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DIPLOMA  MINISTERIAL  N.º 66 /2016

de  6  de  Dezembro

QUE  REGULA O  PROCEDIMENTO  DA  REALIZAÇÃO
DA  AVALIAÇÃO  DE  DESEMPENHO  DOS  CARGOS

DE  DIREÇÃO  E  CHEFIA  DOS  ESTABELECIMENTOS
INTEGRADOS  DO  ENSINO  BÁSICO

Preâmbulo

A provisão de uma educação de qualidade se encontra
diretamente relacionada com uma gestão efetiva do
estabelecimento escolar. O Gabinete Diretivo do
Estabelecimento Integrado de Ensino Básico, sob a direção

do Diretor, possui competências bastante alargadas, tal como
prevista no Decreto-Lei n.º 7/2010, de 19 de Maio. É assegurado
um nível de autonomia bastante substancial no que diz respeito
à administração e gestão escolar.

Os membros do Gabinete Diretivo são diretamente
responsáveis pela efetividade da gestão escolar. Enquanto
que desafios são regulares no que diz respeito a qualidade da
infraestrutura e o acesso a equipamentos, os poderes dos
membros do Gabinete Diretivo são suficientes para, quando
desempenhados com compromisso e profissionalismo,
assegurar uma gestão eficaz e de qualidade.

A avaliação de desempenho daqueles que ocupam os cargos
de direção e chefia tem por objetivo assegurar um processo
avaliativo em que se possa identificar a produtividade e a
concretização dos objetivo dos serviços relevantes, tal como
é previsto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 14/2008, de 7 de
maio, com as devidas alterações providas pelo Decreto-Lei n.º
19/2011, de 8 de junho

Entende o Ministério da Educação que a natureza particulardos
estabelecimentos de ensino públicos, a estrutura dos serviços
centrais e municipais e a sua relação com os estabelecimentos
escolares com base na autonomia destes requerem a realização
de métodos específicos no âmbito do processo da avaliação
de desempenho para assegurar que a avaliação em questão
tem a capacidade de assegurar a determinação objetiva do
desempenho dos membros do Gabinete Diretivo dos
estabelecimentos de ensino básico.

O Diploma Ministerial em questão determina o método de
observação direta do real funcionamento dos estabelecimentos
escolares como base para o preenchimento da ficha de
avaliação dos Diretores, Adjunto Diretores e Chefes dos
Gabinetes de Apoio Técnico dos E.I.E.B. públicos no território
nacional. Fazendo uso dos poderes inspetivos da Inspeção
Geral da Educação previstos no Decreto-Lei n.º 28/2012, de 4
de julho, especialmente no seu artigo 75.º. É ainda regulado
aqui os passos principais no processo da avaliação de
desempenho, apoiando assim que este seja realizado de forma
coordenada entre os diversos serviços que possuem
competência complementar e relevante para a avaliação de
desempenho dos funcionários da educação e a administração
e gestão escolar.

Assim,

O Governo, pelo Ministro da Educação, manda, ao abrigo do
número 1 do artigo 25.º  do Decreto-Lei n.º 7/2010, de 19 de
Maio, e do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 26 de
Julho, publicar o seguinte diploma

CAPÍTULO  I
DISPOSIÇÕES  GERAIS

Artigo 1.º
Objeto

O presente diploma regulao procedimento para a realização da
avaliação de desempenho dos membros do Gabinete Diretivo
dos Estabelecimentos Integrados de Ensino Básico (E.I.E.B.),
nomeadamente os métodos para a recolha de informação do
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desempenho da função e o procedimento interno relevante
para implementar a avaliação de desempenho tal como previsto
no Decreto-Lei n.º 14/2008, de 7 de maio, com as devidas
alterações providas pelo Decreto-Lei n.º 19/2011, de 8 de junho.

Artigo 2.º
Âmbito de aplicação

O presente diploma é aplicável à avaliação de desempenho
dos docentes que ocupam a posição de Diretor, Diretor
Adjunto e Chefe do Gabinete de Apoio Técnico do Gabinete
Diretivo dos E.I.E.B. de natureza pública no âmbito das suas
funções previstas no Decreto-Lei n.º 7/2010, de 19 de Maio.

Artigo 3.º
Princípios Orientadores

Para além dos princípios previstos nos artigos 4.º, 5.º e 6.º do
Decreto-Lei n.º 7/2010, de 19 de Maio, o procedimento e os
métodos para substanciar o resultado da avaliação de
desempenho dos membros do Gabinete Diretivo do E.I.E.B.
são regidos pelos seguintes princípios específicos:

a)  a integração do método para a recolha de informação no
procedimento da avaliação de desempenho aplicável aos
funcionários da administração pública;

b)   a adequação do método para a função específica do membro
do Gabinete Diretivo, de acordo com as suas competências
prevista em lei;

c)   a objetividade dos métodos, assegurando o não envolvi-
mento daqueles que possam ter algum interesse pessoal
no resultado e assegurando a recolha de informação
comprovativa para a determinação.

CAPÍTULO II
SOBRE A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Artigo 4.º
Avaliação de desempenho

1.   Deve ser assegurado que o resultado da avaliação de de-
sempenho seja fundado em análise da produtividade e
concretização de uma administração e gestão efetivas.

2.   A determinação da avaliação de desempenho dos membros
do Gabinete Diretivo do E.I.E.B. tem por base o método da
observação direta do funcionamento do E.I.E.B..

3.    O método para a determinação da avaliação de desempenho
deveassegurar especificamente a recolha de informação
capaz de determinar o nível e qualidade do desempenho
dos membros do Gabinete Diretivo de acordo com as suas
competências previstas em lei e os fatores de avaliação
para os cargos de direção e chefia da função pública.

Artigo 5.º
Observação direta

1.  O objetivo principal da observação direta é recolher
informação sobre o funcionamento do estabelecimento de
ensino a fim de apoiar a determinação da eficiência do

desempenho da função de membro do Gabinete Diretivo
através da observação direta da efetividade das suas
funções tal como reveladas no normal funcionamento do
estabelecimento escolar.

2.  Devem ser realizadas observações diretas nos seguintes
estabelecimentos de ensino:

a) Na Escola Básica Central do E.I.E.B.;

b) Numa das escolas básicas filiais do E.I.E.B.;.

3.   A observação direta deve ser realizada de acordo com as
seguintes regras:

a) A observação deve ser representada por uma visita
pessoal no estabelecimento de ensino durante as horas
de funcionamento do processo de ensino-
aprendizagem;

b) A visita deve ter por base a observação de diversas
questões relativas ao funcionamento do estabeleci-
mento de ensino no âmbito das competências prevista
em lei para os diversos cargos do Gabinete Directivo,
devendo o oficial que realiza a observação evidenciar
pessoalmente, e não através de terceiros, as diversas
questões, nomeadamente através da vistoria de
documentos, e da observação direta de evento no
estabelecimento escolar;

c) Quando possível, deve ser assegurada a presença de
um funcionário do estabelecimento de ensino durante
a observação dos eventos e vistoria dos documentos,
a fim de garantir a presença de um oficial capaz de servir
de testemunha, caso necessário;

d) A observação deve ser registada através do preenchi-
mento de formulário aprovado especialmente para o
efeito por Despacho do Diretor Geral com a competência
com competência na área do ensino básico, este
contendo os diversos aspectos a serem observados, a
data da visita, a identificação e a assinatura do ou dos
observadores e da testemunha;

e) As diversas questões relativas ao funcionamento do
estabelecimento escolar sujeita à observação direta
deve, por regra, fundar-se emmeios comprovativos,
nomeadamente cópias de documentos escritos e registo
fotográfico, capazes de servir como evidência do nível
e qualidade da questão em apreço;

f) A duração de cada observação não deve ser menor do
que 1 hora e não mais de 3 horas, podendo o tempo
total da presença do observador no estabelecimento
escolar ter uma maior duração em vista das questões
preparatórias para a observação direta e a realização de
outras atividades relacionadas ou não aos métodos
previsto neste diploma.

4.   A recolha de meios comprovativos prevista na alínea d)
acima deve assegurar:
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a) A verificação do documento relevante durante a
observação direta do estabelecimento escolar;

b) A realização ou solicitação da realização de fotocópias
dos documentos relevantes, ou até mesmo realizar
registo fotográfico dos mesmos, quando da dificuldade
de aceder às cópias;

c) A inclusão quando do registo fotográficoda capacidade
de identificar o estabelecimento escolar através do
registo do nome do mesmo ou de outros aspectos
passíveis de permitir a identificação;

5.   A observação direta e a recolha dos meios comprovativos
são realizadas no âmbito dos poderes inspetivos da
Inspeção Geral da Educação, tal como previsto no Decreto-
Lei n.º 28/2012, de 4 de julho.

6.  A tomada de ações que resultem na falta de acesso ao
estabelecimento de ensino e/ou aos documentos para a
implementação do método regulado neste diploma
representa violação de dever do funcionário público, sendo
passível de responsabilização disciplinar.

Artigo 6.º
Escolha do estabelecimento escolar filial

A escolha da escola básica filial a ser sujeita à observação
direta tem por base um sistema aleatório de sorteio, realizado
de acordo com o seguinte:

a)  são identificadas todas as escolas básicas filiais que
compõem o E.I.E.B., tal como previsto no mapa escolar
aprovado pelo Diploma Ministerial n.º 17/2011, de 3 de
Agosto;

b)  é realizado um sorteio em que o nome de cada escola filial
do E.I.E.B., tal como previsto no Diploma Ministerial n.º
17/2011, de 3 de Agosto, é redigido em papel e inserido
dentro de uma caixa ou recipiente semelhante que não
permita a identificação do nome da escola redigido;

c)  é da responsabilidade do Superintendente da Inspeção
Escolar a realização do sorteio, assegurando a presença
do Director Municipal da Educação, ou alguém que este
delegue, e os Inspetores com a competência para o ensino
básico;

d)  deve o Superintendente Municipal retirar de forma aleatória
um pedaço do papel do recipiente aonde os nomes de todos
os estabelecimentos escolar filiais foram inseridos;

e)   o nome contido no pedaço de papel retirado por sorteio
representa o estabelecimento escolar filial a ser sujeito à
observação direta, quando este não é sujeita à desqualifi-
cação de acordo com o artigo 8.º abaixo;

f)   o procedimento e o resultado do sorteio são registados em
ata, assinada por aqueles presentes.

Artigo 7.º
Desqualificação por razão de relação familiar

1.   Com base na regra prevista no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º
14/2008, de 7 de Maio, é proibida a realização de observação
direta e recolha dos meios comprovativos da gestão escolar
em escola filial a qual tem como coordenador indivíduo
com relação familiar com aquele sujeito à avaliação de
desempenho.

2.  Considera-se relação familiar passível de ser razão de
desqualificação:

a) ascendente ou descendente direto;

b) relação familiar sanguínea, até o segundo grau,
nomeadamente primo ou prima, sobrinho ou sobrinha
e tio ou tia;

c) relação familiar por casamento, até o segundo grau,
nomeadamente sogro/a, genro ou nora, tio ou tia, primo
ou prima e sobrinho e sobrinha.

Artigo 8.º
Ponderação dos métodos da avaliação de desempenho

1.    As questões sujeitas à observação direta em vista de rep-
resentarem as competências dos dirigentes previstas em
lei devem se encontrar diretamente relacionadas com os
fatores de avaliação de desempenho previsto no regime
jurídico aplicável.

2.   O Despacho do Diretor Geral com competência na área do
ensino básico que aprova o formulário para a observação
direta identifica a ponderação das diversas questões
relativas à determinação dos fatores de avaliação, não
sendo exigido a determinação de um número igual de
questões a serem examinadas durante a observação direta
para cada fator.

CAPÍTULO III
SOBRE OS PROCEDIMENTOS

Artigo 9.º
Intervenientes

1.   Os intervenientes no processo de avaliação de desempenho
dos cargos do Gabinete Diretivo do E.I.E.B. incluem:

a) Inspetor Municipal, como responsável pela realização
da observação direta e recolha de documentos
comprobatórios e registo fotográficos;

b) Representante da Direção Nacional de Ensino Básico,
como acompanhante durante a realização da observação
direta e recolha de documentos comprobatórios e
registo fotográficos;

c) Diretor do E.I.E.B., como superior hierárquico do Diretor
Adjunto e Chefe de Gabinete de Apoio;

d) Superintendente Municipal e Diretor ou equivalente
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do Serviço Municipal da Educação, como participante
no procedimento para o sorteio da escola básica filial
alvo de observação direta;

e) Diretor do Serviço Municipal da Educação, como
superior hierárquico direto do Diretor do E.I.E.B. quando
um contacto com o membro do Gabinete sujeito à
avaliação por mais de 6 meses;

f) Diretor Geral com competência na área do ensino básico,
como autoridade para a homologação da ficha de
avaliação dos membros do Gabinete Diretivo.

2.  As observações diretas são todas realizadas pelo Inspetor
com a responsabilidade na localidade do estabelecimento
básico central, sendo ambas as observações  relativas à
avaliação de desempenho de um cargo do Gabinete
Diretivo realizada pelo mesmo inspetor.

3. As regras sobre a desqualificação prevista no artigo 7.º
acima são aplicáveis ao Inspetor Municipal, ao Diretor do
E.I.E.B. e ao dirigente do serviço municipal de educação e
a existência de relação familiar com o membro do Gabinete
Diretivo sujeito à avaliação.

4.  Quando da desqualificação prevista no número 3 acima ou
quando da falta de superior hierárquico pela não existência
do tempo mínimo de contacto previsto na alínea e) do
número 2 acima, a identificação do substituto segue as
seguintes regras:

a) A identificação de outro Inspetor, que possa ser
regularmente responsável por outra área geográfica ou
outro nível de ensino, ou alternativamente a realização
da observação direta pelo Superintendente Municipal;

b) A identificação de superior hierárquico daquele
desqualificado por razões de relação familiar ou de falta
de prazo de contacto, nomeadamente o dirigente do
serviço municipal em relação ao Diretor do E.I.E.B. e o
Diretor Geral com competência na área do ensino básico
em relação ao dirigente do serviço municipal da
educação.

Artigo 10.º
Superior Hierárquico

1. Para o efeito da avaliação de desempenho dos cargos do
Gabinete Diretivo do E.I.E.B, considera-se o superior
hierárquico de acordo com o seguinte:

a) Em relação à avaliação do Diretor do E.I.E.B., o dirigente
máximo na área da educação ao nível municipal;

b) Em relação à avaliação do Diretor Adjunto e do Chefe
de Gabinete do E.I.E.B., o Diretor do E.I.E.B.

2. O papel do superior hierárquico imediato inclui:

a) a homologação do relatório do resultado da observação
direta dos estabelecimentos escolares, assegurando a
verificação do formulário completo e ainda a existência
dos documentos e registo fotográficos comprovativos;

b) o preenchimento da ficha de avaliação com base no
relatório do resultado da observação direta;

c) assegurar a submissão da ficha de avaliação à
homologação pelo Diretor-Geral com competência na
área do ensino básico.

Artigo 11.º
Procedimento

1. O procedimento para a realização da avaliação de
desempenho tem por base a estreita coordenação entre os
serviços municipais e centrais com competência relativa à
gestão de recursos humanos e à administração e gestão
do ensino básico.

2.  O procedimento rege-se por regras simples de coordenação
para assegurar o cumprimento das regras previstas neste
diploma seguindo o seguinte:

a) O início do procedimento tem por base a informação da
Direção Nacional dos Recursos Humanos à Direção
Geral com competência para o ensino básico para a
necessidade de se proceder à avaliação de desempenho
dos cargos do Gabinete Diretivo dos E.I.E.B.;

b) A Direção Geral com a competência para o ensino básico
realiza as atividades necessárias para coordenar a
realização da observação direta pelos serviços
inspetivos municipais, assegurando uma comunicação
efetiva com os serviços relevantes e o acesso ao formu-
lário para a observação direta e a ficha de avaliação;

c) O Serviço municipal da educação realiza os encontros
de coordenação com a Inspeção Municipal para
assegurar o processo de determinação dos Inspetores
envolvidos na realização da observação direta e o
sorteio para a identificação do estabelecimento de
ensino básico filial sujeito à observação direta;

d) Os Inspetores realizam a observação direta relevante e
recolhem os documentos comprobatórios e registo
fotográfico, assegurando o preenchimento do
formulário relevante, submetendo-os para o Superinten-
dente Municipal no prazo máximo de 3 dias após a
observação direta nos estabelecimentos escolares;

e) O Superintendente Municipal submete os formulários
e documentos comprobatórios ao Serviço Municipal
da Educação;

f) O dirigente do Serviço Máximo da Educação completa
a ficha de avaliação dos Diretores do E..I.E.B. com base
no formulário da observação direta e assegura o acesso
dos Diretores do E.I.E.B. aos formulários da observação
direta dos Adjuntos Diretores e Chefes do Gabinete de
Apoio Técnico;

g) Os Diretores do E.I.E.B. completa a ficha de avaliação
dos Diretores do E..I.E.B. com base no formulário da
observação direta submetendo-os ao dirigente máximo
do Serviço Municipal da Educação;
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h) O Diretor Municipal submete as fichas de avaliação e o
formulário de observação direta e outros documentos
comprobatórios ao Diretor Geral responsável pelo
ensino básico do serviço central do Ministério da
Educação;

i) O Diretor Geral homologa os resultados da avaliação
de desempenho e submete-os à Direção Nacional de
Recursos Humanos;

j) A Direção Nacional de Recursos Humanos assegura a
coordenação com a Comissão da Função Pública para
garantir o registo do resultado da avaliação de
desempenho.

Artigo 12.º
Preenchimento de Ficha de avaliação

1. Os resultados dos métodos de avaliação de desempenho
previstos nas normas jurídicas acima culminam no
preenchimento da ficha de avaliação aprovada pela
Comissão da Função Pública para o efeito do registo da
avaliação de desempenho daqueles que exercem as
funções de direção e chefia no regime de carreira da função
pública.

2. Deve ser assegurado que os métodos para a recolha de
informação da avaliação dos membros do Gabinete Diretivo
corresponda especificamente aos fatores previstos na ficha
de avaliação, sendo estabelecido uma correlação direta e
objetiva da informação recolhida pelos diversos métodos
no que diz respeito ao desempenho específico das
competências dos membros do Gabinete Diretivo e os
fatores de avaliação previstos na ficha de avaliação.

Artigo 13.º
Homologação do Resultado

1.  O Diretor Geral com competência na área do ensino básico
homologa o resultado da avaliação de desempenho tal
como previsto na ficha de avaliação já assinada pelo
superior hierárquico do membro do Gabinete Diretivo
sujeito à avaliação.

2. A homologação é realizada quando da certificação que o
resultado incluído na ficha de avaliação é fundado no
formulário da observação direta aos estabelecimentos
escolares.

3.  Quando da inexistência da correlação do resultado previsto
na ficha de avaliação com aquele revelado no formulário
de observação direta, deve o Diretor Geral não homologar
a ficha e solicitar ao superior hierárquico a retificação do
preenchimento da ficha de avaliação.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 14.º
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação, sendo aplicável à avaliação de desempenho a ser
realizada a partir de 2016.

Publique-se.

Díli,  30  de Setembro de 2016.

António da Conceição
O Ministro da Educação


