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DOCUMENTOS QUE ORIENTAM A AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOCENTE 
 
 

 
NORMATIVOS LEGAIS 

 
 
 

 Decreto-Lei n.º 41/2012, de 30 de agosto [Estatuto da Carreira Docente, na sua redação 
atual] 

 Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro, com Declaração de 
Retificação n.º 

 20/212, de 20 de abril [regulamenta a avaliação do desempenho docente] 

 Declaração de Retificação n.º 20/212, de 20 de abril [retifica o Decreto 
Regulamentar n.º26/2012] 

 Decreto-Lei n.º 266/2012, de 21 de fevereiro [regulamenta a avaliação do desempenho 
docente dos diretores dos agrupamentos/escolas não agrupadas e dos diretores dos centros 
de formação] 

 Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro [estabelece o Regime Jurídico da 
Formação Contínua] 

 Despacho 779/2019 [Formação Contínua] 

 Despacho nº 6851-A/2019 [Formação Contínua] 

 Despacho n.º 12567/2012, publicado no DR de 27 de setembro [estabelece os universos 
e os critérios dos percentis para atribuição das menções Excelente e Muito Bom] 

 Despacho n.º 12635/2012, publicado no DR de 27 de setembro [estabelece a 
correspondência entre a classificação atribuída pelo SIADAP para a avaliação dos docentes] 

 Despacho n.º 13981/2012, publicado no DR de 26 de outubro [estabelece os 
parâmetros nacionais para a avaliação externa da dimensão científica e pedagógica] 

 Despacho n.º 5741/2015, publicado no DR de 29 de maio [procede ao 
reconhecimento e certificação das ações de formação de curta duração] 

 Despacho normativo n.º 19/2012, publicado no DR de 17 de agosto [estabelece os 
critérios para aplicação do suprimento da avaliação através da ponderação curricular] 

 Despacho normativo n.º 24/2012, publicado no DR de 26 de outubro 
[regulamenta o processo de constituição e funcionamento da bolsa de avaliadores 
externos] 

 Portaria 344/2008, de 30 de abril [regulamenta o processo de reconhecimento dos 
ciclos de estudos conducentes aos graus de mestre e obtidos por docentes integrados na 
carreira (artigo 54.º do ECD)] 

 Nota Informativa da DGAE de 15 de janeiro de 2019 [sobre a avaliação do 
desempenho docente] 

 Nota Informativa da DGAE de 15 de junho de 2020 [avaliação do desempenho 
docente e formação contínua] 

 Nota Informativa da DGAE de 7 de junho de 2019 [Recuperação de 2 anos, 9 meses 
e 18 dias] 

 Nota Informativa da DGAE de 10 de agosto de 2020 [Recuperação de 2 anos, 9 
meses e 18 dias] 
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