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Assunto: Projecto de regulamento de avaliação de desempenho dos docentes da 

Universidade do Porto. Contributo preliminar 

 
 
 
Agradecendo o contacto ontem estabelecido por essa Reitoria, vimos, tendo em conta os 
termos da nossa comunicação com a referência Dir: NIG/0173/10, de 15 de Fevereiro de 
2010, enviar um contributo preliminar sobre o texto a que se refere a vossa 
comunicação com a referência GR.051.3775-2010, datada de 12 de Março. 
 
 
I - INTRODUÇÃO 
 
 
Desde já nos permitimos alertar que os regulamentos das unidades orgânicas, na medida 
em que integram parâmetros, métodos e critérios de avaliação, estão sujeitos a audição 
sindical. 
 
A presente versão do projecto de Regulamento da UP será objecto de sugestões: 
 
a) de carácter formal, p. ex. a necessidade de substituição no nº 1 do Artigo 2º, no nº 1 
do Artigo 7º e no Artigo 31 º do projecto de regulamento de “decreto-lei nº 205/2009, 
de 31 de Agosto” por “Estatuto da Carreira Docente Universitária”; 
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b) de carácter legal, por forma a dar satisfação aos princípios enunciados no ECDU e a 
respeitar diversas exigências técnico – jurídicas; 
 
c) de melhoria de soluções, tendo em conta a experiência já colhida em contacto com 
numerosas instituições do ensino superior. 
 
 
 
 
 
II – PROPOSTA DE ALTERAÇÕES AO ARTICULADO 
 
 

Artigo 2º 

Princípios gerais 

 
 

1. A avaliação de desempenho constante do presente regulamento subordina-

se aos princípios decorrentes do artigo 74º - A do Estatuto da Carreira 

Docente Universitária (ECDU), na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 

205/2009, de 31 de Agosto e alterada por apreciação parlamentar: 

 

a) Orientação, visando a melhoria da qualidade do desempenho dos docentes;  

 

 

b) Consideração de todas as vertentes da actividade dos docentes enunciadas 

no artigo 4.º do ECDU na medida em que elas lhes tenham, em conformidade 

com a lei e o Estatuto, estado afectos no período a que se refere a avaliação;  

 
c) Consideração da especificidade de cada área disciplinar;  

 
d)  Consideração dos processos de avaliação conducentes à obtenção pelos     
docentes de graus e títulos académicos no período em apreciação;  
 
e)  Consideração dos relatórios produzidos no período em apreciação no 
cumprimento de obrigações do estatuto da carreira e a sua avaliação;  
 
f)  Responsabilização pelo processo de avaliação do dirigente máximo da 
instituição de ensino superior;  
 
g)  Realização da avaliação pelos órgãos científicos da instituição de ensino 
superior, através dos meios considerados mais adequados, podendo recorrer à 
colaboração de peritos externos;  
 
h)  Participação dos órgãos pedagógicos da instituição de ensino superior;  
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i) Realização periódica, pelo menos de três em três anos;  

 
j)  Resultados da avaliação do desempenho expressa numa menção reportada a 
uma escala não inferior a quatro posições que claramente evidencie o mérito 
demonstrado;  
 
l)  Homologação dos resultados da avaliação do desempenho pelo dirigente 
máximo da instituição de ensino superior, assegurando um justo equilíbrio da 
distribuição desses resultados, em obediência ao princípio da diferenciação do 
desempenho;  
 
m)  Previsão da audiência prévia dos interessados;  
 
n)  Previsão da possibilidade de os interessados impugnarem judicialmente, 
nos termos gerais, o acto de homologação e a decisão sobre a reclamação; 
 
o)  Aplicação do regime de garantias de imparcialidade previsto nos artigos 
44.º a 51.º do Código do Procedimento Administrativo e consagrado no ECDU 
para concursos. 

 
 

 
2. (redacção actual) 

 
Justificação: 

 

Alteração essencialmente formal, facilita a compreensão do regime jurídico aplicável à 

avaliação de desempenho. 
 
 
 

Artigo 4º 

Periodicidade 

 

1. A avaliação é feita para períodos trienais, sem prejuízo de, a requerimento do 

interessado, designadamente com vista a apresentação a concurso ou a 

progressão remuneratória, ser feita uma avaliação extraordinária relativa ao(s) 

ano(s) civis) imediatamente anterior(es). 

2. “Na avaliação da vertente de ensino, os resultados da avaliação de cada ano 

lectivo serão integralmente considerados na avaliação do ano civil em que o 
respectivo ano lectivo se conclua.” 

3. A avaliação atribuída num determinado período pode ser revista, a 

requerimento do interessado, sempre que num dos dois períodos seguintes se tenha 



 4

verificado a aprovação em provas de doutoramento ou de agregação, ou que um 
determinado contributo, científico ou de qualquer outra natureza, produzido no 
período, venha a evidenciar nos períodos seguintes um impacto relevante, ou venha 
a ser objecto de especial reconhecimento designadamente através de atribuição  de 
prémio nacional, estrangeiro ou internacional.” 
 
 
4. (redacção actual) 
 

 

Justificação: 

Na vertente científica o reconhecimento dos contributos só excepcionalmente será 

alcançado durante o ano civil. 

 
 
 

Artigo 5º  

Regime excepcional de avaliação 

 
1. a 4. (redacção actual). 
 
5. Os docentes a desempenhar, em tempo integral, funções de gestão universitária 

na Reitoria serão avaliados com Excelente, Relevante ou Suficiente, em função do 

seu desempenho nas funções para que foram nomeados. 

 

Justificação: 

 

Alteração por razões legais, uma vez que terá sempre de haver avaliação. 

 

 

 

Artigo 8º 

Ponderação das vertentes e pontuação e valoração dos critérios 

  

 
1. a 11. (redacção actual) 

  
  
12. Deverão ser obrigatoriamente considerados como parâmetros de avaliação: 

  
a)      (redacção actual) 
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b)     Na vertente de ensino, as unidades curriculares e o número de horas 
semanais leccionadas nos limites estabelecidos pelo ECDU, os resultados dos 

inquéritos pedagógicos, devidamente validados pelos Conselhos 

Pedagógicos, ouvido o interessado. 
  

c)      e d) (redacção actual)  

  
13. A medição do desempenho nos vários parâmetros de avaliação deve ter em 

conta as responsabilidades inerentes a cada categoria, a especificidade da área 

disciplinar, os resultados obtidos, o esforço despendido no período, as 

circunstâncias em que se desenvolveu e, caso pertinente, as orientações 

previamente definidas. 
  
14. Os docentes a desempenhar, em tempo integral, cargos de gestão como o de 

Director de unidade orgânica serão avaliados com Excelente, Relevante ou 

Suficiente, com recurso a perito externo, em função do seu desempenho nas 

funções para que foram nomeados. 
  

 
Justificação: 
  
Alterações essencialmente de ordem legal, tendo em conta designadamente a 

necessidade de atender à especificidade das várias áreas disciplinares (alínea c) do nº 

2 do Artigo 74 º - A do ECDU), à intervenção do Conselho Pedagógico (alínea h), 

idem, à avaliação de todas as componentes (alínea a), ibidem), e, naturalmente, à 

diferença das responsabilidades entre as várias categorias. 
  
 

Artigo 9º 

Resultados 

 
 

1. a 3 a) b) e c) (redacção actual) 
2.  
3. d) Os docentes que solicitem a ponderação das varias vertentes  na medida 

da afectação efectiva em conformidade com a alínea b) do nº 2 do Artigo 74 

º - A do ECDU.  

 
4. A avaliação final é expressa em menções qualitativas, em função dos métodos e 
critérios referidos no número anterior, nos seguintes termos: 
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a) Excelente, correspondendo a uma classificação final de 9 pontos no triénio e 

de 3 pontos em cada ano; 

b) Relevante, correspondendo a uma classificação final de 6 pontos no triénio e 

de 2 pontos em cada ano; 

c) Suficiente, correspondendo a uma classificação final de 3 pontos no triénio e 

de 1 ponto em cada ano; 

d) Inadequado, correspondente a uma classificação final de um ponto negativo 

no triénio. 
 
Justificação: 

 

Nº 3- d)-  Alteração por razões legais 

 

Nº 4 - Esta formulação permite a progressão antes do fim do triénio, caso estejam 

reunidos os pontos necessários. 

 

Artigo 10 º 

 

Efeitos da avaliação 

 
1. (redacção actual) 

 

2. Em caso de avaliação negativa durante um período de seis anos é aplicável o 

regime geral fixado na lei para o efeito. 

 

Justificação: 
 
Deve ser, por razões de ordem legal, adoptada a redacção do nº 3 do Artigo 74 º- B do 

ECDU. 

 
 

Artigo 11º 

Alteração do posicionamento remuneratório e prémios de desempenho 

 

 

1. a 4. (Redacção actual) 
 
5. As alterações de posicionamento remuneratório decorrentes da obtenção de 

graus ou da aprovação em provas académicas ou em concursos não reduzem o 

número de pontos disponíveis para progressão remuneratória. 
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Justificação 

 

Trata-se de uma clarificação que decorre da lei, e que tem sido adoptada por outras 

instituições. 

 

 

 

Artigo 12º 

Intervenientes 

 
 
1. Intervêm no processo de avaliação de desempenho no âmbito de cada unidade 
orgânica: 
 

a) O avaliado; 
 

b) (O)s avaliador(es) 
 

c) O Director da Unidade Orgânica 
 

d) O Conselho Científico da Unidade Orgânica 

 
e) O Conselho Coordenador de Avaliação da UP. 

 
f) O Reitor 

 

2 – Podem intervir também 

 

a) O Conselho Pedagógico da Unidade Orgânica; 

 

b) A Comissão Paritária da Unidade Orgânica. 

 
 
Justificação: 

 

Trata-se de fazer cumprir o nº 2 do Artigo 74 º - A do ECDU, no que respeita  à 

aprovação dos resultados da avaliação pelo Conselho Científico (alínea g)) e à 

intervenção do Conselho Pedagógico (alínea h)). 
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Artigo 15 º 

Comissão Paritária da Unidade Orgânica 

 

1. Junto do Director de cada unidade orgânica funciona uma comissão paritária, 

com competência consultiva quanto às reclamações dos despachos de homologação 

e quanto às questões que lhe sejam colocadas pelo Director da unidade orgânica. 

 
2. (redacção actual) 
 
Justificação: 

 

Fazer aplicar a lei geral. 

 

 

 

Artigo 22 º 

Harmonização 

 

 

1. (redacção actual) 

 

2. Concluída a harmonização, o Director da Unidade Orgânica: 

 

a) comunica as avaliações a cada um dos avaliadores e avaliados 

fundamentando as alterações realizadas e, havendo alterações, renovando o 

processo de audiência prévia a que se refere o artigo 21º, com as devidas 

adaptações; 

 

b) remete as avaliações ao Conselho Cientifico para aprovação e, depois de 

aprovadas, ao Reitor ou órgão com competência delegada, para 

homologação. 

 

 

Justificação  

 

Fazer aplicar o ECDU em matéria de competência do Conselho Científico (alínea g) do 

nº 2 do Artigo 74º- A) e de audiência prévia (alínea m do mesmo número e artigo). 
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Artigo 24º 

Garantias 

 
 

1. Ao avaliado são concedidas as faculdades de impugnar o acto administrativo de 

homologação da avaliação através da reclamação e do recurso. 

 

2. (redacção actual) 
 
Justificação: 

 

Alteração formal. O direito de resposta, melhor dito de audiência prévia, não é um 

meio de impugnação do acto, que ainda não existe quando esta é desencadeada. 

 

 

 

Artigo 27 º 

Avaliações dos anos de 2004 a 2007 

 

 
1. (redacção actual, excepto c) onde “cinco dias” deve passar a ”quinze dias”). 
 
2. A avaliação dos desempenhos de 2008 e 2009 é realizada nos termos do número 

anterior. 

 

3. (redacção actual) 
 
 
Justificação: 

 

- nº 1: As exigências de documentação do pedido não se compaginam com um prazo de 

cinco dias. 

 

 

- nº 2: Deve ter-se em conta para 2008 e 2009 a impossibilidade de definir 

retroactivamente padrões de desempenho e garantir uma classificação positiva, tal 

como o legislador de 2008, confrontado com idêntica impossibilidade, previu para os 

anos de 2004 a 2007. 
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Artigo 31 º 

Delegação 

 

Suprimir 

 

Justificação: 

 

A delegação permanente por força do regulamento contradiz e esvazia outras 

disposições deste. 

 

 
 
Sem embargo de agradecermos a possibilidade que nos foi dada de participar desde esta 
fase, reiteramos o nosso entendimento expresso na nossa anterior comunicação de que 
as associações sindicais devem ser ouvidas sobre a versão para decisão final, e 
reiteramos o nosso interesse em sermos recebidos na manhã da próxima 3 ª feira, caso 
tal seja possível face à agenda de V. Exa. 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
 
 

A DIRECÇÃO 

 
 

Nuno Ivo Gonçalves, Prof. 
Vice-Presidente da Direcção 

 
 


