
 

 

Análise jurídica do projecto de regulamento de avaliação de desempenho dos 
docentes da UP 

 

 

1. Introdução 

 

I. O projecto de regulamento de avaliação desempenho dos docentes da UP 
(PRADDUP) assenta em três equívocos de base e cria um sistema que desguarnece os 
direitos dos docentes a uma avaliação imparcial e isenta, nos moldes que ela é realizada 
no ensino superior, atingindo nessa medida, de forma inaceitável, as garantias 
constitucionais dos mesmos. 

II. Começamos por analisar os equívocos (2), para depois nos centrarmos na 
avaliação, tal como ela é proposta (3) e apontaremos por fim outros aspectos que por 
força do ECDU terão de ser alterados (4). 

 

2. Os equívocos 

 

I. Da análise do PRADDUP decorre que ele consiste numa adaptação do 
SIADAP. Portanto parte-se do princípio que este regime se aplica ao ensino superior. 
Não é verdade. 

Da análise do PRADDUP decorre ainda que uma avaliação anual de excelente 
em 3 anos consecutivos dará automaticamente lugar a um reposicionamento automático 
no escalão superior. Não é verdade. 

Da análise do PRADDUP decorre que há dois tipos de avaliação, um 
quantitativo, outro qualitativo. Não é verdade. 

 

II. Passamos, de seguida, a demonstrar cada um destes aspectos (2.1, 2.2, 2.3.). 

 

2.1. O ECDU e o SIADAP 

 



I. É muito claro que o PRADDUP se filia no SIADAP. Há figuras que foram 
directamente importadas (como a comissão paritária), há disposições que reproduzem os 
preceitos do SIADAP. De forma simples: o PRADDUP é o SIADAP da UP. 

Se não vejamos. 

O art. 11.º do PRADDUP relativo aos intervenientes no processo de avaliação de 
desempenho (o avaliado, os avaliador(es), a comissão paritária da unidade orgânica, o 
director da unidade orgânica, o conselho coordenador de avaliação da UP, o Reitor) 
corresponde ao art. 55.º do SIADAP (o avaliador, o avaliado, conselho coordenador de 
avaliação, comissão paritário, dirigente máximo do serviço).  

É daqui que decorre igualmente a possibilidade de avaliador único que deve ser 
de “superior funcional dos avaliados” (art. 13.º PRADDUP) que corresponde no 
SIADAP “ao superior hierárquico imediato” (art. 56.º n.º 1 do SIADAP).  

É possivelmente daqui (mas ver, infra, 2.2.) que decorre também o período de 
um ano para a avaliação [seguramente não resulta do ECDU: o art. 74.º-A n.º 2 al. i) 
deste diploma impõe somente uma avaliação periódica com períodos máximos de 3 
anos, solução que a Universidade de Coimbra, p. ex, acolheu]. 

 

II. Contudo, embora o SIADAP (estabelecido pela Lei n.º 66-B/2007, de 28/12) 
se aplique genericamente a todos os serviços de administração directa e indirecta do 
Estado, o art. 74.º-A do ECDU dispõe que os “docentes estão sujeitos a um regime de 
avaliação de desempenho constante de regulamento a aprovar por cada instituição de 
ensino superior, ouvidas as organizações sindicais”.  

Ou seja: o art. 74.º-A do ECDU é norma especial em relação ao SIADAP, pelo 
que este não se aplica à avaliação dos docentes universitários. 

 

III. Não é difícil perceber porquê.  

Estamos a lidar com uma realidade substancialmente diversa daquela que o 
SIADAP veio regular. Não há na administração pública períodos experimentais de 5 
anos (para os Professores Auxiliares, agora o degrau inicial da carreira), findos os quais 
se tem que fazer uma avaliação de mérito para o docente passar a contrato por tempo 
indeterminado, nem a necessidade de concursos para se passar ao nível hierárquico 
superior (Professores Associados e Professores Catedráticos), sendo que num dos casos 
(Professor Catedrático) é necessário através de (exigentes) provas públicas obter o grau 
de Agregado. A avaliação tem que ser adaptada a esta realidade, de si já repleta de 
momentos avaliativos autónomos. 

Em segundo lugar, a avaliação dos docentes do superior tem que respeitar os 
comandos constitucionais destinados a salvaguardar a liberdade de ensino (art. 43.º nº 1 



da Constituição da República Portuguesa - CRP) e a autonomia científica da 
Universidade (art. 76.º n.º 2 CRP), vectores fundamentais de criação científica, 
progresso técnico e económico, bem como, não o esqueçamos, de um Estado 
democrático.  

A avaliação de docentes universitários é assim um processo delicado que não se 
compadece com a aplicação de instrumentos que, sendo gerais, não foram para ela 
pensados. 

 

2.2. A progressão automática decorridos 3 anos com excelente 

 

I. Da articulação do art. 4.º n.º 1 PRADDUP com o art. 10.º n.º 1 PRADDUP, 
parece decorrer que um docente que alcance (o que tendo em conta os diversas vertentes 
que tem que preencher, sublinhe-se já, é bastante difícil) um excelente em três anos 
consecutivos, obtendo 9 pontos, com mais um ano (portanto, 4 anos) passaria logo ao 
escalão remuneratório superior. Para isso, seriam necessárias (seria o preço a pagar) as 
avaliações anuais (formulamos aqui uma hipótese, não descartamos, pelo contrário, que 
esta solução das avaliações anuais possa ter resultado, pura e simplesmente, de uma 
aplicação do regime geral do SIADAP). 

Contudo, a realidade é mais complexa.  

Nos termos do art. 74.º-B n.º 2 do ECDU a avaliação de desempenho tem efeitos 
na alteração do posicionamento remuneratório na categoria do docente. Porém tal não 
depende unicamente do mérito do docente. Nos termos do art. 74.º-C n.º 2 do ECDU, o 
montante máximo dos encargos que em cada ano pode ser afectado à alteração do 
posicionamento remuneratório é fixado, anualmente, por despacho conjunto dos 
membros do governo responsáveis pela área das finanças, da administração pública e do 
ensino superior em percentagem da massa salarial total do pessoal docente da 
instituição.  

Num período de severas restrições orçamentais (que a curto prazo, seguramente, 
se irão tornar draconianas), em especial para o ensino superior, é claro que esse valor 
nunca será elevado. E por isso muitos docentes que preenchendo embora os critérios 
referidos não vão obter reposicionamento algum. 

Se essa foi a razão subjacente à avaliação anual, com todos os inconvenientes e 
custos em termos de tempo e esforços que esta acarreta, não pretende que seja pago um 
custo certo, por uma vantagem – muito – incerta? Não seria melhor uma avaliação, 
senão trianual pelo menos bianual, em que cada excelente correspondesse a 3 pontos, 
bastando 6 pontos para se passar ao escalão remuneratório seguinte (claro está: 
permitindo-o as restrições financeiras que são neste aspecto impostas)? 



 

2.3. A avaliação quantitativa versus a avaliação qualitativa 

 

I. Do PRADDUP decorre que há dois tipos de avaliação: quantitativa e 
qualitativa. Lapidar a este propósito é o art. 7.º n.º 3: “Para a avaliação de cada uma 
destas vertentes são tidos em consideração diversos parâmetros de avaliação, que 
poderão ser de natureza quantitativa ou qualitativa.”  

Esta formulação é altamente incorrecta pois induz á conclusão, profundamente 
errónea, que a avaliação quantitativa não é ela mesma qualitativa.  

Na verdade o que temos são duas avaliações qualitativas, sendo a segunda 
aquela a que o PRADDUP chama a avaliação qualitativa. 

Este aspecto percebe-se facilmente com a análise de uma das vertentes em 
avaliação: a de investigação.   

 

II. Nos termos da al. a) do n.º 14 do art. 7.º do PRADDUP, nesta vertente 
deverão obrigatoriamente considerados como parâmetros de avaliação, “as publicações 
e os projectos científicos, a orientação de estudantes de doutoramento, assim como a 
obtenção dos graus de doutor ou de agregado pelo avaliado.” 

Todos estes aspectos revestem uma avaliação qualitativa.  

Os graus de doutor e agregado são obtidos em provas públicas. 

A orientação de estudantes de doutoramento é um dado objectivo. 

Restam as publicações e os trabalhos científicos. Quanto a estes últimos, eles 
traduzir-se-ão quase sempre numa ou mais publicações, pelo que restam as primeiras. 

Ora, estas têm que ser realizadas em revistas ou em livros.  

Nas revistas haverá sempre um conselho editorial que seleccionará os artigos a 
publicar. Nos livros essa selecção é feita pelas editoras da especialidade. Ora pode-se 
(ou melhor: deve-se) fixar logo quais são as revistas a ter em conta assim como as 
editoras a ter igualmente em conta. Portanto: essas obras já foram avaliadas 
anteriormente pelos conselhos redactoriais das revistas ou pelas editoras.  

Acresce que, tratando-se de um Professor Auxiliar nos primeiros cinco anos da 
carreira, todas essas publicações serão depois - mais uma vez - avaliadas aquando da 
decisão de passagem, ou não, para contrato por tempo indeterminado.  



Mas, mesmo tratando-se de um professor Auxiliar em tempo indeterminado ou 
um Professor Associado, o caminho normal da carreira é a realização das provas 
públicas de agregação: com a avaliação do Curriculum, ou seja, das publicações. 

Daqui decorre que as publicações científicas dos docentes universitários já 
foram avaliadas uma vez quando da aceitação para publicação, e, em regra, sê-lo-ão 
uma segunda vez ou para a passagem para tempo indeterminado ou na agregação.  

Qual o interesse então de, sobre o mesmo objecto, as mesmas publicações, fazer 
incidir aquela que no mínimo será a segunda, e, na maior parte das vezes, uma terceira 
avaliação?  

Ainda por cima em condições muito piores do que as outras: por um único 
avaliador que pode perfeitamente, e sucederá de forma quase certa com as avaliações 
anuais, pertencer da Casa, quando o Conselho editorial das revistas e das editoras de 
referência é constituído por mais do que um especialista na área por norma exteriores à 
instituição onde o docente dá aulas. 

 

III. Tudo isto é completamente injustificado e certamente conduzirá a uma forte 
conflituosidade interna nas instituições e a uma avalancha de recursos (graciosos e 
judiciais). Com desperdício de tempo e disponibilidade que certamente seriam melhor 
canalizados para aquelas que são as actividades fulcrais dos docentes. 

 

IV. Poderia aceitar-se, e mesmo defender-se, uma outra avaliação, a pedido do 
docente, quando a actividade que está a desenvolver não esteja suficientemente 
espelhada nos critérios de antemão fixados para cada instituição (UO). Assim, p. ex., 
um projecto científico que não dará lugar a publicações no período em análise, mas que 
o fará a mais longo prazo; uma obra de maior fôlego cuja elaboração se prolongue por 
mais do que um período de avaliação.  

O esforço do docente nesse período de avaliação não pode deixar de ser 
considerado e, por isso, justifica-se que peça então uma segunda avaliação para que tal 
seja devidamente tido em conta. Nesse caso, a segunda avaliação - que nunca poderia 
ser realizada por um só avaliador, mas por um júri - seria necessária e justa. 

 

V. A limitação da segunda avaliação (a erroneamente denominada “qualitativa”) 
evitaria a burocracia e conflituosidade inerente ao modelo proposto no PRADDUP.  

Permitiria aos docentes saberem antecipadamente quais os critérios pelos quais 
se iria fazer a sua avaliação. 



Simplificaria (se é que não mesmo eliminaria mesmo a necessidade do órgão) a 
missão da Comissão paritária da UO, assim como a do Director de nomear avaliadores. 

Facilitaria a tarefa do Conselho Coordenador de avaliação da UP. 

Promoveria a confiança, que é elemento imprescindível para que haja 
investigação e progresso. 

 

3. A avaliação “qualitativa” tal como é proposta 

 

I. Já acima explicámos por que razão o termo avaliação qualitativa é erróneo, 
devendo antes falar-se de uma segunda avaliação qualitativa, que incide sobre 
elementos sobre que já recaiu uma primeira avaliação (e, muito provavelmente, irá 
recair uma segunda). 

Resta agora demonstrar que, tal como se encontra gizada no PRADDUP, a 
avaliação “qualitativa” viola direitos básicos dos avaliados no que toca à 
imparcialidade, rigor e isenção com que o seu trabalho tem necessariamente que ser 
valorado. 

 

II. Todas as provas que um docente universitário tem de prestar são avaliadas 
por um júri: no Mestrado composto por três pessoas, sendo uma, em regra, de fora da 
instituição, no Doutoramento por um mínimo de cinco, sendo duas pelo menos de fora 
da instituição (e devendo uma das arguições, pelo menos, ser realizada por um dos 
Professores de fora), na passagem a contrato a tempo indeterminado por dois relatórios, 
seguindo-se a aprovação por maioria dos membros do Conselho Científico, na 
Agregação, sendo o júri composto por cinco a nove professores, dos quais a maioria tem 
que ser externa à instituição onde as provas são prestadas (art. 10.º do Dec.-Lei n.º 
239/2007, de 10/6).  

Nos concursos para professores Associado e Professor Catedrático os júris são 
compostos por cinco a nove professores, tendo a maioria que ser externa à instituição 
onde o concurso é aberto (art. 46.º n.º 1 als. b) e c) do ECDU). 

Do exposto decorre que a avaliação dos docentes universitários é sempre 
cometida a um júri e que esse júri integra praticamente sempre Professores de fora da 
instituição (na categorias mais elevadas em maioria) onde se procede à avaliação.  

Trata-se aqui de garantir, tanto o rigor na avaliação, como a sua transparência e 
imparcialidade. 

 



III. A, assim denominada - mal, já se viu -, avaliação “qualitativa” aparece, ao 
arrepio de todas as outras avaliações, como podendo ser realizada por um único 
avaliador que pode ser, e será na esmagadora maioria dos casos, da instituição. 

Comece por se afirmar que não deixa de ser muitíssimo estranho - chocante 
mesmo - que se queiram retirar a um docente universitário as garantias de isenção e 
imparcialidade concedidas a um estudante da licenciatura, que para a realização de uma 
prova oral tem de ser examinado por um júri. 

Diga-se depois que qualquer que seja o ângulo por onde se perspective tal 
solução, ela aparece sempre, a todas as luzes, como sendo inadmissível. 

Com efeito, pode retirar-se com grande segurança das regras consagradas para a 
avaliação dos docentes universitários, o princípio do júri constituído com um número 
mínimo de três pessoas, sendo, pelo menos uma delas exterior à instituição, e, nas 
categorias mais elevadas, como os Professores Associados e os Professores 
Catedráticos, duas externas à instituição (estando assim em maioria). 

Esta exigência está ligada, e constitui uma decorrência, da garantia 
constitucional do livre ensino. Para que ele possa existir, é necessário que um docente 
não tenha que estar preocupado com A, B ou C a quem possa desagradar, ou, no reverso 
da medalha, tenha que agradar a A, B ou C, porque são estes, e só estes - ou este, na 
versão peregrina do PRADDUP - que o irão avaliar.  

Mas, para além disso, embora de uma forma acessória relativamente ao 
imperativo referido no parágrafo anterior, é também uma forma de combater a 
endogamia, exigindo-se a presença de membros de fora da instituição (em maioria nas 
categorias mais elevadas). 

 

IV. Como se afirmou (supra, 2.3.), esta avaliação qualitativa não passa de uma 
segunda avaliação qualitativa e só se deveria recorrer a ela se um docente, de forma 
justificada, a exigisse. No entanto, se se pretender - mal, na nossa perspectiva - mantê-la 
não há como evitar a regra do júri com elementos externos à instituição.  

 

V. Com efeito, e sob pena de sobre um tal projecto recair um irremissível juízo 
de inconstitucionalidade, só é possível atenuar os inconvenientes que por definição 
apresenta o exercício do poder de avaliação científica e académica – dado o seu teor 
altamente discricionário, e atentas as gravosas consequências que pode ter na vida dos 
docentes universitários – com um mínimo de garantias de transparência, imparcialidade 
e idoneidade técnica e científica nos planos da organização administrativa (constituição 
dos júris, origem e qualificação dos seus membros, etc.) e do procedimento 
administrativo (obrigatoriedade de fundamentação, de audiência do interessado, etc.).  



 

4. Outros aspectos 

 

I. Por força do art. 74.-A do ECDU é imperativa a audição das organizações 
sindicais na elaboração do regulamento. Ora como na estrutura adoptada se prevê um 
regulamento-quadro da UP seguido de regulamentos próprios para cada UO, também 
para esses regulamentos os sindicatos têm que ser ouvidos, devendo assim completar-se 
o art. 3.º n.º 1 do PRADDUP. 

 

II. A lei impõe que o Conselho Pedagógico art. 74.º n.º 2 al. h) do ECDU 
participe na avaliação. É assim necessário que no âmbito da avaliação da vertente de 
ensino se preveja a intervenção do Conselho Pedagógico, que terá que ter poderes para 
validar ou não os resultados daí decorrentes. 

 

Porto, 15 de Fevereiro de 2010 
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