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Assunto: Posição do SNESup sobre o projeto de Regulamento de Avaliação de Desempenho dos 
docentes da Universidade de Évora. 
 

 
Vem o Sindicato Nacional do Ensino Superior (associação sindical de docentes e investigadores), 
abreviadamente designado por SNESup, apresentar a sua posição relativamente à a proposta de 
Regulamento em epígrafe, as quais se consubstanciam num conjunto de considerações na 
generalidade e propostas de alteração indicadas a negrito: 
 
I – Na Generalidade 
 
Os projetos de regulamento e elementos de avaliação disponibilizados não possuem a indicação 
de quais as alterações ao regulamento e aos elementos ainda em vigor, nem quais as alterações 
em relação aos documentos disponibilizados em 2015. O regulamento é igualmente omisso na 
justificação ou explicação das alterações propostas, omissão que fere a própria legitimidade do 
regulamento por violar o disposto no disposto no art.º 99.º do Código do Processo Administrativo.  
A falta de fundamentação verifica-se na introdução de uma lógica de perfis, sendo confusa a 
forma como é apresentada. Parece importante que se possa explicar como é que para cada perfil 
se chegam a percentagens passíveis de serem transformadas em menções qualitativas. É 
também pouco percetível o modo como os docentes são integrados em cada perfil e o momento 
em que ocorre tal integração. Carece ainda de justificação a proposta de alteração de 18 pontos para 
28 pontos para o limiar da classificação de “excelente” - bem como similares alterações nos outros limiares 
e menções qualitativas. 
 
II – Propostas de Alteração 

Artigo 2º- Princípios Gerais 

1-      A avaliação de desempenho constante do presente regulamento subordina-se aos principio 
constantes do artigo 74ºA do Estatuto da Carreira Docente Universitária e do artigo 35ºA do 
Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico. 

2-   

(…)  

d) Transparência e imparcialidade, assegurando que todas as disposições e critérios utilizados 
para a avaliação devem ser claros e atempadamente conhecidos por relator e avaliado; 

(…..) 3 – Para efeitos da avaliação de desempenho deverão ser tidas em consideração as 
funções estabelecidas para cada categoria de docentes,  no artigo 5º do ECDU e nos artigos 
2ºA, 3º e 9ºA do ECDESP, na medida em que tenham sido efectivamente atribuídos nos 
termos do Regulamento da prestação do serviço dos docentes da Universidade de Évora.” 
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JUSTIFICAÇÃO – As alterações sugeridas visam conferir maior rigor jurídico ao texto do 
articulado, tomando em consideração que os artigos enumerados integram os Estatutos das 
carreiras docentes do ensino superior universitário e do ensino superior politécnico, alterados e 
aditados pelos decretos lei referenciados na proposta, cuja numeração não está reportada aos 
identificados decretos que têm articulado próprio e integram respectivamente num único artigo os 
artigos que aditaram aos estatutos. 

A proposta de alteração da alínea d) ao texto nº2 está de acordo com os princípios enumerados 
na alteração de designação de avaliador para relator enunciados na nossa justificação de 
alteração ao art.º 18º  

A proposta de alteração ao nº 3 resulta ainda da necessidade de clarificação da frase constante 
da proposta em particular da sua parte final. 

 

 

  

Artigo 4º - Regime excepcional de avaliação 

1- Nos casos em que não for realizada a avaliação curricular prevista no artigo anterior, 
independentemente do motivo que lhe der origem, o avaliado requer avaliação por ponderação 
curricular sumária, a realizar por relator ou relatores (…) 

2 – No caso de docente que constitua relação jurídica de emprego publico com a UÉ no decurso 
do triénio em avaliação, esta reportar-se-á ao período efectivo de prestação de serviço 
quando igual ou superior a dezoito meses, sendo objecto de avaliação conjunta com o 
desempenho do triénio subsequente quando o docente haja prestado serviço efectivo por 
período inferior a 18 meses no triénio em avaliação.  

4 –  A avaliação dos docentes a desempenhar funções de gestão universitária na Reitoria, de 
duração igual ou superior a dezoito meses, resultará de um processo de avaliação perante o 
plano de trabalho de funções previamente apresentado ao Reitor e ao Conselho Geral, 
competindo a este último a sua aplicação. 

5 – Eliminar texto da proposta.  

  

JUSTIFICAÇÃO – A proposta de alteração ao texto nº1 está de acordo com os princípios 
enumerados na alteração de designação de avaliador para relator enunciados na nossa 
justificação de alteração ao art.º 18º 

A proposta de alteração ao texto do nº2 visa simplificar e clarificar a solução apresentada, 
promovendo a eliminação de segmentos desnecessários e a eliminação da referencia à 
expressão “real” cujo significado é dúbio na perspectiva jurídico.  

A eliminação do texto proposto nos nº4 e nº5 consideramos necessário que nenhum docente 
tenha à partida a classificação de Relevante pelo simples facto de ter desempenhado funções de 
gestão universitária na Reitoria, matéria que se nos afigura ilegal, devendo a avaliação ser 
realizada pelo Conselho Geral, órgão que tem por competência a supervisão da Reitoria. 
 

 

  

Artigo 5º - Ponderação Curricular 

( …) 2 – O relator ou relatores são nomeados pelo órgão científico da Escola, sob proposta da 
respectiva Comissão de Avaliação Interna (CAI)….” 

3 - Para efeitos de ponderação curricular deve ser entregue documentação relevante que permita 
ao(s) relator(es)… 

 

JUSTIFICAÇÃO – A proposta de alteração ao texto nº2 e nº3 está de acordo com os princípios 
enumerados na alteração de designação de avaliador para relator enunciados na nossa 
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justificação de alteração ao art.º 18º, tal como a indicação de que a sua nomeação procede do 
órgão científico competente, tal como decorre da alínea g) do art.º 74.ºA do ECDU. 

A formulação apresentada pelo texto da UÉ evidencia contradição entre o disposto no numero 2 
do artigo 5º e a alínea a) do nº2 do artigo 20º, resultando a nossa proposta da conciliação do 
articulado. A alteração da referencia à comissão substituindo a sigla pela formulação por extenso, 
resulta do facto de ser a primeira menção à Comissão realizada no Regulamento, ditando a 
melhor técnica regulamentar que apenas após a identificação da sigla deverá a mesma ser 
utilizada. 

  

Artigo 6º - Regime de Avaliação 
 

1- O sistema de avaliação será aplicado em caso de suscitação de ponderação curricular para 
avaliações de desempenho relativas a períodos que se iniciem após o triénio 2011-2013. 

 

(…) 3- Qualquer dos elementos de avaliação referidos no …. 

4- Sempre que as modificações referidas no ponto anterior ocorrerem após o primeiro semestre 
do ciclo de avaliação, o docente avaliado pode requerer que a sua avaliação seja realizada de 
acordo com os elementos de avaliação vigentes anteriormente à alteração, devendo em 
qualquer caso observar-se na avaliação a regra mais favorável. 

  

JUSTIFICAÇÃO – Formulação constante da proposta da UÉ permite a alteração de todos os 
elementos simultaneamente. Julgamos que o que se pretendeu contemplar foi a possibilidade de 
alterar qualquer dos elementos durante o primeiro semestre de cada ciclo de avaliação e não 
todos em simultâneo. As alterações propostas ao número 4 visam clarificar a solução apresentada 
e estabelecer a necessidade de observância da regra mais favorável desonerando o docente da 
responsabilidade de optar uma solução cujo resultado (benéfico ou prejudicial) a priori poderá não 
ser óbvio.  

  

Artigo 9º - Ensino 

A vertente ensino é composta (1) atividade letiva, (2) acompanhamento, orientação de estudantes 
incluindo em sistema de tutoria, (3) (…).” 

  

JUSTIFICAÇÃO - Consideramos desadequada a inclusão na vertente de gestão universitária das 
tarefas relativas ao ensino tutorial (vide artigo 12º parte final da vossa proposta), que pela sua 
natureza entendemos enquadrados na vertente de ensino. 

   

Artigo 12º - Gestão Universitária 

A vertente …..(2) coordenação e participação em tarefas de gestão temporárias (…) e (3) 
coordenação e participação em comissões e grupos de trabalho por nomeação do Reitor.”  

  

  

JUSTIFICAÇÃO - Afigura-se-nos discutível que a natureza temporária da participação referido no 
ponto (2) seja caracterizador de tarefas de gestão. A eliminação do ponto (4) é justificada nos 
mesmos termos que a alteração supra proposta ao artigo 9º. 

  

Artigo 13º – Validação dos resultados 

(…) 2 – A avaliação final é  expressa em menções qualitativas, em função das pontuações finais 
obtidas a partir dos métodos….” 
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JUSTIFICAÇÃO – A alteração proposta visa a conformação da linguagem utilizada no artigo 13º. 
Salienta-se que o nº3 do artigo 13º carece de uma clarificação uma vez que remete para a 
pontuação anual referida no numero anterior que por sua vez não faz qualquer referencia a 
pontuação anual. 

  

Artigo 14 – Efeitos da avaliação 

(…) 2 – Em caso de avaliação negativa do desempenho durante (…) é aplicável o regime geral 
fixado na Lei Geral do Trabalho em Funções Publicas.” 

  

JUSTIFICAÇÃO – O Estatuto disciplinar dos trabalhadores em funções publicas foi revogado pelo 
artigo 42º da Lei nº35/2014 de 20 de junho que aprovou a Lei geral do trabalho em funções 
publicas, encontrando-se o (novo) regime disciplinar dos trabalhadores em funções publicas 
integrado na referida lei (vide artigo 11º da citada Lei). 

  

  

Artigo 16º -Intervenientes 

 1 - Intervêm no processo de avaliação de desempenho, no âmbito de cada Unidade 
Orgânica: 

 a) O avaliado; 

 b) O(s) relator(es); 

 (…) 2 – Nos casos de impedimento…..será observado …. 

         3 – A instancia de recurso do processo de avaliação …..” 

  

JUSTIFICAÇÃO – A proposta de alteração à alínea b) do texto nº1 está de acordo com os 
princípios enumerados na alteração de designação de avaliador para relator enunciados na nossa 
justificação de alteração ao art.º 18º 

A observância das regras do CPA indicadas na proposta é imperativa e incondicional não sendo a 
sua aplicação eventual mas outrossim necessária nas situações de impedimento, escusa e 
suspeição.  

Com referencia à proposta de alteração ao numero 3 cabe salientar que administrativa e 
hierarquicamente a impugnação graciosa assume a forma de recurso uma vez que a reclamação 
é uma impugnação para o autor do acto impugnado. Ora considerando que a generalidade dos 
actos do procedimento de avaliação não é praticada pelo Reitor, a formulação mais correta para a 
solução do nº3 do artigo 13º será a denominação instancia de recurso. Solução que é de resto 
coincidente com a formulação do nº3 do artigo 17º. 

  

Artigo 17º - Avaliado 

(…) 5 – A não introdução no formulário (…), dentro do prazo, quando não seja devidamente 
justificada, significa a…..” 

  

JUSTIFICAÇÃO – Existem inúmeras razões e circunstancias alheias à vontade do docente que 
podem impedi-lo de introduzir em prazo a informação exigível. Nessas circunstancias a ausência 
de culpa, em sentido jurídico, justifica que o docente não seja penalizado por algo que não 
controla e que pode inclusivamente ser da responsabilidade da instituição. 

  

Artigo 18º - Relatores 

1-      Em cada Escola os relatores são selecionados e atribuídos, nos termos dos respetivos 
regulamentos……. 

(….) 
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4- ………………….por professores externos designados pelo CCA da UÉ 

  

JUSTIFICAÇÃO – O principio subjacente à avaliação académica é a da avaliação pelos pares, 
matéria que também o legislador soube manter ao colocar a competência da realização da 
avaliação dos docentes no órgão científico. A questão da avaliação deve também salvaguardar o 
princípio da autonomia académica e científica, salvaguardada na constituição. Por esta mesma 
razão, a avaliação surge como uma autoavaliação, dentro de um princípio de governança, 
efetuada pelo próprio e garantida pelos colegas, na figura do relator (e não de um avaliador, que 
para tal não possui qualquer competência legal). 

As propostas visam adequar e clarificar o texto. Não se alcança a razão de ser para a referencia a 
professores internos que consta da proposta da UÉ, presumindo-se que a avaliação na sua 
generalidade é realizada por professores da instituição, sendo apenas necessário o recurso a 
professores de outras instituições (externos) quando tal não seja possível por razões legais ou 
praticas.  

 

Artigo º 19.º - Conselho Coordenador de Avaliação da UÉ 

 

2 – Integram o CCA da UÉ 

a) Dois elementos indicados pelo órgão científico de cada unidade orgânica. 

JUSTIFICAÇÃO – O Conselho Científico é o órgão colegial que coordena a avaliação de 
desempenho e que por esse motivo deve integrar o Conselho Coordenador de Avaliação da UÉ 
em conformidade com a alínea g) do n.2 do art.º 74A do DL 206/2009 e do art.º 35A do ECPDESP 

  

Artigo 20º - Comissão de Avaliação Interna da Escola 

1-      ….. 

Eliminar a alínea d) 

Eliminar a alínea e) 

  

JUSTIFICAÇÃO – No contexto das regras da avaliação do desempenho não se alcança qual o 
propósito, ou beneficio, da inclusão de pessoal não docente e não investigador na composição de 
um órgão que integra o processo de avaliação. Pelo contrário tendo em conta que o processo de 
avaliação está sujeito a regras que impedem designadamente que os docentes sejam avaliados 
por outros docentes de categoria inferior à sua, julgamos que, mesmo com caracter instrumental, 
não é possível, legalmente, um não docente e um estudante participarem no processo de 
avaliação.  

  

Artigo 22º -Fases 

(….) c) Notificação da proposta de avaliação ….” 

  

  

JUSTIFICAÇÃO – Para efeitos de audiência previa  o docente deverá ser notificado da proposta 
de avaliação, não bastando uma mera comunicação cujos meios de realização não oferecem as 
garantias da notificação. Por outro lado, na fase em questão não estamos ainda perante o 
resultado do avaliação (que depende de homologação pelo Reitor), mas tão só perante uma 
proposta de resultado. 

  

Artigo 24º - Autoavaliação 

1 - … e informar o relator das suas expetativas relativamente ao período de avaliação. 
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JUSTIFICAÇÃO – A proposta de alteração do texto nº1 está de acordo com os princípios 
enumerados na alteração de designação de avaliador para relator enunciados na nossa 
justificação de alteração ao art.º 18º 

 

Artigo 25º - Avaliação 

1-      No final do período  a que se reporta a avaliação, os relatores….. , devendo notificar o seu 
resultado ao avaliado. 

2-      O avaliado dispõe de …… em face da proposta de resultado da avaliação notificada nos 
termos do numero anterior. 

3-  (…), os relatores remetem o resultado da avaliação à CAI da respetiva Escola. 

  

JUSTIFICAÇÃO – Idêntica à das proposta de alteração ao artigo 22º e 24º 

 

Artigo 28º - Garantias 

……..através do direito de reclamação e recuso, bem como de impugnação judicial.” 

  

JUSTIFICAÇÃO – Os meios contenciosos constituem a mais sólida garantia do docente avaliado, 
devendo a sua previsão constar do texto referente às indicadas garantias impugnatórias. 

  

Artigo 30º - Recurso 

(…) 2- O prazo …… a contar da notificação do acto de homologação ou da decisão da 
reclamação” 

  

JUSTIFICAÇÃO – Considerando que o acto de homologação está sujeito a notificação nos 
termos do nº1 do artigo 29º da proposta da UÉ, os prazos para a impugnação devem contar-se da 
notificação conforme impõe o Código do Processo nos Tribunais Administrativos. 

 

 

Sugestões 

 

1- Sugere-se a integração da atividade de revisor ad-hoc de artigos submetidos para publicação 
nos elementos de avaliação Vertente Investigação, Criação Cultural e Artística, grupo 
Reconhecimento pela comunidade científica, cultural e artística. 

 

III – Elementos 

Tabela 2 - Vertente Investigação, Criação Cultural e Artística  

Grupos  Indicadores  Pontos 
base 

Ponderação 

Reconhecimento Revisor de artigos submetidos para publicação 0,5 itr 

 

2- Sugere-se a numeração de todas as tabelas e quadros que integram os Elementos de 
Avaliação do Desempenho dos Docentes da UÉ. 
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3- Sugere-se que a escala das menções qualitativas propostas (cf. Elementos de Avaliação de 
Desempenho dos Docentes da UÉ) seja revista de modo a integrar 5 níveis de classificação: 
“excelente”, “muito bom”, “bom”, “adequado”, “inadequado”. 

 

 Com os melhores cumprimentos 

 

A Direção 
 
 

 
 
 
 

Professor Doutor Gonçalo Leite Velho 
Presidente da Direção 


