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Os Parceiros Sociais Europeus no domínio da Educação, a FEEE (Federação Europeia de 

Empregadores da Educação) e o CSEE (Comité Sindical Europeu da Educação), tendo 

trabalhado no decurso de 2011-2012 no âmbito do grupo de trabalho sobre a qualidade do 

ensino, nomeadamente sobre o tema «a cultura da avaliação no domínio da educação», 

reconheceram, no seu relatório final, a importância de promover essa cultura. 
 
A Comunicação da Comissão Europeia intitulada «Repensar a Educação» e, em especial, 

o documento sobre o «Apoio às Carreiras Docentes para a melhoria dos Resultados de 

Aprendizagem» confirmam a importância dos sistemas de avaliação para o 

aperfeiçoamento da carreira docente. 
 
«Não basta que os sistemas de educação atraiam e formem bons docentes; é igualmente 

necessário que estes últimos se mantenham na profissão, e é preciso acarinhá-los. Os 

sistemas de educação devem identificar, estimar e apoiar o pessoal docente que exerce 

uma forte influência sobre a aprendizagem dos estudantes. Neste contexto, sistemas de 

avaliação e sistemas de retorno da informação eficazes podem ter um impacto positivo 

sobre o que se passa na sala de aula, incentivando o pessoal a consolidar os seus pontos 

fortes.» 
 
Durante o período de 2012-2013, um projeto conjunto sobre «Autoavaliação das Escolas 

e dos Professores», apoiado pela Comissão Europeia através da rubrica orçamental 

(VS/2012/0228), diálogo social e relações laborais, os membros da FEEE e do CSEE 

prosseguiram as ações de investigação e o diálogo centrado no tema da «autoavaliação 

das escolas e dos professores.» 
 
A presente declaração destina-se aos parceiros sociais no domínio da educação e aos seus 

membros nacionais e locais, às instituições europeias e a todas as outras partes 

interessadas relevantes, tanto a nível europeu como a nível nacional e local (escolas, 



dirigentes de estabelecimentos de ensino, associações de estudantes, associações de pais e 

representantes locais). 
 
O objetivo desta declaração desdobra-se em cinco vertentes, visto que os 

Parceiros Sociais Europeus no domínio da Educação pretendem: 

 

– Proporcionar um instrumento útil aos membros nacionais e a outras entidades 

interessadas, com vista a promover a cultura da autoavaliação das escolas ao nível dos 

professores e ao nível nacional. 

- Sintetizar as principais conclusões do diálogo entre organizações patronais e sindicatos no 

âmbito dos grupos de trabalho, das visitas de aprendizagem interpares e da conferência de 

encerramento 

- Contribuir conjuntamente para a melhoria das relações laborais no setor da educação na 

UE 

- Trabalhar em conjunto e de forma contínua para a melhoria da qualidade da educação na 

Europa 

- Informar as instituições europeias, bem como outras partes interessadas, sobre a 

convergência de pontos de vista relativamente ao tema da autoavaliação das escolas e dos 

professores. 

 
Os Parceiros Sociais Europeus no domínio da Educação acordaram nos seguintes 

princípios: 

 
Identificação de um processo, não de um modelo 

 
A grande disparidade existente entre os modelos de sistemas de autoavaliação nos países 

torna extremamente improvável que se possa identificar um único modelo de «melhor» 

prática e recomendá-la a todos os países europeus. Os Parceiros Sociais Europeus, em 

contrapartida, procuraram centrar-se sobre as características de um processo que visa 

desenvolver um modelo adequado às circunstâncias em causa; essas circunstâncias 

poderiam ser um contexto nacional, regional/local ou ainda institucional. 
 
A autoavaliação não é algo de novo e não deve ser considerada como um ónus adicional 

para as escolas ou os professores. «No ensino, como em muitas outras profissões, o 

empenhamento numa reflexão crítica e sistemática sobre a prática, como base para o 

desenvolvimento individual e coletivo, está no cerne do que significa ser um «bom 

profissional»1. 
 
A autoavaliação não é necessariamente uma alternativa à avaliação por agentes externos à 

escola. A objetividade e o rigor de um processo de avaliação podem ser reforçados pela 

autoavaliação e pela avaliação externa, sendo elementos complementares de um processo 

integrado. 
 

Dada a atual crise económica e financeira, é evidente que os parceiros sociais – a nível 



nacional, local e regional – terão de procurar melhorar a cultura da autoavaliação das 

escolas e dos professores, sem custos adicionais. As visitas de aprendizagem interpares 

providenciaram exemplos da possibilidade de uma contribuição adicional dos recursos 

humanos, ao tornarem as mudanças possíveis.  

 

1 MacBeath, J. (1999), Schools Must Speak for Themselves: The Case for School Self-

Evaluation, Londres, Routledge 

 

Para pôr em prática uma cultura da autoavaliação que seja aceite a todos os níveis (pela 

escola, pelos dirigentes dos estabelecimentos de ensino, pelos professores, pelo pessoal 

não docente, pelos estudantes/alunos e pelos pais), os Parceiros Sociais Europeus no 

domínio da Educação sublinham a importância das seguintes características de um 

processo de autoavaliação: 
 
1) CLAREZA 

 

A definição e o objetivo da autoavaliação da escola e dos professores são importantes 

e devem ser claramente comunicados. 

 

Os países europeus trabalham no sentido de aperfeiçoar os seus sistemas e os dados de 

autoavaliação, existindo diferentes formas na UE, que estão culturalmente integradas. Os 

instrumentos de autoavaliação podem ser fornecidos a nível central, local ou a nível das 

escolas. 

 

Qual é/quais são o(s) objetivo(s) da autoavaliação: aperfeiçoamento, responsabilização 

ou ambos? De que forma poderá a avaliação ser efetuada, com que frequência e por 

quem? Quem será consultado no processo de avaliação? 

 

O que deverá ser comunicado publicamente e o que deverá ser mantido em privado? Há 

possibilidade de recurso de uma avaliação controversa e em que circunstâncias? E qual é a 

informação de retorno do avaliador? 
 
Responder a estas perguntas E transmitir a resposta previamente contribuirá para a 

credibilidade do avaliador e para a transparência dos critérios do sistema de avaliação. 
 
Os instrumentos de autoavaliação e os dados têm de responder ao contexto da 

comunidade escolar e às necessidades individuais. 
 
É necessário partir do princípio de que a avaliação das escolas e dos professores tem como 

objetivo final melhorar a qualidade da educação, através do fornecimento de dados e 

elementos para o aumento dos recursos das escolas, a evolução profissional dos indivíduos 

e o desenvolvimento e crescimento das escolas enquanto comunidade de aprendizagem.  

 



A fim de trabalhar com um sistema de autoavaliação eficaz das escolas e dos professores, 

os procedimentos de avaliação externa devem igualmente ser transparentes e comunicados 

antecipadamente. 

 

2) INCLUSIVIDADE 
 
A experiência no interior e fora do setor da educação demonstra claramente que qualquer 

sistema que inclua algum tipo de avaliação do desempenho é muito mais suscetível de ter 

o apoio dos trabalhadores se estes estiverem, desde o início, plenamente implicados no 

processo de conceção do sistema. 

 

É necessário refletir sobre a forma como devem ser integrados os interesses das partes 

interessadas, tais como os professores, os dirigentes das escolas, os alunos/estudantes, os 

pais, os conselhos diretivos das escolas, os empregadores locais, os sindicatos e o pessoal 

não docente, tanto na conceção inicial dos sistemas como no seu funcionamento. 
 
A este propósito, é conveniente distinguir entre a participação na autoavaliação das 

escolas e a participação na avaliação dos professores. Em alguns países, os pais e os 

alunos poderão ser convidados a apresentar as suas opiniões sobre o desempenho da 

escola como um todo, mas não em relação ao desempenho dos professores. Trata-se de 

uma questão a considerar no contexto de cada cultura nacional. 
 
No entanto, as experiências práticas de diferentes países da UE mostram claramente o 

valor acrescentado do envolvimento dos pais e dos estudantes em diferentes 

procedimentos de autoavaliação, tanto na avaliação das escolas como dos professores. Dá 

um contributo positivo para o crescimento da escola enquanto comunidade de 

aprendizagem inclusiva, onde os pais e os alunos podem ter uma palavra a dizer e sentir-se 

escutados, além de adquirirem o estatuto de parceiros. 
 
Os dirigentes escolares são os principais responsáveis por garantir que a prioridade em 

matéria de autoavaliação das escolas é a melhoria do ensino, da aprendizagem e dos 

resultados escolares. 
 
Por conseguinte, devem ser capazes, ou tornados capazes, de promover uma cultura da 

autoavaliação efetiva nas escolas. A formação dos professores E dos dirigentes escolares 

com vista a trabalharem com instrumentos e os dados de autoavaliação é, por conseguinte, 

necessária. 
 
É importante que sejam envidados esforços para alinhar a avaliação escolar externa com a 

autoavaliação das escolas, de preferência no âmbito de um processo integrado. 
 
3) SIMPLICIDADE 
 
Avaliação deverá ser simples. Os sistemas complexos falham frequentemente em 



consequência das suas próprias contradições. 

 

Se não é possível explicar claramente a empregados, pais e alunos qual é o objetivo 

de um sistema de avaliação e de que modo funciona, esse sistema deve ser 

simplificado. 

 

Se os sistemas e instrumentos de autoavaliação são preparados a nível central, as 

autoridades podem ter de prever alguma flexibilidade, dado que demasiadas questões 

jurídicas ou políticas prescritivas podem limitar a autonomia das escolas. 

 

4) COERÊNCIA 
 
A avaliação de desempenho deverá ser coerente, mas, ao mesmo tempo, considerada 

como um sistema suscetível de um aperfeiçoamento contínuo. 
 
Os parceiros sociais, quando trabalham na alteração ou atualização dos seus sistemas de 

avaliação das escolas e dos professores, devem ter em conta os valores dos seus sistemas 

de educação, culturalmente integrados, e ter presente que tal mudança constitui um 

processo. A confiança mútua entre os parceiros sociais não pode ser alcançada de um 

momento para o outro; é necessário tempo para desenvolver um clima de confiança 

mútua. 
 
Além disso, para que as alterações pedagógicas tenham êxito, é necessário um clima que 

permita a tentativa e o erro. O que importa é avaliar o processo e aprender com a 

experiência anterior. 
 
Para serem coerentes, os sistemas de autoavaliação têm de ser atualizados, modernizados e 

ser fruto de um acordo a todos os níveis e de todas as partes interessadas. 
 
O princípio da coerência é igualmente aplicável à avaliação dos indivíduos. Todos os 

membros do pessoal, incluindo o responsável principal, devem ser considerados como 

estando sujeitos ao mesmo regime de um sistema coerente e global de avaliação. 
 
Os parceiros sociais europeus no domínio da educação concordam com o facto de a 

avaliação dos professores dever ser uma parte institucional da autoavaliação global 

da escola. 
 
Deverá ser claro que o objetivo da autoavaliação dos professores é criar capacidades e 

incentivar o desenvolvimento profissional dos professores e que os resultados da avaliação 

devem servir de catalisador para a evolução dos professores e a aprendizagem. 
 
A autoavaliação é um processo contínuo e as decisões sobre as necessidades de 

desenvolvimento individuais dos professores devem, por conseguinte, basear-se em todos 

os resultados da avaliação aplicáveis, e não apenas no último «instantâneo». 
 



A autoavaliação dos professores é parte integrante de um processo de autoavaliação 

coerente, tendo em conta todos os elementos pertinentes das atividades escolares. 
 
O objetivo dos sistemas de autoavaliação dos professores é identificar áreas em que há 

margem para aperfeiçoamentos e adotar iniciativas suscetíveis de melhorar a qualidade do 

ensino e da aprendizagem nas escolas, que podem incluir diversas iniciativas, incluindo as 

centradas em ações de formação em exercício e de apoio e orientação individual para os 

professores. 

A questão da insuficiência do desempenho profissional individual dos professores deve ser 

tratada em conformidade com os acordos e legislação destinados a resolver questões 

relativas ao pessoal. 

 

Conclusões: 
 
O trabalho realizado pelos parceiros sociais europeus no domínio da educação no âmbito 

do projeto «autoavaliação das escolas e dos professores» durante 2012-2013 e, em 

especial, os diálogos durante as visitas de aprendizagem interpares realizadas em vários 

Estados-Membros da UE confirmam que bons instrumentos e dados de autoavaliação 

contribuem manifestamente para a melhoria da qualidade do ensino e do diálogo social 

nos estabelecimentos de ensino, aumentando a sua capacidade para obter bons resultados 

suscetíveis de satisfazer tanto os pais como os alunos. 
 
Os Parceiros Sociais Europeus no domínio da Educação compreendem o importante papel 

que podem desempenhar na promoção da autoavaliação das escolas e dos professores. 
 
Por conseguinte, os Parceiros Sociais Europeus no domínio da Educação comprometem-se 

a promover ativamente a cultura de autoavaliação ao nível nacional ou local, assim como 

através da divulgação da presente declaração a nível nacional, respeitando as suas próprias 

estruturas nacionais de educação. Gostariam de incentivar os parceiros sociais nacionais a 

dar seguimento à Declaração Europeia, por exemplo, por intermédio da realização de 

seminários ou de outros eventos de sensibilização nacionais, a fim de promover a cultura 

de autoavaliação ao nível nacional. 
 
Ao fazê-lo, estão a trabalhar em conjunto para a consecução de objetivos comuns: 

melhorar a qualidade da educação através do fornecimento de dados e instrumentos para a 

criação de capacidades nas escolas, a evolução profissional dos professores e dos 

dirigentes escolares e para o desenvolvimento e crescimento das escolas enquanto 

comunidades de aprendizagem. 
 
A presente declaração foi adotada na assembleia do DSEE de 12 de novembro de 2013. 



 
Pela EEEE ........    Pelo CSEE.......... 
 

 
 
Bianka Stege                                              Martin Rømer  

Secretário-Geral    Diretor Europeu 
 
 
 
O texto original está em língua inglesa. 


