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PROTOCOLO

Entre o Centro de Formação da Escola Portuguesa de DÍli - Centro de Ensino e

Lingua Portuguesa Ruy Cinatti e o Centro de Formação de Escotas do Concelho de

Àlmada - ÀlmadaForma, tendo em vista, no âmbito da formação de professôres, a

cooperação na realização de atividades de formação nas suas diferentes modatidades

e a integração da Escola Portuguesa de Diti - Centro de Ensino e Língua Portuguesa no

quadro das escotas associadas ao Centro de Formaçáo de Escotas do Concetho de

Âtmada - ÀtmadaForma, para efeitos do processo de avaliaçáo externa da avaliação

de desempenho docente, exclusivamente nos termos da atínea lV do n.o 2 e n.o 3 das

"Ádaptaçôes ao regime de avaliação de desempenho docente, em função das

especificidades da escota - portaria n.o 1 51201 3, de 1 5 de janeiro".

O Centro de Formação da Escola Portuguesa de Díti - Centro de Ensino e Língua

Portuguesa Ruy Cinattr', com sede na Rua Batide - Santa Cruz, Dili, Timor - Leste

neste ato representado por Eduardo Costa Fernandes, portador do Cartão de Cidadão

n.' 5039074, vátido alé 25/A7/2018, na qualidade de Coordenador e com poderes

bastantes para o ato e o Centro de Formaçáo de Escotas do Concetho de Almada -

ÀlmadaForma, com sede na Rua 25 de Abril,2825-105, Monte da Caparica, neste ato

representado por Jose Manuet de lemos Diogo, portador do Cartão de Cidadão no

5066776, vátido aÉ A7104/7020, na quatidade de Diretor e com poderes l:astantes

parâ o ato, doravante denominados por Partes, considerando quel

As duas partes possuem princ'ípios especificas comuns na formaçáo do pessoal

docente e não docente, no quacira da iegistaçao apticávei aos Centros de Formação

de Àssociação de Escolas, nomearíamente o consignado no Decreto-Lei n.o 127/7A15,

de 7 de jutho;

De acordo ainda corn decreto-tei n." 714/7A15, constituem princípios de atuação da

Escola Portuguesa de Dí{i "A prestaçõa de opoio a formaçõo de pessoat docente e não

docente e à comunidüde" e "O funcíonamenta como cerltro de apoia à cooperação

partuguesa na areç da educação e forrnaçõo" {respetivamente at. e) e f) do n.o 1,

art.o 4.o);



Corresponde a uma necessidade côncreta da Escota Portuguesa de Díti e do seu

centro de Formaçáo, face ao seu isotamento por força da sua localizaçáo, o

estabelecimento de retações institucionais com Centros de Formação de Âssociaçáo

de Escotas sediados em Portugat, no sentido de poder apaiar e disponibitizar

formação ao sêu corpo docente e não docente;

Carresponde iguatmente a uma necessidade concreta da Escota Portuguesa de Diti, o

estabelecimento de retações institucionais com Centros de Formação de Associação

de Escolas em Portugal, no âmbito da avaiiação externa da dimensáo cientifica e

pedagógica do processo de avatiaçáo do desempenho docente, no quadro da

Legislaçáo aplicávet, nomeadamente nas adaptações previstas na portaria n.o

15/2013, de 15 de janeiro;

As Partes, pelos seus principios e objetivos, retevâm como de muito interesse, a

cooperaçâo recíproca no âmbito das áreas referidas nos presentes pressupôstos e,

nesse quadro estabelecem o presente protocato nos termos que se seguem:

Cláusula 1u.

Objeto

O presente Protocoto tern como objeto o estabelecimento de relações de cooperação

entre as Partes, no âmbito da formação contínua do pessoal docente e náo docente e

no da avatiaçáo externa da dimensão cientííica e pedagógica do processo de

avaliaçáo do desempenho docente.

Cláusula 2".

Compromissos

As Partes promoverão a adoçáo, côm a máxima brevidade, das medidas internas

necessárias para dar cumprimento ao presente Protocoio e tudo farâo para que os

seus objetivos sejam atingidos.
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Cláusula 3u.

Formação continua do pessoal docente e não docente

Os docentes da Escota Portuguesa de Díti - Centro de Ensino e Língua

Portuguesa e das escotas associadas ao Centro de Formação de Escotas do

Concelho de Atmada - AlmadaForma, podem, enquanto formandos,

frequentar as atividades e ações realizadas em cada um dos centros de

fcrmaçáo subscritores do presente protocoto;

Sempre gue necessário, serão estabelecidas quotas de frequência para as

docentes associados a cada urn dos respetivos centros de formação,

retativamente às atividades e açôes de formação organizadas por cada um

detes;

Cada uma das partes, mediante soticitação escrita e nos termos da

regutamentação apticávet, disponibilizará à outra parte as atividades e

ações acreditadas peto CCFCP, para integrarem o Ptano de Formação do

respetivo Centro de Formação.

Os honorários retativos à prestação do serv'iço de formação, quando a etes

houver lugar, serão estalecidos por acordo entre a Parte interessada e o

respetivo formador.

Sempre que, para efeitos de prestação clo serviço de formação, houver

[ugar a destocações, compete à Parte interessada suportar os respetivos

custos.

Cláusula 4""

Avaliação externa no âmbito do processo de avaliação de desempenho docente

1. Para efeitos da avatiação externa da dimensão cientifica e pedagógica no

âmbito da avatiação de desempenho docente consignada no Decreto-Lei

n.' 76/7.A12, de 21 de fevereiro, a avatiação externa dos docentes da

Escota Portuguesa de Díti - Centro de Ensino e Língua Portuguesa integra-se

nos procedimentos previstos no Despacho Normativo n." 74/7A12, de ?6 de

7.

3.

4.

5.
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7.

outubro, e terá por base a bolsa de avatiadores externos do centro de

Formação de Escotas do concelho de Âlmada - ,AlmadaForma, de acordo

com 0 previsto no número seguinte.

A avaliação externa da dimensão científica e pedagogica referida no

número anterior tem por referência o d'isposto na atínea rv, do n.o 2 e n.o 3

das "Àdaptações ao regime de avatiação de desempenho docente, em

função das especificidades da escota - Portaria n." 1512013, de 15 de
janeiro", os quais, nas partes que interessam, se anexam ao presente

protocoto como anexo 1 e que dele fazem parte integrante.

A avaliação externa da dimensão cientifica e pedagogica dos docentes da

Escola Portuguesa de Díti - centro de Ensino e Língr-ra portuguesa, será

remunerada, tendo por referência o vator hora relativo a trabatho

extraordinário do docente que exerce as funções de avatiador.

A Escola Portuguesa de Díti - centro de Ensino e Lingua portuguesa suporta

as despesas relativas ao número anterior.

Cláusula 5'.

Gestão do Protocolo

A gestâo do presente Protocolo é assegurada pela coordenação do centro de

Formação da Escota Portuguesa de Diti e pelo Diretor do Centro de Formaeão de

Escotas do Concetho de Almada - ÂlmadaForma.

Cabe a cada uma das Partes, os custos internos inerentes ao presente protocoto.

Ctáusula 6'.

Produção e cessação de efeitos

o presente Protocolo produzirá efeitos a partir de sua assinatura, por um

periodo de ternpo indeterminado.

Quatquer das Partes poderá, a qualquer momÕnto, fazer cessar os eíeitos do

presente Protocolo, mediante notificação previa à outra Parte, por escrito.

3.

4.

1.

2.

1.

2.
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Ctáusula 7 ".

Dirposição Final

Ás omissôes ao prêsente mêmorando serão oportunamente anatisadas e resotvidas

petas Partes envotvidas.

Assinado enr dois originais em Língua Portuguesa, sendo ambos os textos iguatmente

autênticos.

O Coordenado do Centro de Formação da

Escota Portuguesa de Díti - Centro de

Ensino e Língua Pcrtuguesa

$srlnado,por I Edusrdo §asts F.srtrandri
Num. ddldêntlÍlcação Civat 8lü5ü3§074
qêW&1Êr0lr4 '17:51*3 ltora pudrão di corela

CHÀVE MóVEL
Iarr

O Diretor do Centro de Formação de

Escotas do Concelho de Atmada -

AtmadaForma
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Anexo 1

ÂDAPTAÇOES AO REGIME DE ÀVÀLIAÇÃO DE DESEÀtPENI{O DOCENTE, EÀÀ FUNçÃO
DAS ESPECIFICIDADE§ DA ESCOLÂ - PORTÀRIA N.' 1512013, DE 15 DE JANEIRO

No Quadro Juridico da Avatiação de Desempenho Docente, importa realçar as
especificidades da escota e do contexto em que ela se insere, pois e fundamentat
compreender a necessidade de ajustar atguns procedimentos à reatidade tocat,
permitindo, com razoabitidade e transparência, que a avaliação de desempenho
dacente na EPD se desenvotva com o rigor que se exige numa escola portuguesa.

Essas eventuais adaptaçôes estão claramente previstas na tegistação aplicável,
nomeadarnente a Portaria n.o 15i2013 de 15 de janeiro, retativa à avatiação dos
docentes das escolas portuguesas no estrangeiro.

As adaptaçóes a efetuar e que const'ituem o presente ciocumento, centrâm-se
fundamentatmente na avatiação interna dos docentes e na avatiação externa no
quadro da soticitação de aulas assistidas por parte dos docentes, nos termos da Lei.

De facto, retativamente à avatiação interna dos docentes, importa ftexibil,izar o
proce§so de avaliação, de accrdo com as especificidades da escola e do seu contexto,
permitindo maior facitidade em realizar a avaliação interna, nomeadamente, na
designação do ayaliador interno.

No que se refere à avatiaçáo externa e coilcretamente nâ área da soLicitação de autas
assistidas, nos termos da lei, importa igualmente ajustar as normas da constituição
da bolsa de formadores externos e os respetivos procedimentos, tomando em conta a
especificidade da escola e do contexto em que a mesma se insere.

Este documento deverá ser alterado e ajustado sempre que se verifiquem atteraçôes
das condições e da orgânica da EPD-CELP Ruy Cinatti.

ÂDAPTAÇÕES

1. Propostas de adaptaçãc relativas ao avaliador interno.

Í) {....}

?". Propostas de adaptaçáo relativas ao avaliador externo.



,Wt
iÉ-

ii) Normais legais

Decreto-lei n." 26/2O12, de 21 fevereiro:

"Artigo t3.a

Avatiadar externa

Í - ü avatiador exferno deve reunir os seguintes requisítos cumulativas:

a) Estar integrado ern escaláo ígual au superiar ao do avaÍiado;

b) Pertencer ao mesmo grupo de recrutamento da avaliado;

c) Ser úitu{qr de formoçõo em avatiaçãa da desempenha ou supervisão
pedagagica ou deter experiêncía profíssional em supervisão pedagagica.

2 - Aa avalisdçr externa campete proceder à avaliaçõo externa da dimensãa
científica e pedagogica dos dacentes par eta abrongidos.

3 - O avaliadar externo integra uma bolsa de ovaliadores, constiüuída por
docentes de todos os grupas de recrutamento""

Despacho normativo n.' 2412A12, 2ó de outubro

"Ártigo 7.ú

üistribuiçãa dos avotiadares externas e calendarização da avaliac§a

'Í - Cumpridos os requisitos prewsüos na n.o Z do crtigo 2.o, e atribuiçõo da
avatiador externo ao docente em avaliação na dimensõa científica e
pedagogica, abedece cos seguintes cri térios:

a) Pertencsr ao mesma grupo d* retrutamento;

b) Estar integrado em escalôo da carreira iguat ou superior;

c) Não exercer funções no í?esrno escola au agrupomento de escolas

2 - Para efeitos da previsto no número anteriar o caordenador da balso de
avatiadores deve dístribuir os avaliadores externos de mado a minimizar as
dístânci as percor ridas.

3 - Até aa final do 3.o período da ano escolor anterior àquete em que
decorrer a avaliaçõa externo, a caordensdor da balsa de avatiadores externas
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elobara umo prapasta de dístribuiçóo dos avotiadares a afetar a cado avaliado
que será aprovado pela CamissÕo Pedagogíca do CFAE.

4 - A atríbuiçõa, no ff?esrno ano escolar, de mais de t0 docentes a um
avaliadar externo paro efeítos de avalíaçõo da dimensõo cientifica e
pedagogica, requef autorização expressc do serviça campetente do Ívlínisterio
da Educação e {iência.

5 - Não existíndo nq áolss de avatiadores exrernos de um determinado grupo
de recrutamente, na ômbito geografica de um CFAí, docenfes que satisfaçam
os requisifos das altneas a) e b) da n.o l, deve o çoardenadar da balsa,
sempre que necessririo, salicitar oos cFAÉs mais proximas a indicaçãa de um
avalíadar dcsua bolsa de avaliodores exfernos.

6 - O dÍsposüo no numera onterior reqaer a cancardância, por escrito, do
avalíador designado.

7 - Depais de canhecidos as horarios dos avaliadores, o coordenadar da balsa
de avaliadores externos elabara até aa dia 3A de autubro a plana de
calendarizaçao da observoçõa de cuÍas prevista nos n. os 4 e S do artigo 1B.o

do Decreto Regulamentar n.o 26/2A12, de 2l de fevereira, do quat é dodo
canhecimento pelas rneios rnaÍs expeditos oo avaliador, ao avatiado e ao
diretor da escolo.

8 - Para e{eitos da observaçõo de aulas prevista na número snterior, ao
avalíador exferno apenas e permitido faltar a atividades letívas na quadro da
alinea f) do n.o 5 da artigo 13.a do Despacha Normafiyo n.a 13 -A/2A12, de S
de junho, garantida que esteja a respetiva permuta, substituíção pa{ docente
ou docenfe cocdjuvcnte. "

Propcstos de adaptação:

o avatiador externo é designado pelo diretor da EPD, de entre os docentes a
exercer funções na EPD que curnpram os requisitos definidos no artigo 13.o.

7. No caso da ínexistência de docentes a exercer funçóes na EPD que cumpram
os requisitos consignados no art.o 13.", serão seguidos os seguintes
procedimentos:

i) Soticitação a um Centro de Formação de Âssociaçôes de Escotas em
Portugal da indicação de um avaliador externo, nos terrnos da Lei;

iii)

1.



O processo de autas assistidas será realizado através de registos de
vÍdeo de aula do avatiado, filrnada para a efeito com sua expressa
autorização;

Os procedimentos pré e posteriores às aulas assistidas devem decorrer
nos termos definidos na legistação apiicávet, via correio etetrónico ou
por videoconferência, consoante o caso;

Todo o processo será acompanhado por um docente da EPD, designado
peto diretor da EPD, tendo como funções assegurar a legatidade e a
logística de todo o prôcesso.

3. Âdaptaç6es em diplomas complementares.

A aprovaçáo das propostas consideradas nos números I e 2 do presente
documento, impticam necessários ajustamentos ern procedimentos cqnstantês em
dlptomas comptementôres, os quais são desde já considerados aprovados,

EPD, 7 de novembro de 201B

A Secção de Avatiaçáo de Desempenho Dmente

do Consetho Pedagógico

ii)

iii)

iv)


