
Reg Aval. Desempenho 26-02-2010 

Regulamento de avaliação de desempenho dos 

docentes da Universidade do Algarve 

Capítulo I 

Disposições gerais 

Artigo 1.º 

Âmbito de aplicação 

O presente Regulamento é aplicável a todos os docentes da Universidade do 

Algarve, independentemente do seu vínculo contratual. 

 

Artigo 2.º 

Princípios gerais 

1.— A avaliação de desempenho constante do presente Regulamento subordina-

se aos princípios constantes do artigo 74.º -A do Decreto-lei n.O 205/2009, de 

31 de Agosto e do art.º 35º -A do  Decreto-lei n.º 207/2009, de 31 de Agosto, e 

define as regras de alteração de posicionamento remuneratório referidos nos 

decretos citados. 

2 — São ainda princípios da avaliação de desempenho: 

a) Universalidade, visando a aplicação de desempenho a todos os docentes 

de todas as unidades orgânicas da Universidade do Algarve; 

b) Flexibilidade, visando uma densificação do presente Regulamento 

de acordo com as especificidades próprias de cada Escola, que deve 

fixar os parâmetros de avaliação que constituem o seu referencial; 

c) Previsibilidade, assegurando que as revisões das regras de avaliação só 

podem ocorrer ordinariamente dentro dos prazos 

previamente estabelecidos; 

d) Transparência e imparcialidade, assegurando que todas as disposições e 

critérios utilizados para avaliação devem ser claras e 

atempadamente conhecidas por avaliador e avaliado. 

e) Coerência, garantindo que os critérios usados obedecem aos mesmos 

princípios nas diversas unidades orgânicas da Universidade do Algarve. 

3— Para efeitos da avaliação de desempenho, deverão ser tidas em consideração as 

funções atribuídas a cada categoria de docentes, estipuladas nos artigos 4º a 8º do 

Decreto-lei n.º 205/2009, de 31 de Agosto e no artigo 2º-A, 3º, 8º e 9º-A do 

Decreto-lei n.º 207/2009, de 31 de Agosto e as que constem dos respectivos 

Regulamentos da prestação do serviço docente. 

 

Artigo 3.º 

Periodicidade  

1— A avaliação dos docentes é feita, em regra, de três em três anos e o respectivo 
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processo tem lugar nos meses de Janeiro a Junho. 

2— A avaliação respeita ao desempenho dos três anos civis anteriores. 

3 - A classificação anual de cada avaliado é a que resulta do ciclo de avaliação. 

4 - No desempenho docente, a avaliação corresponde ao desempenho no ano civil, 

sendo contudo os itens objecto de avaliação relacionados com o ano lectivo, 

indexados ao ano lectivo em vigor no dia um de Janeiro de cada ano. 

 

Artigo 4.º 

Transparência e confidencialidade 

1 — Sem prejuízo da publicitação de etapas previstas na lei aplicável e no presente 

regulamento, os procedimentos específicos relativos à avaliação do desempenho de 

cada docente têm carácter confidencial, devendo os respectivos instrumentos de 

avaliação ser arquivados no respectivo processo individual do docente. 

2 — Com excepção do avaliado, todos os intervenientes no processo de avaliação 

ficam sujeitos ao dever de sigilo, bem como os que, em virtude do exercício das 

suas funções, tenham conhecimento do mesmo. 

3 — O acesso à documentação relativa à avaliação de cada docente subordina-se 

ao disposto no Código do Procedimento Administrativo e à legislação relativa ao 

acesso a documentos administrativos. 

 

Capitulo II 

Da avaliação 

Artigo 5.º 

Vertentes da avaliação e respectiva ponderação 

1— A avaliação dos docentes tem por base as funções gerais dos docentes e incide 

sobre as vertentes:  

a) Investigação científica, criação cultural ou desenvolvimento 

tecnológico, adiante designada por investigação; 

b) Ensino; 

c) Extensão universitária, divulgação científica e valorização 

económica e social do conhecimento, adiante designada extensão; 

d) Gestão universitária. 

2— A desagregação de cada uma destas vertentes em diversos parâmetros de 

avaliação e a respectiva ponderação decorrem da aplicação do estipulado no 

presente Regulamento ao projecto académico individual apresentado. 

 

Artigo 6.º 

Investigação 

A vertente científica é composta, designadamente, pelos parâmetros: (1) 

reconhecimento pela comunidade científica, (2) produção e impacto científico, (3) 
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coordenação e participação em projectos científicos, de criação cultural ou de 

desenvolvimento tecnológico, (4) criação e reforço de meios laboratoriais ou outras 

infra-estruturas de investigação bem como (5) coordenação, liderança e 

dinamização da actividade científica. 

 

Artigo 7.º 

Ensino 

A vertente ensino é composta, designadamente, pelos parâmetros: (1) actividade 

lectiva, (2) acompanhamento e orientação de estudantes, (3) produção de material 

pedagógico, (4) coordenação e participação em projectos pedagógicos, (5) 

inovação e experiência profissional não académica relevante para a actividade de 

ensino.  

 

Artigo 8.º 

Extensão Universitária, Divulgação Científica e Valorização Económica e 

Social do Conhecimento 

A vertente Extensão Universitária, Divulgação Científica e Valorização Económica e 

Social do Conhecimento é composta, designadamente, pelos parâmetros: (1) 

participação/colaboração nos processos de construção normativa, incluindo normas 

técnicas, propriedade industrial, (2) prestação de serviços e consultadorias em 

nome da Universidade ou Unidade Orgânica, (3) divulgação científica e tecnológica, 

(4) serviços à comunidade científica e à sociedade e (5) acções de formação 

profissional. 

 

Artigo 9.º 

Gestão Universitária 

A vertente gestão universitária é composta, designadamente, pelos parâmetros: (1) 

cargos em órgãos da Universidade ou da Unidade Orgânica, (2) direcção e 

coordenação de cursos, (3) coordenação ou participação em comissões ou grupos 

de trabalho por nomeação. 

 

Capitulo III 

Intervenientes no processo de avaliação 

Artigo 10.º 

Intervenientes 

1—  Intervêm no processo de avaliação de desempenho: 

a) O avaliado; 

b) O(s) avaliador(es); 

c) O Conselho Coordenador de Avaliação dos Docentes da Universidade do 

Algarve; 
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d) O Reitor. 

2. A ausência ou o impedimento do(s) avaliador(es) de cada unidade orgânica não 

constitui fundamento para a falta de avaliação, competindo ao Conselho 

Coordenador de Avaliação a indicação de outro(s) avaliador(es). 

 

Artigo 11.º 

Avaliado 

1— O docente tem direito à avaliação do seu desempenho, que é considerada para 

o seu desenvolvimento profissional. 

2— O docente tem direito a que lhe sejam garantidos os meios e condições 

necessárias ao seu desempenho. 

3 - A avaliação é feita pela análise do projecto académico individual, apresentado 

de acordo com o estipulado no Regulamento da prestação de serviço docente da 

respectiva carreira. 

4— A avaliação está sujeita a audiência prévia.  

5— O avaliado pode ainda reclamar da sua avaliação perante o Reitor. 

 

Artigo 12.º 

Avaliadores 

1- Os avaliadores são nomeados pelo Director de cada unidade orgânica, mediante 

proposta do respectivo órgão científico, de acordo com as regras constantes nos 

números seguintes. 

2— Os professores auxiliares e os professores associados, assim como os docentes 

contratados além da carreira universitária, de cada área científica são avaliados 

pelos professores catedráticos que pertençam a essa área ou nela prestem serviço. 

3 - Os professores adjuntos e os professores coordenadores, assim como os 

docentes contratados além da carreira do pessoal docente do ensino superior 

politécnico, de cada área científica são avaliados pelos professores coordenadores 

principais que pertençam a essa área ou nela prestem serviço. 

4— Quando não seja possível a aplicação do estipulado nos números 2 e 3, por não 

existirem professores nas categorias referidas numa determinada área ou área afim 

ou por outro motivo que mereça despacho reitoral favorável, o Director, mediante 

proposta do órgão científico, nomeará professores associados ou professores 

coordenadores (consoante a carreira) para as funções de avaliador.  

5 - Aos professores nomeados de acordo com o número anterior aplica-se, durante 

o período da nomeação, o procedimento de avaliação abaixo referido para os 

professores catedráticos e para os professores coordenadores principais. 

6— Os professores catedráticos e os professores associados nomeados ao abrigo do 

número 4 deste artigo são avaliados por professores catedráticos nomeados pelo 

Director, mediante proposta do Conselho Científico. 



 

P
á

g
in

a
5

 

7.— Os professores coordenadores principais e os professores coordenadores 

nomeados ao abrigo do número 4 deste artigo são avaliados por professores 

coordenadores principais ou por professores coordenadores nomeados pelo 

Director, mediante proposta do Conselho Técnico-científico. 

 

Artigo 14.º 

Conselho Coordenador de Avaliação da Universidade do Algarve 

1— Na Universidade do Algarve funciona um Conselho Coordenador de Avaliação do 

Desempenho dos Docentes (CCADD), a quem compete: 

a) Emitir parecer sobre as regras que visam assegurar um justo equilíbrio da 

distribuição dos resultados da avaliação de desempenho; 

b) Validar as avaliações e classificações; 

c) Emitir parecer sobre todas as reclamações apresentadas perante o Reitor, 

no âmbito do presente Regulamento; 

d) Pronunciar-se sobre todos os assuntos que o Reitor entenda levar a este 

Conselho, relacionados com a avaliação dos docentes da Universidade do 

Algarve. 

e) Preparar o processo de avaliação, incluindo a calendarização, e divulgá-lo 

por avaliadores e avaliados. 

2— Integram o CCADD da Universidade do Algarve: 

a) O Reitor ou um vice-reitor, que preside; 

b) Um professor catedrático de cada unidade orgânica, designado pelo 

respectivo Conselho Científico; 

c) Um professor catedrático de cada unidade orgânica, designado pelo 

respectivo Conselho Pedagógico; 

d) Um professor coordenador principal de cada unidade orgânica, designado 

pelo respectivo Conselho Técnico-científico; 

e) Um professor coordenador principal de cada unidade orgânica, designado 

pelo respectivo Conselho Pedagógico; 

3 — O mandato dos membros do CCADD designados nos termos das alíneas b) a e) 

do número anterior tem a duração de dois anos. 

4 – Sempre que proceder a análise de casos concretos de avaliação de desempenho 

de docentes de cada um dos subsistemas, o CCADD da Universidade do Algarve 

funcionará em regime de comissão do ensino universitário ou em comissão do 

ensino politécnico, respectivamente. 

5. Para o funcionamento em regime de comissão será elaborado regimento a 

homologar pelo Reitor. 

 

Artigo 15.º 

Reitor 



 

P
á

g
in

a
6

 

Compete ao Reitor: 

a) Garantir a adequação dos sistemas de desempenho às realidades específicas 

de cada unidade orgânica; 

b) Controlar o processo de avaliação de desempenho, de acordo com princípios 

e regras definidos na lei e no presente Regulamento; 

c) Assegurar um justo equilíbrio da distribuição dos resultados da avaliação de 

desempenho em cada unidade orgânica;  

d) Homologar as avaliações, sem prejuízo da faculdade de delegação; 

e) Apreciar as reclamações e recursos; 

f) Homologar o regimento de funcionamento do CCADD. 

 

Capitulo IV 

Do processo  

Artigo 16.º 

Garantias 

1— Ao avaliado são concedidas as faculdades de se pronunciar em audiência prévia 

sobre a avaliação, bem como de impugnar o acto administrativo de avaliação 

através do direito de reclamação e do recurso. 

2— O avaliado tem ainda direito à impugnação judicial, nos termos gerais, do acto 

de homologação e da decisão sobre a reclamação. 

 

Artigo 17º 

Fases 

O processo de avaliação dos docentes compreende as seguintes fases: 

a) Auto-avaliação 

b) Avaliação; 

c) Audiência prévia 

d) Homologação. 

e) Notificação 

 

Artigo 18.º 

Início do processo 

O processo inicia-se com a entrega, no início de cada triénio, do projecto académico 

individual de cada docente. 

 

Artigo 19.º 

Auto-avaliação 

1— A auto-avaliação tem como objectivo envolver o avaliado no processo de 

avaliação, que pode, nesta fase, prestar toda a informação que considere relevante 

e informar o respectivo avaliador das suas expectativas relativamente ao período 
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em avaliação.  

2— A auto-avaliação é um direito do avaliado mas não constitui para o mesmo 

componente vinculativa do processo de avaliação. 

3— A auto-avaliação concretiza-se na entrega de relatório relativo à apreciação do  

desempenho em relação ao que fora estabelecido no projecto académico. 

  

Artigo 20.º 

Avaliação e classificação 

1— No final do período a que se reporta a avaliação, os avaliadores realizam a 

avaliação, considerando o cumprimento do projecto académico de cada docente, o 

respectivo relatório de auto-avaliação e outras informações constantes nas bases 

de dados da universidade que se revelem relevantes, devendo comunicar o seu 

resultado ao avaliado. 

2— Tenho tomado conhecimento do resultado da avaliação, o avaliado dispõe de 

dez dias úteis para exercer o direito de resposta, em sede de audiência de 

interessados, em face da avaliação atribuída nos termos do número anterior, 

devendo para tal fornecer os fundamentos que julgue susceptíveis de alterar a 

classificação atribuída. 

3 — Após pronúncia do avaliado, ou decorrido o prazo para o efeito estabelecido, 

cabe ao avaliador, no prazo máximo de cinco dias úteis, apreciar a proposta 

apresentada pelo avaliado, se for o caso, e formular proposta final classificação a 

submeter ao CCADD. 

4— Findo o período referido no número anterior, todo o processo é remetido ao 

CCADD para validação da classificação proposta pelo avaliador. 

5 - A classificação final do triénio, expressa numa escala numérica de 0 a 100, é o 

resultado da média ponderada, arredondada à unidade, das classificações obtidas 

em cada uma das vertentes referidas no n.º 1 do artigo 5.º, nos termos do disposto 

nos números seguintes. 

6 — Os valores das classificações obtidas em cada uma das vertentes são 

expressos numa escala numérica de 0 a 100. 

7 — Os factores de ponderação a aplicar em cada uma das vertentes têm como 

referência os objectivos estratégicos da Universidade, bem como o disposto no 

ECDU e ECDPESP, designadamente nos seus artigos 71.º e 34.º, respectivamente. 

8 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, os factores máximos de 

ponderação a aplicar em cada uma das vertentes são os seguintes: 

a) Vertente Investigação: até 60%; 

b) Vertente Ensino: até 60%; 

c) Vertente Extensão Universitária: até 30%; 

d) Vertente Gestão Universitária: até 20%. 
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9 — O CCADD definirá os pesos relativos para cada vertente a aplicar aos avaliados 

de cada um dos subsistemas de ensino. 

10 - Para os efeitos da avaliação de desempenho previstos na Lei e na 

regulamentação aplicável, só releva a classificação final do triénio, sendo que as 

classificações obtidas em cada uma das vertentes referidas no n.º 1 do artigo 5.º 

não relevam e, em particular, não são utilizáveis para seriar os docentes 

11 - A classificação final da avaliação de desempenho tem por base a pontuação 

global estabelecida nos critérios aprovados, sedo expressa em cinco classes de 

acordo com a seguinte correspondência: 

a) Excelente, pontuação igual ou superior a 90%; 

b) Muito Bom, pontuação entre 80% a 90%, exclusive; 

c) Bom, pontuação entre 60% e 80%, exclusive; 

d) Suficiente, pontuação entre 50% e 60%, exclusive; 

e) Não satisfaz, pontuação inferior a 50%. 

12 — A avaliação final é expressa em menções qualitativas, em função das 

classificações finais obtidas a partir dos métodos e critérios referidos neste 

Regulamento, nos seguintes termos: 

a) Excelente, correspondendo a uma classificação de 3 pontos por ano civil e a 

uma classificação final trienal de 9 pontos; 

b) Muito Bom, correspondendo a uma classificação de 2 pontos por ano civil e a 

uma classificação final trienal de 6 pontos; 

c) Bom, correspondendo a uma classificação de 1 ponto por ano civil e a uma 

classificação final trienal de 3 pontos; 

d) Suficiente, correspondendo a uma classificação de 0 ponto por ano civil; 

e) Não Satisfaz, correspondendo a uma classificação de 1/3 de ponto negativo 

por ano civil e a uma classificação final trienal de 1 ponto negativo.  

 

Artigo 21.º 

Validação dos Resultados 

A validação dos resultados obtidos, da competência do CCADD, decorre da 

verificação do cumprimento dos métodos e critérios de avaliação dos parâmetros 

estabelecidos neste Regulamento. 

 

Artigo 22º 

Homologação e notificação 

1— A homologação dos resultados de avaliação do desempenho é da competência 

do Reitor, assegurando um justo equilíbrio na distribuição desses resultados, em 

obediência ao princípio da diferenciação do desempenho. 

2. O Reitor deve proferir decisão no prazo de vinte dias após a recepção das 

avaliações. 
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2— Quando o Reitor não homologar as avaliações atribuídas pelos avaliadores, 

atribui nova menção qualitativa e respectiva quantificação, com a respectiva 

fundamentação, após audição do CCADD da Universidade do Algarve. 

3 — Após homologação, das avaliações deverá ser dado conhecimento aos 

avaliadores e notificar os avaliados. 

 

Artigo 23.º 

Reclamação 

1—  Após a notificação do acto de homologação da avaliação, o avaliado dispõe de 

5 dias para reclamar fundamentadamente, devendo a respectiva decisão ser 

proferida pelo Reitor no prazo de 15 dias. 

2— A decisão sobre a reclamação deve ser fundamentada, e precedida de parecer 

do CCADD da Universidade do Algarve. 

 

Artigo 24.º 

Recurso 

Os avaliados têm o direito de recurso judicial da decisão referida no número 2 do 

artigo anterior. 

 

CAPÍTULO V 

Efeitos da avaliação de desempenho 

Artigo 25.º 

Efeitos da avaliação de desempenho 

1— A avaliação dos docentes é obrigatoriamente considerada para efeitos de: 

a) Contratação por tempo indeterminado dos professores adjuntos e dos 

professores auxiliares; 

b) Renovação dos contratos a termo certo para docentes não integrados em 

carreiras; 

c) Alteração do posicionamento remuneratório;  

2— Em caso de avaliação negativa do desempenho durante o período de seis anos, 

é aplicável o regime geral fixado no Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que 

exercem funções públicas. 

3- Para efeitos do disposto dos respectivos Estatutos de Carreira, considera-se que 

um docente obteve avaliação negativa na actividade desenvolvida quando tenha 

obtido uma classificação inferior a 50%. 

 

 

Artigo 26.º 

Alteração do posicionamento remuneratório 
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1 — A alteração do posicionamento remuneratório tem lugar nos termos 

estabelecidos nos artigos 74.º-C e 35.º-C do ECDU e do ECDPESP, 

respectivamente. 

2 — Nos termos do número anterior, o montante máximo dos encargos financeiros 

que em cada ano pode ser afectado à alteração do posicionamento remuneratório 

dos docentes é fixado por despacho conjunto dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas das finanças, da Administração Pública e do ensino 

superior publicado no Diário da República, em percentagem da massa salarial total 

do pessoal docente da Instituição. 

3 — Na elaboração do orçamento anual da Universidade, devem ser contempladas 

dotações previsionais adequadas às eventuais alterações do posicionamento 

remuneratório dos seus docentes, no limite fixado nos termos do número anterior e 

das disponibilidades orçamentais da Universidade. 

4 — Tendo em consideração as verbas orçamentais referidas no número anterior, o 

Reitor fixa por despacho, para cada unidade orgânica, o montante anual máximo 

alocado aos encargos decorrentes das alterações do posicionamento remuneratório 

dos docentes da unidade. 

5 — Podem beneficiar de alteração do posicionamento remuneratório os docentes 

que não se encontrem na posição remuneratória mais elevada da sua categoria e 

que tenham, pelo menos, um total acumulado de nove pontos na posição 

remuneratória em que se encontram, nos termos dos números seguintes. 

6 — É obrigatória a alteração do posicionamento remuneratório sempre que um 

docente, no processo de avaliação do desempenho, tenha obtido, durante um 

período de seis anos consecutivos, a menção máxima. 

7 — Para efeitos do disposto no número cinco, os docentes são ordenados, por 

ordem decrescente, em função do número de pontos acumulados na posição 

remuneratória em que se encontram. 

8 — Quando, para os efeitos previstos no presente artigo, for necessário proceder a 

desempate entre docentes que tenham o mesmo número de pontos acumulados 

deve seguir-se o estipulado no Regulamento de precedência. 

9 — As alterações do posicionamento remuneratório previstas nos números 

anteriores têm em consideração o total de pontos acumulados desde a última 

alteração de posicionamento remuneratório. 

10 — Para efeitos do número anterior, tendo ocorrido alterações que resultem da 

obtenção do título de agregado ou da mudança de categoria em virtude de 

concurso, é tido em consideração o total de pontos acumulados desde a alteração 

do posicionamento remuneratório que o docente detinha antes da obtenção do 

título de agregado ou da mudança de categoria. 

11 – O Reitor, os Vice-reitores e os Directores das unidades orgânicas progridem 

obrigatoriamente de escalão remuneratório no final de cada mandato completo. No 
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caso de o mandato ter sido interrompido antes de 2/3 do período previsto, serão 

atribuídos 2 pontos por cada ano. 

12 – Para os docentes com responsabilidades de gestão na Universidade ou em 

instituição exterior, para as quais tenham sido nomeados por Despacho reitoral, e 

que, por esse facto, tenham dispensa parcial de serviço docente, o valor do factor 

de ponderação relativo à vertente de gestão universitária será igual à percentagem 

atribuída à respectiva função e, para efeitos de classificação da avaliação, será 

considerado na totalidade. Os valores dos factores de ponderação relativos às 

restantes vertentes serão definidos pelo CCADD. 

13 - Os pontos remanescentes ao valor necessário para alteração de 

posicionamento remuneratório contarão para o novo período de avaliação.  

14 — A alteração do posicionamento remuneratório, regulada no presente artigo, 

reportam-se a 1 de Janeiro do ano em que a mesma é adoptada. 

 

CAPÌTULO VI 

Regime Excepcional de Avaliação 

Artigo 27.º 

Regime excepcional de avaliação 

1. Nos casos em que não for realizada a avaliação prevista no Capítulo II, 

independentemente do motivo que lhe der origem, e desde que o avaliado tenha 

estado a desempenhar funções como docente na Universidade por período superior 

a 6 meses, o avaliado requer avaliação por ponderação curricular sumária, a 

realizar por avaliador ou avaliadores para o efeito designado(s) pelo Director, 

mediante proposta do órgão científico, nos termos do disposto no artigo seguinte. 

2 — A avaliação por ponderação curricular pode ainda ser requerida, dez dias antes 

do início do processo de avaliação, quando comprovadamente, durante o período a 

que se reporta a avaliação, o avaliado exerceu actividades que apresentem uma 

forte componente atípica em relação às vertentes de avaliação contempladas no 

capítulo II do presente regulamento. 

3 – A ausência de avaliação por um ou mais anos consecutivos, motivada por 

exercício de funções diferentes das de docente do ensino superior, reconhecida pelo 

Reitor como de elevada relevância política ou social ou de gestão de instituições 

públicas, será suprida com uma avaliação de Relevante para todos os anos com 

avaliação em falta. 

4– A ausência de avaliação por um ou mais anos consecutivos, motivada por uma 

situação de equiparação a bolseiro de longa duração, será suprida por ponderação 

curricular relativamente a todos os anos com avaliação em falta. 

5 – A ausência de avaliação por um ou mais anos consecutivos, motivada por 

doença prolongada será suprida com uma avaliação de Suficiente para todos os 

anos com avaliação em falta. 
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Artigo 28.º 

Ponderação curricular  

1— A avaliação por ponderação curricular traduz-se na avaliação sumária do 

currículo dos docentes nas vertentes de Ensino, Investigação, Extensão 

Universitária e Gestão Universitária, de acordo com os pesos e critérios fixados no 

Conselho Coordenador de Avaliação, que resultam da aplicação deste Regulamento, 

com as necessárias adaptações. 

2— Os avaliadores são nomeados pelo Director, ouvido o órgão científico da 

respectiva unidade orgânica, de acordo com as regras definidas no artigo 12º deste 

Regulamento. 

3— Para efeitos de ponderação curricular, deve ser entregue documentação 

relevante que permita ao(s) avaliador(es) nomeado(s) fundamentar a proposta de 

avaliação. 

4— A ponderação curricular é expressa através de uma valoração que respeite a 

escala de avaliação definida no artigo 24º e as regras relativas à diferenciação de 

desempenho previstas no presente Regulamento. 

 

Capítulo VII 

Disposições finais e transitórias 

Artigo 29.º 

Avaliações dos anos de 2004 a 2009 

1— O número de pontos a atribuir aos docentes pela avaliação dos desempenhos 

ocorridos de 2004 a 2007 é o de um por cada ano não avaliado, sem atribuição de 

menção qualitativa.  

2— A avaliação do desempenho de 2008 e 2009 é realizada através de ponderação 

curricular nos termos no artigo 28º e a classificação é atribuída ao abrigo do artigo 

20º deste Regulamento. 

 

Artigo 30.º 

Efeitos das Avaliações dos anos de 2004 a 2009 

1- A progressão no posicionamento remuneratório, após avaliação relativa aos anos 

2004 a 2009, produz efeitos a 1 de Janeiro de 2010, sendo condicionada 

cumulativamente, a: 

a) Obtenção de um mínimo de 10 pontos; 

b) Permanência de, no mínimo, três anos num dado escalão da 

categoria em se encontra, contados à data de 31 de Dezembro de 2009. 

2 - Os pontos que, tendo obtido uma pontuação igual ou superior a 10 pontos, mas 

não verificando o disposto na alínea b) do número anterior, transitarão de 

posicionamento remuneratório no 1º dia do ano seguinte àquele em que 
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completarem os três anos no escalão actual. 

3— No caso dos pontos obtidos pelo docente nas avaliações de 2004 a 2009 não 

produzirem alterações no posicionamento remuneratório são considerados para o 

total acumulado futuro. 

4— No caso do docente ter obtido no período de 2004 a 2009 uma alteração de 

posição remuneratória, apenas são contados para o total acumulado futuro os 

pontos correspondentes às avaliações referentes aos anos decorridos após essa 

alteração de posição remuneratória. 

 

Artigo 31.º 

Contagem de prazos 

 Todos os prazos relativos ao processo de avaliação, previstos no presente 

Regulamento são contados em dias úteis, não correndo em sábados, domingos ou 

feriados, municipais ou nacionais. 

 

Artigo 32.º 

Notificações  

Todas as notificações relativas ao processo de avaliação podem ser realizadas 

pessoalmente, por correio electrónico para o endereço oficial no domínio ualg.pt ou 

por carta registada com aviso de recepção remetida para a morada do docente. 

 

Artigo 33º 

Casos omissos e dúvidas 

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do presente Regulamento 

serão resolvidos pelo Reitor. 

 

Artigo 34.º 

Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no 

Diário da República. 


