
Pontuação

Área Pond. Subárea Critérios Pts Unidade

1 Licenciatura 4

2 Pós-Graduação 5

3 Mestrado 7

4 Doutoramento / Título Especialista (DL 206/2009) 9

5 Provas de Agregação 11

Experiência Profissional (1) 6
Atividade profissional relevante para a área cientifica 
que lecciona, em actividade fora do meio académico, 
no triénio

3 por ano completo 3 9

7 Publicaçao de artigo em congresso de investigação 
nacional 1  (2) por artigo 3 3

8 Publicação de artigo em congresso de investigação 
internacional 1,5  (2) por artigo 3 4,5

9
Publicação de artigo em revista científica de 
circulação internacional com revisão pelos pares e 
listada no ISI Web of Knowledge.

5 (2) por artigo 6 30

10

Publicação de artigos científicos noutras revistas de
circulação nacional/internacional com revisão. Autor
de capítulo em obra internacional com revisão ou
relatório científico para instituição internacional.

3,5 (2) por artigo/capítulo 6 21

11

Publicação de artigos técnicos em revista nacional de
circulação nacional sem revisão. Autor de capitulo
em obra nacional ou relatório científico para
instituição nacional

2   (2)  por artigo/capítulo 6 12

12

Publicação de artigos no âmbito de
projetos/estudos/relatórios de investigação aplicada,
através do Centro de Investigação e Desenvolvimento
da ENIDH, CID

2   (2) por publicação 6 12

13 Editor ou co-editor de obra multi-autor 2  (2)  por obra 2 4

14 Autor ou co-autor de livros editados 6   (2) por obra 1 6

15 Posters e apresentações orais em eventos científicos
ou académicos 0,5  (2) por apresentação 3 1,5

16 Membro de comissões científicas de 
congressos/seminários 0,75  (2) por participação 3 2,25

17 Pós-Doc. com programa, relatório de duração > 6 
meses (ano da conclusão). 3  (2) por programa 3 9

18 Avaliador/revisor de artigos de revista cientifica/livros
(no ano da revisão) 1  (2) por artigo 6 6

19

Membro Integrado de Unidades externas de
investigação acreditadas, com participação em
projetos de investigação envolvendo a ENIDH como
parceiro

4  (2) por unidade e por ano completo 3 12

20

Membro Colaborador de Unidades externas de
investigação acreditadas, com participação em
projetos de investigação envolvendo a ENIDH como
parceiro 

3  (2) por unidade e por ano completo 3 9

21
Membro do Centro de Investigação e
Desenvolvimento da ENIDH, com participação em
projetos de investigação

3 por participação e por ano 
completo 3 9

22
Formação (frequência de cursos/ seminários de 
atualização técnico-científica) (3)

1 por ação 3 3

23
Organização de conferências nacionais ou 
internacionais 4  (2) por conferência 3 12

24 Citações em revistas indexadas ao ISI/SCOPUS, 
excluindo as próprias 1 por cada 5 citações no triénio 6 6

25 Orientação ou Coorientação de Dissertação / Projecto
/ Estágio de Mestrado (no ano da conclusão) 4 por orientação concluída 2 8

26 Orientação ou Coorientação de Tese de
Doutoramento (no ano da conclusão) 6 por orientação concluída 1 6

27 Júri de dissertação/projecto/estágio de Mestrado
(desde que não seja Orientador ou Coorientador) 2 por participação 3 6

28 Júri de Tese de Doutoramento 4 por participação 2 8

29 Orientação de Estágios de TESP (no ano da
conclusão) 1,5 por orientação 6 9

30 Júri de avaliação em Relatório de Estágio de TESP  0,5 por participação 6 3

31
Presidente de Júri de provas académicas, de 
concursos de pessoal docente politécnico ou 
universitário/especialista

4 por participação 3 12

32
Membro de Júri de provas académicas de concursos 
de pessoal docente politécnico ou 
universitário/especialista 

2 por participação 3 6

33 Avaliador de projectos de investigação (no ano da
avaliação) 5 por projecto 2 10

34 Responsável ou investigador principal de projecto 
com financiamento interno 4 por projecto e por ano completo 2 8

35 Membro colaborador da equipa de projecto com 
financiamento interno 3 por projecto e por ano completo 2 6

36 Responsável ou investigador principal de projecto 
com financiamento  externo 6 por projecto e por ano completo 2 12

37 Membro colaborador da equipa de projecto com 
financiamento  externo 5 por projecto e por ano completo 2 10

38 Prémio, Distinção ou Patente 5 por atribuição 2 10

Sub-Total 1

39 Atividade docente no ensino superior politécnico ou 
universitário 0,5 por ano completo SL SL

40 UC´s leccionadas, no triénio  (5) 0,2 por ECTS 72 14,4

41 UC´s sob responsabilidade, no triénio  (6) 0,5 por UC 6 3

42 Serviço docente (carga horária média no triénio) 1,5 hora/semana 12 18

43
Realização de embarque extra-lotação a bordo de um 
navio, para atualização de conhecimentos, com 
duração minima de uma semana

5 por viagem completa 1 5

Elaboração de Material Didáctico 44
Elaboração de apontamentos, cadernos de
exercícios, software, Manual de práticas de
laboratório, etc, no triénio

1,5 por trabalho por ano letivo 6 9

45
Cursos, Seminários e/ou Diplomas de actualização
pedagógica ou profissional ≤ 30 h duração (no ano
da conclusão)

1 por curso 3 3

Só conta o mais 
elevado

Resultados da Actividade de Investigação

Formação académica/Profisssional (graus e provas)
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Orientação e Arbitragem (júri) de trabalhos e 
projectos de investigação;  Desenvolvimento de 
Projectos de Investigação, Prémios e Patentes

Experiência e Dedicação à Docência



46
Cursos Seminários e/ou Diplomas de actualização
pedagógica ou profissional > 30 horas duração (no
ano da conclusão)

1,5  por curso 3 4,5

47
Participação em grupos ou comissões académicas,
grupos de avaliação institucional, com apresentação
de relatórios, comissões p/ criação de cursos, etc

1,5 por comissão/ grupo 3 4,5

48
Colaboração em atividades, tendo em vista a 
melhoria dos índices de sucesso e abandono escolar. 
(7)

1 por atividade 6 6

49 Organização de visitas de estudo  (3) 1  por visita 9 9

50
Organização de viagens de treino de mar com os 
alunos, com duração mínima de 3 dias (8)

1,5 por viagem 6 9

51 Organização de seminários/ palestras/ workshops e 
outros eventos 1,5 por evento 6 9

52 Resultados da avaliação pelos alunos (média das
avaliações existentes no triénio)  0  a  12 Relação c/ 1 a 4 do form.     

(avaliação anual) 1 12

53 0,5 Sem registos de incumprimento 
por ano letivo 3 1,5

54 -0,2 por registo de incumprimento por 
ano letivo SL SL

Sub-Total 2

Cumprimento de prazos e outras obrigações 
profissionais (sumários, programas, lançamento de 
notas, assinatura de termos, assiduidade aulas e 
avaliações, etc) 

Qualidade do Desempenho Docente 
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Cursos de formação ou actualização frequentados

Participação em atividades académicas
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55 Membro do Conselho Geral 3 por ano completo 3 9

56 Coordenador de Curso 9 por curso e por ano completo 1 curso/ano 27

57 Presidente de Departamento 8 por ano completo 3 24

58 Coordenador CEFE 8 por ano completo 3 24

59 Coordenador CID 8 por ano completo 3 24

60 Provedor do Estudante 6 por ano completo 3 18

61
Membro de Comissão Coordenadora de
Conselho/Curso ou de Comissão Executiva de
Departmento/Centro

3 por ano completo 3 9

62 Membro de órgãos estatutários (CTC, CP, CCM e
CAQ) 1 por órgão e por ano completo 2 orgãos/ano 6

63 Responsável por área Disciplinar/Científica 2,5 por ano completo 3 7,5

64 Responsável por Laboratório, Oficina, Simulador etc. 1,5 por responsabilidade por ano 
completo 3 4,5

65
Presidente de júri de selecção/seriação (exº. 
mestrado, concursos especiais, Maiores 23 anos, 
internacionais, etc)

1 por participação 6 6

66
Membro de júris de seleção/seriação (exº. mestrado, 
concursos especiais, Maiores 23 anos, internacionais, 
etc)

0,75 por participação 6 4,5

67
Elaboração/correção de exames escritos ou 
entrevistas em concursos de acesso (M23, TESP, 
alunos internacionais, etc)

0,5 por concurso 10 5

68 Participação em exames de reciclagem e 
competência 0,5 por exame 10 5

69
Participação em outros júris de concurso (pessoal não 
docente, realização de obras, aquisição de 
equipamentos, etc.)

1 por participação 6 6

70

Participação em processos relevantes para Escola 
com caráter de continuidade, durante uma parte 
significativa do ano (ex.: comissões eventuais, 
comissões de creditação, da Qualidade e de 
acreditação de cursos por A3ES ou EMSA, criação de 
novas ofertas formativas, etc.)

2 por participação 6 12

71 Coordenação do Gabinete de Relaçãoes 
Internacionais 4 por ano completo 3 12

72 Colaboração no Gabinete de Relações Internacionais 2 por ano completo 3 6

73
Participação em programa de Mobilidade em ensino e 
formação (ex.: Sócrates, Erasmus) (3)

3 por participação 3 9

74 Relatores no processo de avaliação do pessoal 
docente. 1 por relatório/reclamação 4 4

75

Organização e colaboração em atividades de 
divulgação dos cursos e da Escola junto da 
comunidade externa (exposições, conferencias, 
seminarios, etc.)  (3)

2 por evento 6 12

76
Atividades extracurriculares, de carácter regular, de 
pesquisa e desenvolvimento com participação de 
alunos (3)

2,5 por atividade 3 7,5

77
Prestação de serviços ao exterior (estudos/projectos 
ou pareceres), no âmbito do CEFE ou do CID (4)

2  por atividade (conclusão no 
triénio) 6 12

78 Duração inferior a 30 horas (no ano da conclusão) 0,75 por ação 4 3

79 Duração superior a 30 horas (no ano da conclusão) 1 por acção 3 3

Sub-Total 3

Total

 (1) Apenas para docentes em regime de tempo parcial ou integral, sem exclusividade. Substitui a pontuação relativa ao item "Resultados da Actividade de Investigação"

(2) Pontuações válidas apenas quando, na identificação do autor, a referência à ENIDH é explícita (a forma e termos da afiliação serão definidos pelo CTC/CID).

(3) Atividades validadas pelo CTC

(4) Pontuações válidas apenas quando as referidas atividades forem objeto/complementadas de artigo com publicação. 

(5) As UC´s ministradas em conjunto são contabilizadas como uma única UC
(6) As UC´s sob responsabilidade, ministradas em conjunto, são contabilizadas com uma única UC
(7) Atividades de carácter regular, desenvolvidas durante o ano letivo, propostas pelo CTC e/ou CP

(8) Atividades validadas pelo CP e CCM

Outras actividades

Participação em Órgãos Colegiais e 
Responsabilidade académica 
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Leccionação de seminários e cursos de curta duração
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