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RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PRONÚNCIAS APRESENTADAS EM SEDE 

DE DISCUSSÃO PÚBLICA DO REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO DO 

DESEMPENHO DOCENTE DA ESEP 

O projeto de Regulamento de avaliação de desempenho docente da ESEP foi aprovado pelo 

Presidente no dia 3 de agosto último e publicado em Diário da República (aviso n.º 11761/2018 

do DR, 2.ª série, n.º 160, de 21 de agosto de 2018) para efeitos de discussão pública e audição 

sindical, pelo prazo de trinta dias úteis. 

Concluído o prazo para a apresentação de pronúncias no passado dia 2 de outubro, foram 

rececionadas no e-mail identificado para o efeito (discussaopublica@esenf.pt) 11 pronúncias. 

Até à presente data, nenhuma entidade sindical apresentou qualquer pronúncia. 

As referidas pronúncias foram individualmente analisadas pelo Presidente e Vice-presidentes, 

relativamente às matérias inerentes aos procedimento, garantias e legalidades, e pelo Conselho 

técnico-científico (CTC) relativamente aos critérios técnico-científicos aprovados para 

implementação do sistema de avaliação. 

O presente relatório, apresentando-se como um instrumento de transparência relativamente a 

este processo, não constitui qualquer parecer técnico-jurídico, e pretende reunir, de uma forma 

sumária e sucinta, as questões suscitadas pelas diferentes pronúncias, a sua análise, a respetiva 

aceitação para inclusão no Regulamento ou a fundamentação que está na base da respetiva 

recusa. 

Como método para a sua apresentação, serão expostas as pronúncias por ordem cronológica de 

entrada no e-mail discussaopublica@esenf.pt: 

 

1.ª - DOCENTE (DIA 21/09/2018, ÀS 09.43H): 

“2.13. O indicador “Conferencia ou Palestra” tem uma pontuação base de 7,5 pontos por evento 
cientifico. Só serão incluídas as conferencias ou palestras descritas no programa do evento cientifico. 
Não inclui comunicações livres nem pósteres. 
Sugestão: 
A realização de uma palestra ou conferência num evento científico nacional ou internacional, 
decorrendo p.ex. em sessões paralelas, não deveria distinguir-se (ter diferente pontuação) de uma 
conferência, em que o orador é keynote speaker. (orador principal)? 
A atribuição dos pontos (3 ou 2) apenas distingue o âmbito nacional ou internacional e não distingue 
este estatuto da conferência.” 

 

Análise: Trata-se de uma pronúncia sobre os critérios técnico-científicos, sem considerações 

jurídicas ou de legalidade, antes levanta uma questão de mérito sobre um dos critérios, 

submetida a análise do CTC. 
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2.ª - DOCENTE (DIA 23/09/2018, ÀS 11.43H) 

“Nos indicadores associados à avaliação da docência e supervisão pedagógicos: 
 a inclusão da avaliação dos estudantes (PAVAP) no ponto 1.3 deveria contemplar > de 50% dos 
estudantes que integram as UC em que o docente é avaliado em oposição ao (n) de 50 estudantes. 
Devemos ter em consideração que existem docentes que num ano letivo poderão ter menos ou pouco 
mais de 50 estudantes (ex. docentes de EC ou UC com PL) e que estes estarão sempre em desvantagem 
perante este critério. 
Relativamente ao desempenho técnico científico, e na minha leitura do mérito cientifico: 
 a quantidade não poderá sobrepor-se à qualidade, assim dado que para todos os efeitos a indexação e 
o fator de impacte (IF) das publicações são o “espelho” da qualidade da produção publicada, um livro 
ou e-book não poderão ter uma pontuação superior (nem próxima) às publicações indexadas e com IF, 
sendo que para a publicação de um livro existem outros fatores de natureza comercial que se sobrepõem 
aos outros em discussão (ex.: podemos facilmente pagar a edição de um livro). Não sendo compreensível 
na minha leitura o destaque dado a este tipo de publicação, exceto se estivéssemos a considerar livros 
publicados por editoras de prestigio e circulação internacional. 
aos artigos publicados em revista indexada, e dado o valor estratégico para a ESEP e para a investigação 
disciplinar, deveriam ser majorados artigos publicados em revistas com maior fator de impacte, assim 
sugiro a majoração à publicação de 1 ponto + IF (do ano em que se faz a avaliação) (garante um 
pontuação base sempre superior aos artigos com maior IF, de entre os publicadas em revistas 
indexadas); 
Relativamente ao ponto 2.8  e para a majoração igual de posters e comunicações orais não encontro 
fundamento que me permita perceber a proposta, sugiro que as comunicações tenham sempre o dobro 
da valorização da apresentação de posters. A nota em referência a que tenham de estar explícitos nos 
programas científicos levanta-me também sérias dúvidas operacionais, dado que atualmente em 
grandes eventos só estão nos programas as sessões de posters temáticas ou as apresentações. Pelo que 
a pesquisa do avaliador implicará aceder às plataformas e fazer pesquisas pormenorizadas. Sugiro a 
apresentação do documento comprovativo. 
Ainda relativamente aos posters e comunicações aqueles realizados em eventos internacionais deverão 
ter um ponderação superior. Ainda relativamente a este aspeto e reconhecendo a extrema dificuldade 
da análise e formulação de critérios, alerto que comunicações orais em alguns eventos nacionais (muito 
poucos) e essencialmente internacionais são mais difíceis de aceder do que a palestras e eventos 
nacionais (estou a reportar-me ao meu próprio exemplo), (ex. uma comunicação num congresso do ICN; 
Sigma Theta Tau; European Respiratory Society são mais eletivas na seleção do que uma palestra num 
congresso em território nacional); 
Relativamente ao ponto 2.10 o “termo” média deve ser explicitamente redigido (relativamente ao quê); 
Relativamente ao reconhecimento cientifico retenho o seguinte: 
Como ponderam fazer a identificação do n.º de artigos revistos, nem todas as revistas procedem à sua 
certificação automática; 
Relativamente ao ponto 2.14 deveria ser acrescido dos simpósios dado estarmos a avaliar produção 
científica, na minha leitura mais adequado ao contexto; 
Relativamente ao ponto 2.17 os prémios atribuídos por organizações internacionais (sociedades ou 
fundações) deveriam ter uma majoração superior; 
Relativamente ao item I&D; 
 Globalmente deveriam diferenciar mais os seguintes critérios por ordem crescente de diferenciação (as 
diferenças estabelecidas não espelham a natureza da seleção que está subjacente aos projetos 
financiados): 
Projetos financiados de âmbito nacional; 
Projetos financiados de âmbito internacional; 
De entre os projetos financiados sempre mais majorados aqueles em que o Investigador principal é 
docente da ESEP; 
Torna-se necessário criar critério de avaliação para os projetos de copromoção com o tecido 
empresarial, e que deve estar ao mesmo nível dos de gestão e governo na área da saúde. Fundamento 
esta equiparação no facto da escolha do parceiro empresarial pela ESEP ser um reconhecimento do 
potencial de translação da investigação produzida; 
Alerto que os projetos financiados deveriam ser sempre mais valorizados que qualquer outro tipo de 
parcerias. Os projetos financiados pressupõe sempre a avaliação por pares externos à instituição e 
cumprimento escrupuloso dos critérios de acesso, motivo pelo qual não podem sob o ponto de vista 
estratégico serem desvalorizados, mesmo em termo financeiros para a ESEP. Não fazer uma 
diferenciação majorada implica não incentivar os docentes a procurarem fontes de financiamento. Devo 
também realçar a relevância para efeitos da avaliação dos investigadores pela FCT na existência de 
projetos financiados. Este aspeto não pode ser subvalorizado pela ESEP; 
Relativamente aos projetos, mais do que a sua existência para efeitos da avaliação dos docentes, 
deveria ser majorada a sua avaliação pelas entidades externas,  execução, produção e impacte 
cientifico, financeiro e comunicacional para a ESEP; 
 Neste item também deverá proceder-se a uma maior majoração da coordenação de projetos que 
tenham uma natureza interinstitucional e dentro estes mais majorados os  financiados. Na minha leitura 
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e experiência o nível de envolvimento e exigência não pode ser comparável. Ao não ser feita esta 
diferenciação a ESEP não está a incentivar a criação e participação em redes de investigação. 
Relativamente à coordenação de linhas de investigação em unidades de investigação avaliadas e 
financiadas pela FCT realizadas por docentes da ESEP, e dada a sua relevância para efeitos estratégicos 
da ESEP, não encontro plasmada nenhum fator de majoração para este item. Este aspeto debilita os 
princípios que regem o regulamento. 
Relativamente ao item gestão organizacional: 
Concordo inteiramente com a diferenciação e majoração dos membros dos órgãos; 
Contudo na minha leitura não resulta claro o impacte deste item na avaliação global dos docentes sem 
atividades desta natureza, quer sejam pela natureza das suas funções (ex. prof. adjunto) ou pela 
ausência de solicitação dos órgãos da ESEP; 
Deverá ser introduzida uma clausula que majore a atividade do docente caso exerça funções para além 
das que lhe são atribuídas pela regulamento da carreira, mas não poderá ser prejudicado na ausência 
de oportunidades (nomeadamente aquelas que resultam de nomeação pelos órgãos).” 

 

Análise: Trata-se de uma pronúncia sobre o mérito dos critérios técnico-científicos aprovados, 

sem considerações jurídicas ou de legalidade. Submetidas a análise do CTC. 

 

3.ª - DOCENTE (DIA 01/10/2018, ÀS 14.33H): 

“- A avaliação de desempenho ser realizada com os novos critérios/indicadores em vez da grelha 
apresentada. Seria uma forma de “testar” os novos critérios/indicadores.” 

 

Análise: Mera proposta quanto às opções regulamentares a aprovar, sem considerações de 

mérito ou de legalidade. 

A opção pelas duas grelhas, amplamente justificada quer no âmbito dos esclarecimentos 

prestados nas diferentes sessões de esclarecimento, obedece à necessária diferença entre um 

sistema de avaliação por ponderação curricular (até 2017) e um sistema de avaliação do 

desempenho por metas e objetivos (2018 em diante). Os parâmetros e a forma simplificada que 

deve revestir uma ponderação / avaliação curricular que se projeta de forma retroativa, é, 

naturalmente, diferente do estabelecimento de objetivos e parâmetros de desempenho a 

vigorar para o futuro, de forma discutida, conhecida e previsível. O uso da grelha a que se chegou 

para aplicação no período até 2017, de forma retroativa, tem a ver com o facto de ser uma 

grelha que guarda muita familiaridade com a estrutura que tinha vindo a ser usada para efeitos 

de avaliação curricular no âmbito de provas e de procedimentos concursais para a carreira 

docente, pelo que se considerou ser esta o modelo mais adequado a assegurar as legítimas 

expectativas dos docentes.  

As grelhas e o sistema a aplicar para períodos futuros, tratando-se o sistema de avaliação de 

desempenho de um verdadeiro instrumento de gestão, obedece ao posicionamento estratégico 

de gestão dos recursos humanos da ESEP e das metas institucionais a atingir.  
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4.ª - DOCENTE (DIA 01/10/2018. ÀS 16.01H): 

“Aspetos menores e de redação: 
Art.º 8º, 6) (‘Exceto…de cariz ordinário’, aparentemente deveria ser uma subalínea do ponto 5); 
Art.º 8º, 6) ‘O docente…’, aqui parece iniciar-se uma alínea diferente.” 

 

Análise: As propostas de alteração da redação não correspondem ao sentido a atribuir àquelas 

normas, confirmando-se a regularidade e intencionalidade da redação original. 

 
“Aspetos substanciais: 
1. O facto de se apresentarem 2 formas de avaliação distintas, introduz uma diferenciação 
relativamente aos anos de 2004-17, comparativamente com os anos daí em diante. A(s) grelha para 
efeitos de ponderação curricular não contempla aspetos que virão a ser considerados na avaliação de 
desempenho dos anos subsequentes, que são relevantes e foram um contributo para o desenvolvimento 
da Escola; a título meramente exemplificativo: 
a. ‘Membro efetivo dos órgãos de gestão’, dependente de ‘…uma redução do serviço letivo >=25% 
(alínea X). Questão: os membros do CG, CTC e CP que cumpriram dedicadamente as suas funções até 
2017, não vão ser valorizados pelo seu contributo para a ESEP, na sua ponderação curricular? - Aqui 
está-se a referir exatamente ao mesmo, i.e., de pontos constantes nas propostas de avaliação de 
desempenho e de ponderação curricular. 
2. Art.º 13º, alínea 3). Neste ponto, até por aquilo que é a opção explícita para os anos precedentes e 
que é assumida posteriormente – consideração dos 10 pontos, parece-me não deverem ser colocados 
entraves à progressão de quem atinja 10 pontos (sem outros critérios), nomeadamente por opção 
gestionária, desde que esteja assegurada a legalidade e a disponibilidade financeira. 
3. Art.º 12º - No ponto 1 – a) refere-se à importância da avaliação para efeitos de ‘contratação…dos 
professores adjuntos’. Isso não se verifica para os professores coordenadores? 
4. Art.º 12º, 2 – Sendo a avaliação trimestral, mas relativa a cada um dos três anos individualmente, o 
que significa ter ‘«não relevante», durante o período de seis anos’? 
O avaliado pode ter essa avaliação nalgum desses anos, mas não em todos. Tem de ser em seis anos 
seguidos ou interpolados? 
5. Relevo como muito importante, para além da perspetiva meramente punitiva da consideração do 
‘não relevante’, a inclusão neste regulamento, de uma disposição que aponte para um processo de 
‘recuperação’ do avaliado, aquando da menção de uma primeira avaliação de ‘não relevante’? 
• Art.º 15º, 2). Este ponto é muito importante já que grande parte dos fatores que contribuem para uma 
excelente avaliação decorrem de fatores externos ao avaliado, daí que, nomeadamente naquilo que aos 
órgãos da instituição diga respeito, deva estar assegurada uma equitativa distribuição, por forma a dar 
corpo à garantia das condições para uma adequada avaliação do desempenho. 
• Art.º 23º, 3. Não me parece que ‘a não introdução…’ possa significar a ‘a assunção, pelo avaliado, da 
ausência de atividade…’. Se for por esquecimento, ou por opção, a sua utilização para outros efeitos 
poderia estar em causa. Este ponto é até dispensável. Ao não colocar um elemento no prazo certo, ele 
não poderá ser considerado, mesmo quando exista. 
• Anexo I 
o Relativamente aos indicadores de desempenho pedagógico, na Tabela 1 estão presentes os valores 
mínimos, mas parece existir uma incongruência relativa ao ponto 11. Avaliação por pares; na tabela a 
pontuação base são 10 pontos, mas depois (p.21) esse valor passa para 5 (não havendo), podendo até 
ser ‘0’. 

 O indicador ‘avaliação por pares’ é altamente problemático, porque não está assegurado o princípio 
da imparcialidade e justiça. Dessa forma, proponho que a sua inclusão considere a lógica e a redação 
do indicador “avaliação pedagógica dos docentes pelos estudantes”, sendo 10 a pontuação base. A 
bondade de um indicador está no seu valor intrínseco e nas circunstâncias que podem rodear a sua 
implementação. 
o Proponho uma diferenciação entre a docência de UC’s teóricas e de Ensino Clínico, sendo que esta 
deveria ser sobrevalorizada em 5 pontos.  
o Relativamente à Gestão Organizacional, há uma diferenciação entre órgãos. Ex: pertencer ao CG vale 
o dobro, comparativamente com o CP, discriminando os órgãos e introduzindo juízos de dignidade 
absoluta e relativa. Quando analisamos isoladamente o CTC, ser membro equivale a metade dos pontos 
de ser presidente (30/60); já relativamente ao CP, ser membro tem uma relação muito inferior (15/50). 
• Relativamente à tabela 4 e ao Anexo III, no que diz respeito à coordenação de UC. 
Segundo o ECPDESP é uma obrigação dos professores coordenadores, sendo por isso uma função 
‘normal’. Quando essa função é atribuída a um professor adjunto deverá ser considerada uma atividade 
extraordinária e por isso devidamente valorizada, superior a 5 e 10 pontos, respetivamente (tabela 4 e 
anexo III).”  
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Análise: 

Questão n.º 1 – Neste ponto é questionada a opção por duas grelhas a utilizar relativamente a 

dois momentos objeto de avaliação, o período que vai ser regularizado por via de ponderação 

curricular até 2017 e o período avaliativo de 2018 em diante. Questão que encontra resposta na 

análise da 3.ª pronúncia. 

Questão da alínea a) do n.º 1 - Trata-se de uma pronúncia sobre o mérito dos critérios técnico-

científicos aprovados, sem considerações jurídicas ou de legalidade, submetida a análise do CTC. 

Questão n.º 2 - É a lei, mormente o Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior 

Politécnico (ECPDESP), no seu artigo 35.º-C, que estabelece qual o critério para efeitos de 

progressão remuneratória obrigatória na carreira docente, não tendo a ESEP legitimidade para 

criar qualquer outro critério de progressão obrigatória. A aprovação de outros critérios que 

permitam a progressão remuneratória dos docentes ficará sempre enquadrada por uma opção 

gestionária. 

Questão n.º 3 - Esta exigência decorre na Lei, conforme prescreve a alínea a) do n.º 1 do artigo 

35.º-B do ECPDESP, não foi um normativo criado regulamentarmente. 

Questão n.º 4 - Considerando que a avaliação se realiza de forma trienal (vide artigo 8.º do 

projeto de Regulamento) a avaliação obtida para aquele período aplica-se relativamente aos 

três anos civis, isto é, se o/a docente obtiver a menção de não relevante como resultado da 

avaliação, significa que ele tem três anos de menção não relevante. Nos termos do n.º 3 do 

artigo 35.º-B do ECPDESP, seis anos de menções negativas de desempenho dão origem a um 

processo de averiguações nos termos do artigo 232.º da Lei geral do trabalho em funções 

públicas (por remissão do n.º 3 do artigo 35.º-B do ECPDESP), com todas as consequências que 

lhe são inerentes nos termos daquele normativo. 

Questão n.º 5 - A possibilidade de recuperação encontra-se devidamente salvaguardada pela 

prerrogativa de o/a docente que tenha tido no último período avaliativo um “não relevante” 

poder solicitar uma avaliação em período extraordinário no ano imediatamente seguinte, 

conforme previsto na alínea c) do n.º 6 do artigo 8.º do projeto de Regulamento. 

Primeiro ponto - Meramente opinativo, sem qualquer questão a reivindicar. 

Segundo ponto - O que se pretende com a redação da salvaguarda transcrita é, meramente, 

para efeito de alertar os avaliados de que nenhuma informação será oficiosamente 

suprida/inserida pelos avaliadores. Evidentemente, qualquer norma constante do regulamento 

em causa diz apenas respeito ao processo de avaliação do desempenho, pelo que “a assunção 

(…) de ausência de atividade” aplica-se para mero efeito de preenchimento da grelha e para os 

dados a considerar na avaliação, não extrapolando para qualquer outro âmbito. 

Terceiro e quarto pontos -Trata-se de uma pronúncia sobre o mérito dos critérios técnico-

científicos aprovados, sem considerações jurídicas ou de legalidade, submetida a análise do CTC. 
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5.ª - DOCENTE (DIA 01/10/2018, ÀS 20.35H): 

“Venho solicitar que a Grelha de Avaliação do desempenho da categoria de Professor Coordenador 
(2004-2017) seja elaborada nos mesmos termos dos que se encontram previstos para a Grelha de 
Avaliação de Desempenho estabelecida para o ano de 2019 e seguintes, na medida em que a mesma 
mitiga o tratamento diferenciada dos docentes provenientes de áreas cientificas distintas da 
Enfermagem.”  

 

Análise: O/a docente alega estar em causa o princípio da igualdade em sentido material por 

tratamento diferenciado na grelha de avaliação (2010/2017) no que diz respeito à avaliação da 

formação obtido na área de enfermagem relativamente a outras áreas disciplinares. 

Efetivamente a referida grelha distingue positivamente a formação obtida na área da 

enfermagem, mormente o grau de doutor e o título de especialista obtido nessa área disciplinar. 

Esta questão da valorização da obtenção de graus e títulos na área disciplinar de enfermagem 

foi tratada como uma questão de orientação estratégica da ESEP nos últimos anos, tendente a 

atingir os ratios a que estava obrigada para efeitos de acreditação dos cursos que ministra nos 

termos dos artigos 6.º e 16.º do Regime jurídico dos graus académicos e diplomas do ensino 

superior, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, com as alterações 

subsequentes. Tal missão implicou um enorme investimento institucional, de elevado esforço 

financeiro para a ESEP, e o esforço individual e pessoal dos seus docentes a quem foi imposta a 

obtenção daqueles graus/títulos num determinado e balizado espaço temporal. Neste sentido, 

a ESEP considera que tal esforço, institucional e pessoal (dos docentes aos quais foram impostas 

aquelas metas), exige uma, ainda que modesta (5 pontos em 200), diferenciação ao nível da 

avaliação do seu desempenho, já que apenas aqueles graus/títulos obtidos na área disciplinar 

de enfermagem foram aptos a que a instituição atingisse as metas propostas e mantivesse viável 

o funcionamento dos cursos que fundam a existência da instituição. Efetivamente, a área 

disciplinar de obtenção dos graus é da livre escolha de cada um dos docentes, existindo vários 

docentes que obtiveram os respetivos graus de doutor em áreas disciplinares afins à 

enfermagem, no entanto, era do domínio público que o preenchimento dos ratios referidos era 

uma questão prioritária e centralmente estratégica para a ESEP, pelo que se considerou 

necessária a distinção dos docentes que, com esforço profissional e pessoal, contribuíram para 

aquele objetivo. Esta justificação torna-se tanto mais evidente quanto, atingidas as referidas 

metas, validadas pelos processos de acreditação dos cursos ocorridos em 2018, aquela 

diferenciação deixa de se verificar para o sistema de avaliação a aplicar a partir do triénio 

2018/2020. 

 

6.ª – TRABALHADOR NÃO DOCENTE (02/10/2018, ÀS 17.07H) 

1 – Disparidade na conversão das menções quantitativas para as menções qualitativas, relativamente 
ao sistema de avaliação dos trabalhadores não docentes. 

 

Análise: Tratam-se de carreiras, sistemas de avaliação e respetivos efeitos completamente 

distintos, regulados por legislações próprias, pelo que as considerações apresentadas sobre este 

ponto não apresentam questões de legalidade, antes de mérito relativamente aos critérios 

adotados e questões sobre a gestão de recursos humanos e a harmonização de critérios de 
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exigência. Relativamente aos critérios de exigência e à comparação entre os sistemas de 

avaliação aplicáveis aos trabalhadores docentes e aos não docentes, refira-se que a exigência 

legal, prevista no n.º 4 do artigo 35.º-C do ECPDESP, de obtenção de seis anos de menção 

máxima para efeitos de alteração obrigatória de posicionamento remuneratório dos docentes, 

é já um critério apertado de exigência que evidencia a distinção entre os dois sistemas.  

 

2 - Regras para a determinação do resultado final da avaliação de cada docente 

 

Análise: Nos termos dos artigos 183.º, 232.º e 297.º da Lei geral do trabalho em funções 

públicas, a falta de desempenho ou o não cumprimento dos deveres funcionais constituem 

infrações disciplinares ao abrigo da Lei geral do trabalho em funções públicas aplicável à 

generalidade dos trabalhadores em funções públicas, incluindo docentes do ensino superior, 

pelo que a situação hipotética colocada, no caso extremo de ausência de desempenho nos 

parâmetros assinalados, de difícil conciliação entre o regime disciplinar e o resultado do 

processo de avaliação pode, em abstrato, colocar-se. 

 

“3- Regras para o preenchimento de quotas 

 

Análise: S.m.o., as considerações apresentadas sobre este ponto não apresentam questões de 

legalidade, antes de mérito relativamente aos critérios adotados. Relativamente ao terceiro 

ponto, trata-se de um lapso na interpretação da norma em causa, já que a redação “a 

classificação que permite abranger, no conjunto desta classe com as restantes classes” 

(sublinhado nosso) pretende apenas ser capaz de acomodar nesta menção a totalidade 

remanescente dos docentes, subtraídos, naturalmente, todos os enquadrados nas restantes 

menções/classes, incluindo a negativa. 

Análise das restantes considerações: 

a) Designação da menção negativa – sem questões de legalidade; 
b) Menções com significados similares confundíveis – tratam-se de menções que dizem 

respeito a dois sistemas e períodos de avaliação facilmente distinguíveis, um sistema de 
avaliação aplicável até 2017 e outro aplicável de 2018 em diante); 

c) Prazo para apresentação de proposta de alteração do regulamento/grelha pelo CTC – 
proposta acomodada na versão final do regulamento (prazo passou de 30 de novembro 
para 31 de outubro); 

d) Penalização das ausências/faltas na componente letiva – a interpretação da redação do 
indicador apenas pode ser feita relativamente ao número de horas distribuídas e 
proporcionalmente reduzidas em função das ausências/faltas do docente; 

e) Mera proposta; 
f) Mera proposta; 
g) Correção efetuada; 
h) Consideração de mérito relativamente ao critério. 
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7.ª - DOCENTE (02/10/2018, ÀS 17.32H) 

“1. Face ao item:  Indicadores e respetiva pontuação base para a dimensão “Desempenho 
Organizacional”, parece-me desajustada a pontuação atribuída ao docente membro do C Geral/ 
docente membro do C Pedagógico. Compreendo a hierarquia entre Presidente/CTC/Pedagógico, 
mas o que me parece lógico face ao Presidente e Vices Presidentes não se aplica face aos docentes. 
Pelo contrário, a carga de trabalho que o C Pedagógico tem, tanto com reuniões mensais, como com 
decisões urgentes e até colaborações com a comunidade é muito distinta do membro docente do C 
Geral. Por isso, penso que este aspeto deveria ser revisto. 
2. A coordenação de UC deveria ser igualmente ou até mais valorizada na pontuação de um 
professor adjunto que de um professor coordenador. Essa atividade faz parte das funções deste 
ultimo, que inclusive tem compensação remuneratória por ser coordenador.”  

 

Análise: Trata-se de uma pronúncia sobre os critérios técnico-científicos, sem considerações 

jurídicas ou de legalidade, submetida a análise do CTC. 

 

8.ª - TRABALHADOR NÃO DOCENTE (02/10/2018, ÀS 18.55H) 

Perante esta exposição rapidamente nos apercebemos da discrepância no nível de exigência que é 
pedido aos trabalhadores, p.e., um trabalhador não docente com 16 valores é “Relevante” enquanto 
que o trabalhador docente, exatamente com a mesma atribuição é “Excelente”.  

 

Análise: Questão tratada na 6.ª pronúncia. 

 

“O ponto 5 do artigo 8.º diz que “A avaliação em situações de ausência de desempenho de funções 
docentes motivada por doença prolongada, parentalidade, ou para atualização científica e técnica, de 
duração igual ou superior a 18 meses, seguidos ou interpolados, será suprida com a atribuição da última 
classificação obtida ou, caso assim opte o avaliado, pela atribuição de avaliação de Bom, para todos os 
anos com avaliação em falta.” Ora mais uma vez esta situação não é equitativa ao que acontece nos 
não docentes nestas mesmas condições, que, no caso de ausências prolongadas, a ausência de avaliação 
é suprida com a atribuição da última classificação final obtida (mesmo que seja um inadequado -1) ou 
então tem de se sujeitar a processo de ponderação curricular.”  

 

Análise: Tratam-se de carreiras, sistemas de avaliação e respetivos efeitos completamente 

distintos, regulados por legislações próprias, pelo que as considerações apresentadas sobre este 

ponto não apresentam questões de legalidade, antes de mérito relativamente aos critérios 

adotados e questões sobre a gestão de recursos humanos e a harmonização de critérios de 

exigência.  

 

“Surgem-me algumas reservas igualmente no ponto 6 deste artigo 8.º, que possibilita ao docente 
(exceto se tiver sido avaliado há menos de um ano) solicitar uma avaliação de desempenho em período 
extraordinário, para os seguintes efeitos: progressão remuneratória; apresentação a processo de 
recrutamento/seleção/mobilidade; caso tenha obtido na avaliação do último triénio a menção “não 
relevante”. O que isto quer dizer, traduzido num exemplo prático é que p.e. se o docente se quiser 
apresentar a procedimento concursal pode solicitar antes do final do triénio a avaliação extraordinária, 
facilidade que não é permitida aos não docentes, que só no final do biénio podem ter acesso aos 
resultados da avaliação.” 

 
 

Análise: A acrescer ao já referido na anterior análise, refira-se que, de forma distinta 

relativamente aos trabalhadores não docentes, a avaliação dos docentes é trienal, o que torna 
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uma menção negativa mais onerosa relativamente aos respetivos efeitos, e que, nos termos do 

artigo 35.º-B do ECPDESP, a avaliação de desempenho é obrigatoriamente determinante para 

outros efeitos que não apenas a progressão remuneratória.  

 

9.ª - DOCENTE (02/10/2018, ÀS 20.24H) 

“Qualificação académica – diferenciava a classificação atribuída ao grau de mestre em área afim à 
Enfermagem, do Título de Especialista, já que o último. Ainda que por prova pública, em nada se 
compara a um mestrado (salvaguardo desconhecer as possíveis implicações à luz da lei) 
 
Desempenho científico – Ações de divulgação de ciência e tecnologia – penso ser injusto atribuir a 
mesma pontuação a um póster e a uma comunicação livre, penso que a última deveria ser mais cotada. 
 
Outras atividades relevantes para a missão da ESEP – Exercício de cargos de governo e gestão 
científica/pedagógica da ESEP – penso que o cargo de coordenador de UCP ou de Curso deveriam ter 
uma avaliação superior ao de coordenador de unidade de investigação.” 

 

Análise: Trata-se de uma pronúncia sobre os critérios técnico-científicos, sem considerações 

jurídicas ou de legalidade, submetida a análise do CTC. 

 

10.ª - DOCENTE (02/10/2018, ÀS 23.19H) 

“Relativamente à avaliação dos anos 2010-2017 (Capítulo VI – Artigo 31º) e respetiva grelha de 
avaliação 2004-2017 (Anexo III), considero que: 
- A grelha de avaliação não espelha o esforço que nos foi solicitado pelo CTC, a partir do ano 2008, no 
sentido de permitir a aquisição do grau de doutor por muitos de nós, mas que também implicou um 
aumento da carga horária letiva, especialmente o número total de horas na componente estágio, da 
maioria das UC de Ensino Clínico. 
- No parâmetro “Qualificação académica” verifica-se uma valorização inferior à formação em áreas 
distintas da Enfermagem, o que no meu caso me coloca numa posição desfavorável face aos meus pares, 
uma vez que tenho o mestrado e o doutoramento em Psicologia da Saúde, e à data da inscrição nos 
cursos não existia qualquer indicação da ESEP, relativamente à valorização diferente desta área 
científica. Esta situação pode ser corrigida caso este parâmetro seja elaborado nos mesmos termos do 
que se encontra previsto na grelha proposta para o ano de 2019 e seguintes. 
- No parâmetro “Desempenho técnico-científico”, são apenas consideradas as publicações científicas e 
ações de divulgação do domínio disciplinar de Enfermagem ou Ciências da Vida ou da Saúde, o que exclui 
as atividades publicadas/divulgadas em outros domínios, como por exemplo, psicologia, antropologia, 
educação e pedagogia, entre outras. Restringir desta forma o domínio disciplinar não facilita a parceria 
entre diferentes áreas disciplinares, nem a diversidade e complementaridade no ensino e na 
investigação. 
- Atendendo a que, a distribuição do trabalho docente tem sido de 35% para a atividade de investigação 
e de 65% para a atividade letiva, parece-me fazer mais sentido atribuir diferente pontuação ao 
parâmetro “Desempenho pedagógico” e ao parâmetro “Desempenho técnico-científico”. 
- Uma vez que o CLE é o curso que gasta mais horas de trabalho docente e é o foco principal da missão 
ESEP, não será de equacionar uma igual ponderação da docência de UC e da orientação/coorientação 
de mestrados/doutoramentos? Na grelha atual são considerados 40 pontos para os 
mestrados/doutoramentos e 30 pontos para docência de UC. 
- Não fará mais sentido que existam duas alternativas na grelha, conforme o professor assumiu cargos 
de governo/gestão (nomeadamente CTC, CP ou direção) ou está centrado na atividade docente? Por 
exemplo, os professores adjuntos têm mais dificuldade de pontuar nestes itens e na coordenação, uma 
vez que não têm acesso ao CTC e não é política da ESEP, nem está contemplada na legislação do 
ECPDESP, que assumam coordenações de cursos nem de unidades de investigação (ao professor adjunto 
compete e cito: “d) Cooperar com os restantes professores da disciplina ou área científica na 
coordenação…”). Excecionalmente na ESEP, estes professores podem coordenar unidades curriculares. 
A grelha deveria possibilitar uma pontuação final mais justa, garantindo que todos professores possam 
pontuar até ao valor máximo da escala, quer assumam ou não cargos de gestão. 
- Não verifiquei diferenças significativas entre a grelha para os professores coordenadores e a grelha 
para os professores adjuntos, no entanto, as funções são diferentes e a legislação especifica essa 
diferença. É muito difícil ao professor-adjunto pontuar nos itens integrados em “Outras atividades 
relevantes para a missão ESEP”. 
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Análise: A 2.ª questão levantada trata o mesmo tema da 5.ª pronúncia e já analisado supra. O/a 

docente desta pronúncia foi contratado(a) para a área disciplinar da enfermagem, sendo a 

opção pela área do doutoramento da sua inteira discricionariedade sabendo, de antemão, a 

preferência e a necessidade da ESEP na obtenção de graus/títulos na área disciplinar da 

enfermagem.  

No que diz respeito aos restantes pontos, trata-se de uma pronúncia sobre os critérios técnico-

científicos, sem considerações jurídicas ou de legalidade. A submeter a análise do CTC. 

 

11.ª - DOCENTE (02/10/2018, ÀS 23.36H) 

“Neste sentido, parece-me adequado que o desempenho, no indicador “Atualização científica e 
pedagógica” contemple, para além das provas conducentes a títulos, toda a formação realizada pelo 
docente, em diferentes domínios, que contribuam para a melhoria e atualização das suas funções 
enquanto docente. 
Assim, considero que seria pertinente contemplar também atividades/ações desenvolvidas pelos 
docentes neste domínio, o que constituiria por si só um incentivo ao desenvolvimento cultural também 
dos docentes que também deste modo estimulariam o desenvolvimento dos estudantes. 
No Capítulo IV – Processo de Avaliação, Artigo 21º alínea 2), do Projeto em análise, onde se lê “ ….o 
Presidente pode submeter a grelha de avaliação proposta a parecer do CP.” Poderia ler-se “…o 
Presidente submete a grelha de avaliação proposta a parecer do CP.” Tendo em conta que em cada 
triénio, os indicadores, pontuação e modelo combinatório, não terão mais audiência pública, e o CP é 
um órgão com representatividade dos docentes. 
Relativamente à Dimensão Desempenho Pedagógico, no indicador 5. “Concretização das atividades 
inerentes ao funcionamento das unidades curriculares” onde se lê “assiduidade” requeria, a meu ver, 
uma maior clarificação. Assim, se no indicador 1. “Docência da unidade curricular” refere-se ao 
cumprimento do serviço letivo distribuído, depreendo que quem não cumpre o que foi atribuído, falhou 
na assiduidade, pelo que no ponto 5 (segundo esclarecimento obtido na reunião da UCP) se referiria a 
faltas registadas pelo PERA. Ora estas faltas são, por norma, repostas em tempo oportuno, ficando na 
mesma o registo, mas que não deve ser considerado não conformidade pois na realidade as horas são 
cumpridas. Caso não se reponham as horas, implica o não cumprimento do serviço letivo distribuído, 
enquadrando-se então no ponto1.  
No indicador “Produção de material didático e inovação pedagógica” ponto 14, não fica claro como 
registar no portfólio e onde, ou seja, qual o circuito a seguir para dar inicio à “candidatura” de uma 
prática pedagógica que possa ser reconhecida de mérito.” 

 

Análise: O primeiro e segundo extratos dizem respeito aos critérios técnico-científicos, sem 

considerações jurídicas ou de legalidade. A submeter a análise do CTC. 

A terceira questão, sobre a audição obrigatória do Conselho Pedagógico, foi acomodada na 

versão final do regulamento. 

A quarta questão teve tratamento na análise da 6.ª pronúncia, sendo que uma 

ausência ao trabalho tem os efeitos e penalidades previstas na lei. 

A quinta e última questão merecerá atenção quanto á necessidade de aprovar uma norma 

regulamentar que esclareça os docentes quanto ao procedimento a adotar para o 

preenchimento daquele requisito. 
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DELIBERAÇÃO DO CTC, APROVADA EM REUNIÃO DO DIA 8 DE OUTUBRO DE 2018, NOTIFICADA VIA NOTA 

INTERNA N.º 40/2018, DIRIGIDA AO PRESIDENTE, RELATIVAMENTE ÀS PRONÚNCIAS E PROPOSTAS SOBRE 

OS CRITÉRIOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS, QUE SE TRANSCREVE POR EXTRATO: 

 

“Em reunião plenária de 08 de outubro de 2018, o CTC analisou e discutiu as 

propostas/sugestões de melhoria apresentadas pelos docentes em reuniões tidas com as 

diferentes Unidades Científico-Pedagógicas da ESEP, bem como as alocuções apresentadas 

em sede de discussão pública, relativamente à proposta de Regulamento de Avaliação do 

Desempenho Docente. 

 

As alterações implementadas na proposta de Regulamento de Avaliação do Desempenho 

Docente foram, em síntese, as seguintes: 

- Não foram introduzidas alterações nas dimensões ou indicadores; 

- Foram feitos ajustes muito pontuais na denominação de dois indicadores (2.3; 2.14); 

- Foi introduzido um pequeno ajuste, muito pontual, na ponderação de base de dois 

indicadores (4.10; 4.11); 

- Foram feitas alterações no teor do texto explicativo de alguns indicadores (1.3; 1.11; 2.2; 

2.3; 2.4; 2.13; 2.14; 4.13), assim como no texto introdutório da dimensão “Extensão à 

comunidade e valorização económica e social do conhecimento. (…)”. 

 


