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Exmo. Senhor 

Professor Doutor Mário Caldeira 

Presidente do ISEG da Universidade de Lisboa 

 

 

 
N/Refª:DirAV/0269/16    23-03-2016 

 

 

 

Assunto: Posição do SNESup sobre a Proposta de Regulamento de Avaliação do 

Desempenho dos Docentes do ISEG da Universidade de Lisboa. Pedido de 

reunião. 

 

 

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

investigadores), abreviadamente designado por SNESup, em resposta à V. comunicação 

com a referência 5/P/2016, datada de 2016-03-03, relativa à proposta de Regulamento 

de Avaliação do Desempenho dos Docentes do ISEG da Universidade de Lisboa, 

apresentar em seguida um conjunto de considerações e propostas. 

 

Solicitamos desde já o agendamento de uma reunião com V. Exa. com vista à 

apresentação das propostas e considerações seguintes, e outras que possam ser 

entretanto tidas como pertinentes por este Sindicato, reunião esta que permitirá dar o 

devido cumprimento ao previsto no n.º 1 do Artigo 74.º-A do Estatuto da Carreira 

Docente Universitária (ECDU) e n.º 2 do Artigo 75.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas (LGTFP). 

 

Uma nota ainda de reconhecimento para o retomar dos trabalhos conducentes a uma 

renovação do Regulamento que havia sido negociado com esta organização sindical 

assegurando a estabilidade do que foi consensualizado em 2010 e a abertura para tornar 

este um instrumento que possa concretizar a avaliação dos docentes reconhecendo a 

qualidade do seu trabalho através de uma avaliação justa e equilibrada tal como resulta 

das V. palavras e cujo sentido partilhamos. 

 

Visando precisamente melhorar o Regulamento em apreço por forma a tornar a sua 

aplicação juta e equilibrada, apresentamos em seguida um conjunto de considerações e 

propostas de alteração ao articulado do projeto de Regulamento. 

 

Todo o texto do Regulamento foi adaptado ao acordo ortográfico e bem assim 

substituídas as referências do regulamento à UTL por referencias à ULisboa em 

consequência da fusão. 

 

Foi introduzido um novo Artigo 7.º relativo aos efeitos da avaliação que corresponde ao 

disposto no ECDU sobre a matéria. 

 



Em termos substanciais as alterações constantes da proposta são aparentemente 

diminutas e parece-nos que a generalidade das alterações propostas visam uma maior 

adequação das regras da avaliação às disposições do ECDU. Estão nestas condições as 

alterações introduzidas quanto à consideração dos resultados da avaliação pedagógica 

(Artigo 9.º nº2), a eliminação no Artigo 12.º da consideração para efeitos de avaliação 

do desempenho de cargos referidos no artigo 73.º do ECDU, bem como a adequação da 

terminologia referente à vertente extensão universitária. 

 

Permitimo-nos sugerir a numeração dos parágrafos dos Artigos 3.º, 5.º e 6.º uma vez 

que neles constam disposições autónomas, cuja referência conjunta no Artigo não 

beneficia a interpretação e aplicação daqueles normativos do Regulamento. 

 

Chamamos a atenção para a necessidade de aferir da utilidade e impacto nos resultados 

da avaliação da ficção estabelecida pela alínea h) do nº 1 do Artigo 16º, cujo impacto 

efetivo não lográmos apurar, ainda que em termos qualitativos a formulação prevista 

nos pareça favorável aos docentes. 

 

O nº 3 do Artigo 18.º afigura-se-nos discutível uma vez que não descortinamos razões 

objetivas para admitir apenas “eventualmente” publicações nas quais o docente faça 

apenas deferência à unidade de investigação ou ao departamento ao qual está afeto. 

Neste ponto parece-nos inequívoco que tais publicações deveriam ser necessariamente 

aceites para efeitos de avaliação do docente. 

 

Julgando compreender os motivos, parece-nos igualmente discutível do ponto de vista 

legal a exigência da alínea a) do Artigo 28.º de que os avaliadores sejam “sempre” 

professores catedráticos, na medida em que o ECDU refere que os avaliadores apenas 

terão que ser de categoria igual ou superior à dos avaliados. Esta exigência expressa 

ainda na alínea b) do Artigo 29.º pode comprometer o direito do docente a ser avaliado 

por um avaliador da sua área científica, não fazendo sentido recorrer a um professor 

catedrático de uma área afim quando existam outros docentes de categoria inferior da 

mesma área científica com condições para serem avaliadores. 

Julgamos que seria preferível a seguinte redação para a alínea b) do Artigo 29.º 

(alteração a negrito): 

“b) não sendo possível nomear um Professor Catedrático da área científica do 

avaliado, pode ser nomeado um Professor da área científica do avaliado desde que de 

categoria igual ou superior a este, podendo ainda, quando o disposto anteriormente 

não seja possível, nomear um outro Professor Catedrático que exerça 

preferencialmente funções em área científica análoga ou afim.” 

 

No Artigo 31.º sugerimos a introdução da fase de audiência prévia (após a “Avaliação” 

e antes da “Harmonização”), reconhecendo-se igualmente no nº 5 que a audiência prévia 

constitui um direito de pronúncia sobre a proposta de resultado da avaliação, ao invés de 

caraterizar a audiência prévia como uma faculdade de pronúncia sobre o resultado da 

avaliação conforme consta da citada disposição. 

 

Conviria ainda no Artigo 31.º atender ao estabelecido na alínea g) do nº 2 do Artigo 

74.º-A do ECDU em que o processo de avaliação de desempenho dos docentes deve ser 

da responsabilidade do Conselho Científico. Podendo as operações materiais de 

avaliação ser confiadas ao Conselho Coordenador de Avaliação do Desempenho dos 
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Docentes, os resultados devem ser “aprovados”, “validados” ou “ratificados” pelo 

Conselho Científico. 

Sugerimos o aditamento de um novo n.º 4 com o seguinte teor: 

“4 (novo). As classificações finais dos docentes são remetidas pelo Conselho 

Coordenador de Avaliação do Desempenho dos Docentes ao Conselho Científico para 

ratificação.” 

 

 

 

 

Ficamos a aguardar o agendamento da reunião solicitada. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

 

A DIREÇÃO 

 

 

 
 

 

 

Professor Doutor António Vicente 

Presidente da Direção 

 
 


