avaliação de Desempenho dos Investigadores Doutorados de uma Instituição 
pública de Ensino Superior deve ser um instrumento para promover a qualidade da investigação 
científica na instituição, dignificar a carreira de investigação científica e regular o processo de 
progressão remuneratória de acordo com o mérito de cada um dos investigadores. 
  
O Estatuto da Carreira de Investigação Científica (ECIC) - Decreto-Lei n.o 124/99 de 20 de Abril, é a 
peça legislativa que enquadra as atividades dos investigadores, pelo que deve ser a referência 
orientadora para a elaboração de qualquer regulamento que vise a respetiva avaliação de 
desempenho nas categorias de carreira ou no caso dos investigadores contratados ao abrigo da Lei 
57/2017, de 19 de julho, a qual consagra, após seis anos de contrato, o direito ao acesso à 
carreira.  
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Neste sentido, as vertentes de avaliação têm que estar alinhadas com o conteúdo funcional das 
categorias da carreira de investigação científica, definido no Artigo 5º do ECIC. O processo de 
avaliação deve, sempre que possível, ter por base o trabalho desenvolvido pelo investigador 
durante um triénio, como previsto no Artigo 41º do ECIC. Adicionalmente, os critérios que 
definem a não renovação do contrato de investigador contratado ao abrigo de contratos 
programa com a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT. IP) devem também ter a concordância 
expressa desta.   
 
O presente Projeto de Regulamento apresenta ainda diversas deficiências que importa corrigir, 
sob pena de reconhecimento futuro, em sede de impugnação judicial, da ilegalidade das normas 
regulamentares, com caracter acessório e instrumental no âmbito da impugnação de atos 
administrativos de avaliação ou até mesmo, no âmbito da impugnação de normas regulamentares 
administrativas, por força da legitimidade e competências atribuídas aos magistrados do 
Ministério Publico para a referida impugnação com vista à obtenção da declaração de ilegalidade 
das normas com força obrigatória geral. 
 
A proposta de regulamento está aparentemente elaborada no falso pressuposto de que a 
avaliação dos investigadores, designadamente de carreira (considerando as referências aos 
investigadores vinculados por contratos por tempo indeterminado), permite a determinação por 
regulamento de aspetos estruturantes da avaliação bem como dos respetivos efeitos.   
 
Por outro lado, pode alcançar-se da proposta um tratamento injustificadamente discriminatório 
relativamente às condições da avaliação dos investigadores contratados e dos investigadores de 
carreira. Relativamente aos primeiros, estabelece-se uma espécie de dupla avaliação de que 
resulta o esvaziamento da avaliação substancial sob a égide de uma exigência de alegadas 
condições mínimas para avaliação formal que, no fim de contas, consubstanciam em si mesmas a 
própria avaliação e à qual apenas é atribuída relevância “formal” caso o avaliado tenha obtido a 
classificação de excelente. 
 
Com efeito, exigir que o avaliado tenha a classificação de excelente, como condição mínima, para 
que possa ser avaliado para determinado efeito, in casu para a renovação do contrato de trabalho 
a termo, é absurdo. Não só porque obriga ao ato de avaliar para determinar se se verifica a 
condição necessária à avaliação, mas também porque reduz a escala de avaliação a uma única 
posição, a de excelente, visto que todas as demais alegadamente precludem o direito a ser 
avaliado. Acresce que a segunda pretensa avaliação, não tem qualquer utilidade uma vez que não 
deverá determinar uma alteração da menção que constituiu o seu pressuposto. 
 
Reiteramos que o referido exercício de regulamentação é, em nossa opinião, manifestamente 
ilegal porquanto contrário às normas do Decreto-lei nº57/2016 de 29 de Agosto, alterado pela Lei 
nº57/2017 de 19 de Julho, bem como aos princípios da avaliação do desempenho e aos princípios 
gerais da atividade administrativa, em particular ao princípio da igualdade e ao princípio da justiça 
e da proporcionalidade, ambos previstos no Código do Procedimento Administrativo.  
 
Afigura-se-nos face ao exposto que a proposta – para além das apontadas ilegalidades – padece 
de confusão entre o que é avaliação e os seus efeitos, os quais – esses sim – podem ser 
naturalmente distintos para os investigadores contratados e para os investigadores de carreira. 
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II – Propostas de Alteração Específicas 
 

Artigo 1º - Âmbito de aplicação 
(Alterar) O presente regulamento é aplicável a todos os investigadores doutorados contratados pela 
Universidade de Évora (...) 
 

Justificação: 
O âmbito de aplicação deve estar de acordo com o título do regulamento e com a legislação 
invocada, sob pena da abrangência poder ser mal interpretada. 
 
 

Artigo 2º - Princípios gerais 
1. 

a) (Alterar) Universalidade, visando a aplicação da avaliação de desempenho a todos os 
investigadores doutorados contratados de todas as áreas cientificas da UÉ (….) 
e) (Alterar) Coerência, garantindo que os critérios usados obedecem aos mesmos princípios nas 
diversas áreas científicas e que se articulam, na medida do possível, com os critérios de avaliação 
de desempenho dos docentes. 
 
2. (alterar para) A avaliação de desempenho constante do presente regulamento subordina-se ainda às 
disposições aplicáveis do Decreto-Lei nº57/2016 de 29 de agosto, alterado pela Lei nº57/2017 de 
19 de julho. 

 
Justificação: 
a) A circunstância do artigo 1º definir o âmbito de aplicação do regulamento torna desnecessária a 
submissão do princípio da universalidade à exigência de verificação dos pressupostos de aplicação 
do regulamento.  
e) A coerência deve verificar-se também na articulação entre as diferentes carreiras, não se 
podendo recair numa situação que possa ser classificada como absurda por imposição de critérios 
que demonstram desarticulação institucional. 
2. A referência “aos princípios” constantes dos artigos 8º e 9º do Decreto-lei nº57/2016 no nº2 do 
artigo 2º é incorreta uma vez que as invocadas normas jurídicas não estabelecem princípios, mas 
deveres/obrigações do investigador doutorado contratado ao abrigo daquele regime e da entidade 
contratante.   
 

Artigo 3º - periocidade 
1. (Alterar) A avaliação tem um caráter regular, e realizar-se-á, obrigatoriamente, de três 

em três anos.  
2. (inserir) A classificação anual de cada um dos anos avaliados é aquela que resulta das 

atividades desenvolvidas durante o ciclo de avaliação, de tal forma que o resultado da 
avaliação atribuída após a conclusão de cada triénio será considerado, para todos os 
efeitos, como resultado da avaliação anual em cada um dos anos civis que integra esse 
triénio.  

3.  (anterior 2, eliminar a expressão rasurada e incluir o texto da alínea b) Para efeitos de 
renovação contratual e cumprindo o estipulado no Decreto-Lei 57/2016, de 29 de agosto 
alterado pela Lei 57/2017, de 19 de julho, na sua redação atual, os investigadores com 
contrato a termo certo são avaliados no final de 30 meses do contrato, devendo todo o 
processo estar finalizado nos 30 dias seguintes, mediante avaliação do relatório de 
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atividades dos 30 meses anteriores e do plano de investigação para os 3 anos 
subsequentes. 

a) (Eliminar) 
b) (Eliminar por incluído no ponto 3) 

4. (anterior 3, alterar para) No caso em que o investigador, por qualquer motivo, 
designadamente doença, parentalidade e outros casos devidamente previstos na 
legislação como impeditivos ao exercício das suas funções durante um dos dois primeiros 
anos de avaliação, o contrato será automaticamente renovado por mais um ano. Esta 
situação não pode ser repetida. 

 
 

Justificação:  
1- O nº 1 do Artigo 41º do ECIC prevê que o processo de avaliação de desempenho tenha por 
base um triénio. Também é a prática corrente na avaliação de renovação de triénio nas Bolsas 
de Pós-Doutoramento. A razão é uma questão de bom senso, dado que o trabalho científico 
classificável como excelente dificilmente pode ser apresentado no decorrer apenas de um ano 
civil. Em muitas áreas é preciso bastante mais tempo para que haja produção científica e 
resultados compatíveis com o que é exigido. Assim que é fundamental que o tempo da 
avaliação esteja pragmaticamente de acordo com o tempo da produção científica. 
2 – Ao colocar a avaliação harmonizada com os estatutos de carreira e com o desenvolvimento 
do trabalho científico é necessário incluir uma referência sobre a aplicação anual, tal como 
acontece nos regulamentos de avaliação de desempenho dos docentes. 
3 – É importante poder contabilizar o máximo período de tempo, dado que a produção 
científica, nomeadamente a publicação de artigos científicos, pode sofrer atrasos que são 
independentes da produção do investigador (atraso na publicação de um artigo, adiamento 
para número posterior temático, tempo necessário ao desenvolvimento do estudo ou da 
experiência em laboratório, etc). Por isso sugerimos que em vez de dois anos se contabilize o 
resultado de 30 meses. 
4 – Existem mais casos de impedimento do exercício das funções previstos na legislação em 
vigor, pelo que é conveniente demonstrar esse âmbito de forma correta, incluindo as questões 
de parentalidade. 
 

 
Artigo 4º - Resultados da Avaliação 

  
 

3. (alterar) A classificação dos 30 meses iniciais, que releva para a 1ª renovação do contrato 
dos Investigadores com contrato a termo certo, é expressa numa escala numérica de zero 
a cem, e é o resultado da média ponderada, arredondada a unidade, das classificações 
obtidas para o período de 30 meses nas diferentes vertentes de avaliação descritas no 
artigo 5.º. 
 

Justificação:  
3 – É necessário harmonizar a avaliação para a totalidade do período de 30 meses e não uma 
avaliação de base anual, tal como justificações que apresentamos no artigo 3.º. 
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Artigo 5º - Vertentes da avaliação 
 
1. 
c) (Alterar) Gestão, incluindo gestão de projetos, formação/coordenação de equipas de 
investigação e as atividades resultantes do exercícios das funções para que tenham sido 
eleitos/nomeados na universidade e na unidade de investigação; 
d) (Inserir) Supervisão/cossupervisão de estudantes, designadamente de dissertações de 
licenciatura, de pós-graduação, de mestrado e de doutoramento; 
 

 
 

4. Os Critérios Mínimos exigidos para investigadores doutorados com contratos a termo certo no 
final de 30 meses de contrato são: 
 
a) (Alterar) o investigador necessita de possuir na avaliação nos primeiros 30 meses 

correspondentes ao período do contrato, pontuação correspondente a Adequado, com base 
no referido nos artigos 6º a 8º do presente regulamento; 

b) (Alterar) estar inserido num centro de investigação da Universidade de Évora como membro 
integrado, ou cumprir com critérios da FCT para tal; 
Justificação: A FCT não têm atualmente critérios mínimos para que um Investigador 
Doutorado possa pertencer a uma unidade de investigação por si financiada; 

c) (Alterar) apresentar relatório de atividades desenvolvidas e plano de investigação para os 3 
anos subsequentes com elementos quantificáveis. 

5. (Eliminar) 
6. Os Critérios Mínimos exigidos para investigadores com contrato por tempo indeterminado são 
estar inserido num centro de investigação da Universidade de Évora como membro integrado, ou 
cumprir com critérios da FCT para tal. 
8. Os elementos de avaliação são definidos por despacho do Reitor e compõem anexo ao 
presente Regulamento, ouvidos os órgãos competentes , e após os processos de Audiência dos 
Interessados e Audição Sindical. 
 
Justificação:  
1. c) e d) As atividades de gestão nos órgãos das instituições e a orientação científica supervisão 

de dissertações de estudantes de licenciatura, mestrado e doutoramento fazem parte do 
conteúdo funcional das categorias da carreira de investigação científica. 

4. a) De acordo com a legislação em vigor e por forma a garantir a igualdade de tratamento, não 
faz sentido renovar os contratos apenas aos Investigadores que obtiveram a classificação de 
Excelente, pois a universidade não está aplicar este critério aos investigadores e docentes de 
carreira, tal entra até em contradição com o disposto no número 6 do mesmo artigo 
relativamente aos docentes com contrato por tempo indeterminado, violando os princípios de 
justiça, igualdade, equidade e proporcionalidade. 
4. b) Ou é redundante indicar que o investigador tem de estar inserido num centro de investigação 
como membro integrado, ou deve-se clarificar que o objetivo é que cumpra com os critérios da 
FCT para tal. 

4. c) Não pode ser exigido a um Investigador Auxiliar de nível inicial, normalmente com uma 
posição subordinada/dependência em relação ao responsável pelo centro de investigação e/ou do 
líder do grupo de investigação, para poder financiamento para a sua investigação, mais ainda 
quando o financiamento de diversos contratos é assegurado legalmente pela FCT. De facto, o ECIC 
não inclui explicitamente nem implicitamente este aspeto no conteúdo funcional da categoria de 
Investigador Auxiliar. Mais ainda, mesmo os Investigadores que lideram grandes grupos de 
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investigação não conseguem, normalmente, obter financiamento para novos projetos com o ritmo 
exigido na presente redação desta proposta de regulamento. 
5. Não faz sentido estabelecer critérios mínimos e depois indicar que são apenas os necessários 
para se poder submeter uma avaliação, quando a avaliação depende apenas do exercício de 
funções e da apresentação do relatório de atividades e plano de trabalhos. 
6. Conforme indicado em 4 b), ou é redundante indicar que o investigador tem de estar inserido 
num centro de investigação como membro integrado, ou deve-se clarificar que o objetivo é que 
cumpra com os critérios da FCT para tal. 
8. Os elementos de avaliação têm de ser parte integrante do Regulamento, sendo que não é 
compatível que os mesmos têm de estar sujeitos aos processos de auscultação dos órgãos 
competentes (o que não se confunde com “órgãos pertinentes”), bem como à necessária 
Audiência dos Interessados e Audição Sindical. 

 
 

 
Artigo 6º - Produção científica, tecnológica, cultural e artística 

 
b) (Alterar) atividades desenvolvidas na persecução da sustentabilidade financeira da 
investigação desenvolvida por si e pelo grupo de investigação ao qual pertence, incluindo o 
número de candidaturas apresentadas para obter financiamento competitivo enquanto 
investigador responsável e elemento de equipa de investigação e o número de projetos 
financiados como investigador responsável e como elemento da equipa de investigação; 
 
c ) (Alterar) reconhecimento pela comunidade científica, artística e cultural (apresentação de 
trabalhos em eventos nacionais e internacionais de natureza científica, artística e cultural), bem 
como atividades de extensão e comunicação, incluindo a interação com o meio. 
 
Justificação:  
b) Alteração de acordo com os prossupostos apresentados, previamente, na alínea c) do número 4 
do artigo 5.º. 
c) Não incluir os eventos nacionais é menorizar a ciência em Portugal, sendo que falha também as 
atividades de natureza científica, artística e cultural, bem como de extensão, incluindo a interação 
com o meio. 
 
 

Artigo 7º - Divulgação científica e valorização económica e social do conhecimento 
 

c) (Alterar) prestações de serviços à comunidade, incluindo os baseados em inovação tecnológica 
e em intervenção cultural e artística; e 
d) (Eliminar); 
 
Justificação:  
c) As alterações propostas procuram dar mais abrangência às atividades de divulgação científica e 
valorização económica e social do conhecimento. 
d) Todos os critérios de avaliação têm de ser conhecidos à partida e ser parte integrante do 
Regulamento de Avaliação de Desempenho. 
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Artigo 9.º (Validação dos Resultados) 

  
1. (Alterar) A avaliação final é expressa em menções qualitativas, em função das 

classificações finais quantitativas obtidas no cômputo do triénio a partir dos parâmetros 
estabelecidos nos artigos 6.º a 8.º, nos seguintes termos: 
  

a)      Excelente, menção máxima, correspondente a uma atribuição de nove pontos no 
final do triénio (três pontos por ano); 
b)      Bom, corresponde a uma atribuição de seis pontos no final do triénio (dois pontos 
por ano); 
c)      Adequado, corresponde a uma atribuição de três pontos no final do triénio (um 
ponto por ano); 
d)     Inadequado. 

  
Justificação: Adaptação para a avaliação por triénio, em harmonia com os estatutos de carreira e a 
prática de avaliação das Bolsas de Pós-Doutoramento. 
  

Artigo 10.º (Efeitos da Avaliação) 

  
1- (Alterar e Eliminar) A avaliação dos investigadores com contrato a termo certo é 

obrigatoriamente considerada para efeitos de renovação dos contratos, nos termos da 
legislação em vigor e do presente regulamento. até ao limite legal aplicável e os 
parâmetros mínimos definidos no artigo 5.º são eliminatórios. 

2- (Eliminar e Alterar) Para efeitos de renovação contratual deve o investigador com contrato 
a termo certo para além de ter atingido os mínimos referidos no artigo 5º ter avaliação 
positiva no relatório de atividades aos 30 meses e uma classificação mínima de Bom no 
plano de investigação para os anos subsequentes. 

3- (Alterar) É obrigatória a alteração do posicionamento remuneratório dos investigadores 
doutorados que não se encontrem na posição remuneratória mais elevada da sua 
categoria e que tenham, pelo menos, um total acumulado de dez pontos na posição 
remuneratória em que se encontram. 

4- Em caso de avaliação do desempenho negativa durante o período de seis anos, é 
aplicável o regime geral fixado na lei para o efeito. 

Justificação: 
1, 2 e 4 – Harmonização com a legislação em vigor, incluindo Lei Geral de Trabalho em Funções 
Públicas (número 1 do artigo 232.º da Lei n.º 35/2014), estatutos de carreira e Estatuto do Bolseiro 
de Investigação. 
3 – Harmonização com a legislação em vigor, incluindo Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas 
(incluindo número 7 do artigo 156.º da Lei n.º 35/2014) e estatutos de carreira. 
  
 

Artigo 13º - Avaliadores 
 
2. (Alterar) Quando não seja possível, ou sendo possível não se revele conveniente por 
incompatibilidade explícita ou outra, que a avaliação seja feita por investigadores e/ou 
professores da área a que pertence o avaliado, designados indicados pelo Conselho Científico do 
IIFA ou Conselho Científico da Unidade orgânica a que pertence o investigador doutorado. 
 
Justificação: Os Investigadores e professores de categoria superior são ambos competentes para 
avaliar os investigadores doutorados.  
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Artigo 16º - Fases 

 
2. (Alterar) As avaliações dizem respeito ao triénio, e correspondem a três anos civis.  
 
Justificação: Harmonização com a periodicidade trianual prevista nos estatutos de carreira, como referido 
anteriormente. 
 

 
 

Com os melhores cumprimentos 
 
 
 

A Direção 
 
 

 
 
 

Professor Doutor Gonçalo Leite Velho 
Presidente da Direção 

 


