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Exmos. Srs.  

 

Ministra da Educação 

Procurador de Justiça 

Presidente da Assembleia da República 

Deputados e membros da Comissão de Educação 

Inspector Geral da Educação   

 

Assunto: Carta aberta sobre Estatuto da Carreira Docente/ Avaliação do Desempenho/ Orientações da  

Administração Educativa e possíveis inconformidades com a Lei 

 

É minha convicção que mais uma vez se excede a lei. É inaceitável a contínua incongruência e abuso 

permanente pela tomada de decisões não consubstanciadas nos normativos legais. A revolta é 

tanto maior quanto as mesmas resultam de órgãos de nível hierárquico superior de quem se 

esperaria maior competência e idoneidade no cumprimento das regras. Assim comecei a última 

exposição que fiz, assim começo – sem que tenha passado um ano, a presente exposição.  

A. DL 75/2010 (Alterações ao DL 270/2009) – Estatuto da Carreira Docente 
 

A.1. Conteúdo funcional - Art. 35º: 
 

Nº 3, alínea o) que se transcreve: “ Desempenhar as actividades de coordenação 

administrativa e pedagógica que não sejam exclusivas dos docentes posicionados no 4.º 

escalão ou superior”. 
 

Nº 4 “ As funções de coordenação, orientação, supervisão pedagógica e avaliação do 

desempenho são reservadas aos docentes posicionados no 4.º escalão ou superior, 

detentores, preferencialmente, de formação especializada.”  
 

Nº 5 “ Em casos excepcionais devidamente fundamentados, os docentes posicionados no 3.º 

escalão podem exercer as funções referidas no número anterior desde que detentores de 

formação especializada”.  
 

 

 

      Atente-se, a propósito do anteriormente citado, ao estipulado na circular  B10015847T, 

nomeadamente no quadro anexo à mesma, da Direcção Geral de Recursos Humanos da 

Educação (DGRHE ) - Anexo 1 - inequivocamente contrário ao que está claramente 

expresso na lei.  
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Que possível carácter excepcional poderá fundamentar (que fundamentação?) soluções 

contrárias (e sem mais) ao estipulado na lei que, nem as próprias excepções previstas na 

lei contemplam?  

A situação é tão mais indigna quanto desde o ano de 2005 (já estamos em 2011), através 

de sucessivas alterações ao Estatuto da Carreira Docente (ECD) e sucessivas alterações aos 

decretos regulamentares da avaliação do desempenho do pessoal docente – entidades que 

são (deveriam ser ou fazer para serem) “tidas e ouvidas” na elaboração das mesmas, ainda 

desconheçam (?) de tal forma o sistema, insistindo e persistindo (desde então) em idênticas 

estruturas/ metodologias/ propostas e soluções que, continuamente, se revelam 

inexequíveis ou de complexa implementação, ou de falta de objectividade e de 

transparência, ou ainda susceptíveis de ferirem direitos de justiça e equidade 

salvaguardados na legislação?  

 

      Como se compreende que o anterior decreto regulamentar da avaliação docente (1-

A/2009, também ele decorrente de inexequibilidades do Decreto regulamentar 2/2008) 

previsto para “durar” até ao final do ano civil de 2009 – estando prevista a sua revisão, não 

foi revisto tendo sido, sem mais, prolongada a sua aplicação por mais um ano e substituído 

em 2010 (pelo Decreto Regulamentar 2/2010), que enforma em diversas circunstâncias 

idênticas problemáticas na execução do que é previsto? 

 

      O pretensiosismo das soluções sem examinar globalmente (inter-relações entre as 

diversas valências) os sistemas, o que deveria começar por considerar o conhecimento dos 

recursos humanos, técnicos, temporais, materiais e financeiros existentes bem como o 

conhecimento da organização do trabalho nas instituições e das suas principais finalidades, 

da natureza e volume das funções com enquadramento das competências que lhes 

deveriam ser subjacentes (competências conferidas por lei mas sem consubstanciação 

técnica/cientifica ou de experiência profissional) e do enquadramento legal que regula o 

funcionamento da Administração Pública explica, na minha modesta opinião enquanto 

profissional e cidadã, a ineficiência das decisões mas também a injustiça com que se 

repercutem nos profissionais.  

A este propósito, não contenho o desabafo que aqui expresso: “gostaria imenso de ter um 

Ferrari mas, para tal, são necessárias quatro condições cumulativas – ter disponibilidade 
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financeira para uma vida cómoda e para as obrigações cívicas, ter dinheiro para o adquirir e 

para o manter e ter mãos para o conduzir. Falhando uma das condições, tudo o resto falha!” 

 

      Como se pode compreender a “opacidade” (mas não só), por exemplo, das regras de 

reposicionamento/ transição e progressão na carreira previstas no estatuto (DL 75/2010) 

que têm suscitado sucessivas informações e esclarecimentos e esclarecimentos dos 

esclarecimentos das Direcções Regionais de Educação (ao que parece nem sempre 

coincidentes) e/ou DGRHE (para não falar nas possibilidades que tal facto introduz de 

mobilização a Provedoria da República, Procuradoria, tribunais que passarão a despender 

tempo/ recursos humanos, materiais e financeiros na resolução do que deveria ser, à 

partida, transparente e objectivo e, não menos importante, em detrimento da resolução de 

outro tipo de conflitos/ injustiças porventura mais complexas)?  

Tudo isto implica, para além das disfunções na organização e na eficiência das escolas, do 

desgaste e desânimo dos profissionais, gastos desnecessários do tempo e erário público – 

tão mais incompreensíveis quando o poder executivo passou a eleger o “mérito e a 

excelência” como “princípios” na organização/funcionamento e eficiência da Administração 

Pública. 

 

      Mais acrescentaria que “situações abusivas” na interpretação da Lei por parte da 

Administração Educativa (DGRHE/ Direcções Regionais…) – que sempre julguei caber, 

possivelmente de forma errónea, na esfera de competências dos tribunais e Juízes)” têm 

sido recorrentes (por exemplo, quanto à questão da obrigatoriedade da formulação de 

Objectivos Individuais (anterior sistema de avaliação – até nota informativa do Gabinete da 

Sr.ª Ministra da Educação de Outubro ou Novembro de 2009), da Apreciação Intercalar -

decorrente do DL 270/2009 (alterações ao ECD), de que também recorri e, até ao Despacho 

4913-B/2010 do Sr.  Secretário de Estado Adjunto e da Educação. 

 

A.2. Conjugando os seguintes fundamentos: 

 

- o Sistema de classificação - art. 46º e o estatuído no nº 3 “Por despacho conjunto dos 

membros do Governo responsáveis pelas áreas da educação e da Administração Pública são fixadas 

as percentagens máximas para a atribuição das classificações de Muito bom e Excelente, por escola 

não agrupada ou agrupamento de escolas, as quais terão por referência os resultados obtidos na 

avaliação externa da escola”;  
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- os efeitos da Avaliação - art. 48º;  
 

- e os Intervenientes no processo de avaliação - art. 43º (avaliado, júri de avaliação, 

comissão de coordenação da avaliação) e nomeadamente o estipulado no nº 3, alínea b) 

“Assegurar o respeito pela aplicação das percentagens máximas para a atribuição das menções de 

Excelente e Muito bom e confirmar a atribuição da menção de Insuficiente.” 
 

- com o regulamentado no Decreto Regulamentar 2/2010 de 23 de Junho (regulamentação 

do sistema de avaliação); 
 

- e com o estatuído, nomeadamente no Código do Procedimento Administrativo (CPA), 

relativamente às garantias de imparcialidade, de transparência e conflitos de interesses; 
 

 

 

Depreender-se-á, entre outros, da necessidade de conhecer as percentagens máximas para 

a atribuição das classificações de Excelente e Muito Bom bem como da sua distribuição por 

grupos ou universos de docentes. Ora tal é, ainda agora, ausente/desconhecido e neste 

momento todos os docentes (avaliados, Comissão de Coordenação da Avaliação, Júri e 

relatores, isto é, avaliados e avaliadores) concorrem para as mesmas quotas de 

classificações mais elevadas.  

Mas foi-se ainda mais longe e, por exemplo, na escola onde exerço funções (como acontece 

em outras) a situação é no mínimo grotesca que exporei da seguinte forma (se as 

entidades competentes o pretenderem poderei enviar cópias - que não faço de momento 

por discriminarem nomes de docentes): “A e B são professores do mesmo grupo 

disciplinar – grupo em que outros docentes concorrem às quotas de Muito Bom e 

Excelente. A e B concorrem ambos às menções de Excelente e Muito Bom. A e B 

são ambos professores relatores (nova terminologia para “avaliador”). A relata B 

e ainda C, D e E e B relata A e também F e G.  A e B fazem igualmente parte do 

“júri de avaliação” e de um “júri especial de recurso” (que, respectivamente, decide 

a atribuição da classificação final a cada avaliado, sob proposta do relator e  sobre 

reclamação e decide sobre recursos).” Julgo serem do conhecimento da Administração 

Educativa situações desta natureza ou similar, considerando que as escolas mantêm estes 

procedimentos apesar das chamadas de atenção de docentes.  

 

A situação é tão mais gravosa quando a avaliação tem sérias consequências na carreira dos 

docentes. Poder-se-á recordar a recente majoração para efeitos de concurso/ colocação dos 

professores contratados (extremamente condicionante da vida profissional, pessoal e 
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familiar das pessoas) que conduziu a situações de sentida injustiça onde, e inclusive, 

professoras que por motivos de maternidade não puderam ter qualquer majoração na sua 

classificação penalizando-as na graduação para efeitos de concurso. 

 

Acrescente-se a incompreensão face à contínua negligencia e/ou omissões que decorrem de 

matérias (ou assuntos similares) já suficientemente elencadas, levantadas pelos professores 

junto, por exemplo, da Provedoria de Justiça. Recordo, também a título de exemplo, o 

parecer do Exmo. Sr. Provedor–Adjunto de Justiça enviado (a 18 de Novembro de 2008) ao 

Exmo. Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Educação (Anexo 2) e que conduziu, na altura, a 

correcções relativas à distribuição das quotas por grupos diferenciados. Não se 

compreende, de todo, a aparente dificuldade da Administração Educativa em aprender (?) 

com os erros e soluções do passado recente (que já não digo de um passado mais 

longínquo). Relembraria para além das consequências na vida pessoal e profissional dos 

docentes, os custos nas relações profissionais, na organização e desempenhos das escolas, 

na definição dos objectivos e prioridades, no escalonamento dos problemas e na eficácia e 

produtividade das soluções e, evidentemente, no erário público. 

 

B. Decreto Regulamentar 2/2010, de 23 de Junho (regulamentação da avaliação 

do desempenho) 

 

B.1. Art. 13º (Júri de avaliação), nº 3 e 4 que dispõem, respectivamente: 
 

“A escolha do relator deve obedecer aos seguintes critérios: a) Pertencer ao mesmo grupo de 

recrutamento do avaliado e ter posicionamento na carreira e grau académico iguais ou superiores 

ao deste, sempre que possível;  b) Ser, preferencialmente, detentor de formação especializada em 

avaliação do desempenho.”  
 

“ Quando se trate da avaliação de docente com posicionamento mais elevado na carreira, o 

relator é o próprio coordenador do respectivo departamento, desde que pertença ao mesmo 

grupo de recrutamento, ou, quando não seja o caso, o docente do mesmo grupo de 

recrutamento com posicionamento na carreira mais próximo do do avaliado.”  
 
 
 

      Atente-se, mais uma vez, a propósito do supracitado, ao estipulado na circular 

B10015847T, especificamente no quadro anexo à mesma, da Direcção Geral de Recursos 

Humanos da Educação (DGRHE ) - Anexo 1. Com o aqui disposto, para além de se 
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contrariarem as disposições legais – Decreto Lei e Decreto Regulamentar (e Despacho n.º 

11120-B/2010), quase tudo passa a ser possível. 

 

      Que preocupações de seriedade e rigor, justiça e equidade de um processo de avaliação, 

estão aqui implícitas? As sucessivas alterações aos diplomas não foram concebidas com 

seriedade/ capacidade técnica e avaliação da aplicação dos anteriores e, de forma, a 

resolver os problemas para que, por decisão de que não tem competência legislativa, se 

“modifique” o estatuído na lei? Qual, afinal, o objectivo da avaliação do desempenho: os 

enunciados no ECD e art. 3º do Decreto regulamentar 2/2010 ou, tão só, anunciar 

publicamente que os professores foram avaliados (seja a que custo for)? 

 

      Sendo que lógica, é curiosa (ou não), a preocupação (expressa no documento da DGRHE) 

com necessidade de “aceitação prévia do docente a avaliar” de condições que, 

verdadeiramente, não estão previstas na lei e, daqui decorrente, não deixa de ser bizarra 

(ou não) a completa omissão a uma igual necessidade de aceitação prévia de docentes que, 

não reunindo os requisitos legais, teriam que passar a desempenhar funções para as quais 

não estão, de acordo com a lei, habilitados a desempenhar (Relator, Coordenador de 

Departamento, Coordenador de Estabelecimento). Ao pretender-se prever um mecanismo 

de “aceitação prévia” de condições não previstas na lei para um dos lados, não o deveria 

ser, também e pelas mesmas razões, para o outro lado (tanto mais que a lei não lhe 

reconhece a competência para o exercício de tais funções)? Parece-me que se introduz, 

assim, uma possibilidade de coacção sobre docentes integrados na carreira que dificilmente 

poderia ser provada. 

  

     Mais acresce referir a possível e eventual pressão decorrente da precariedade da 

situação profissional de muitos docentes, nomeadamente, no início de carreira e 

contratados que face a uma eventual recusa de submissão às condições previstas nestas 

orientações, poderá ver retardado/ dificultado ou, impossibilitado (por exemplo, por 

resposta adequada em tempo útil) o seu processo de avaliação e consequentemente a tal 

majoração (efectivada nos últimos concursos) que o colocará em situação desigual 

relativamente a outros docentes na escola e no país. Creio ser igualmente relevante, para a 

compreensão desta situação, articular com o previsto no art. 41º do ECD - renovação do 

contrato. Ainda a este propósito acrescente-se a “autonomia” das Escolas TEIP (Territórios 
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Educativos de Intervenção Prioritária) na contratação e definição de critérios para a selecção 

de docentes. Em situação precária é previsível que, docentes nestas circunstâncias, 

receiem “levantar problemas” às Direcções Escolares. (Estabelece o DL 75/2008, no Artigo 

29.º, alínea a), como dever específico do Director e Adjuntos “ Cumprir e fazer cumprir as 

orientações da administração educativa”.). Dir-me-ão Vossas Exas. que estarei a partir dos 

princípios errados ou a pôr em causa a idoneidade das soluções e responder-vos-ia que, 

vivendo no mundo real, estou apenas a pensar na consistência de uma efectiva salvaguarda 

de direitos e garantias.  

 
 

B.2. Art. 13º (Júri de avaliação), nº 1 e 5 que dispõem, respectivamente: 
 

 “A avaliação do desempenho do pessoal docente compete a um júri de avaliação composto pelos 

membros da comissão de coordenação da avaliação do desempenho e por um relator, designado 

pelo coordenador do departamento curricular a que pertença o docente avaliado.”  

 

 “ Compete ao júri de avaliação:  a) Proceder à atribuição fundamentada da classificação final a 

cada avaliado, sob proposta do relator;” 

 

 

Considerando a composição do júri, prevista no decreto regulamentar – cinco docentes (os 

quatro da comissão da comissão de avaliação e o relator): 

- Como pode o docente relator tomar posição relativamente à atribuição da classificação 

final, quando ele próprio apresenta uma proposta e mantém interesse na classificação 

atribuída, dado que concorre com o avaliado para as mesmas quotas?  

- Sairá no momento da deliberação? Tal solução ouve-se pelas escolas (e será 

implementada se não forem dadas instruções claras por parte da Administração Educativa), 

creio que numa alusão ao previsto no nº4 do art. 24º do CPA (todavia a competência 

decisória deste júri centra-se apenas em questões de avaliação do desempenho e para que 

se pudesse aplicar o dito artigo do CPA teria que o membro estar impedido e estão 

previstos, também no CPA, os procedimentos previstos para os casos de impedimento, o 

que de resto se aplicaria igualmente a todos os procedimentos avaliativos do relator 

precedentes ao momento da atribuição da classificação final).  

- Sendo que a composição do júri de avaliação é de cinco elementos, quem o substituiria, se 

não está prevista a sua substituição?  
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- Na mesma linha de raciocínio como pode cada um dos outros docentes que fazem parte 

do júri, participar em decisões nas quais terão interesse próprio por via de concorrerem às 

mesmas quotas dos avaliados? 

 

B.3. Art. 13º (Júri de avaliação), nº 5, alínea d) e art. 24º (Recurso), nº1, alínea b): 

 

Como é possível que o decreto regulamentar consubstancie, igualmente e ainda, a 

intervenção do relator quer em procedimento de “apreciação e decisão sobre reclamações” 

quer em sede de “decisão de Recurso”, parece-me que, em manifesto antagonismo ao 

estatuído expressamente na Lei, nomeadamente no artigo 44º no Código do 

Procedimento Administrativo e de forma inequívoca nas alíneas d) e g) para não falar de 

outros princípios que deveriam pautar a actuação dos agentes da Administração Pública?  

Não representa isto uma clara ilegalidade? 

 

C. Relativamente ao actual modelo de avaliação, persistentemente na mesma linha dos 

anteriores, muitas outras problemáticas que foram igualmente equacionadas e públicas a 

propósito dos anteriores, poderiam ser retomadas. Todavia englobando questões que não 

da estrita legalidade mas mormente de valor/ eficiência/exequibilidade/justeza, dificilmente 

seriam por Vós analisadas. Resta-me neste âmbito, e perdoem-me o politicamente 

incorrecto, desejar à “administração” que o concebeu que lhes sejam aplicadas (inclusive 

para decifrar) orientações inenarráveis, de uma verborreia indecifrável, de um 

pretensiosismo improcedente, onde os “padrões de desempenho” de tal forma vastos/ 

subjectivos não padronizam nada, a maioria dos parâmetros sujeitos a classificação não são 

passíveis de objectivação ou quantificação. 

 

D. Sou uma pessoa inconformista mas cumpro a Lei. Discordando ou não dela, considerando-a 

ou não ineficaz, julgando-a ou não desconforme com outras… cumpro-a em primeiro lugar, 

reclamo dela em segundo, aguardo por decisão/apreciação em terceiro e, regra geral, 

desespero (por diferentes razões) em quarto, acalmo em quinto lugar e regresso, por fim, à 

agitação inicial que a demora, infelizmente, no surgimento de novas (ou velhas) questões é 

curta. 
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Diligencio agora, mais uma vez e ainda que sem grande exaustão, na presente exposição 

(com considerações de valor de que me deveria abster mas a paciência já se esgotou), 

despertar quem de direito e de dever, para situações que me parecem constituir 

inconformidades legais.  

Os órgãos da Administração Pública devem actuar em obediência à lei, no respeito pelos 

direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos, que deve tratar com 

transparência, justiça e boa-fé e procurando assegurar celeridade e eficiência das suas 

decisões (CPA). Acrescentaria que eu não sou apenas profissional, sou contribuinte e cidadã. 

À Administração do Estado caberia, mais que a qualquer outra organização ou cidadão, ser 

exemplar/ competente/ responsável e acrescentaria, de acordo com o léxico da moda que 

tantos dirigentes gostam de ostentar (onde já não chegam a ética e o profissionalismo), 

fomentar a excelência dos seus serviços! 

Revolta-me profundamente, uma Administração Pública e, no caso em apreço, uma 

Administração Educativa que não respeita o estabelecido na lei e ao arrepio daquilo que 

deveriam ser (segundo creio) as diligências/procedimentos a tomar na resolução das 

questões, se sente impune (?) em decidir, sem mais, de forma diferente ao legalmente 

instituído.  

 

Aproveitando o facto de dirigir a presente exposição a diversas entidades (no âmbito da 

administração, da política e da justiça) colocaria, por fim, as seguintes questões (já 

equacionadas mas sem obtenção de resposta):  

 
a) Qual a entidade, organismo, órgão, …, que exerce controlo, fiscalização e actuação sobre 

possível incumprimento de Leis e normas jurídicas por parte da Administração Pública? Ou a 
Administração Pública é alguma entidade de decisão autónoma sobre a qual não recai 
qualquer poder de competência maior/inspectivo/jurisdicional? 
 

b) Terá que ser, em qualquer circunstância e a seu cargo o cidadão/profissional a recorrer a 
Tribunal para que a Administração Pública cumpra a Lei como, de resto, é seu dever e 
obrigação, e/ou não se sobreponha a ela, e/ou não a interprete para além da sua 
competência?  
 

c) Em caso de decisão favorável ao cidadão por parte de um Tribunal, que responsabilidade é 
imputada e efectiva, ao cabo de alguns anos, a quem (com responsabilidades de decisão) já 
mudou de cargo, e/ou de funções, e/ou de actividade? 
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d) Não deveria sempre uma possível suspeição / participação de um cidadão ou profissional 
e/ou conhecimento pela comunicação social legitimar uma acção de fiscalização, controle/ 
responsabilização/ correcção de algumas situações que, levadas a cabo por Entidades 
Públicas, disponham de forma diferente à consubstanciada na Lei? 

 
e) Observando-se a condição em b) com que legitimidade, ética e moralidade se aguarda pela 

acção do cidadão (que alertou) num esforço financeiro (para não falar temporal e 
emocional, sendo que para o qual pode não ter os recursos necessários) de reagir em sede 
contenciosa contra uma Administração Pública que utilizando os seus impostos e dos 
restantes cidadãos pode, ainda, prolongar durante anos, procedimentos junto dos 
tribunais? Esta situação não enformará uma má gestão dos recursos financeiros públicos e 
designadamente dos recursos humanos, logísticos e temporais dos tribunais? 
 

 

Na triste convicção de que hoje se aguarda que o Tempo tudo faça passar, tornar 

inoportuno, sem efeito e sem importância e na certeza de que, sobre decisões injustas 

outras injustiças recaem e se acumulam - que o tempo consolida e dificilmente corrige, 

dirijo – Vos a presente exposição, solicitando a quem de direito e de dever, a maior 

celeridade possível – em tempo útil - na sua ponderação/apreciação.  

 

 

Antecipadamente grata pela Vossa atenção, 

 

      Mª João Pires Fernandes 

      (Cidadã portuguesa e PQND da Esc. Sec. de Sacavém –  

 Agrupamento de Escolas de Sacavém e Prior Velho) 

      Lisboa, 07 de Janeiro de 2011 

 

 

Em Anexo:   
 

- “Orientações”  B10015847T da DGRHE 
- Parecer do Exmo. Sr. Provedor–Adjunto de Justiça enviado (a 18 de Novembro de 2008) ao Exmo. Sr. Secretário de Estado Adjunto e da 
Educação 

 

 
 
 

 
 


