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• Enquadramento legal 

A avaliação geral de desempenho docente rege-se pelo estipulado no Decreto 

Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro e a especificidade da 

ponderação curricular pelo estatuído no Despacho Normativo 19/2012, de 17 de 

agosto. 

 

 

• Elementos de ponderação curricular: 

a) Habilitações académicas e profissionais; 

b) Experiência profissional; 

c) Valorização curricular; 

d) Exercício de cargos dirigentes ou outros cargos ou funções de reconhecido 

interesse público ou relevante interesse social. 

 

• Peso relativo dos vários elementos 

Elementos de ponderação curricular Ponderações 
(nos termos do ponto 4, do art.9.º) 

Ponderações 
(nos termos do ponto 5, do art.9.º) 

a) Habilitações académicas e profissionais 10% 10% 

b) Experiência profissional 40% 45% 

c) Valorização curricular 30% 35% 

d) Exercício de cargos dirigentes ou outros 

cargos ou funções de reconhecido interesse 

público ou relevante interesse social 

20% 
10%  

 

 

 

• Critérios de avaliação dos elementos de ponderação curricular 

 

a) Habilitações académicas e profissionais 

Descritores Valorização 

Possui habilitação igual à legalmente exigível à data da integração do 

docente na carreira. 

10 

Possui habilitação inferior à legalmente exigível à data da integração do 

docente na carreira. 

1 
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b) Experiência profissional 

Desempenho de cargos, funções e atividades exercidas de reconhecido interesse. 

Participação em ações ou projetos de relevante interesse. 

Critérios de qualificação Critérios de avaliação Valorização 

1- Desempenha cargos, funções e 

atividades de reconhecido interesse. 

2- Participa em grupos de trabalho. 

3- Participa em estudos ou projetos. 

4- Exerce a atividade de formador. 

5- Realiza conferências ou palestras ou 

atividades de idêntica natureza. 

Cumpre os cinco critérios. 10 

Cumpre quatro critérios. 9 

Cumpre três critérios 8,5 

Cumpre dois critérios. 8 

Cumpre 1 critério. 7 

Não cumpre nenhum dos 

critérios de qualificação. 
1 

NOTA: Será retirado 1 ponto à classificação, caso o docente revele falhas no desempenho do 

cumprimento de pelo menos um dos critérios de qualificação. 

 

c) Valorização curricular 

Habilitações académicas superiores. Participação em ações de formação, estágios, 

congressos, seminários, publicações científicas ou pedagógicas ou oficinas de trabalho 
não tomadas em consideração em anteriores avaliações do desempenho. 

Critérios de qualificação Critérios de avaliação Valorização 

1- Habilitações académicas superiores às 

exigidas à data da integração na carreira 

docente. 

2- Participação em ações de formação ou 

estágios ou oficinas de formação 

devidamente avaliados e com duração igual 

ou superior ao número de horas exigidas 

para o escalão em que se encontra. 

3- Participação em ações de formação ou 

estágios ou oficinas de formação com 

duração igual ou superior ao número de 

horas exigidas para o escalão em que se 

encontra. 

4- Participação em ações de formação ou 

estágios ou oficinas de formação com 

duração inferior ao número de horas 

Cumpre os oito critérios. 10 

Cumpre sete critérios. 9 

Cumpre seis critérios 8,5 

Cumpre cinco critérios. 8 

Cumpre quatro critérios. 7,5 

Cumpre três critérios. 7 

Cumpre dois critérios. 6 

Cumpre um critério. 5 

Não cumpre nenhum dos 

critérios de qualificação. 

1 
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exigidas para o escalão em que se 

encontra. 

5-Participação em congressos ou 

seminários relacionados com a área 

profissional do docente. 

6- Participação em congressos ou 

seminários. 

7- Participação em estágios de natureza 

científica relacionada com a área 

profissional do docente. 

8- Publicação de trabalhos de natureza 

científica ou pedagógica. 

Nota: Considera-se que o docente que cumpre o critério 2, cumpre igualmente os critérios 3 e 4 

e que se cumpre o 5 cumpre integralmente o 6. 

 

d) Exercício de cargos dirigentes ou outros cargos ou funções de reconhecido 

interesse público ou relevante interesse social 

Descritores Valorização 

Exercício efetivo de cargos dirigentes ou outros cargos de reconhecido 

interesse público ou relevante interesse social. 

10 

Inexistência de exercício efetivo de cargos dirigentes ou outros cargos de 

reconhecido interesse público ou relevante interesse social. 

1 

 

 

 


