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0.         Introdução. 

Passaram já vários anos sobre a publicação de legislação com incidência sobre o sistema do ensino 

superior — poderemos citar, por exemplo, a Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de 

Outubro, alterada pela Lei n.º 115/97, de 19 de Setembro), a Lei da Autonomia das Universidades (Lei n.º 

108/88, de 24 de Setembro), a Lei do Estatuto e Autonomia dos Estabelecimentos de Ensino Superior 

Politécnico (Lei n.º 54/90, de 5 de Setembro), a Lei da Avaliação do Sistema de Ensino Superior (Lei n.º 

38/94, de 21 de Novembro, alterada pela Lei n.º 1/2003, de 6 de Janeiro), a Lei de Bases do 

Financiamento do Ensino Superior Público (Lei n.º 113/97, de 16 de Setembro), o Estatuto do Ensino 

Superior Particular e Cooperativo (Decreto-Lei n.º 16/94, de 22 de Janeiro, alterado pela Lei n.º 37/94, de 

11 de Novembro e pelo Decreto-Lei n.º 94/99, de 23 de Março) e a lei de flexibilização da gestão das 

universidades públicas (Decreto-Lei n.º 252/97, de 26 de Setembro). 

A experiência resultante da aplicação na prática da legislação sobre o ensino superior mostra, em 

paralelo com aspectos positivos, algumas consequências negativas ou objectivos menos conseguidos. 

Além disso, houve uma alteração muito significativa da envolvente do sistema do ensino superior em 

diversos aspectos: massificação do sistema, diminuição do número de candidatos, dificuldades de 

financiamento, maiores expectativas da sociedade em relação ao ensino superior, maior ênfase na 

relevância do ensino superior para a empregabilidade dos graduados, maior relevo do papel do 

conhecimento na competitividade económica das sociedades, etc. 

Por estes motivos parece ter chegado a altura de fazer uma avaliação crítica e consequente revisão 

da legislação em vigor, tendo em vista quer a eliminação dos aspectos menos positivos, quer a sua 

adequação às transformações da sociedade. 

  

Este documento pretende, apenas, ser um modesto contributo para por em relevo alguns dos 

aspectos mais importantes que deverão ser objecto de debate público. Consideramos que o nosso 

objectivo terá sido atingido se este trabalho tiver contribuído para chamar a atenção para o interesse 

desta iniciativa e para, de algum modo, focar o interesse dos intervenientes no que pensamos serem 

algumas das questões fulcrais para o desenvolvimento harmónico do sistema de ensino superior. 
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1.         A estrutura do sistema de ensino superior. 

Com a passagem dos sistemas de ensino superior de sistemas de elite para sistemas de massas, a 

diversificação assumiu uma importância crescente na gestão e condução dos sistemas e das instituições, 

sendo a diversificação considerada, na generalidade dos casos, como positiva. Segundo diversos 

autores, entre os argumentos a favor da diversidade destacam-se os seguintes: 

-     Responder melhor às necessidades dos alunos; 

-     Aumentar a mobilidade social; 



-     Responder melhor às necessidades do mercado de trabalho; 

-     Responder às necessidades políticas de grupos muito diversificados; 

-     Aumentar o nível de eficácia das instituições de ensino superior. 

Não admira, portanto, que os governos tenham assumido que a diversidade é, em geral, um aspecto 

positivo dos sistemas de educação. O que não é tão clara é a forma de criar ou aumentar diversidade e 

os governos de diversos países têm utilizado políticas diferentes para conseguir este objectivo, as quais 

se podem classificar em três tipos distintos: 

-     Criação de sistemas binários, com universidades e politécnicos (ou equivalente), os 

segundos dirigidos a formações de menor duração e com maior carácter vocacional; 

-     Unificação de sistemas binários e tentativa de aumentar a diversificação por meio de 

mecanismos tipo mercado (competição), nomeadamente na distribuição de verbas de 

investigação; 

-     Criação de diversidade dentro das instituições já existentes (universidades), às quais 

passa a ser permitida a leccionação em simultâneo de cursos longos tradicionais e de 

cursos curtos mais vocacionais. 

Todas estas soluções têm aspectos positivos mas apresentam, igualmente, diversos problemas. A 

primeira solução pode revelar instabilidade a médio prazo devido ao efeito do desvio para o academismo 

(academic drift) por parte dos politécnicos na procura de maior relevo social face às universidades, e ao 

desvio para uma maior profissionalização (professional drift) por parte das universidades devido às 

pressões para que ofereçam formações mais relevantes e atendam à empregabilidade dos seus 

graduados. 

A segunda solução provou que, em vez de se criar um sistema diversificado, se promoveu a 

estratificação do sistema, com instituições de 1.ª classe e instituições de 2.ª classe. 

A terceira solução tem, aparentemente, uma boa tradição em Espanha, mas tem sido de 

implementação difícil em outros países europeus. 

Por outro lado, as estatísticas mostram que cerca de 30% dos alunos que completam o 12.º ano 

ingressam directamente no mercado de trabalho. Os alunos que optam pelo mercado de trabalho fazem-

no devido à idade (grupo dos 22 aos 24 anos) e ao nível de formação escolar dos pais — 75% destes 

alunos têm pais habilitados com um máximo de instrução equivalente à 4.ª classe. A introdução das notas 

mínimas de 9,5 valores nas provas de acesso irá aumentar o número de alunos que não ingressa 

directamente no ensino superior tradicional, pelo que se torna fundamental a criação de ciclos curtos, pós-

secundários, de carácter fortemente vocacional. 

Face a este panorama põem-se as seguintes questões: 

1.1       Deve manter-se a actual estrutura com um sub-sistema de universidades e um 

sub-sistema de instituições politécnicas? 

1.2       A Lei 26/2000 (agora revogada) introduzia uma grande rigidez na separação entre 

os dois sub-sistemas. Face aos problemas apontados às diversas soluções acima 

referidas será de optar por um sistema mais flexível? 

1.3       Mesmo sem integração formal (como são os casos de Aveiro e do Algarve) serão 

de encorajar associações de tipo regional, entre uma universidade e as instituições 

politécnicas na sua área de influência? 

1.4       Os novos ciclos curtos tecnológicos poderão ser leccionados por qualquer 

instituição de ensino superior? Ou apenas pelas instituições politécnicas? 

1.5       Que mecanismos de mobilidade devem existir entre os dois sub-sistemas e em 

relação aos cursos tecnológicos? 



  

  

2.         Graus e diplomas. 

De acordo com o processo de Bolonha a organização do ensino superior deve fazer-se em dois ciclos, 

o primeiro ao nível da pré-graduação e reconhecido internacionalmente como nível apropriado de 

qualificação para o mercado de trabalho, e o segundo ao nível da pós-graduação, com opção entre uma 

variante curta, tipo mestrado, e uma variante longa, tipo doutoramento. Pretende-se, entre outros 

objectivos instrumentais, a criação de um sistema de graus legível e comparável a nível europeu e o 

estabelecimento de um sistema de créditos – tal como o sistema ECTS – como forma apropriada de 

promover a mobilidade dos estudantes. 

Em relação ao processo de Bolonha, o sistema português apresenta dois problemas óbvios. Em 

primeiro lugar existem quatro graus: bacharel, licenciado, mestre e doutor; em segundo lugar existe uma 

enorme anarquia na designação das formações oferecidas – número excessivo de designações de 

cursos, com a agravante de, em muitos casos a designação ter muito mais que ver com uma operação de 

marketing (atrair alunos com designações tipo Engenharia de… ou Gestão de…) do que com a 

legibilidade e a transparência da oferta de formações, como é o objectivo de Bolonha. 

São pertinentes as seguintes questões: 

2.1       Que graus devem ser mantidos no futuro? 

2.2       Que instituições podem atribuir os diversos graus? 

2.3       Qual deve ser a estrutura da oferta de formações — nomeadamente quanto ao 

número de anos de estudo — face ao processo de Bolonha? 

2.4       Se é admissível que cursos com a mesma natureza tenham durações diferentes? 

  

  

3.         O governo das instituições de ensino superior. 

Em Portugal, o governo das instituições públicas de ensino superior é enquadrado pelas Lei n.º 108/88 

(Lei de Autonomia das Universidades) e pela Lei n.º 54/90 (Estatuto e Autonomia dos Estabelecimentos 

de Ensino Superior Politécnico). 

Nas universidades, a forma de governo é marcada pelo carácter colegial e pela democraticidade, com 

participação de alunos, docentes, e outros funcionários e pela eleição como forma de legitimação do uso 

do poder, sendo a presença de representantes da sociedade apenas facultativa. 

Nas instituições politécnicas, a ideia de maior ligação à situação industrial e económica do País e de 

ênfase regional tornou obrigatória a participação de representantes externos na eleição do seu presidente 

e no Conselho Geral, sendo facultativa nos Conselhos Científicos. Porém, a legislação vê os institutos 

politécnicos mais como uma federação ou associação de escolas do que como uma verdadeira 

instituição. 

Passada mais de uma década sobre a publicação das leis é importante analisar até que ponto as 

estruturas e formas de governo são adequadas à situação actual. Nos últimos anos as críticas são 

frequentes e provém de diferentes quadrantes, até mesmo do interior das próprias instituições. Há os que 

consideram que as leis de autonomia são demasiado restritivas nos modelos de gestão interna das 

instituições. Há os que consideram que a gestão deve ser profissionalizada: o ensino superior não pode 

ser deixado nas mãos de académicos sem treino de gestão. Há os que consideram que a forma de 

eleição torna o Reitor refém das promessas eleitorais, preferindo um sistema de nomeação. Há quem 



considere excessiva a participação dos funcionários e, muito principalmente dos alunos (o caso recente 

de Coimbra veio reforçar esta opinião). Há quem defenda maior intervenção da sociedade exterior e, em 

oposição, quem lembre a falta de tradição em matéria de «boards of trustees». Há os que gostariam de 

ver maior intervenção do mercado e, em oposição, os que alertam para o facto de a regulação pelo 

mercado levar a estratégias de curto prazo, pouco apropriadas às instituições de ensino superior. 

  

Formulam-se as seguintes perguntas: 

3.1       Reitor ou Presidente da instituição: 

3.1.1       Quem pode assumir o cargo? Pessoas exteriores à instituição? Quais? 

3.1.2       Deve manter-se o presente sistema de eleição? 

3.1.3       Deve haver uma eleição de carácter universal? 

3.1.4       Deve proceder-se a uma escolha por um «search party»? Com que 

composição? Qual a intervenção dos órgão de governo na escolha? 

3.1.5       Quais os poderes a atribuir ao Reitor/Presidente? 

3.2       Intervenção da sociedade: 

3.2.1       Qual a forma de participação do exterior no governo das instituições de 

ensino superior? 

3.2.2       Será de propor a criação de «boards of trustees»? Com que poderes? 

3.2.3       Será de adoptar um sistema bicamaral (como é típico das instituições 

anglo-saxónicas) com o Senado para as questões meramente 

académicas e um Conselho, com representação externa, para as 

questões financeiras e de orientação estratégica? 

3.2.4       No caso anterior a representação externa deve ser ou não maioritária? 

3.3       Gestão das Escolas/Faculdades/Departamentos: 

3.3.1       Deverá criar-se um sistema uninominal de gestão, com um Director? 

3.3.2       Devera ser eleito? Ou ser nomeado pelo Reitor, depois de ouvida a 

Escola? 

3.3.3       Deve manter-se algum órgão de decisão colectiva? Quais? 

3.4       Intervenção dos corpos institucionais 

3.4.1       Qual deve ser o peso relativo dos diferentes corpos (docentes, alunos e 

funcionários)? 

  

  

4.         O acesso. 

O acesso tem sido usado pelo Governo como instrumento de regulação, sendo o controlo da 

dimensão do sistema feito por alterações das regras de acesso e, consequentemente, do número de 

candidaturas ao ensino superior. Nos últimos anos tem-se assistido a uma diminuição do número de 

candidaturas ao ensino superior, por efeito combinado da diminuição da taxa de natalidade com o 

aumento de exigência das condições para acesso. A quebra de procura atingiu, inicialmente, o sector 

privado mas já afecta hoje o politécnico público e mesmo alguns sectores das universidades públicas. No 

ano lectivo de 2002-2003, no final da segunda fase de colocações, havia no ensino superior público 16 

cursos sem qualquer aluno colocado e cerca de 200 cursos com preenchimento de vagas inferior a 50%. 

A aprovação de legislação que visa, no futuro, tornar mais rigorosas as condições de acesso — 

impondo notas mínimas de 9,5 valores nas provas de acesso — irá acentuar o fenómeno da diminuição 



do número de candidatos. Uma simulação feita sobre o acesso de 2002-2003, usando os dados no termo 

da 1.ª fase de colocações e impondo as referidas notas mínimas terá um efeito significativo em algumas 

instituições e cursos, com especial significado no caso do ensino politécnico. 

Face a este panorama, em que o número total de vagas oferecidas continuará a exceder de forma 

significativa o número de candidatos, colocam-se as seguintes questões: 

4.1       Será de eliminar o numerus clausus na generalidade dos cursos, mantendo-se 

apenas em relação a determinadas áreas como Medicina, Medicina Dentária ou 

Arquitectura? 

4.2       Como proteger as instituições do interior do país das consequências da medida 

anterior? 

4.3       São adequados os actuais requisitos para o acesso ao ensino superior? 

4.4       O acesso aos cursos tecnológicos curtos (nível 4) será a alternativa adequada 

para os alunos impossibilitados de concorrer directamente ao ensino superior? 

4.5       Os cursos de carácter mais profissionalizante ministrados nas instituições de 

ensino superior devem assegurar igualmente a possibilidade de conceder esse 

nível 4? 

  

  

5.         Autonomia e regulação. 

Nos termos da Constituição da República Portuguesa as universidades gozam de autonomia. Porém, 

esta protecção constitucional nunca foi alargada aos institutos politécnicos. 

A Lei de Autonomia das Universidades (Lei n.º 108/88) consagra as autonomias estatutária, científica, 

pedagógica, administrativa, financeira e disciplinar e define o património das universidades. A área 

pedagógica foi aquela em que foi concedida mais autonomia às universidades públicas, as quais 

passaram a poder criar, suspender e extinguir cursos, ficando reservado ao ministério da tutela o registo 

dos novos cursos, porém em condições que em boa verdade transferiram para as universidades um 

grande poder. 

Lei n.º 54/90, de 5 de Setembro (estatuto e autonomia dos estabelecimentos de ensino superior 

politécnico), é muito mais restritiva, nomeadamente por omitir as autonomias científica e pedagógica e por 

remeter para a tutela a aprovação da criação, suspensão e extinção de cursos. 

O sector privado tem, obviamente, o máximo de autonomia no domínio administrativo e financeiro, 

mas carece de autonomia pedagógica uma vez que a criação, suspensão, modificação e extinção de 

cursos depende de aprovação prévia da tutela. 

O facto de a autonomia das universidades públicas estar consignada na Constituição veio permitir um 

desenvolvimento importante da autonomia financeira, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 252/97, de 26 de 

Setembro. No preâmbulo desse diploma é reconhecido que «a falta de desenvolvimento legislativo da lei 

da autonomia das universidades, desenvolvimento esse que ela própria previa, … conduziu a uma 

situação de bloqueamento da gestão financeira das universidades, que, por força das especificidades que 

lhes são reconhecidas pela Constituição e pela lei da autonomia das universidades, carecem de soluções 

próprias que, sem pôr em causa a política orçamental, cuja definição compete à Assembleia da República 

sob proposta do Governo, permitam àquelas intuições a prossecução plena dos fins que constitucional e 

legalmente lhe estão atribuídos.» Porém, o objectivo do artigo 2.º («As normas constantes do presente 

diploma constituem direito especial e, como tal, prevalecem sobre normas gerais em sentido contrário») 

de assegurar estabilidade à aplicação da lei parece não ter sido atingido. 



A Lei 26/2000, de 23 de Agosto, ao determinar que nenhum curso poderá iniciar o seu funcionamento 

sem a publicação de uma portaria assinada pelo Ministro da Educação na qual se faz o seu registo, veio 

diminuir a autonomia pedagógica das universidades públicas nivelando, por baixo, o nível de autonomia 

destas instituições com a dos politécnicos e do sector privado. 

Mais recentemente, a Lei 1/2003, de 6 de Janeiro de 2003, revogou a Lei 26/2000 mas manteve a 

condicionante do registo. Determina, ainda, a formalização de um sistema de acreditação dos cursos, e 

medidas de racionalização que poderão determinar o cancelamento do financiamento ou a não atribuição 

de vagas a cursos sem procura. 

Nestas condições importa definir qual o equilíbrio entre autonomia institucional e regulação a propor 

para o futuro: 

5.1       O presente nível de autonomia científica é adequado? 

5.2       O presente nível de autonomia pedagógica é adequado ? 

5.3       O presente nível de autonomia administrativa é adequado? 

5.4       O presente nível de autonomia financeira é adequado? 

5.5       Que património deve ser afecto às instituições e com que regime jurídico? Foi 

satisfatória a aplicação do Decreto-Lei n.º 252/97, de 26 de Setembro, às 

universidades públicas? Deverá ser generalizado às outras instituições? 

5.6       Que modelo e que formas de regulação adoptar para o futuro? Será possível 

utilizar apenas a capacidade de auto-regulação das instituições e a regulação pelo 

mercado? 

5.7       Será que o CRUP, o CCISP e a APESP podem desempenhar o papel de 

organismos de regulação? 

5.8       Será de apostar num outro organismo? Organismo representativo de interesses 

estabelecidos (CRUP, CCISP, APESP, …) ou representativo, também, dos 

interesses da sociedade? Ou das ordens profissionais? Qual o grau de 

independência em relação ao Governo? 

5.9       Não haverá o risco de criar um organismo que, a médio prazo, se possa revelar 

como extremamente conservador ou, pelo contrário, como um organismo com uma 

visão do imediato, do curto prazo e não com uma estratégia mais duradoira? 

  

  

6.         As fontes do financiamento. 

É evidente que o ensino superior tem um custo e alguém tem que o suportar. Parece também evidente 

que os custos deverão ser repartidos por três fontes principais: os contribuintes (uma vez que o ensino 

superior é estratégico para o desenvolvimento económico do país), os pais (que têm responsabilidades na 

formação dos seus descendentes) e os alunos (uma vez que para muitos estudantes o ensino superior é 

um investimento privado proveitoso, permitindo dividendos económicos reais que estão acima dos 

fornecidos por outros investimentos de longo prazo). Um corolário básico desta hipótese é que uma 

diminuição da contribuição de uma das fontes acarretará um aumento equivalente das contribuições das 

outras ou, então, uma alteração ainda mais fundamental, tal como uma redução do sistema ou da sua 

qualidade, uma diminuição do apoio social aos alunos ou uma alteração do perfil sócio-económico dos 

estudantes. 

O problema reside em encontrar uma repartição justa dos custos entre pais, alunos e contribuintes. 

Estamos em presença de um problema de equidade, conceito que é associado pelos economistas à 



forma como os recursos são distribuídos pela sociedade, sendo usual distinguir entre equidade horizontal, 

no sentido do tratamento igual dos indivíduos iguais, e equidade vertical, no sentido do tratamento 

desigual de indivíduos desiguais. Este último conceito é muito pertinente no que concerne à educação, já 

que uma das suas missões é oferecer igualdade de oportunidades às crianças e aos jovens provenientes 

de meios sócio-económicos diferentes. 

Mas deve, também, referir-se a equidade intergeracional, ou seja, a partilha de recursos e a 

distribuição de encargos entre gerações, aspecto sem dúvida relevante quanto à distribuição dos custos 

da educação, onde se inclui a famigerada questão das propinas. E este é, também, um problema 

complexo pois se o financiamento público do ensino superior corresponde a um sacrifício pedido às 

gerações hoje activas a favor das gerações futuras, em contrapartida a estas corresponderá o sacrifício 

de sustentar as reformas das gerações actuais. 

  

Nestas condições pergunta-se: 

6.1       Deve aumentar a contribuição das famílias e dos alunos para os custos do ensino 

superior? 

6.2       Em caso afirmativo, deverão ser dadas contrapartidas em termos de bolsas de 

estudos ou de benefícios fiscais? 

6.3       Devem substituir-se as bolsas por empréstimos ou devem coexistir as duas 

modalidades? 

6.4       Os empréstimos devem ser pagos com um adicional no IRS ou nas prestações 

para a Segurança Social? 

  

  

7.         A distribuição do financiamento. 

Existem três formas tradicionais de distribuição do financiamento. 

-     O modelo histórico; 

-     A utilização de uma fórmula de financiamento; 

-     A contratualização. 

O modelo histórico deve ser rejeitado por perpetuar uma distribuição de verbas que não corresponde à 

evolução das instituições. A utilização de uma fórmula de financiamento tem a enorme vantagem da 

transparência e evita a introdução de distorções devido a factores políticos, ou à maior ou menor 

capacidade de intervenção dos dirigentes institucionais. As fórmulas de financiamento devem, porém, ser 

revistas periodicamente para que se mantenham adequadas ás realidades da evolução dos sistemas e 

aplicam-se mais facilmente aos orçamentos correntes do que aos investimentos. 

A contratualização tem a virtude de poder adequar o financiamento ao desenvolvimento negociado 

das instituições, nomeadamente no que respeita a investimentos. Porém, introduz factores de natureza 

política e/ou dependentes da capacidade de negociação dos dirigentes institucionais e pode não ser 

compatível com a ideia da competição interinstitucional. 

Deste modo, colocam-se as seguintes questões: 

7.1       Deve fazer-se a distribuição do financiamento pelas instituições com base numa 

fórmula de financiamento? 

7.2       Em caso afirmativo, o financiamento deve ser feito por funções? Que parâmetros 

devem ser incluídos na fórmula? Deve premiar-se o nível de desempenho? Deve 

ligar-se o financiamento aos resultados da avaliação da qualidade? Deve premiar-



se a boa gestão, mesmo que expressa na constituição de saldos? Deve premiar-

se a geração de financiamentos alternativos, por exemplo em termos de «matching 

funds»? 

7.3       Deve contratualizar-se o financiamento? Ou devem usar-se os contratos para 

definir o desenvolvimento a prazo das instituições e os respectivos investimentos, 

calculando, depois, o financiamento corrente por uma fórmula, ano a ano, em 

função da evolução quantitativa (e qualitativa?) da instituição? 

  

  

8.         A investigação. 

A educação, nomeadamente a nível do ensino superior, e a investigação são hoje reconhecidas como 

factores de equidade social mas, também, como vectores da eficácia micro e macro-económica. Também 

o conceito de crescimento endógeno levou a Comissão da UE a considerar a educação e a investigação 

como instrumentos particularmente eficazes de uma política macro-económica indispensável à correcção 

do grave problema do desemprego na Europa. É hoje aceite que existe um efeito significativo da melhoria 

da qualidade do ensino sobre o rendimento da educação em termos de salários expectáveis por ano 

adicional de estudo e que o esforço nacional no ensino e na investigação é essencial para assegurar o 

desenvolvimento económico e social. 

Recentemente, o Comité dos Ministros do Conselho da Europa aprovou uma recomendação aos 

estados membros extremamente importante em matéria de investigação e ensino superior 

(Recomendação R(2000)8, de 30 de Março de 2000). Considerando que as universidades, embora 

repartindo a responsabilidade pela investigação académica com a indústria e instituições especializadas, 

têm uma responsabilidade especial no desenvolvimento do conhecimento através da investigação livre e 

fundamental, na formação de novos investigadores e na manutenção de um equilíbrio saudável entre os 

diversos tipos de investigação, o Comité propõe, entre outras, as recomendações seguintes: 

  

-     As universidades devem efectuar investigação num largo espectro de disciplinas e 

assegurar contactos bem organizados com investigação activa em disciplinas em que 

oferecem cursos com uma sólida base de investigação; 

-     Os governos devem procurar desenvolver e manter a confiança entre o Estado e a 

sociedade por um lado e as universidades por outro e, tendo em conta o princípio 

fundamental da autonomia universitária, devem dar às universidades a 

responsabilidade pela escolha das suas prioridades de investigação; 

-     Os governos devem ter por objectivo criar condições para universidades em que 

ensino e investigação estejam igualmente integrados na sua estrutura e organização; 

-     Os governos devem assegurar que os académicos em posições permanentes tenham 

funções simultaneamente de ensino e de investigação; 

-     Os governos e as universidades devem ser encorajados a planear os cursos de modo 

que os estudantes tenham contacto com actividades de investigação o mais cedo 

possível; 

-     Devem ser facilitados contratos conjuntos e empregos em part-time. As teses de 

doutoramento podem ser elaboradas em cooperação com a indústria e a 

administração pública; 



-     Os governos e as universidades devem ser encorajados a basear o recrutamento e a 

progressão nas carreiras numa base de competição e de bons resultados tanto no 

ensino como na investigação; 

-     Como regra geral o financiamento da investigação deve estar condicionado pela 

avaliação por peritos independentes. 

  

Sobre este tema formulam-se as seguintes questões: 

8.1       Qual a ligação desejável entre as instituições de ensino superior e a investigação 

científica? 

8.2       De que modo pode incentivar-se a colaboração entre entidades públicas, privadas 

e cooperativas no sentido de fomentar o desenvolvimento da ciência, da tecnologia 

e da cultura, tendo particularmente em vista os interesses da comunidade? 

8.3       Que medidas devem ser tomadas para incentivar o ensino pós-graduado de 

qualidade? 

8.4       Que medidas devem ser tomadas para incentivar o estabelecimento de parcerias 

interinstitucionais? 

8.5       Que grau de flexibilização deve ser introduzido nas contratações de pessoal 

vinculado a contratos de investigação? 

8.6       Que contrapartidas devem ser asseguradas pelo Estado em relação a projectos 

de investigação financiados pela comunidade? 

8.7       Que estratégia deve ser formulada pelo Estado para incrementar a participação de 

instituições nacionais no novo programa quadro de investigação da comunidade? 

  

  

9.         Avaliação e acreditação. 

A avaliação das instituições do ensino superior português foi introduzida pela Lei n.º 38/94 de 21 de 

Novembro. Mais tarde foi criado o Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior (CNAVES) e a 

avaliação foi generalizada a todas as instituições do ensino superior. O conceito de acreditação foi 

introduzido na legislação portuguesa pela Lei n.º 1/2003, de 6 de Janeiro, mas não foi feito ainda o seu 

desenvolvimento regulamentar. A avaliação que tem sido feita incide apenas sobre as licenciaturas e, 

embora já prevista, não foi feita avaliação institucional (para além de alguns exercícios piloto). 

Em relação à avaliação das licenciaturas que está em curso com boa aceitação pelas instituições e 

pelo público em geral, parece necessário aumentar a transparência e a comparabilidade dos resultados 

do processo através de uma maior clareza das conclusões dos relatórios de avaliação. 

No quadro actual de multiplicidade de instituições de ensino superior, é urgente a introdução de um 

sistema de avaliação/acreditação dos outros graus académicos, mestrado e doutorado. A maioria dos 

países com quem estamos em contacto têm sistemas, por vezes muito exigentes, e a credibilidade do 

sistema português depende da introdução destes processos. Na prática corrente, o mestrado caiu, desde 

a sua introdução em Portugal por volta de 1980, de um curso muito exigente para estudantes em tempo 

integral para um curso em tempo parcial de nível e de exigência muito duvidosa. Haverá excepções mas 

esta é a regra. Em termos de ECTS, poderíamos dizer que o conceito inicial do legislador previa 90 a 120 

unidades e que a prática actual não vai além de 45 a 60. (60 unidades ECTS equivalem a um ano de 

trabalho normal de um estudante a tempo inteiro.) Para os doutoramentos, parece haver ainda um certo 

decoro mas não poderemos deixar de acompanhar a tendência de maior rigor formal dos outros países. 



Para além disso, começa a haver um grande número de doutores, nem sempre cientificamente activos 

mas que no quadro actual poderão ter a expectativa orientar e serem membros dos júris. 

As chamadas pós-graduações começam a pulular, quer em instituições de ensino superior, quer em 

outras instituições que estão a descobrir a sua vocação para esta área de «serviços». Haverá que decidir 

se o nome «pós-graduação» significa um grau académico acima do primeiro (graduação) ou se significa 

qualquer formação dada por qualquer agente e formatada, em princípio, para graduados. 

  

Questões a discutir: 

9.1       Quais as propostas para aumentar a transparência e a legibilidade do sistema de 

avaliação? 

9.2       Qual deve ser o conceito de pós-graduação? 

9.3       Deverá ser criado um mecanismo de avaliação para os mestrados? 

9.4       Deverá ser criado um mecanismo de avaliação para os doutoramentos? 

  

 


