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Lei de Bases de Educação e Formação 

 

 

A revisão da Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) está na ordem do 
dia. A simples alteração do sistema de graus do ensino superior, de 
forma a aproximar a realidade nacional dos objectivos do Processo de 
Bolonha, a tal obriga. No entanto, uma lei de bases, até pelos consensos 
que necessita, não deve ser alterada com frequência. Assim, havendo 
necessidade de alterar a LBSE, esta é uma oportunidade para questionar 
os seus pressupostos e repensar a sua filosofia, actualizando-a e 
adequando-a à realidade nacional e comunitária. 

O conceito de Aprendizagem ao Longo da Vida teve, nos últimos anos, 
um forte impulso. A estratégia de Lisboa, em que se inclui o programa 
sobre os objectivos dos sistemas de educação e formação na Europa, e a 
Comunicação da Comissão sobre o espaço europeu de aprendizagem ao 
longo da vida, demonstram-no cabalmente. Ignorar esta realidade na 
revisão da LBSE seria perder a oportunidade de consagrar esses 
objectivos. 

 

Portugal é o país da União Europeia onde a percentagem da população 
que só tem a escolaridade obrigatória é mais elevada. Mesmo após o 
alargamento previsto para o próximo ano esta situação manter-se-á. 
Esta realidade exige que a formação dos portugueses, de todas as 
idades, seja uma prioridade nacional. Exige, também, que se considere a 
educação e formação de forma articulada, através de estratégias 
coerentes e globais de aprendizagem ao longo da vida. 

Aprender ao longo da vida será cada vez mais uma exigência, ao mesmo 
tempo que as oportunidades para aprender terão de ser proporcionadas 
em contextos variados. A separação estanque entre saberes escolares e 
outros saberes não tem sentido se se pretender formar para a vida e 
para enfrentar os desafios da sociedade do conhecimento. O facto de 
termos uma população com um baixo nível de qualificação escolar 
dificulta a possibilidade formação profissional se não for associada a um 
reforço da formação de base. 

O sistema de educação e formação tem de estar centrado nas 
necessidades de formação dos aprendentes e reconhecer as 
aprendizagens realizadas ao longo da vida. As qualificações formais, 
incluindo os graus de ensino superior, devem corresponder a um 
conjunto de conhecimentos, competências e capacidades, definidos nos 
objectivos de aprendizagem. A escola tem de aprender a valorizar essas 
aprendizagens, independentemente de terem sido adquiridas dentro ou 
fora dos seus muros. 
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Nesta perspectiva, a Lei de Bases não deverá ser apenas uma lei do 
Sistema Educativo, mas uma Lei de Bases da Educação e da Formação, 
apontando para uma política articulada que promova a Aprendizagem 
ao Longo da Vida. 

Uma das dificuldades tradicionais da administração portuguesa consiste 
na falta de articulação entre instituições ou serviços, cada um com a sua 
esfera de influência e seus objectivos particulares. Daqui resulta 
frequentemente a incapacidade de trabalhar em rede e oferecer 
soluções em que são postas em comum competências de várias 
instituições e serviços. Muitas vezes existe a tentação de alargar o leque 
de oferta, sobrepondo-se competências e serviços, com prejuízo da 
qualidade e da racionalidade. A organização do sistema de educação e 
formação deverá ter em conta que o seu objectivo central é responder 
às necessidades dos cidadãos e da sociedade em geral neste domínio e 
que cada instituição em particular faz parte do sistema mais geral. 

 

Princípios e objectivos 

 

A Lei de Bases de Educação e Formação deve estabelecer os princípios 
gerais que devem enformar a acção neste domínio e que são hoje 
generalizadamente aceites, como a igualdade de oportunidades, a 
democratização, a tolerância, a solidariedade ou a não discriminação, 
nas suas variadas formas. 

Para além disso, deve enquadrar-se no paradigma da aprendizagem ao 
longo da vida, o que pressupõe o reconhecimento dos conhecimentos, 
competências ou capacidades detidos pelos cidadãos, 
independentemente da forma como foram obtidos. Isto significa validar, 
reconhecer ou creditar as aprendizagens não formais ou informais, ou 
ainda as que foram obtidas em sistemas formais de outros países, 
desde que relevantes para a aquisição de uma qualificação formal, como 
um grau no ensino superior, ou para uma habilitação profissional. 

Este princípio tem como corolário que qualquer qualificação formal ou 
habilitação profissional deva caracterizar-se pelos conhecimentos, 
competências e capacidades que lhe correspondem, devendo as 
instituições com capacidade de atribuir as qualificações formais ou as 
habilitações profissionais prever mecanismos que permitam o 
reconhecimento ou validação das aprendizagens. Desta forma, nenhuma 
formação conduzirá a becos sem saída, em que o cidadão é obrigado a 
frequentar cursos cujos objectivos de aprendizagem já atingiu. 

Estes princípios são aplicáveis com as eventuais adaptações a todo o 
sistema nacional de educação e formação, constituído pelas instituições 
habilitadas para conferir graus, diplomas ou certificados académicos e 
profissionais de validade nacional ou mesmo internacional. No entanto, 
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reconhece-se que a educação e a formação realiza-se também noutras 
organizações, tais como empresas, associações, etc,  

Para além dos princípios, uma lei de bases deve apontar finalidades e 
objectivos que terão de ser operacionalizados através do sistema 
nacional de educação e formação ou de políticas nacionais de educação 
e formação. O seu objectivo central terá de ser a formação de cidadãos 
responsáveis, democráticos, tolerantes, empreendedores e 
competentes. Deste objectivo central decorrem múltiplos aspectos que 
deverão ser desenvolvidos e onde se inclui, para que não fiquem 
dúvidas, o da formação para o exercício profissional e o emprego. 

 

A organização do sistema 

 

O sistema de educação e formação é o instrumento privilegiado de 
prossecução dos objectivos e políticas nesta área. Neste sentido, a lei de 
bases deve estabelecer os princípios organizativos do sistema e das 
instituições que o compõem. 

Como sistema responsável perante a sociedade em geral e cada cidadão 
em particular, o sistema de educação e formação deve ter como 
objectivo oferecer oportunidades relevantes e adequadas à situação e 
aos interesses dos cidadãos, qualquer que seja a sua idade, 
nomeadamente no que diz respeito aos objectivos e às condições de 
acesso e frequência. O que significa que a oferta formativa deve ser 
suficientemente flexível para se adaptar à realidade dos aprendentes, 
nomeadamente aos seus níveis de qualificação e de conhecimentos, 
competências e capacidades, e visar objectivos relevantes para o seu 
desenvolvimento pessoal, social, cultural, profissional e cívico. Significa 
ainda que o sistema tem de estar organizado de forma flexível e 
articulada, de modo a que possa pôr em comum as competências das 
instituições que o compõem para dar as respostas necessárias. Significa 
finalmente que cada instituição deve ser uma porta de entrada dos 
cidadãos para o sistema de educação e formação. 

 

A lei de bases deverá também definir os subsistemas que compõem o 
sistema nacional de educação e formação e as instituições, sejam 
escolas de ensino básico, centros de formação ou instituições de ensino 
superior, clarificando as missões e princípios organizativos a que devem 
obedecer. 

 

Ensino superior 

 

O ensino superior é um dos subsistemas do sistema nacional de 
educação e formação. Deverá assim constituir um capítulo ou secção 
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autónomo. Na perspectiva que tem vindo a ser apresentada, a lei de 
bases deverá, previamente à definição da natureza e organização 
sistémica (binário ou não, público e privado, etc.) definir as respectivas 
finalidades e propósitos. 

 

Neste ponto dever-se-á estabelecer que o ensino superior: 

• tem por finalidade proporcionar e, quando adquirida 
externamente, validar a formação científica, humanística, profissional, 
técnica e artística, ao mais alto nível; 

• deve promover a criação, o desenvolvimento do conhecimento, a 
investigação e a experimentação em todas as suas formas e desenvolver 
actividades para aprofundar os valores necessários, para a formação de 
pessoas responsáveis, críticas, solidárias e que possuam um elevado 
espírito de cidadania; 

• deve igualmente promover uma adequada diversidade de 
formações, que com elevado nível de qualidade possam dar resposta 
adequada e satisfazer quer as expectativas, anseios e procura dos 
cidadãos, quer as necessidades sentidas pela sociedade em geral, quer 
ainda as necessidades da estrutura produtiva e da empregabilidade. 

 

A lei de bases deverá estabelecer os princípios essenciais no que se 
refere ao acesso ao ensino superior, nomeadamente que a habilitação 
de acesso é um diploma de ensino secundário e que deverá ser 
promovido o acesso de outros indivíduos, não detentores desta 
habilitação, mas que possuam competências reconhecíveis. (Ver o nosso 
documento sobre acesso ao ensino superior). 

Para além deste aspecto, deverão ainda ser consideradas questões como 
a natureza dos graus, a organização do subsistema e a natureza das 
instituições que o compõem, o que implica tratar as suas missões, a sua 
autonomia e relacionamento com a tutela, seja no ensino público ou no 
privado. Analisaremos seguidamente algumas destas questões, sem a 
preocupação de definir concretamente o que deverá constar da lei da 
bases ou de outra legislação que proceda ao seu desenvolvimento. 

 

A natureza dos graus 

 

Um grau de ensino superior é uma qualificação nacional que certifica, ao 
cidadão a quem é atribuído, a posse de um conjunto de conhecimentos, 
competências e capacidades que deverão estar definidos a priori. Cabe 
às instituições de ensino superior atribuir esses graus através de um 
poder delegado pelo Estado. A assunção deste poder por parte das 
instituições implica consequentemente uma responsabilidade social, 
nomeadamente a de certificarem que os cidadãos a quem conferem 
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determinado grau, atingiram os objectivos de formação 
correspondentes 

O sistema de graus nacionais deverá ser definido na lei de bases do 
sistema de educação e formação. Tendo em conta o desenvolvimento do 
Espaço Europeu de Ensino Superior, deverá incluir três graus, sendo os 
segundo e terceiro, respectivamente o grau de Mestre e o de Doutor. 
Quanto ao primeiro grau, em substituição dos graus de Bacharel e de 
Licenciado, a decisão tem de ter em conta essencialmente questões de 
aceitação social, o que leva a pender para a designação de Licenciatura. 
Aqui admite-se que este grau, independentemente da sua designação, 
corresponderá a 180 a 240 unidades de crédito ECTS, ou seja, 3 a 4 
anos a tempo inteiro, de acordo com a tendência do Processo de 
Bolonha. Embora o documento com as orientações do MCES aponte para 
uma duração de 4 a 6 anos, o próprio Ministro já desmentiu 
publicamente o seu documento, apontando para os 3 a 4 anos. 

Deve também ser adoptado um sistema generalizado de créditos que 
seja aplicável às formações presenciais e a distância, iniciais e ao longo 
da vida, formais e não formais, bem como clarificado o princípio da 
definição dos graus através dos seus objectivos de formação, 
pressupondo a existência de um Suplemento ao Diploma. No que se 
refere aos objectivos, deverá ser aberta a possibilidade de existirem 
perfis diversificados, de cariz científico e profissionalizante, 
designadamente ao nível do grau de Mestre. 

 

As missões institucionais 

 

As missões genéricas das instituições de ensino superior deverão ser 
definidas, nomeadamente no que se refere à formação (conferente de 
grau ou não), investigação, prestação de serviços, difusão e divulgação 
cultural e científica. Deverá ficar claro que, sendo as instituições parte 
de um subsistema de ensino superior e, de forma genérica, do sistema 
de educação e formação, a sua missão desenvolve-se em articulação 
com as restantes instituições do sistema e no quadro das orientações 
estratégicas de política de educação e formação que são 
responsabilidade da tutela. 

Havendo missões genéricas do conjunto das instituições, tal não 
significa que estas devam ter o mesmo peso em todas elas. Tal como 
não significa que todas as instituições terão de oferecer formação de 
todos os níveis, conferentes de grau ou não. Ou seja, a rede de 
instituições deverá ser diversificada de forma a assegurar a capacidade 
do sistema nacional de responder à procura de formação, assegurar a 
sua racionalidade interna e a criação de massas críticas indispensáveis à 
qualidade da oferta. 
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O papel da tutela na regulação do sistema, atendendo às metas e 
finalidades apontadas para o sistema como um todo, deve ser 
consagrado, na fixação das missões das instituições. No entanto, neste 
aspecto, a acção da tutela deverá ser diferente no que se refere ao 
ensino público e ao ensino privado, sendo a sua responsabilidade 
acrescida no sistema público. 

 

Autonomia 

 

A autonomia tem sido objecto de muitas apreciações negativas e 
contraditórias. Quer no sentido de que é excessiva, quer no sentido de 
que é insuficiente. A realidade porém, é que existem razões em ambas 
as posições. No que se refere à formação, as críticas ao excesso de 
autonomia apontam que as instituições oferecem formações que não 
respondem às necessidades nacionais, que não dão a formação 
adequada ao mercado de trabalho ou que há proliferação de formações 
idênticas, com prejuízo da qualidade e da racionalidade do sistema. 

Por outro lado, as instituições estão sujeitas, em muitos aspectos, a 
peias administrativas e burocráticas ou legais que impedem uma maior 
eficácia no seu funcionamento e a capacidade de encontrar soluções de 
maior racionalidade. Este tipo de limitações não sendo exclusivo das 
instituições de ensino superior, mas sim uma questão não resolvida, em 
maior ou menor escala, noutros sectores da administração pública, 
contribui para a sua ineficácia e para proporcionar argumentos às 
soluções neo-liberais. 

 

A realidade actual encontra uma explicação na tradição de comando 
hierarquizado da administração pública (decisões do topo para a base), 
onde se enxertaram mecanismos ou instâncias de regulação 
característicos dos sistemas organizativos complexos, com níveis de 
decisão bem definidos e instrumentos de regulação e controlo eficazes 
que (ainda?) não funcionam adequadamente. Nesta perspectiva, os 
defeitos de regulação que são lhe apontados resultam tanto de defeitos 
estruturais das instituições, como da administração pública, enquanto 
instrumento de execução das políticas nacionais. 

 

Consideramos que o sistema de ensino superior, embora tenha 
características próprias que justificam um quadro autonómico 
específico, tem hoje condições ideais, no quadro nacional, para ensaiar 
novos modelos de autonomia e responsabilidade. 

A autonomia e o auto-governo das instituições, independentemente do 
que está hoje consagrado constitucional e legalmente, têm de radicar 
numa qualquer legitimidade. No caso do ensino superior, a lei de 
autonomia define o princípio da democraticidade e representatividade 
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de todos os corpos, consagrando implicitamente esta comunidade como 
uma fonte de legitimidade do governo das instituições. É a natureza 
desta legitimidade que está em causa quando se discutem os pesos dos 
diferentes corpos e, sobretudo, a participação da sociedade no governo 
das instituições. 

Não está em causa a legitimidade do Governo para definir orientações 
para o ensino superior, mas sim o equilíbrio relativamente à fonte que 
legitima a autonomia das instituições, ou seja, os limites da autonomia. 
Nesta perspectiva, deverá competir ao Governo a definição da rede de 
instituições e as missões de cada instituição, incluindo o âmbito ou 
áreas de conhecimento em que intervém e os graus que podem conferir, 
através de um processo de negociação e da sua consagração nos 
contratos de desenvolvimento. 

 

Por outro lado, está em causa a fonte de legitimidade própria das 
instituições, o que nos encaminha para a discussão da forma do 
respectivo governo. A fonte de legitimidade está associada à 
comunidade perante a qual a instituição ou entidade é responsável. Tal 
como o Governo é responsável perante o país, ou pelo menos perante 
os eleitores, através do Presidente e da Assembleia da República, é 
possível identificar múltiplas entidades perante as quais as instituições 
de ensino superior são responsáveis. Desde a sociedade em geral, mas 
em particular perante determinados sectores, designadamente os seus 
diplomados, as suas comunidades internas, a comunidade académica 
nacional ou, até, internacional. É do entendimento desta questão que 
devem resultar as soluções de governo das instituições, incluindo 
mecanismos que à primeira vista poderão parecer desligados, como as 
formas de progressão na carreira docente. 

 

Garantia da qualidade 

 

As finalidades da garantia da qualidade no ensino superior, não 
somente de avaliação da qualidade, devem estar consagradas na lei de 
bases de educação e formação. Um sistema de garantia de qualidade do 
ensino superior, a nível nacional, inclui certamente como elementos 
essenciais, não só a avaliação dos cursos, mas também a avaliação 
institucional, para além de todos os mecanismos que permitem prevenir 
e corrigir os defeitos e disfunções eventualmente existentes. 

O próprio conceito de qualidade deverá ser objecto da lei, assim como a 
noção de que este conceito é multidimensional e que está intimamente 
relacionado com os objectivos estabelecidos à priori. A título de 
exemplo, refira-se que não se avaliam da mesma forma uma instituição 
que tem como missão prioritária a formação de primeiro nível, quer 
inicial quer ao longo da vida, e outra que tem um ênfase especial nas 
pós-graduações e a investigação. 
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No que se refere aos cursos, admitindo que para o mesmo grau e dentro 
da mesma área genérica, têm objectivos de formação diversos, a 
relevância dos objectivos estabelecidos é uma questão distinta da 
qualidade com que os objectivos são atingidos, pelo que é  para este 
último ponto que a avaliação deve ser direccionada. 

 

A natureza do sistema 

 

No quadro do que ficou expresso acima, a natureza do sistema, binário 
ou unitário, é claramente irrelevante. De facto, se as instituições podem 
ter missões diversas, dentro do que se consideram missões essenciais 
das instituições de ensino superior, a diversidade institucional aumenta, 
sendo a sua classificação em duas classes redutora. 

A esta diversidade deverá corresponder quer uma diversidade de 
estruturas internas quer dos meios físicos e humanos existentes, 
incluindo a própria composição do corpo docente, que deverá ser 
adequada às respectivas missões. No entanto, esta noção de diversidade 
levada ao extremo torna a regulação uma tarefa complexa e exige uma 
capacidade de definição de cenários e estratégias, que a administração, 
que tem a seu cargo a preparação as decisões governamentais, não 
dispõe. 

Por outro lado, o calor da discussão sobre se o sistema deve ser binário, 
ou não, é tal que não favorece uma solução serena e racional. De facto, 
a questão do sistema binário encerra duas questões: a primeira da 
natureza das missões, do grau de autonomia, das carreiras, etc. e a 
segunda do prestígio social associado ao termo universidade. 

 

Pressupondo que será possível reforçar a capacidade da administração 
do ensino superior, nomeadamente no que se refere à definição de 
estratégias e de preparação das decisões políticas, a lei de bases deverá 
consagrar um quadro flexível que permita diversificar as missões das 
instituições, sem desmantelar de imediato a situação actual. Ou seja, 
deve abrir caminho a um ajustamento progressivo aos objectivos 
estratégicos assumidos, a partir da situação actual. 

Quanto à designação das instituições, deve conceder-se a possibilidade 
de todas poderem utilizar o termo “universidade” no respectivo nome, 
ou seja, todas as instituições de ensino superior seriam designadas por 
universidade, independentemente da especificidade da sua missão, tal 
como já sucede na gíria comunitária. 

 

Analisando a experiência de outros países, retém-se a convicção de que 
quem tem um sistema binário quer um sistema unitário e quem tem um 
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sistema unitário pretende criar um sistema binário. A razão poderá 
residir no facto de uma lógica binária ser redutora em relação ao que a 
realidade exige, uma vez que pressupõe implicitamente que tudo o que 
está em cada uma das partes do sistema binário seja igual. 

 

Conclusão 

 
Algumas das questões aqui tratadas tanto poderão constar da lei de 
bases de educação e formação, como de outras leis que a desenvolvam. 
No entanto, mais do que um enunciado de disposições a incluir na lei de 
bases, pretendemos contribuir para a reflexão sobre o sistema de 
educação e formação e, em particular, defender uma concepção de 
ensino superior. 

Uma parte significativa da reflexão parte da realidade do ensino público. 
Em alguns aspectos, nomeadamente no que se refere à autonomia e às 
fontes de legitimidade a situação do privado é diferente, pelo necessita 
de óbvias adaptações. No entanto, as missões genéricas ou os requisitos 
necessários para que uma instituição tenha condições para atribuir um 
determinado grau, devem ser obviamente as mesmas, 
independentemente de se tratar de instituições públicas ou privadas. 
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