
LEGISLAÇÃO 

Professores: 

 

 Avaliação: 

Aviso n.º 14962-A/2013 

Aditamento ao aviso n.º 14185-A/2013, de 19 de novembro, com as alterações introduzidas pelo aviso n.º 14712-A/2013, de 28 de 

novembro. Concede isenção da prova de avaliação de conhecimentos e capacidades aos candidatos inscritos com cinco ou mais anos de 

serviço docente que não a pretendam realizar. 

 

Aviso n.º 14962-A/2013 

Aditamento ao aviso n.º 14185-A/2013, de 19 de novembro, com as alterações introduzidas pelo aviso n.º 

14712-A/2013, de 28 de novembro. Concede isenção da prova de avaliação de conhecimentos e 

capacidades aos candidatos inscritos com cinco ou mais anos de serviço docente que não a pretendam 

realizar. 

Aviso n.º 1340-A/2013 

Abertura do concurso extraordinário com vista ao acesso à carreira docente, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

7/2013, de 17 de janeiro. 

Aviso n.º 14712-A/2013 

Alteração do aviso n.º 14185-A/2013, de 19 de novembro (Prova de avaliação de conhecimentos e 

capacidades). 

Despacho n.º 15276/2013 

Define o modo de entrega dos requerimentos sobre o Programa de Rescisões por Mútuo Acordo de 

Docentes. 

Aviso n.º 14185-A/2013 

Aviso de abertura relativo à inscrição dos candidatos para a realização da prova de avaliação de 

conhecimentos e de capacidades para o exercício da função docente, no qual se explicitam os 

procedimentos a adotar pelos candidatos, prazos de inscrição e locais de realização da prova. 

Portaria n.º 332-A/2013 

Regulamenta o Programa de Rescisões por Mútuo Acordo de Docentes integrados na Carreira dos 

Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário. 
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Despacho n.º 14293-A/2013 

Define o calendário de realização da prova de conhecimentos e capacidades, as condições de aprovação e 

os valores a pagar pela inscrição, consulta e pedido de reapreciação da mesma. 

Portaria n.º 321/2013 

Segunda alteração à Portaria n.º 731/2009, de 7 de julho, que cria o Sistema de Formação e de 

Certificação em Competências TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) para docentes em 

exercício de funções nos estabelecimentos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. 

Decreto Regulamentar n.º 7/2013 

Procede à terceira alteração ao Decreto Regulamentar n.º 3/2008, de 21 de janeiro, que estabelece o 

regime da prova de avaliação de conhecimentos e capacidades prevista no artigo 22.º do Estatuto da 

Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário. 

 

  Decreto Regulamentar 26/2012.pdf Regulamenta o sistema de avaliação 

  Despacho 12567/2012.pdf Regulamenta a aplicação das menções qualitativas de Muito Bom e Excelente aos docentes 

  
Despacho 12635/2012.pdf Correspondência entre a avaliação obtida nos termos do SIADAP e a classificações e 

menções qualitativas específicas prevista 

  Despacho Normativo 19/2012.pdf Critérios para aplicação do suprimento de avaliação através da ponderação curricular 

  Nota Informativa - Avaliação do Desempenho Docente - Ano letivo de 2011/2012.pdf  

  
Portaria 266/2012.pdf Estabelece as regras a que obedece a AD dos diretores de agrupamentos e escolas dos centros de 

formação e das EPE 

    

    

  

Despacho n.º 5465/2011, de 30 de março.pdf Estabelece as percentagens máximas para a atribuição da avaliação final 

de desempenho relevante e o reconhecimento de desempenho excelente dos docentes que exercem cargos de gestão e 

administração em estabelecimentos públicos de educação, bem como em centros de formação de associações de escolas. 

  
Despacho n.º 5464/2011, de 30 de março.pdf Estabelece as percentagens máximas para a atribuição das menções 

qualitativas de Excelente e de Muito Bom aos docentes integrados na carreira e em regime de contrato. 

Javascript desligado, a validação no seu browser não esta disponível  

 

  

  

  

  

  

Portaria n.º 1333/2010, de 31 de dezembro.pdf Estabelece as regras 

aplicáveis à avaliação do desempenho dos docentes que exercem 

funções de gestão e administração em estabelecimentos públicos de 

educação, bem como em centros de formação de associações de escolas. 
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Despacho n.º 18020/2010, de 3 de dezembro.pdf Regras de 

correspondência entre a avaliação atribuída aos docentes em regime de 

mobilidade em serviços e organismos da administração central e a 

classificação e menções qualitativas específicas do sistema de avaliação do 

pessoal docente. 

  

  

Despacho normativo n.º 24/2010, de 23 de setembro.pdf Despacho 

normativo n.º 24/2010, de 23 de setembro.pdf Critérios a aplicar na 

realização da ponderação curricular prevista no n.º 9 do artigo 40.º do 

ECD. 

  

 

Portaria n.º 926/2010, de 20 de setembro.pdf Procedimentos a adotar 

nos casos em que, por força do exercício de cargos ou funções, não 

possa haver lugar à observação de aulas prevista no artigo 9.º do DR 

n.º2/2010. 

    

 
Despacho nº 14420/2010, de 15 de setembro.pdf  

 
Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de junho.pdf  

  

 ECD_VersaoConsolidadaII.pdf  

DOS EDUCADORES DE INFÂNCIA E DOS PROFESSORES DOS 

ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO 

[Aprovado pelo Decreto-lei n.º 139-A/90, de 28 de Abril, com as alterações 

introduzidas pelos DL n.os 105/97, de 29 de Abril, 1/98, de 2 de Janeiro, 

35/2003, de 17 de Fevereiro, 121/2005, de 26 de Julho, 229/2005, de 29 de 

Dezembro, 224/2006, de 13 de Novembro, 15/2007, de 19 de Janeiro 

(identificadas a vermelho), 35/2007, de 15 de Fevereiro, 270/2009, de 30 de 

Setembro (identificadas a azul), e 75/2010, de 23 de Junho (identificadas a 

verde) (anotações pessoais destacadas a cinzento)] 

  

  

• . DR 16 SÉRIE II de 2009-01-23 
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Altera e republica o anexo XVI ao despacho n.º 16872/2008, de 7 de Abril, 

que aprova os modelos de impressos das fichas de auto-avaliação e avaliação 

do desempenho do pessoal docente, bem como as ponderações dos 

parâmetros classificativos constantes das fichas de avaliação. 

  

• Despacho n.º 29856/2007. DR 249 SÉRIE II de 2008-12-27 

Aprova o regulamento do procedimento de acreditação de avaliadores 

externos no âmbito dos Centros Novas Oportunidades. 

  

• Recomendações N.º 2/CCAP/2008. DR SÉRIE de 2008-08-04 

Recomendações do Conselho Científico para a Avaliação de Professores 

relativas aos princípios orientadores sobre a organização do processo de 

avaliação de desempenho docente. Oportunidades. 

• Despacho n.º 20131/2008. DR 146 SÉRIE II de 2008-07-30 

Determina as percentagens máximas para atribuição das menções 

qualitativas de Excelente e de Muito bom em cada agrupamento de escolas 

ou escolas não agrupadas na sequência do procedimento da avaliação de 

desempenho de pessoal docente. 

• Despacho n.º 19117/2008. DR 137 SÉRIE II de 2008-07-17 

Determina a organização do ano lectivo 

 

• Recomendações N.º 4/CCAP/2008. DR SÉRIE de 2008-07-07 

Recomendações do Conselho Científico para a Avaliação de Professores 

relativas aos princípios orientadores sobre o procedimento simplificado a 

adoptar na avaliação de docentes contratados por períodos inferiores a seis 

meses (a partir do ano escolar de 2008/2009). 
 

 

• 2008/06/23 - Despacho n.º 16872/2008. DR 119 SÉRIE II de 2008-06-23 

Aprova os modelos de impressos das fichas de auto-avaliação e avaliação do 

desempenho do pessoal docente, bem como as ponderações dos parâmetros 

classificativos constantes das fichas de avaliação. 
 

• Decreto Regulamentar n.º 11/2008. DR 99 SÉRIE I de 2008-05-23 

Define o regime transitório de avaliação de desempenho do pessoal docente 

até ao ano escolar de 2008-2009. 
 

• Despacho n.º 13459/2008. DR 93 SÉRIE II de 2008-05-14 

Constitui uma comissão paritária com vista a garantir o acompanhamento da 

concretização do regime de avaliação de desempenho do pessoal docente, 

definido no Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de Janeiro.  
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• Despacho sobre a constituição de Conselhos Gerais Transitórios. DR 

SÉRIE de 2008-05-07 

Alargamento do prazo para a constituição dos Conselhos Gerais 

Transitórios, no âmbito do Memorando de Entendimento.  
 

• Memorando de Entendimento. DR SÉRIE de 2008-05-07 

Estabelecido entre o Ministério da Educação e a Plataforma Sindical dos 

Professores, no âmbito do novo regime de avaliação de desempenho.  
 

• Portaria n.º 343/2008. DR 84 SÉRIE I de 2008-04-30 

Fixa as funções ou cargos a identificar como de natureza técnico-

pedagógica. 

• Despacho n.º 7465/2008. DR 52 SÉRIE II de 2008-03-13 

Delegação de competências de avaliador e nomeação em comissão em 

serviço de professores titulares. 

• Despacho n.º 6753/2008. DR 48 SÉRIE II de 2008-03-07 

Designação dos membros do conselho científico da avaliação. 

• Decreto Regulamentar n.º 4/2008. DR 25 SÉRIE 1 de 2008-02-05 

Define a composição e o modo de funcionamento do Conselho Científico 

para a Avaliação de Professores. 

 

 

 

• Aviso n.º 2473/2008. DR 22 SÉRIE II de 2008-01-31 

Abertura do procedimento de acreditação de avaliadores externos no âmbito 

dos centros novas oportunidades para integrar júris de processos de 

reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC) de níveis 

básico e secundário de educação.  
 

• Despacho de atribuição de competências à presidente do CCAP. DR 

SÉRIE de 2008-01-28 

Despacho de atribuição de competências à presidente do Conselho Científico 

para a Avaliação de Professores no âmbito do decreto regulamentar n.º 

2/2008. 

  

• Despacho que aprova as fichas de avaliação. DR SÉRIE de 2008-01-25 

Despacho que aprova as fichas de avaliação na sequência do decreto 

regulamentar n.º 2/2008. 
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