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Assunto: Posição do SNESup sobre a proposta de alteração ao Regulamento Específico de Avaliação de 

Desempenho dos Docentes da Escola Superior de Média Artes e Design. 

 

 

Vem o Sindicato Nacional do Ensino Superior (associação sindical de docentes e investigadores), 

abreviadamente designado por SNESup, em resposta ao V. ofício datado de 8 de agosto de 2018 apresentar a 

sua posição sobre a proposta de alteração do nº 2 do Art. 7º do Regulamento em epígrafe. 

 

O SNESup concorda com esta proposta de alteração, que estabelece que a ponderação final das várias 

dimensões da avaliação seja estabelecida no momento do procedimento da avaliação, sendo calculada de forma 

automática a ponderação que mais favorece a pontuação final do docente, e que está de acordo com o proposto 

anteriormente por este Sindicato. 

 

Efetivamente, com o ritmo de mudança em que vivemos, estabelecer com a antecedência de 3 anos o perfil da 

atividade a desenvolver é irrealista e desadequado. 

 

Aproveitamos para reafirmar a nossa posição expressa nas comunicações, anteriores, nomeadamente quanto à 

necessidade de corrigir as graves desigualdades existentes neste regulamento pelo injustificado favorecimento 

dos docentes que desempenham funções dirigentes.  

 

Esta situação contraria não só o ECPDESP como também o regime geral da avaliação dos dirigentes dos 

serviços prevista no SIADAP.  

 

Há ainda outros aspetos relevantes a rever como sejam, a introdução de ponderações e critérios de avaliação 

diferenciados para quem está em dedicação exclusiva, tempo integral ou tempo parcial, e diferentes ponderações 

das várias atividades desenvolvidas a docentes que ocupam diferentes categorias na carreira. 

 

O início de um novo ciclo de avaliação a partir de 2019 é uma oportunidade que não deve ser desperdiçada para 

efetuar uma revisão profunda dos regulamentos de avaliação de desempenho do IPP e das suas unidades 

orgânicas. 

 

Na  esperança  de  que  os nossos contributos possam ter o acolhimento de V. Exas., apresentamos os nossos 

melhores cumprimentos, 

 

 Com os melhores cumprimentos 

 

A Direção 

 
Professor Doutor Gonçalo Leite Velho 

Presidente da Direção 
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