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PARECER 
 

PROJECTO DE DESPACHO 

“Percentagens máximas para atribuição das menções qualitativas de Muito Bom (MB) e Excelente (EX) na avaliação do 
desempenho dos docentes integrados na carreira, em período probatório e em regime de contrato” 

 

 
 
 
Nos termos do artigo 46.º do Estatuto da Carreira Docente (ECD), as percentagens máximas 

para a atribuição das classificações de Muito bom e Excelente, por escola não agrupada ou 

agrupamento de escolas, serão fixadas por despacho conjunto dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas da Educação e da Administração Pública, tendo por referência os 

resultados obtidos na avaliação externa da escola/agrupamento. 

O Governo apresentou ao Conselho das Escolas, para emissão de parecer, o projecto de 

diploma que há-de vir a regular esta matéria.  

Assim, após análise do projecto emite-se o seguinte parecer: 

 

QUANTO ÀS PERCENTAGENS MÁXIMAS 
 

No que toca às percentagens previstas no projecto, para atribuição das menções de Muito 

Bom (MB) e Excelente (EX), o CE nada tem a apontar uma vez que o mesmo respeita as 

percentagens (20% + 5%) previstas para o reconhecimento do mérito na restante Administração 

Pública (25%). 

Já quanto à consideração dos resultados da Avaliação Externa das Escolas e agrupamentos no 

reforço das percentagens máximas para reconhecimento do mérito, sem nos determos na 

questionável uniformidade de aplicação dos critérios da avaliação a cada domínio, o Conselho 

considera: 

1. Que os resultados da avaliação externa das escolas/agrupamentos apenas devem constituir-

se como referência para a definição das percentagens para atribuição das menções de MB e 

EX, como prevê o n.º 3 do art.º 46.º do ECD, depois de todas as escolas e agrupamentos 

terem sido alvo de Avaliação Externa. 
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2. Por outro lado, este Conselho discorda que os resultados da Avaliação Externa das 

escolas/agrupamentos possam ser considerados na definição das percentagens máximas para 

atribuição das menções de MB e EX antes de ser criada uma instância de recurso dessa 

avaliação. Com efeito, desde o início do processo de avaliação externa – a fase piloto 

iniciou-se em 2006 – foram dezenas as escolas que não concordaram com os seus 

resultados, nem com as conclusões e apreciações dos avaliadores. Dezenas delas 

apresentaram os seus contraditórios, que não alteraram a apreciação e avaliação finais.  

3. Acresce que existe um compromisso do Ministério da Educação no sentido de ser criada a 

figura do recurso à Avaliação Externa e que, até ao momento, não foi materializado. Este 

Conselho não pode deixar de referir o compromisso que a Sra. ex-Ministra da Educação, 

Prof. Dra. Maria de Lurdes Rodrigues, assumiu neste local, em 01/07/2008, conforme se 

pode confirmar pela leitura da página 3, da acta n.º 8, relativa a reunião realizada na mesma 

data e cuja passagem se cita: 

9. Outras questões  

A Senhora Ministra da Educação assumiu o compromisso de vir a introduzir a figura 

do “recurso” relativamente aos resultados dos relatórios da avaliação externa das 

escolas/agrupamentos… 

 

No entanto e indo directamente ao projecto apresentado: 

4. O Conselho das Escolas discorda que as escolas/agrupamentos que obtenham cinco 

classificações de Suficiente estejam nas mesmas condições para acesso às percentagens 

máximas para atribuição de MB e EX que as escolas/agrupamentos que obtenham cinco 

classificações de Bom na Avaliação Externa. Onde está o mérito? 

5. Como é do conhecimento público, no âmbito da Avaliação Externa das Escolas, não foi 

prática, como não é, a valorização de qualquer um dos cinco domínios entre si. Pelo 

contrário, os cinco domínios sempre foram encarados como igualmente importantes e 

estruturantes na avaliação das escolas. Por conseguinte, este Conselho discorda que sejam 

considerados, apenas, os domínios “resultados” e “prestação do serviço educativo” em 

detrimento dos restantes, para definição das percentagens a atribuir às menções de MB e 

EX, como prevê o n.º 6, da Secção II do projecto em análise. 
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QUANTO À APLICAÇÃO DAS PERCENTAGENS MÁXIMAS (Secção  III) 
 

Em linhas gerais, relativamente ao novo modelo de avaliação do desempenho do pessoal 

docente, e não tendo sido ouvido sobre o mesmo (Decreto -Regulamentar 2/2010 de 23 de Junho), 

este Conselho considera útil e pertinente tecer as seguintes considerações: 

6. Uma das alterações ao quadro legal de ADD, introduzida pelo Decreto-Lei n.º 75/2010 de 23 

de Junho e, sem dúvida, relevante, foi a supressão dos avaliadores individuais (Coordenador 

do conselho de docentes/de departamento curricular; o Inspector e o Presidente do órgão de 

gestão) e a sua substituição por um órgão colegial de avaliação, o Júri de Avaliação. 

7. Por conseguinte, não prevendo, nem autorizando o ECD (DL n.º 75/2010) a existência de 

avaliadores individuais, este Conselho considera existir uma inconformidade legal entre o 

Estatuto da Carreira Docente e o Decreto -Regulamentar n.º 2/2010 de 23 de Junho, o qual 

prevê a existência de dois avaliadores individuais: o Director e o Coordenador de 

departamento. 

8. Inconformidade que se mantém no projecto de diploma ora em análise. Com efeito, a alínea 

d) do n.º 8 da Secção III prevê que o Director/Presidente de CAP avalie uma extensa série 

de docentes.  

9. Prevê ainda, ao arrepio de qualquer norma legal, que seja o Director/Presidente de CAP, a 

avaliar os docentes em exercício de funções na escola sem componente lectiva, o que não 

pode merecer a concordância deste Conselho. 

10. O Conselho defende que os docentes com contrato em várias escolas devem ser avaliados 

apenas numa delas, de acordo com o tempo do contrato e, consequentemente pertencerem 

também apenas ao universo da escola onde são avaliados. 

11. O Conselho das Escolas também não pode concordar com as disposições contidas nas 

alíneas b) e c) do n.º 10 da referida Secção III. Com efeito, sendo a Comissão de 

Coordenação da Avaliação do Desempenho (CCAD) o único órgão competente para 

assegurar a “aplicação objectiva e coerente do sistema de avaliação do desempenho”, não se 

pode compreender nem aceitar a intervenção de outros agentes – Coordenadores de 

departamento e Directores / Presidentes de CAP) – na definição dos critérios de atribuição 

das menções qualitativas de Excelente e de Muito Bom. 
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12. Em consequência, defende a supressão, pura e simples, das alíneas b) e c) do referido n.º 10 

e a consequente alteração da alínea a) de forma a que à CCAD compita a definição dos 

critérios para atribuição das classificações de mérito a todo o pessoal docente contido nos 

universos previstos no n.º 8 da mesma Secção, excepto aos próprios membros da CCAD 

cujos critérios deverão ser definidos pelos membros docentes do Conselho Pedagógico. 

 

 

 

PARECER 

 

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

expostos anteriormente e, sobre o projecto de diploma que visa estabelecer as percentagens 

máximas para atribuição das menções qualitativas de Muito Bom (MB) e Excelente (EX) na 

avaliação do desempenho dos docentes integrados na carreira, em período probatório e em regime 

de contrato, delibera emitir as seguintes: 

Recomendações: 

A. Que os resultados da Avaliação Externa apenas sejam considerados para estabelecimento 

das percentagens máximas de reconhecimento do mérito após todas as escolas/agrupamentos 

a ela terem tido acesso; 

B. Que os resultados da Avaliação Externa apenas sejam considerados para estabelecimento 

das percentagens máximas de reconhecimento do mérito após ter sido criada uma instância 

de recurso que se pronuncie sobre os resultados contestados pela escola/agrupamentos. 

C. Que as escolas/agrupamentos que obtiverem a classificação de Suficiente em todos os 

domínios alvo de avaliação, não sejam consideradas da mesma forma que as escolas que 

obtiverem a classificação de Bom, para efeito de estabelecimento das percentagens 

máximas. 
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D. Que a avaliação do pessoal docente seja da responsabilidade exclusiva do órgão colegial 

“Júri de Avaliação”, nos termos do ECD. 

E. Que a definição dos critérios para atribuição das menções de mérito seja competência 

exclusiva da CCAD, para todos os docentes em exercício de funções nas 

escolas/agrupamentos, excepto os seus membros e aqueles que desempenham funções de 

administração e gestão. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

O Presidente do Conselho das Escolas: 

_____________________________ 

Manuel F. C. Esperança 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


