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Assunto: Posição do SNESup sobre o projecto de Regulamento de Avaliação de Desempenho dos docentes 
da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 
 
 

 
Vem o Sindicato Nacional do Ensino Superior (associação sindical de docentes e investigadores), 
abreviadamente designado por SNESup, apresentar a sua posição relativamente à proposta de 
Regulamento em epígrafe, as quais se consubstanciam num conjunto de propostas de alteração indicadas 
a negrito e de eliminação indicadas por rasura com linha. 
Manifestamos desde já a nossa disponibilidade para a necessária reunião de negociação, a qual permitirá 
explicitar algumas das nossas propostas. 
 

I – Propostas ao articulado 
 

Art.º 2.º 
 
2 (alteração) -  “ (…) as funções desempenhadas por cada docente avaliado, concretamente atribuídas 
com observância do estipulado no ECDU e no Regulamento de Prestação de Serviço Docente.” 
 
Justificação – Afigura-se-nos que a formulação escolhida não corresponde a uma correcta interpretação do 
que dispõe o ECDU no artigo 74º A nº2 aliena a). Com efeito, a referida disposição pretende assegurar a 
avaliação de tarefas efectivamente cometidas ao docente avaliado, com observância do que dispõe a lei e 
o Estatuto. 
 
 

Art.º 3.º 
 
4 – (alteração) “ Os docentes contratados no decurso de determinado triénio de avaliação, serão 
igualmente avaliados, pelo desempenho referente ao período remanescente do triénio em causa, excepto 
quando o correspondente período de exercício de funções seja inferior a um ano civil, caso em que serão 
avaliados apenas no período de avaliação subsequente ao da sua contratação.”   
 
Justificação – A solução consignada no texto original apenas é susceptível de ser operacionalizada sempre 
que decorra pelo menos um ano civil desde o início da contratação. 
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Art.º 23.º 
 
2- (eliminar) 
h) “(…) pelos Avaliadores (…)” 

 
Justificação – Sugere-se a eliminação do excerto indicado, uma vez que nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo, os indicados incidentes podem ser deduzidos tanto por avaliadores, como 
por avaliados visados no procedimento de avaliação pela designação de determinado avaliador.  
 

Art.º 27.º 
 

4 – (alterar) “… durante o período em avaliação….” 
 
Justificação – possível um lapso de escrita no original. 
 

Art.º 33.º 
 

1 (alterar e eliminar) - Quando o docente não se encontre posicionado na última posição remuneratória da 
sua categoria e caso não esteja em vigor legislação extraordinária que o proíba é obrigatoriamente alterado 
o seu posicionamento remuneratório para posição imediatamente superior àquela em que se encontra, 
sempre que, na avaliação de desempenho, obtenha um total acumulado de 10 pontos na posição 
remuneratória em que se encontra. 
2 a 5 (eliminar). 
2 [anterior 6] 
3 [anterior 7] (eliminar) “(…) da obtenção do titulo  de agregado ou (…). 
4 [anterior 8] (eliminar) “(…) salvo o disposto no n.º 5.” 
5 — (inserir) Após a ocorrência de alteração do posicionamento remuneratório, subtraem -se dez pontos 
ao valor acumulado e os pontos remanescentes contarão para nova contabilização de progressão.  
 
Justificação – Normalização com o disposto no n.º 7 do art.º 156.º da Lei 35/2014, permitindo a 
harmonização com a lei geral vigente, tal como já acontece com diversos os regulamentos de avaliação de 
desempenho de diversas outas instituições. 
Recorde-se que a obrigatoriedade de duas menções máximas era referida ainda na Lei 12-A/2008, sendo 
posteriormente alterada pela Lei 35/2014. A manutenção generalizada de tal princípio instituiria um 
prejuízo dos docentes do ensino superior perante todos os demais servidores públicos. 
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