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ASSUNTO: PETIÇÃO 

Pela revisão e alteração do modelo de avaliação do desempenho docente definido no Decreto 

Regulamentar nº 26/2012, de 21 de fevereiro; 

Pela extinção das quotas para a atribuição das menções qualitativas de Muito Bom e 

Excelente. 

 

SPLIU - Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades, 

pessoa coletiva nº 503 259 691, com sede social na Praça Nuno Gonçalves, nº 2-A, em 1600-170 

Lisboa, com o endereço eletrónico spliu@spliu.pt, nos termos do art.º 52º, nº 1, da Constituição 

da República Portuguesa e dos artigos 1º, nº 1, 4º nº 3, 9º, 17º e 24º-A da Lei nº 43/1990, de 

10/08, com as alterações introduzidas pelas Leis nºs 06/1993, de 01/04, 15/2003, de 04/06, 

45/2007, de 24/08, 51/2017, de 13/07 e 63/20, de 29/10, vem mui respeitosamente apresentar 

esta petição a V.ª Ex.ª, onde se requer a revisão e alteração do modelo de avaliação do 

desempenho docente (ADD) definido no Decreto Regulamentar nº 26/2012, de 21 de fevereiro, 

tendo em vista a extinção das quotas para a atribuição das menções qualitativas de Muito Bom 

e Excelente. 

O SPLIU - Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades é 

uma associação sindical independente, fundada em 30 de abril de 1994 e representada em todo 

o território nacional, com os Estatutos publicados no Boletim de Trabalho e Emprego (BTE), N.º 

12, de 29 de março de 2009, com as alterações introduzidas pelo BTE Nº 28, de 29 de julho de 

2009 e BTE, n.º 8, de 28 de fevereiro de 2017. 

O facto de a carreira docente ter estado congelada entre 1 de janeiro de 2011 e 31 de dezembro 

de 2017, fez com que os efeitos perniciosos do atual modelo de avaliação do desempenho 

docente, definido pelo Decreto Regulamentar nº 26/2012, de 21 de fevereiro, não tivessem sido 

detetados, ou constatados, por um número muito significativo de docentes durante esse 

período. 

O descongelamento da carreira docente em 2018, em conjugação com a recuperação do tempo 

de serviço congelado (2 anos, 9 meses e 18 dias), quer por via da aplicação das regras plasmadas 

no DL nº 36/2019, de 15 de março, quer pelo faseamento definido pelo DL nº 65/2019, de 20 de 

maio, traduziu-se numa precipitação de processos avaliativos, com maior incidência, pelas 

vicissitudes criadas pela pandemia (COVID-19), no início de 2021. 

Os ciclos avaliativos, em muitas circunstâncias, foram encurtados, e, tal facto, gerou a 

dificuldade acrescida a muitos docentes de, no tempo útil definido pelo nº 4 do Artigo Sº do 

Decreto Regulamentar nº 26/2012, de 21 de fevereiro, reunirem os requisitos exigidos no Artigo 



37º do Estatuto da Carreira Docente, gerando-se stress, angústia e desânimo, sentimentos esses 

perturbadores da necessária e imprescindível serenidade no exercício da função docente. 

O modelo de avaliação do desempenho docente é eminentemente subjetivo, logo, pejado de 

arbitrariedade, em que muitíssimas variáveis, absolutamente incontroláveis, provocam desvios, 

erros, omissões, e, principalmente, desigualdades, na apreciação que os avaliadores internos e 

externos produzem sobre o empenho e o desempenho docente, no enquadramento definido 

pelas dimensões, domínios e parâmetros da ADD. 

Enquanto o Governo persistir que o mérito relativo ao empenho e desempenho docente seja 

limitado por quotas, a situação de turbulência nas organizações escolares tende a agravar-se, 

nomeadamente, no domínio das relações interpessoais, da comunicação, dos conflitos, da 

gestão de grupos, da participação, e, em muitas outras vertentes do exercício da função docente 

e do clima de escola. 

São em número muito significativo os docentes que tendo obtido pontuações de 8, ou de valor 

superior, equivalentes às menções qualitativas de Muito Bom e Excelente, acabam por ver o seu 

mérito preterido, em muitas circunstâncias, por critérios subjetivos, arbitrários e enviesados, 

acabando por lhes ser atribuída a menção qualitativa de Bom. Ou seja, o seu empenho e 

desempenho, apesar de Muito Bom ou Excelente, não é reconhecido por um sistema castrador 

de vontade, de empenho, de entrega à nobre missão de educar e ensinar. 

A obtenção das menções qualitativas de Muito Bom e Excelente, em sede da avaliação do 

desempenho docente, ganha particular importância nos 4° e 6° escalões da carreira docente, 

também eles sujeitos a quotas, verificando-se que só transitam de escalão, sem filtro, os 

docentes que obtêm Muito Bom ou Excelente. Constata-se desta forma, utilizando um termo 

fiscal, que existe uma dupla "tributação", leia-se, um duplo filtro, dilacerador de legítimas 

expetativas relativamente ao trabalho dedicado desenvolvido, que só se poderão traduzir em 

frustração, desmotivação e descrença. 

No âmbito da ADD é de todo impossível não estabelecer comparações, e, tal prática, evidencia 

tendenciais desvios arbitrários, traduzidos em processos injustos, com benefício para uns, e 

prejuízo para outros. 

Até no que respeita aos direitos fundamentais dos docentes, o atual modelo de avaliação do 

desempenho docente está viciado. Referimo-nos, em concreto, aos mecanismos que os 

professores têm ao seu dispor para contestarem a classificação atribuída na ADO - a reclamação 

e o recurso hierárquico. 

A significativa maioria das reclamações são liminarmente recusadas, ou, quando muito, é 

atribuída uma pontuação superior, sem que a mesma permita atingir a menção qualitativa de 

Muito Bom ou Excelente dentro do limite do percentil estabelecido. 

No que se refere ao recurso hierárquico, um procedimento ao qual deveria presidir a autonomia, 

independência, isenção e rigor, está logo inquinado à partida, quando o legislador entendeu que 

a nomeação do terceiro árbitro deveria resultar do acordo entre o árbitro indicado pela SADD e 

o árbitro que representa o(a) autor(a) do recurso hierárquico. Acrescenta o diploma legal que 

regula a ADD que, não havendo acordo entre os árbitros atrás mencionados, deverá ser o 

Presidente do Conselho Geral, ou quem o substitua, a nomear o terceiro árbitro, que será em 

todas as circunstâncias quem irá decidir sobre o recurso hierárquico. Neste cenário o que se tem 

verificado é que o terceiro árbitro nomeado é, por norma, também ele professor desse AE ou 



Escola não Agrupada. Portanto, na maioria dos casos, a interposição de um recurso hierárquico 

não passa de um simulacro, pois o procedimento está viciado. 

No nº 6 do Artigo 30º do Decreto Regulamentar nº 26/2012, de 21 de fevereiro, pode ler-se que, 

"Durante o quarto ano de vigência do presente diploma, proceder-se-á à avaliação do regime 

de avaliação do desempenho docente por ele estabelecido, consultando, ouvidas as associações 

sindicais." 

Já se cumpriram 10 anos após a publicação do supracitado diploma legal, e, até ao momento, o 

Governo ainda não procedeu ao compromisso assumido por escrito, vertido no articulado do DR 

nº 26/2012, de 21 de fevereiro!... 

Considera-se assim que, dever-se-á, não só pelo compromisso assumido, mas, 

fundamentalmente, porque está provado e comprovado que este modelo de avaliação do 

desempenho docente é prejudicial à educação e ao ensino, proceder à urgente revisão e 

alteração do Decreto-Regulamentar nº 26/2012, de 21 de fevereiro. 

Se o Governo pretende ter um corpo docente completamente entregue à sua missão educativa, 

deverá como primeira decisão, eliminar as quotas para a atribuição das menções qualitativas de 

Muito Bom e de Excelente, constituindo certamente tal ação um elemento catalisador na 

motivação dos professores em prol das aprendizagens, da qualidade do ensino e do sucesso 

educativo. 

Por outro lado, a revisão do atual modelo de ADD deverá privilegiar a premissa de uma maior 

objetividade, através de indicadores mensuráveis que permitam esbater as desigualdades, e os 

enviesamentos na aplicação dos critérios avaliativos, de forma a tornar o processo mais fiável e 

justo. 

Consultada a base de dados da atividade parlamentar, não foi localizada nenhuma outra petição 

ou qualquer iniciativa legislativa pendente sobre esta matéria. 

A matéria peticionada insere-se, em primeira linha, no âmbito da competência do Governo. No 

entanto, "compete à Assembleia da República, no exercício de funções de fiscalização, vigiar 

pelo cumprimento da Constituição e das leis e apreciar os atos do Governo e da Administração". 

Assim, em representação dos seus associados e do interesse geral da classe docente, o SPLIU - 

Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades propõe que 

seja discutida em sede parlamentar a revisão e alteração do modelo de avaliação do 

desempenho docente definido no Decreto Regulamentar nº 26/2012, de 21 de fevereiro - Pela 

extinção das quotas para a atribuição das menções qualitativas de Muito Bom e Excelente. 

JUNTA: 74 (setenta e quatro) Folhas de subscrição presencial da presente petição, 

correspondentes a 986 (novecentas e oitenta e seis) assinaturas e 80 (oitenta) Folhas de 

subscrição online, recolhidas na página eletrónica do peticionário em www.spliu,pt, 

correspondentes a 2796 (duas mil setecentos e noventa e seis) assinaturas, com um total global 

de 3782 (três mil setecentos e oitenta e duas) assinaturas. 

De V. Exª, mui respeitosamente, 

O Presidente da Direção Nacional 

Manuel Fonseca Monteiro 

 



Os Vice-Presidentes da Direção Nacional 

Daniel Augusto Melo Rosa 

António Carlos Ramos 


