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PARECER 
 

PROJECTO DE DESPACHO 

“Percentagens máximas para atribuição da avaliação final de Desempenho Relevante e o reconhecimento de 
Desempenho Excelente para os docentes que exercem cargos de gestão e administração" 

 
 

 

A avaliação do desempenho dos docentes que exercem cargos de administração e gestão  em 

estabelecimentos públicos de ensino não superior e nos centros de formação de associação de 

escolas, rege-se pela Portaria n.º 1333/2010, de 3 de Dezembro, a qual veio adaptar o SIADAP (Lei 

n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro) à avaliação de desempenho destes docentes. 

O Ministério da Educação (ME) solicitou ao Conselho das Escolas (CE) emissão de parecer 

sobre o projecto de despacho que há-de regular as percentagens máximas para atribuição de 

avaliação final de Desempenho Relevante e para o reconhecimento de Desempenho Excelente, bem 

como as regras para aplicação das mesmas, o que a seguir se faz. 

 

1.  
Desde logo e no que toca às percentagens máximas previstas no projecto para reconhecimento 

de mérito, o CE nada tem a apontar, uma vez que o mesmo respeita as percentagens previstas no 

SIADAP, a saber: 

- 25% para menções de desempenho relevante e, de entre estes, 

- 5% para o reconhecimento do desempenho excelente.  

 

Sem prescindir, não pode, no entanto, este Conselho deixar de notar, negativamente, que, no 

estabelecimento das percentagens máximas para reconhecimento do mérito, não exista qualquer 

referência à avaliação externa das escolas e agrupamentos, como prevê o n.º 3 do art.º 46.º do ECD 

para a avaliação de todo o pessoal docente. 

Esta omissão à avaliação externa é grave e incontornável, não apenas porque o ECD nunca 

exclui dos seus limites e influência o pessoal docente que se encontra em exercício de funções de 

administração e gestão, como também porque se constitui como uma desvalorização do trabalho dos 

Directores, Subdirectores e Adjuntos do director.  
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Com efeito, ao não se prever que a Avaliação Externa das Escolas/agrupamentos possa 

contribuir para o aumento das percentagens máximas de reconhecimento do mérito destes dirigentes 

escolares, como prevê o ECD para todos os restantes docentes, não se fere apenas os princípios da 

justiça e da equidade, como também se desvaloriza o contributo dos dirigentes escolares na 

qualificação do serviço educativo e na prossecução de metas escolares porque o mesmo não é 

repercutido na avaliação do desempenho. 

A não repercussão dos resultados da Avaliação Externa das Escolas na avaliação dos docentes 

com funções de administração e gestão escolar, diminui e desvaloriza, também, o próprio processo 

de Avaliação Externa, na medida em que lhe retira relevância institucional. 

Assim, o Conselho considera que a omissão à Avaliação Externa das Escolas e agrupamentos 

no estabelecimento das percentagens máximas para reconhecimento do mérito prejudica a ADD dos 

docentes em exercício de funções de administração e gestão das escolas/agrupamentos e desvaloriza 

o papel atribuído à administração e gestão das Escolas Públicas. 

 

2.  
Está previsto no ponto 3 do projecto, que o Directores de Escolas/Agrupamentos e os 

Presidentes de CAP partilhem o mesmo universo que os Directores dos Centros de Formação de 

Associação de Escolas, para o cálculo das percentagens máximas. Considerando que as atribuições 

e funções destes são substancialmente diferentes das funções e atribuições daqueles, o Conselho das 

Escolas considera que, para além dos dois universos previstos no referido n.º 3, seja criado um novo 

universo específico para os Directores dos Centros de Formação de Associação de Escolas. 

Também se considera que deve merecer esclarecimento a formulação da alínea b) do n.º 3. 

Com efeito, deve ser esclarecido se o universo nela previsto se confina a cada escola ou à totalidade 

das escolas de cada Direcção Regional. 
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3.  
O número 7 da Secção II atribui ao Conselho Coordenador da Avaliação do Desempenho 

(CCAD) a competência pela "...definição com clareza de critérios de atribuição das menções 

qualitativas de Desempenho Excelente e Desempenho Relevante, em obediência aos princípios da 

igualdade, justiça e imparcialidade..." 

O CE considera que os critérios de atribuição das menções qualitativas de Desempenho 

Excelente e Desempenho Relevante devem ser estabelecidos e tornados públicos quanto antes, 

inclusivamente deveriam ter sido do conhecimento dos interessados antes mesmo de se ter iniciado 

o processo de avaliação 2009/2011, o que não foi o caso. 

 

4.  
Por outro lado, este Conselho considera que, no respeito pelos princípios da igualdade, da 

justiça e da imparcialidade não pode ser o CCAD a definir os referidos critérios de atribuição das 

menções qualitativas de Desempenho Excelente (DE) e Desempenho Relevante (DR), como se 

defende no n.º 7 da Secção II do projecto em análise. 

Com efeito, não prevendo o projecto um universo próprio para atribuição das menções de 

Desempenho Relevante e de Desempenho Excelente para os Directores/Presidentes de CAP que 

hão-de vir a ser eleitos para integrar o CCAD, não vê o CE como poderá aquele órgão garantir esses 

princípios se a maioria dos seus membros será parte interessada na atribuição dessas menções e, 

consequentemente, na definição dos critérios em que as mesmas assentarão. 

Assim sendo, o Conselho das Escolas defende que: 

a. Ou se cria um universo próprio para atribuição das menções de DE e DR aos membros 

docentes do CCAD e passa a não haver impedimento deste órgão na definição dos 

critérios acima referidos. (Nota: neste caso, os critérios para atribuição de mérito aos 

membros docentes do CCAD teriam de ser estabelecidos pelo Director Regional), ou 

b. Não pode ser o CCAD a definir os critérios que hão-de presidir à atribuição dessas 

menções, mas sim o Director Regional ou uma entidade externa ao processo. 
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5.  
O número 8 da Secção III do projecto em análise estabelece as regras para suprimento da 

função de avaliador nos casos em que se verificar impedimento no exercício da função. 

Na alínea b) advoga-se que, em caso de impedimento do Director de agrupamento ou escola 

não agrupada, deverá ser o Subdirector a avaliar os Adjuntos, a menos que, também ele, esteja 

impedido, caso em que o avaliador será o Director Regional respectivo. 

O CE considera que esta disposição padece de vício de forma na própria origem. Com efeito, 

não se vislumbra como poderá algum Subdirector avaliar os Adjuntos se, nos termos do próprio 

projecto (vide alínea b) do n.º 23, da Secção II) todos eles partilham o mesmo universo para 

atribuição das menções de mérito. Obviamente, o Subdirector, por força das disposições contidas no 

CPA e no n.º 9 da secção III do projecto em análise, estará sempre impedido de avaliar qualquer dos 

Adjuntos do Director. 

Assim sendo, o Conselho das Escolas discorda da formulação da alínea b) do n.º 8 do projecto 

e considera que, em caso de impedimento do Director, o Subdirector e os Adjuntos do Director 

devem ser avaliados pelo respectivo Director Regional de Educação. 

 

 

PARECER 

 

O Conselho das Escolas, reunido em Caparide em 23/02/2011 e com base nos fundamentos 

expostos anteriormente, delibera recomendar que se proceda às alterações atrás referidas, bem como 

ao suprimento dos vícios apontados, de forma a conformar o diploma com os princípios nele 

enunciados.  

 

Escola Secundária José Gomes Ferreira, Lisboa, 23 de Fevereiro de 2011 
 
 
 

O Presidente do Conselho das Escolas: 
__________________________________ 

Manuel F. C. Esperança 
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