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REGULAMENTO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO 

PESSOAL DOCENTE  

 

Escola Superior de Saúde Cruz Vermelha Portuguesa – Alto Tâmega 

 

    

Artigo 1º 

Âmbito de aplicação 

1. O disposto no presente Regulamento aplica-se a todos os docentes com relação jurídica 

de emprego, em regime de tempo integral, com pelo menos três anos de serviço efetivo de 

funções docentes na instituição, seja qual for a sua categoria e que integram o corpo 

docente próprio da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa – Alto Tâmega, 

adiante designada ESSCVP-Alto Tâmega, seja qual for a sua categoria, com pelo menos 

um ano de relação jurídica de emprego e um ano de serviço efetivo de funções docentes 

na ESSCVP-Alto Tâmega, à exceção dos membros do Conselho de Direção. 

2. O pessoal docente contratado em regime de tempo parcial é avaliado mediante relatório 

fundamentado subscrito, pelo menos por dois docentes nomeados para o efeito, sendo 

obrigatoriamente um deles o Coordenador de Curso onde o docente se insere.  

 

Artigo 2º 

Princípios gerais e afins 

 

1. A avaliação de desempenho dos docentes da ESSCVP-Alto Tâmega visa o 

desenvolvimento profissional de cada docente e a consequente melhoria do processo 

ensino aprendizagem. 

 

3. A avaliação do desempenho dos docentes da ESSCVP-Alto Tâmega tem como finalidade 

evidenciar o mérito demonstrado, regendo-se pelos seguintes princípios: 

a) Imparcialidade e Objetividade – a avaliação é conduzida de forma a que todos os 

docentes a avaliar sejam tratados de forma justa e imparcial; 

b) Confidencialidade e Direito do Contraditório – a avaliação respeita os direitos dos 

docentes a avaliar relativos à privacidade de informação de carácter pessoal e à 

capacidade de recurso sobre a apreciação do desempenho. 
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4. A avaliação do desempenho constitui ainda um instrumento que traduz também objetivos 

estratégicos institucionais, nomeadamente o incremento das atividades de investigação, de 

criação cultural, de extensão à comunidade ou de desenvolvimento experimental, tendo 

como fim último contribuir para a “melhoria da qualidade do desempenho dos docentes”. 

 

 

Artigo 3º 

Periodicidade da avaliação 

1. A avaliação de desempenho tem um carácter regular e realiza-se, obrigatoriamente, de três 

(3) em três (3) anos, reportando-se aos três últimos anos civis completos anteriores aquele 

em que é efetuada.  

2. O processo de avaliação do desempenho dos docentes decorre nos meses de janeiro a 

março do ano imediatamente seguinte ao triénio em avaliação.  

3. Os docentes que obtenham classificação negativa são submetidos a novo processo de 

avaliação, decorrido um período mínimo de um ano de atividade letiva sobre o 

conhecimento daquele resultado. 

4. Para outros efeitos relevantes da sua situação profissional, designadamente com vista a 

progressão remuneratória, processo de recrutamento/seleção/mobilidade, ou outra 

situação considerada relevante, o docente poderá requerer, de forma extraordinária, a sua 

avaliação de desempenho, com exceção se tiver sido avaliação num período inferior a um 

(1) ano.   

 

Artigo 4º 

Objeto da avaliação 

1. Todas as atividades dos docentes a serem avaliadas são agrupadas em 3 dimensões: 

Técnico-científica, Pedagógica e Organizacional. 

2. Cada uma das dimensões previstas é ponderada da seguinte forma:  

a) Dimensão Técnico-Científica – 35% 

b) Dimensão Pedagógica – 40% 

c) Dimensão Organizacional – 25% 

3. O conjunto de atividades a avaliar em cada dimensão e respetivos critérios de classificação 

parcelar constam do Anexo I ao presente Regulamento. 

4. Em situações excecionais, como licenças por doença, parentalidade, licença sabática, 

entre outras, com duração igual ou superior a 6 meses, serão atribuídos 0,5 pontos por 
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cada semestre completo, não contando eventuais atividades desenvolvidas neste período 

para efeitos da avaliação do desempenho do triénio. 

5. A dispensa a que se refere o número anterior, carece de requerimento fundamentado a 

apresentar pelo docente e parecer do Conselho Técnico-científico, cabendo a decisão final 

ao CD.  

6. A classificação final da avaliação traduz-se em três menções positivas e uma negativa, de 

acordo com a seguinte escala e critérios: 

a) Excelente:  90%. Esta classificação só é atingida caso tenha publicado no período dos 

3 anos em avaliação: 

- 2 artigos indexados na Web of Science / Scopus ou outra congénere ou 2 livros/ 2 

capítulos de livro, 

b) Muito Bom: de 65 a 89 pontos. Esta classificação só é atingida caso tenha publicado: 

- 1 artigo indexados na Web of Science / Scopus ou outra congénere ou 1 livro/ou 1 

capítulo de livro 

c) Bom: de 50 a 64 pontos. 

d) Inadequado: inferior a 49 pontos. 

 

Artigo 5º 

Processo de avaliação 

1. O processo de avaliação é realizado pelo Conselho Técnico Científico (CTC), sendo 

supervisionado pelo Conselho de Direção (CD). 

2. Será criada para o efeito uma Comissão de Avaliação do Pessoal Docente (CAPD) da 

ESSCVP-Alto Tâmega. 

3. A CAPD será constituída por quatro (4) docentes; dois (2) da ESSCVP-Alto Tâmega 

designados pelo CTC e dois (2) docentes de outras instituições designados pelo CD.  

4. A CAPD será constituída por docentes, com a categoria mínima de Professor Adjunto. 

5. O CTC nomeará um docente, de entre os docentes que integram a Coordenação da CAPD, 

que presidirá à CAPD. 

6. Em situações de impedimento ocasional, o Presidente da CAPD será substituído por outro 

docente pertencente à Coordenação da CAPD. Salvaguarda-se que os impedimentos e 

substituições devem ser de carácter excecional, para que não desfigurem 

substancialmente a constituição da Comissão. 

7. Cabe ao Conselho de Direção estabelecer para cada ciclo de avaliação a calendarização 

do processo. 
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8. Cabe à Coordenação da CAPD, em articulação com o Conselho para Avaliação da 

Qualidade, dar início ao processo de avaliação de desempenho, notificando os docentes a 

avaliar por correio eletrónico, e os serviços para disponibilização dos elementos 

necessários ao preenchimento da grelha.   

 

Artigo 6º 

Metodologia do processo de avaliação      

1. O processo de avaliação inicia-se com a entrega, pelos docentes, à CAPD, de um Relatório 

de Atividades. 

2. A entrega do Relatório de Atividades, redigido em modelo próprio (Anexo I), deve ser 

enviado via correio eletrónico, ao presidente da CAPD, 30 dias consecutivos após a 

notificação.  

3. O presidente da CAPD efetuará a distribuição dos relatórios pelos seus membros, aos quais 

compete, com base nos elementos disponíveis no Relatório de Atividades e noutros 

elementos que se revelem necessários, proceder à validação da atividade do docente a 

avaliar.  

4. A CAPD poderá solicitar informação suplementar, em caso de dúvida ou insuficiência das 

informações prestadas através do Relatório de Atividades.  

5. Não poderão ser distribuídos a membro da CAPD relatórios de docentes com categoria 

superior à que ele detenha, sendo que, no caso de não existir entre os membros da CAPD 

da Área de Ensino um docente com categoria igual ou superior ao docente a avaliar, será 

o relatório do mesmo analisado por docente ou docentes de outra(s) área(s) de ensino, por 

nomeação da Coordenação da CAPD. 

6. Efetuada a análise dos relatórios, e com base nos resultados de cada procedimento de 

validação, a CAPD elaborará e aprovará a listagem provisória das classificações dos 

docentes avaliados, notificando individualmente, por correio eletrónico, a cada um deles a 

sua classificação. 

7. O docente avaliado deverá informar o Presidente da CAPD, pela mesma via, da sua 

concordância ou não concordância do resultado da avaliação. Em qualquer das 

circunstâncias, o docente avaliado poderá solicitar reunião com a CAPD.   

8. Caso não concorde e, em conformidade com o direito de contraditório, o docente avaliado 

poderá redigir os comentários que achar convenientes, remetendo-os para a CAPD por 

correio eletrónico, no prazo máximo de cinco (5) dias úteis, podendo ser nomeado um 

relator diferente para apreciação da reclamação.  
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9. As exposições apresentadas, ponderados os respetivos fundamentos, deverão ser objeto 

de decisão da CAPD, no prazo de cinco (5) dias úteis, decisão que deverá ser notificada 

aos interessados. 

10. Verificando-se diferenças na classificação provisória na sequência da reclamação, vigorará 

a maior delas.  

11. Aos docentes classificados com menção de Inadequado, ser-lhes-á disponibilizada uma 

reunião, durante a qual serão apoiados na definição de objetivos que devem ser por eles 

trabalhados, tendendo à melhoria do seu desempenho e de modo a requererem nova 

avaliação em prazo não inferior a um ano.  

12. Findo o processo, a listagem final será comunicada ao CTC que encaminhará para o 

Conselho de Direção. 

13. Cabe ao Presidente do Conselho de Direção homologar os resultados da avaliação de 

desempenho de que dará conhecimento aos docentes avaliados. 

14. Os processos de avaliação são digitalizados e guardados no processo de cada docente. 

 

Artigo 7º 

Efeitos da avaliação 

1. A avaliação de desempenho, realizada segundo o presente regulamento, quando conduz a 

uma classificação final com menção igual ou superior a Muito Bom, é considerada condição 

necessária para progressão na carreira, mediante quotas definidas pelo Conselho de 

Direção.  

2. A avaliação de desempenho, quando for exigida como requisito único para uma promoção, 

não precisa de ser repetida se, após a última avaliação de desempenho do docente, de 

teor favorável, tiver decorrido um intervalo não superior a 18 meses. 

3. A reincidência da classificação negativa durante um triénio constitui justa causa de 

despedimento, nos termos e para os efeitos previstos no art. 351.º do Cód. do Trabalho 

(Lei nº 7/2009, de 12 de Fevereiro), determinando a instauração de procedimento 

disciplinar. 

 

Artigo 8º 

Disposições finais e entrada em vigor 

1. O Conselho de Direção da ESSCVP-Alto Tâmega, consultado o CTC, tem competência 

para promover a alteração ou substituição do presente documento.  

2. O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua homologação. 
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Artigo 9º 

Dúvidas e casos omissos 

As dúvidas ou omissões suscitadas pela aplicação deste regulamento são objeto de análise 

e decisão do Conselho de Direção, sob proposta do CTC. 
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Anexo – Grelha de Avaliação de pessoal docente 

 

 
Nome:

Área de Ensino: n/a TC PED ORG

% Vínculo: 100 Classificação no triénio 0 INADEQUADO 0 0 0

Dimensão Atividades Pts. Unidade de medida Observações

Preencher 

nº de 

atividades

Pontuação 

obtida

Provas de Agregação 9 0 0

Doutoramento na área científica do curso 9 0 0

Doutoramento noutra área científica 7 0 0

Mestrado 4 0 0

Título de Especialista atríbuido de acordo com o Decreto-Lei n.º 206/2009

de 31 de Agosto
4,5 0 0

Pós-graduação (mín 30 ECTS) 2 por curso Nº cursos 0 0

Cursos de atualização científica/profissional (com avaliação final) 1,5 por curso Nº cursos 0 0

Cursos de atualização científica/profissional (sem avaliação final), workshops, seminários, 

congressos sem apresentação de trabalhos
0,25 por curso Nº cursos 0 0

Publicação de artigo em revista indexada na Web of Science ou Scopus 10 por artigo Nº artigos 0 0

Publicação de livro ou e-book  com ISBN 10 por obra Nº livros 0 0

Publicação de capítulo de livro nacional ou internacional 8 por capítulo Nº capítulos 0 0

Publicação de artigo em revista indexada noutras bases de dados, com revisão por pares 3 por artigo Nº artigos 0 0

Artigo em livro de ata de conferência 2 por artigo Nº artigos 0 0

Resumos em livros de resumos de conferência 1 por resumo Nº resumos 0 0

Propriedade intelectual/Patente 5 por patente Nº patentes 0 0

 (35 Pts.) Orientação de teses de doutoramento (no ano de conclusão) 3 por orientação Nº teses 0 0

Orientação de teses de mestrado (no ano de conclusão) 1,5 por orientação Nº teses 0 0

Responsável de projeto de investigação (financiado ou considerado relevante pelo CD) 0,25 por mês/projeto Nº meses 0 0

Colaborador de projeto de investigação (financiado ou considerado relevante pelo CD) 0,1 por mês/projeto Nº meses 0 0

Membro de UI&D reconhecidas e avaliadas pela FCT 0,5 por ano Nº anos 0 0

Participação em congresso de investigação internacional com apresentação de comunicação 2 por apresentação Nº apresentações 0 0

Participação em congresso de investigação internacional com apresentação de poster 0,7 por apresentação Nº apresentações 0 0

Participação em congresso de investigação nacional com apresentação de comunicação oral 0,7 por apresentação Nº apresentações 0 0

Participação em congresso de investigação nacional com apresentação de poster 0,4 por apresentação Nº apresentações 0 0

Membro de comissão científica/organizadora de evento internacional 0,4 por participação Nº comissões 0 0

Membro de comissão científica/organizadora de evento nacional 0,2 por participação Nº comissões 0 0

Moderação de eventos científicos internacionais/ nacionais 0,2 por participação Nº moderações 0 0

Teses de doutoramento 0,4 por participação Nº júris 0 0

Dissertações/Trabalho de Projeto/Estágios de natureza Profissional - Mestrado 0,2 por participação Nº júris 0 0

Provas públicas para Título de Especialista atríbuido de acordo com o Decreto-Lei n.º 206/2009 de 31 de Agosto0,2 por participação Nº júris 0 0

Revisor de artigo em revista indexada na Web of Science ou Scopus 0,4 por revisão Nº revisões 0 0

Corpo editorial de revista/comissão científica 0,5 por revista Nº revistas 0 0

Revisor de artigo em revista não indexada na Web of Science ou Scopus 0,15 por revisão Nº revisões 0 0

Prémio ou distinção internacional 2 por prémio/distinção Nº prémios 0 0

Prémio ou distinção nacional 1,5 por prémio/distinção Nº prémios 0 0

Prática clínica relevante para a área científica que leciona (no período em avaliação) 0,13 por mês Nº meses 0 0

Regente UC na ESSCVP (T/TP/PL/OT/S) 0,02 por hora/UC/semestre Nº horas 0 0

Regente UC na ESECVP (Ensino Clínico ou Estágio) 0,01 por hora/UC/semestre Nº horas 0 0

UC ministradas durante o período de avaliação na ESSCVP 0,05 por hora/UC/semestre Nº horas 0 0

UC ministradas em outras IES (consórcio, CVP, outros) 0,05 por hora/UC/semestre Nº horas 0 0

Regente de UC fora da ESSCVP (Ensino Clínico ou Estágio) (consórcio, CVP, outros) 0,04 por hora/UC/semestre Nº horas 0 0

Regente de UC fora da ESSCVP (T/TP/PL/OT/S) (consórcio, CVP, outros) 0,05 por hora/UC/semestre Nº horas 0 0

Mobilidade ERASMUS 1 por dia Nº dias 0 0

(40 Pts.)
Desenvolvimento de instrumentos de apoio à docência na ESSCVP (sebentas, sites, instrumentos 

de avaliação)
2

por instrumento Nº instrumentos
0 0

Classificação igual ou superior a 4 em todas as componentes (só contabilizado > 50% resposta) 3 por UC. Nº UC com classificação =>4 durante 

o período em avaliação
0 0

Classificação inferior a 2,5 em 1 ou mais componentes (só contabilizado > 50% resposta) -3 por UC. 
Nº UC com classificação <2,5 durante 

o período em avaliação
0 0

Presidente de CP/ vice presidente CTC 1 por mês Nº meses 0 0

Presidente de outro órgão de Gestão 0,5 por mês Nº meses 0 0

Vice-presidente CP 0,5 por mês Nº meses 0 0

Coordenador de Curso de Licenciatura 0,8 por mês Nº meses 0 0

Coordenador de Formação Pós-Graduada (cursos que funcionaram no período em avaliação) 0,4 por mês Nº meses 0 0

Membro docente do CTC/CP/CAQ 0,2 por mês Nº meses 0 0

Responsável de Gabinete ou Laboratório 0,2 por mês Nº meses 0 0

Coordenador de Unidade Orgânica 0,4 por mês Nº meses 0 0

Presidente de júri (>23 anos, outros) 0,4 por ocorrência Nº ocorrências 0 0

Membro de júri (>23 anos, outros) 0,2 por ocorrência Nº ocorrências 0 0

Responsável de programa de intervenção comunitária aprovado pelos órgãos da ESSCVP 0,4 por programa/mês Nº meses 0 0

Membro de programa de intervenção comunitária aprovado pelos órgãos da Escola 0,2 por programa/mês Nº meses 0 0

(25Pts.) Membro de comissão científica/organizadora de evento na ESSCVP 0,5 por evento Nº eventos 0 0

Moderador de mesas de evento na ESSCVP 0,2 por ocorrência Nº eventos 0 0

Responsabilidade de submissão de ciclo de estudos à A3ES 10 por plano de estudos Nº planos estudo 0 0

Conceção de Cursos de Pós-Graduação 3 por plano de estudos Nº planos estudo 0 0

Membro do grupo de trabalho de submissão de ciclo de estudos à A3ES 5 por plano de estudos Nº planos estudo 0 0

Responsabilidade do processo de avaliação pela A3ES de ciclo de estudos em funcionamento 6 por plano de estudos Nº planos estudo 0 0

Membro do grupo de trabalho do processo de avaliação pela A3ES de ciclo de estudos em 

funcionamento
3 por plano de estudos Nº planos estudo 0 0

Ações de voluntariado através do Grupo de Voluntariado ESSCVP 0,1 por ocorrência Nº ocorrências 0 0

Projetos extracurriculares da escola (em parceria ou internos) 0,2 por dia Nº dias 0 0

Ação de promoção e divulgação externa da imagem e missão da ESSCVP (aprovada pelo CD) 0,2 por ação Nº ações 0 0

Membro de grupos de trabalho fora da ESSCVP (Ex: membro de Ordem profissional) 0,2 por mês Nº meses 0 0

ATENÇÃO - PREEENCHER APENAS AS CÉLULAS A CINZENTO

Área

TÉCNICO-

CIENTÍFICA          

Formação 

académica/ 

atualização 

científica

Formação académica
Formação obtida

Atualização científica

Publicações 

científicas

Artigos, livros, capítulos 

de livros ou patentes

Outras 

atividades 

científicas

Orientação/ Investigação 

científica

Participação em 

congressos/seminários

Participação em júris e 

em revistas científicas

Prémios e distinções

PEDAGÓGICA              

Atividade letiva

Apoio à docência

ORGANIZACIONAL     

Participação em órgãos e cargos de 

responsabilidade académica

Dinamização de eventos académicos e 

científicos

Elaboração/avaliação de planos de 

estudos

Outras atividades de interesse para a 

missão da ESSCVP

Inquéritos satisfação dos estudantes

Experiência profissional


