MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
Decreto-Lei n.º 41/2012
de 21 de fevereiro

O presente diploma procede à alteração do Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores
dos Ensinos Básico e Secundário (abreviadamente designado por Estatuto da Carreira Docente) de acordo com
as orientações de política educativa consagradas no Programa do XIX Governo Constitucional,
designadamente no que respeita à efectivação de um ambiente de estabilidade e de confiança nas escolas, à
desburocratização dos métodos de trabalho e à avaliação das práticas e dos processos administrativos aplicados
à gestão da Educação. A criação de condições para a estabilidade e dignificação da profissão docente implica a
necessidade de uma reforma do modelo de avaliação do desempenho dos docentes, visando simplificar o
processo e promovendo, ainda assim, um regime exigente, rigoroso, autónomo e de responsabilidade.
O presente diploma define, ainda, as grandes linhas de orientação do novo regime de avaliação do desempenho
docente. Um modelo que se pretende orientado para a melhoria dos resultados escolares e da aprendizagem
dos alunos e para a diminuição do abandono escolar, valorizando a actividade lectiva e criando condições para
que as escolas e os docentes se centrem no essencial da sua actividade: o ensino. Pretende -se, igualmente,
incentivar o desenvolvimento profissional, reconhecer e premiar o mérito e as boas práticas, como condições
essenciais da dignificação da profissão docente e da promoção da motivação dos professores.
Neste sentido, promove -se uma avaliação do desempenho docente assente na simplicidade, na
desburocratização dos processos e na sua utilidade, tendo em vista a revitalização cultural das escolas e uma
maior responsabilidade profissional.
Neste contexto, a avaliação do desempenho docente incide sobre três grandes dimensões: i) a científicopedagógica, que se destaca pela sua centralidade no exercício profissional; ii) a participação na vida da escola
e na relação com a comunidade educativa; e iii) a formação contínua e o desenvolvimento profissional.
Transversalmente, estas três dimensões são indissociáveis dos pressupostos deontológicos que enquadram a
vertente profissional, social e ética do trabalho docente.
Os resultados da avaliação passam, por seu turno, a ser expressos em ciclos de avaliação alargados,
correspondentes à duração dos diferentes escalões da carreira docente.
A preocupação de rigor e de justiça na emissão dos juízos avaliativos é consubstanciada na articulação entre
uma avaliação interna e uma avaliação externa.
Os avaliadores internos são seleccionados segundo o princípio da hierarquização. Têm intervenção na
avaliação o presidente do conselho geral, o director, o conselho pedagógico, a secção de avaliação do conselho
pedagógico, o coordenador de departamento curricular e o avaliado.
O Coordenador de departamento curricular, ou quem ele designar, tem como competência proceder ao
acompanhamento e avaliação das dimensões «participação na vida da escola e relação com a comunidade» e a
«formação contínua e desenvolvimento profissional».
Por sua vez, a responsabilidade da avaliação na dimensão científico -pedagógica dos docentes em regime
probatório, posicionados nos 2.º e 4.º escalões da carreira e aos candidatos à menção de Excelente, é atribuída
aos avaliadores externos da mesma área científica do avaliado, detentores de formação prioritariamente
especializada na área da avaliação do desempenho docente ou com experiência em supervisão pedagógica,
posicionados na carreira num escalão preferencialmente superior ou, quando impossível, igual ao do avaliado.
Tendo em vista a clareza dos critérios e a transparência dos processos adopta -se um sistema de referência que
tem por base os objectivos e metas do projecto educativo da escola, bem como um conjunto de parâmetros
definidos a nível nacional pelo Ministério da Educação e Ciência.
A diferenciação na avaliação faz -se com recurso a cinco menções qualitativas (Insuficiente, Regular, Bom,
Muito bom e Excelente). De modo análogo ao regime de avaliação do desempenho aplicável aos funcionários e
agentes da Administração Pública, procede -se a uma contingentação das duas classificações superiores que
conferem direito a uma bonificação no ritmo de progressão na carreira e a um prémio de desempenho.
O Estatuto da Carreira Docente tem sido, também, objecto de repetidas alterações, o que frequentemente,
constitui uma fonte de problemas, de dificuldades de interpretação e até de leituras erróneas realizadas em
virtude dos múltiplos diplomas legais que constituem o edifício normativo que o concretiza. Em consequência,
e tendo em vista a necessidade de clarificação do seu conteúdo e interpretação, a presente alteração origina a
necessidade de se proceder, nos termos legais, à sua republicação.
Assim, o presente diploma pretende criar condições de facilidade de análise do Estatuto da Carreira Docente e
fazer da avaliação do desempenho uma oportunidade ao serviço do desenvolvimento profissional dos docentes,
da melhoria do ensino, dos resultados escolares dos alunos e em sentido lato, da melhoria da qualidade do
serviço público de educação.
Foram observados os procedimentos decorrentes da Lei n.º 23/98, de 26 de Maio, alterado pela Lei n.º
59/2008, de 11 de Setembro.
Assim:
No desenvolvimento da Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovada pela Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro,

alterada pelas Leis n.os 115/97, de 19 de Setembro, 49/2005, de 30 de Agosto, e 85/2009, de 27 de Agosto, e
nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
…/…
CAPÍTULO III
Formação
Artigo 11.º
Formação do pessoal docente

1 — A formação do pessoal docente desenvolve -se de acordo com os princípios gerais constantes do artigo
33.º da Lei de Bases do Sistema Educativo, competindo ao membro do Governo responsável pela área da
educação o respectivo planeamento, coordenação e avaliação global.
2 — A formação de pessoal docente é regulamentada em diploma próprio, sem prejuízo do disposto nos
artigos seguintes.
Artigo 12.º
Modalidades da formação

A formação do pessoal docente compreende a formação inicial, a formação especializada e a formação
contínua, previstas, respectivamente, nos artigos 34.º, 36.º e 38.º da Lei de Bases do Sistema Educativo.
Artigo 13.º
Formação inicial

1 — A formação inicial dos educadores de infância e dos professores dos ensinos básico e secundário é a que
confere habilitação profissional para a docência no respectivo nível de educação ou de ensino.
2 — A formação inicial visa dotar os candidatos à profissão das competências e conhecimentos científicos,
técnicos e pedagógicos de base para o desempenho profissional da prática docente nas seguintes dimensões:
a) Profissional, social e ética;
b) Desenvolvimento do ensino e da aprendizagem;
c) Participação na escola e relação com a comunidade educativa;
d) Desenvolvimento profissional ao longo da vida.
Artigo 14.º
Formação especializada

A formação especializada visa a qualificação dos docentes para o desempenho de funções ou actividades
educativas especializadas e é ministrada nas instituições de formação a que se refere o n.º 2 do artigo 36.º da
Lei de Bases do Sistema Educativo.
Artigo 15.º
Formação contínua

1 — A formação contínua destina -se a assegurar a actualização, o aperfeiçoamento, a reconversão e o apoio à
actividade profissional do pessoal docente, visando ainda objectivos de desenvolvimento na carreira e de
mobilidade nos termos do presente Estatuto.
2 — A formação contínua deve ser planeada de forma a promover o desenvolvimento das competências
profissionais do docente.
Artigo 16.º
Acções de formação contínua

1 — A formação contínua é realizada de acordo com os planos de formação elaborados pelos agrupamentos de
escolas e escolas não agrupadas tendo em consideração o diagnóstico das necessidades de formação dos
respectivos docentes.
2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, deve ainda ser considerada na frequência das acções de
formação contínua a formação de iniciativa individual do docente que contribua para o seu desenvolvimento
profissional.
…/…

Faltas

Artigo 94.º
Conceito de falta

1 — Falta é a ausência do docente durante a totalidade ou parte do período diário de presença obrigatória no
estabelecimento de educação ou de ensino, no desempenho de actividade das componentes lectiva e não
lectiva, ou em local a que deva deslocar -se no exercício de tais funções.
2 — As faltas dadas a tempos registados no horário individual do docente são referenciadas a:
a) Períodos de uma hora, tratando -se de docentes da educação pré -escolar e do 1.º ciclo do ensino básico;
b) Períodos de quarenta e cinco minutos, tratando -se de docentes dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do
ensino secundário.
3 — A ausência do docente a um dos tempos de uma aula de 90 minutos de duração é registada nos termos da
alínea b) do número anterior.
4 — (Revogado.)
5 — É considerado um dia de falta a ausência a um número de horas igual ao quociente da divisão por cinco
do número de horas de serviço docente que deva ser obrigatoriamente registado no horário semanal do
docente.
6 — É ainda considerada falta a um dia:
a) A ausência do docente a serviço de exames;
b) A ausência do docente a reuniões que visem a avaliação sumativa de alunos.
7 — A ausência a outras reuniões de natureza pedagógica convocadas nos termos da lei é considerada falta do
docente a dois tempos lectivos.
8 — As faltas por períodos inferiores a um dia são adicionadas no decurso do ano escolar para efeitos do
disposto no n.º 5.
9 — As faltas a serviço de exames, bem como a reuniões que visem a avaliação sumativa de alunos, apenas
podem ser justificadas por casamento, por maternidade e paternidade, por nascimento, por falecimento de
familiar, por doença, por doença prolongada, por acidente em serviço, por isolamento profiláctico e para
cumprimento de obrigações legais, tal como regulado na lei.
10 — A falta ao serviço lectivo que dependa de autorização apenas pode ser permitida quando o docente tenha
apresentado à direcção executiva da escola o plano da aula a que pretende faltar.
... /…
Dispensas

Artigo 109.º
Dispensas para formação

1 — Ao pessoal docente podem ser concedidas dispensas de serviço docente para participação em actividades
de formação destinadas à respectiva actualização, nas condições a regulamentar por portaria do membro do
Governo responsável pela área da educação, com as especialidades previstas nos números seguintes.
2 — As dispensas para formação da iniciativa de serviços centrais, regionais ou do agrupamento de escolas ou
escola não agrupada a que o docente pertence são concedidas preferencialmente na componente não lectiva do
horário do docente.
3 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a formação de iniciativa do docente é autorizada durante os
períodos de interrupção da actividade lectiva.
4 — Quando for comprovadamente inviável ou insuficiente a utilização das interrupções lectivas, a formação a
que se refere o número anterior pode ser realizada nos períodos destinados ao exercício da componente não
lectiva nas seguintes condições:
a) Tratando -se de educadores de infância;
b) Nos restantes casos, até ao limite de dez horas por ano escolar.
5 — A dispensa a que se refere o presente artigo não pode exceder, por ano escolar, cinco dias úteis seguidos
ou oito interpolados.
…/…

