
ARTIGO 74.º - A do ECDU 
ARTIGO 35 º - A do ECPDESP 

(Avaliação de desempenho) 

 

1 — Os docentes estão sujeitos a um regime de avaliação do desempenho constante de 

regulamento a aprovar por cada instituição de ensino superior, ouvidas as organizações 

sindicais. 

2 — A avaliação do desempenho constante do regulamento a que se refere o número anterior 

subordina-se aos seguintes princípios: 

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; 

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; 

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. 

 

ARTIGO 74.º - B do ECDU 
ARTIGO 35º - B do ECPDESP (no caso do ECPDESP, professores adjuntos) 

(Efeitos da avaliação do desempenho) 

 

1 — A avaliação do desempenho positiva é uma das condições que deve ser satisfeita para a: 

a) Contratação por tempo indeterminado dos professores auxiliares; 

b) Renovação dos contratos a termo certo dos docentes não integrados na carreira. 



2 — A avaliação do desempenho tem ainda efeitos na alteração de posicionamento 

remuneratório na categoria do docente, nos termos previstos no artigo seguinte. 

3 — Em caso de avaliação do desempenho negativa durante o período de seis anos, é aplicável o 

regime geral fixado na lei para o efeito. 

 

ARTIGO 74.º - C do ECDU 
ARTIGO 35º- C do ECPDESP 

(Alteração do posicionamento remuneratório) 

 

1 — A alteração do posicionamento remuneratório tem lugar nos termos regulados por cada 

instituição de ensino superior e realiza -se em função da avaliação do desempenho. 

2 — O montante máximo dos encargos financeiros que em cada ano pode ser afectado à 

alteração do posicionamento remuneratório é fixado, anualmente, por despacho conjunto 

dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da Administração Pública 

e do ensino superior, publicado no Diário da República, em percentagem da massa salarial 

total do pessoal docente da instituição. 

3 — Na elaboração dos seus orçamentos anuais, as instituições de ensino superior devem 

contemplar dotações previsionais adequadas às eventuais alterações do posicionamento 

remuneratório dos seus docentes no limite fixado nos termos do número anterior e das suas 

disponibilidades orçamentais. 

4 — O regulamento a que se refere o n.º 1 deve prever a obrigatoriedade de alteração do 

posicionamento remuneratório sempre que um docente, no processo de avaliação de 

desempenho, tenha obtido, durante um período de seis anos consecutivos, a menção 

máxima. 

 

REGIME TRANSITÓRIO 

ARTIGO 13º DL 205/200 
ARTIGO 10.º DL 207/2009 

(Processos de avaliação do desempenho) 

 

1 — O primeiro processo de avaliação do desempenho tem lugar imediatamente após a entrada 

em vigor dos regulamentos aprovados por cada instituição de ensino superior ao abrigo do 

Estatuto, na redacção dada pelo presente decreto -lei. 

2 — Os regulamentos a que se refere o número anterior são aprovados no prazo de seis meses 

após a entrada em vigor do presente decreto -lei. 

3 — A avaliação dos desempenhos ocorridos de 2004 a 2007 realiza -se, com as necessárias 

adaptações previstas nos regulamentos a que se refere o n.º 1, nos termos do artigo 113.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, produzindo efeitos quanto à eventual alteração de 

posicionamento remuneratório. 

4 — A avaliação dos desempenhos de 2008 e 2009 é realizada através de ponderação curricular, 

nos termos previstos nos regulamentos a que se refere o n.º 1. 


