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resumo 
 
 

Os sistemas de ensino superior têm enfrentado nas últimas décadas
grandes desafios, inicialmente motivados pela massificação do mesmo. Esta
massificação veio a provocar profundas alterações nas estruturas e na missão 
das instituições de ensino superior em todo mundo. Com efeito, a qualidade e
a excelência passaram a ser pontos de referência para as instituições de
ensino superior, que se vêem cada vez mais pressionadas pela opinião pública 
e pela competição crescente do mundo globalizado e das tecnologias de
comunicação e informação.  

Actualmente, a importância das tecnologias de comunicação está
patente na poderosa disseminação de conhecimentos, favorecendo assim a
criação de universidades virtuais, abrangendo um número cada vez maior de
estudantes. Com o desenvolvimento das tecnologias de informação e o
aumento na procura de ensino superior, este deixou de ser uma actividade
exclusiva das instituições tradicionais para passar a estar também inserido em 
empresas multinacionais.  

 
Na presente dissertação abordam-se as mudanças que têm ocorrido 

nos sistemas de ensino superior mundial, tendo especial atenção ao caso
europeu. A análise incide mais especificamente em três pontos: 

 
-  no primeiro aborda-se a questão da globalização associada aos seus 

efeitos nos sistemas de ensino superior. Este ponto centra-se nas 
tecnologias de informação que induziram o aparecimento de novas
formas de ensino transnacional; 

 
-  no segundo ponto, a análise centra-se nas actuais mudanças que 

vêm acontecendo nos sistemas europeus, nomeadamente através do
processo de Bolonha, e suas repercussões noutros sistemas fora de
Europa; 

 
-  o último ponto, baseia-se na avaliação das instituições públicas de 

ensino superior cabo-verdianas, enquadrado na criação da primeira 
Universidade Pública de Cabo Verde. Sendo uma instituição que se
pretende de qualidade, e tendo em atenção a implementação do
processo de Bolonha no Espaço Europeu de Ensino Superior, faz todo
o sentido que se saiba aproveitar esta conjuntura para criar e
implementar sistemas de garantia de qualidade para um melhor
funcionamento do ensino superior cabo-verdiano. 
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abstract 
 

The higher education systems have undergone great challenges in the 
last decades, initially motivated by its massification. This massification made
deep changes in the structures and in the mission of the higher education
institutions all over the world. In fact, the quality and the excellence became the
reference points for the high education institutions, which are getting under
pressure by the public opinion and by the growing competition from the
globalized world and technologies of communication and information.  

 
Currently, the importance of communication technologies is found in the

strong dissemination of knowledge, which has fostered the creation of virtual
universities, involving a large number of students. The development the
information technologies and the growth education demand, higher education is
no longer an exclusive of traditional higher education institutions to be provided
by multinational corporations. 

 
    This dissertation approaches the changes that have been happening in
the higher education system in the world, with special attention to the European
case. The analysis focuses on three points: 
 

- the first one approaches the issue of globalization associated with its
effects on higher education systems. This point focuses on the 
information technologies that lead to new forms of transnational
education; 

 
- in the second point, the analysis focuses on the current changes that

have been taking place in the European systems, through the Bologna
process, and the way it affects other systems outside Europe; 

 
 
- the third point, is based upon the evaluation of Cape Verde public 

higher education institutions, as a part of the creation of the first Cape 
Verde Public University. Being an institution that wishes to be of 
quality, and taking in to consideration the current context of 
implementation the Bologna process in European Higher Education 
Area, it makes sense to create and implement a quality assurance 
system for the best performance of Cape Verde higher education 
system. 
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résumé 
 

              Les systèmes d’enseignement superieur subissent, ces dernières
décenies, de grands défis, inicialement motivés par leur démocratisation. Celle-
çi a provoqué des changements profonds au niveau des structures des
institutions d’enseignement supérieur, ainsi qu’au niveau de leur rôle dans le
monde. En effet, la qualité et l’excellence sont maintenant des références pour
ces institutions, qui subissent une pression exercée par l’opinon publique, la 
compétition en constante augmentation du monde global et les nouvelles
tecnologies de comunication et information. 
 
            Actuellement, l’importance des tecnologies de comunication met en
évidence la dissemination du savoir, en encourageant la création d’universités 
virtuelles, permettant ainsi  l’accessibilité à un plus grand nombre d’étudiants.
Le développement de ces tecnologies et l’accroissement du nombre
d’étudiants permet que les entreprises multinationales puissent auusi accéder 
à l’activité de l’enseignement, qui n’est plus exclusive des instituions.  
 
           Cette dissertation envisage de discuter des changements qui ont eu lieu
ces dernières décenies de l’enseignement supérieur mondial, privilégiant le cas 
européen. L’analyse se concentre en trois aspects fondamentaux : 
 

- les effets de la globalisation dans les systèmes d’enseignement
supérieur : les tecnologies d’information comme motivation pour le
développement de nouvelles formes d’enseignement transnational. 

 
- les réformes actuelles des systèmes européens : la reforme de 

Bologne et les conséquences au niveau des systèmes non-européens.
 

- évaluation des institutions publiques du Cap-Vert dans le cadre de la 
création de la première université publique du Cap-Vert. Dans le cadre 
actuel des systèmes d’enseignement européens, il faut créer et établir
des systèmes qui assurent la qualité du bon fonctionnement de
l’enseignemet supérieur au Cap-Vert. 
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Introdução 

INTRODUÇÃO 
 

Os sistemas de ensino superior sofreram nas últimas décadas grandes transformações 

em todos os países, sejam eles desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento. Essas 

transformações têm sido motivadas por vários factores, como sendo o grande aumento na 

procura deste ensino, o que modificou o panorama qualitativo e quantitativo destes sistemas. 

No caso português, o grande aumento da procura do ensino superior permitiu que as 

instituições privadas também crescessem, uma vez que o sistema público já não tinha 

capacidade para abarcar toda esta procura. Esta falta de capacidade de resposta do sistema 

público, provocou uma série de outras consequências. O ensino superior que tinha sido até 

então exclusividade das elites acabou por chegar às grandes massas, o que revolucionou o 

funcionamento das instituições de ensino superior (IES). Num complexo e massificado 

sistema de ensino superior, o poder central deixou de ter condições para controlar e responder 

com eficiência aos problemas que se põem em cada instituição. Com as rápidas 

transformações no conhecimento científico e tecnológico, é preciso ter um sistema mais 

flexível, para que as decisões possam ser tomadas a nível local, ou no caso, institucional 

(Vroeijenstijn, 1995: 4). Nesta óptica, a autonomia tornou-se imprescindível para que as IES 

pudessem desenvolver melhores estratégias de actuação, e assim responder às novas 

solicitações da sociedade. Uma maior autonomia das instituições pressupõe uma maior 

eficácia e responsabilização, dada a necessidade de prestar contas pelo seu desempenho. Isso 

leva a adopção de formas mais eficazes na gestão dos sistemas e das instituições e que sejam 

criados mecanismos de avaliação e controlo de qualidade.   

Com a globalização, a pressão para a qualidade aumenta, pois que a concorrência é 

cada vez maior, devido ao aumento substancial da oferta num mercado comum e cada vez 

mais saturado. O aumento da competição internacional põe ênfase no ensino superior para que 

sejam desenvolvidas novas tecnologias e produtos inovadores que permita aos países 

manterem no mercado. Por outro lado, a globalização estimula não só a competição entre as 

instituições para atraírem mais estudantes, como também entre os próprios indivíduos, uma 

vez que o mercado de trabalho já não se resume apenas ao território onde se vive, mas também 
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passa a ser o mercado global, no qual se destacam os indivíduos mais bem preparados em 

termos de formação académica e de competências gerais e transversais. Nessa lógica, cabe ao 

próprio individuo investir cada vez mais na sua formação visando a actualização de 

competências para uma melhor empregabilidade. 

A globalização, o aumento na procura de ensino superior e o desenvolvimento das 

tecnologias de informação e comunicação (TIC) estimularam o desenvolvimento de novas 

formas de ensino transnacional. Estes trouxeram graves problemas de reconhecimento e 

qualidade, porque na maior parte das vezes não são abrangidas pelas normas dos sistemas 

nacionais e porque alguns demonstram ter apenas objectivos lucrativos e de influência sobre 

as culturas nacionais. A comercialização do ensino tem sido estimulada pelo General 

Agreement for Trade in Services (GATS), que aponta para que o ensino superior seja 

liberalizado como um serviço que pode ser vendido e comprado num mercado global. 

 

Actualmente na Europa ocorre a implementação do processo de Bolonha que visa criar 

o espaço europeu do ensino superior, através da convergência dos graus existentes nos vários 

países, para que assim haja livre circulação de docentes e estudantes e se reforce a 

competitividade dos sistemas europeus a nível internacional. Tendo este processo sido 

desenvolvido para combater a perda de competitividade dos sistemas de ensino superior 

europeus face aos Estados Unidos, a qualidade é considerada um dos aspectos mais 

importantes para que os sistemas europeus sejam mais atraentes.  

 

O trabalho que ora se apresenta tem como objecto de estudo a análise da qualidade do 

ensino superior europeu, tendo em conta as mudanças ocorridas nos referidos sistemas de 

ensino superior nas últimas décadas. Pretende-se abordar em que medida os acontecimentos 

como a massificação do ensino superior, a globalização e o processo de Bolonha reflectem a 

preocupação actual pela qualidade, e como todos estes mesmos acontecimentos poderão ter 

influência na criação da primeira Universidade Pública de Cabo Verde, tendo em conta que é 

uma instituição que se pretende de qualidade. Muito embora Cabo Verde não se enquadre no 

contexto europeu a análise justifica-se pela ligação que o sistema de ensino superior cabo-

verdiano tem com os dos países europeus, em especial Portugal, fazendo com que as 
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alterações a ocorrerem com o processo de Bolonha venham a influenciar a forma como a 

Universidade Pública de Cabo Verde será implementada. Por outro lado, o facto de se 

pretender uma universidade de qualidade para Cabo Verde, justifica que se estudem as 

recentes mudanças e medidas adoptadas nos sistemas internacionais, para que os exemplos 

sirvam de base para uma melhor estruturação da universidade. 

 

As principais dificuldades sentidas na realização deste trabalho prendem-se sobretudo 

com o facto da maior parte das alterações em estudo ocorridas no ensino superior serem 

recentes, como é o caso do processo de Bolonha, o que dificulta a interpretação e coloca 

problemas na descrição de factos, devido a rapidez com que se sucedem. Uma outra 

dificuldade refere-se à acessibilidade das fontes de estudo relacionadas com o caso de Cabo 

Verde, sendo que a pouca literatura existente é de circulação relativamente restrita.  

A elaboração deste trabalho foi baseada na análise documental efectuada sobre 

documentos, relatórios, artigos de opinião publicados na Internet e alguma legislação.  

Este trabalho está organizado em quatro capítulos. No primeiro capítulo aborda-se a 

questão do crescimento acelerado do sistema de ensino superior português das últimas três 

décadas, e que contribuiu para alterar as estruturas de funcionamento das instituições de 

ensino superior tradicionais. De seguida apresentam-se as principais consequências que a 

massificação do ensino provocou nos sistemas de financiamento, levando a um significativo 

aumento das propinas. Por último, analisa-se a tendência managerialista de gestão das 

instituições de ensino superior face a pressão cada vez maior para a prestação de contas. 

No segundo capítulo a análise assenta sobre o impacto da globalização económica nos 

sistemas de ensino superior, com especial atenção no efeito das tecnologias de informação 

sobre o ensino transnacional, o que tem levado a que se crie um mercado global de ensino 

superior, potenciado por uma competição crescente. Neste capítulo tenta-se mostrar a pressão 

crescente para a liberalização dos serviços do ensino superior exercida pelo General 

Agreement for Trade in Services, bem como as consequências que esta pressão poderá ter no 

ensino transnacional. 

No terceiro capítulo, há um culminar de todas as pressões da globalização e do 

desenvolvimento das tecnologias de informação, bem como a perda da competitividade dos 
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sistemas de ensino europeu face às dos Estados Unidos, o que originou o processo de Bolonha. 

Neste capítulo aborda-se a questão da qualidade dos sistemas de ensino superior europeu, 

numa perspectiva da sua melhoria perante a crescente competição americana. 

Por último, no quarto capítulo, a análise recai sobre o ensino superior cabo-verdiano, 

perante o contexto da criação da primeira Universidade Pública de Cabo Verde. Analisa-se a 

avaliação realizada às instituições de ensino superior públicas, visando o seu enquadramento 

na futura universidade. De seguida faz-se uma análise do contexto da criação da Universidade, 

para se concluir sobre a influência que poderá sofrer perante a implementação do processo de 

Bolonha na Europa.  
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  A Expansão do Ensino Superior  

 

1 - Introdução 
 

Neste capítulo aborda-se o fenómeno do crescimento do ensino superior em Portugal a 

partir da década de 70, bem como a sua democratização e diversificação com a criação do 

ensino superior politécnico e das instituições privadas. Começa por se fazer uma análise do 

rápido crescimento do ensino superior nomeadamente com o aumento exponencial da procura. 

De seguida aborda-se a questão da sua democratização com o surgimento de um ensino 

superior de massas. Por último, é analisada a questão do financiamento associado a um 

aumento da pressão para a prestação de contas.  

 

2 - O Crescimento Acelerado da Procura do Ensino Superior   
 

“Os problemas de qualidade e de insuficiência de recursos são derivados das novas realidades pelo 

ensino superior, o primeiro dos quais é a expansão, à medida que as instituições do ensino superior 

enfrentam aumentos crescentes de estudantes. Responder a esta procura sem piorar a qualidade é um 

desafio de extrema relevância ” (Banco Mundial, 2000: 35). 

 

Aquando da revolução de Abril de 1974, o nível geral de educação em Portugal era 

muito baixo e as taxas de analfabetismo eram muito altas, tal como era baixa a taxa de 

participação no ensino superior. De acordo com o CIPES (1999:2), “a nova Constituição de 

1976 reconhece o direito de todos os portugueses à educação, bem como a liberdade de 

ensinar e de aprender. Por esse motivo, a educação foi considerada uma área prioritária por 

todos os governos depois de 1974 e o ensino superior recebeu também alguma prioridade”. A 

par das alterações introduzidas com a nova legislação da Constituição de 1976, outros factores 

contribuíram para aumentar a procura do ensino superior. Deste modo, o ensino superior 

passou a ter uma crescente importância social atribuída ao diploma escolar enquanto 

credencial e certificado de competências técnicas e sociais ou simbólicas, dando acesso 

diferencial aos vários mercados de trabalho e consequentemente determinando as 

remunerações simbólicas e económicas dos indivíduos (Grácio, 1986: 117-127). Para além 
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disso, as melhorias nas estruturas económicas e sociais, e a elevação das taxas de 

escolarização do secundário, o prolongamento da escolaridade obrigatória, bem como a 

melhoria nas condições de trabalho que o mercado oferecia aos diplomados, são os factores 

que explicam este crescimento na procura do ensino superior (Seixas, 2003:70). 

Baseando no estudo do CIPES (1999:2), entre 1987 e 1991 houve um aumento de 40% 

do número de alunos no sector público, contra um aumento de 250% no sector privado. Este 

crescimento do ensino privado foi de tal forma elevado, que fez com que em 1991 o número 

de vagas no sector privado ultrapassasse o do sector público. De acordo com a mesma fonte, 

tal crescimento deveu-se em grande parte a supressão em 1989 do carácter eliminatório dos 

exames de acesso ao ensino superior, o que fez com que a procura aumentasse muito, e foi 

reforçado ainda mais em 1994 aquando da implementação de medidas que visavam facilitar a 

conclusão do ensino secundário a um grande número de alunos que aí se tinham acumulado. 

Com tudo isso o número de alunos inscritos no ensino superior, tanto em instituições públicas 

como nas privadas teve um grande crescimento como demonstra a tabela 1.  

 

Tabela 1 – Alunos inscritos no ensino superior segundo a natureza da entidade 
instituidora (1990-2003) 
 

 Ensino Superior 
Público 

Ensino Superior 
Particular e 
Cooperativo 

Total 

1990-91 135 350 51 423 186 773 

1991-92 149 667 68 650 218 317 

1992-93 164 433 81 649 246 082 

1993-94 176 209 93 780 269 989 

1994-95 186 286 104 062 209 348 

1995-96 198 792 114 641 313 433 

1996-97 212 726 121 399 334 125 

1997-98 224 091 120 777 344 868 

1998-99 236 487 117 863 354 350 

1999-00 252 252 118 538 370 790 

2000-01 270 312 114 010 384 322 
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2001-02 280 638 111 653 392 291 

2002-03 285 362 110 116 395 478 

2 003-04 282 215 106 509 388 724 

Fonte: Ministério da Ciência e do Ensino Superior (MCTES, 2004) – Observatório da Ciência e do Ensino 
Superior  
 

No ano lectivo de 2003/2004 o número de alunos inscritos no ensino superior é de 

cerca de 390 000, sendo que 73% estavam inscritos no ensino público e 27% no ensino não 

público, o que demonstra um crescimento substancial no sistema do ensino superior português 

(MCTES, 2004). Ao mesmo tempo há um acréscimo considerável no número de efectivos do 

mesmo, justificado não só pelo contínuo aumento na procura do ensino superior mas também 

pelo aparecimento de novas instituições, aumentando assim a capacidade de oferta do sistema 

de ensino superior (Seixas, 2003:70). Este alargamento da capacidade de oferta está também 

relacionado, por um lado, com a entrada em funcionamento das novas universidades, como 

sendo as universidades de Aveiro, Évora, Minho, Algarve, Nova de Lisboa, Beira Interior e 

Trás-os Montes e Alto Douro, e por outro lado, com a oferta dos institutos politécnicos criados 

em todas as capitais dos distritos (Cabrito, 2004). Este subsistema foi criado em 1979-1980, 

com os objectivos de dotar o país de cursos de formação mais curta e profissionalizante e de 

proporcionar instrumentos de desenvolvimento regional. Esta iniciativa contribuiu para que a 

partir de 1987, embora a um ritmo mais pausado, o sector público tivesse expandido de forma 

significativa (Direcção Geral do Ensino Superior - DGES, 1999:14).    
   Segundo Simão, Santos e Costa (2003: 11), “esse crescimento teve alguns aspectos 

positivos e outros menos positivos. No que se refere ao sucesso do sistema, denota-se a 

generalização do sistema de ensino superior, que é hoje frequentado por cerca de 400 000 

alunos de todas as classes sociais, o desenvolvimento de instituições ancilares de cultura e 

ciência portuguesa, o aparecimento de instituições solidamente enraizadas na realidade local, 

bem como na crescente qualificação do corpo docente”.  

 

No resto da Europa, o ensino superior começa a ser um ensino de “massas” a partir dos 

anos 60 sendo que atinge o seu boom nos anos 70. Um outro aspecto deste aumento na procura 

do ensino superior está relacionado com o crescimento da população estudantil feminina, 
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sendo já na década de 80 a maioria na frequência do ensino superior com cerca de 57.1% 

(Williams, 1992:3). O aumento da participação feminina foi um dos aspectos que contribuíram 

para a democratização do ensino superior.  

 

2.1 - A Democratização e Diversificação do Ensino Superior 
 

  Em Portugal a democratização do ensino superior só aconteceu, “com a chegada da 

democracia, dando à população a possibilidade de concretizar as suas expectativas de 

promoção social, através de forte pressão sobre o sistema, nomeadamente na sua capacidade 

de albergar públicos muito mais vastos e diversificados” (DGES, 1999:10). O número de 

instituições de ensino superior aumentou e a sua distribuição geográfica passou a cobrir a 

quase totalidade do território nacional. Essa distribuição foi feita da seguinte forma: o sector 

privado concentra-se à volta dos grandes centros urbanos enquanto que o sector público tem a 

distribuição dispersa por todo o país (Correia, Amaral e Magalhães 2002:31). 

Este aumento na oferta do ensino superior permitiu a democratização do sistema, 

levando assim a uma certa atenuação das desigualdades sociais de oportunidades educativas de 

ensino superior, ao possibilitar o acesso a estudantes de todos os estratos sociais. A 

transformação do sistema de ensino superior de um sistema de elites para um sistema de 

massas permitiu que a população estudantil feminina também crescesse, sendo já na década de 

80 a maioria na frequência do ensino superior. Tendo em conta que em 1940 apenas cerca de 

20% dos estudantes de ensino superior eram mulheres, este cresceu para 45% em 1970, e 

atingiu a igualdade (50%) no ano lectivo de 1984/85 (Seixas, 2003:71). Desde este período as 

mulheres passaram a constituir a maioria da população estudantil do ensino superior, 

representando então cerca de 57,1% dos estudantes no ano lectivo de 1996/1997. Esta subida 

da participação feminina no ensino superior contribuiu para uma inversão na distribuição das 

qualificações escolares entre os sexos segundo os grupos etários. Enquanto que nas gerações 

mais antigas a posse de um nível de escolaridade superior estava associado ao sexo masculino, 

actualmente as mulheres detêm as taxas de escolarização mais elevadas, representando a 

maioria na frequência e conclusão das formações. No final dos anos 60 as mulheres não 
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conseguiam atingir uma posição maioritária nos cursos para os quais eram tradicionalmente 

atraídas, como sendo as áreas das Letras, Ciências Exactas e Naturais e em Medicina. Em 

1979/80 as mulheres conservaram-se nas áreas “tendencialmente femininas” mas em 

percentagens muito superiores: 71% dos alunos de Letras, 70% dos das Ciências Exactas e 

Naturais e 53% das Ciências Médicas, Paramédicas e Farmacêuticas. Entretanto, em 1988/89 

verificam-se mudanças significativas: a presença das mulheres é então praticamente evidente 

em todos os ramos de formação, com a excepção dos casos de Arquitectura e Urbanismo, onde 

apenas 37% dos matriculados eram mulheres, a Teologia com 38% e as Ciências da 

Engenharia com 24% (Morais e Carvalho, 1993:21). 

 

Com a transformação do sistema de ensino superior de sistema de elites para um 

sistema de massas, a diversidade ganhou um maior ênfase tendo em conta a quantidade de 

instituições e programas desenvolvidos (Dill and Teixeira, 2000:100). Com o aparecimento 

dos sistemas de ensino superior massificados em Portugal, tal como noutros países europeus, 

por diversas razões entre as quais os aumentos das taxas de retenção e de abandono e o 

crescimento dos custos com este ensino, identificou-se o aumento da diversidade do sistema 

como um objectivo político de oferecer uma provisão de educação mais adaptada à grande 

diversidade individual de qualificações, motivações, expectativas e aspirações de carreiras 

(Correia, Amaral e Magalhães, 2002:23). Assim sendo, a diversidade passou a ter um papel 

importante na gestão das instituições e dos sistemas de ensino superior, justificada 

designadamente como: 

 

• O aumento da diversidade é uma estratégia importante para responder às necessidades dos 

alunos; 

• A diversidade permite uma melhor resposta às necessidades do mercado de trabalho; 

• A diversidade permite aumentar o nível de eficácia das instituições de ensino superior  

• A diversidade permite a manutenção de instituições de elite num sistema massificado de ensino 

(Correia, Amaral e Magalhães 2002:23). 
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Com base nestes argumentos, a diversidade foi tida como um aspecto positivo para os 

sistemas de ensino superior. Em Portugal, para além das questões económicas relacionadas 

com a necessidade do mercado de trabalho que necessitava de mão-de-obra altamente 

treinada, era indispensável que se abrisse o sistema universitário, que era considerado 

demasiado elitista, tornando assim o ensino superior mais acessível, com a criação de novas 

instituições, diferentes das universidades em objectivos e características. No reforçar desses 

argumentos tem-se o relatório “Le Project Regional Mediterranée”, desenvolvido pela OCDE 

nos anos 60, que defendia a necessidade de desenvolver a formação de quadros médios e 

superiores que respondessem às necessidades e complexidades do desenvolvimento 

económico e social […], e para tal era necessário proceder-se a um processo de diversificação, 

que além de ensino universitário, considerasse o então designado “ensino de curta duração ” 

(Simão, Santos e Costa, 2003:188). Tal ensino teria nomeadamente os objectivos de: 

 

• Dar resposta à crescente procura social de educação superior, desviando os estudantes da 

universidade; 

•  Contribuir para uma maior igualdade de oportunidades de acesso à educação. Dada a 

implantação regional destes estabelecimentos, a sua curta duração e o carácter mais concreto e 

prático da formação, este tipo de ensino iria permitir a muitos aceder ao ensino superior e 

responder melhor à crescente diversidade do público estudantil, com diferentes aptidões e 

interesses, nomeadamente os estudantes das classes menos favorecidas; 

• Responder às necessidades crescentes de uma mão-de-obra qualificada. O argumento 

tecnocrático, da necessidade de formação de técnicos de nível intermédio, teria tido um peso 

fundamental na (re) criação do ensino superior de curta duração na Europa. Estes 

estabelecimentos, dada a sua recente implantação, estariam mais aptos a responder às novas 

necessidades da economia, quer criando novos cursos, quer desenvolvendo novas pedagogias 

e métodos de estudo; 

• Dar resposta às novas funções do ensino superior. O ensino superior curto estaria mais apto a 

responder a novas exigências colocadas ao ensino superior, tais como a formação recorrente e 

actualização, a reconversão vertical de técnicos, a prestação de serviços à comunidade e a 

contribuição para o desenvolvimento regional (OCDE, 1973: 21-23, cit. Seixas, 2003:84).  

 

17 



  A Expansão do Ensino Superior  

Pode-se dizer que desde 1973 que em Portugal coexiste um sistema binário com 

Universidades e Institutos Superiores Politécnicos, incluindo a vertente público/privado e 

algumas escolas independentes. Iniciou-se uma rede binária de ensino superior, com a criação 

dos Institutos Comerciais e Industriais de Lisboa, Porto e Coimbra e Escolas Normais 

Superiores (Correia, Amaral e Magalhães, 2002: 27). Foi publicado o Decreto-Lei 402/73 

relativo a expansão e diversificação do ensino superior, no qual se explicita que o “ensino 

superior de curta duração ministrado em universidades e institutos politécnicos se orienta de 

forma a dar predominância aos problemas concretos e de aplicação prática e promover o 

desenvolvimento experimental, tendo em conta as necessidades no domínio tecnológico e no 

sector dos serviços, particularmente as de carácter regional” (Simão, Santos e Costa, 2003: 

190). Com essa lei ficou legalmente criado o ensino superior de curta duração e os Institutos 

Politécnicos são então definidos como centros de formação técnico-profissional. No entanto, 

segundo Gomes (2003), o ensino politécnico teve grandes oscilações no seu percurso 

legislativo, o que fez com que estes estabelecimentos acabassem por não ter uma identidade 

própria uma vez que as universidades também podem ministrar cursos de curta duração e 

atribuir o grau de bacharel. Isso tudo criou uma situação de ambiguidade na definição da 

vocação dos Politécnicos, bem como na descrição das suas reais competências. Ainda citando 

o mesmo autor, houve dificuldades tanto por parte dos estudantes como dos docentes e de 

todos os agentes envolvidos, em aceitarem o ensino politécnico, o que fez com que se copiasse 

o modelo das universidades e assim se ministrassem cursos idênticos aos das universidades, o 

que demonstra de forma clara, a falta de valorização desta forma de ensino superior. No 

entanto, apesar desses problemas, a rede de politécnicos em Portugal é constituída por 16 

institutos politécnicos que integram 66 escolas superiores, 28 escolas superiores de saúde, 4 

escolas superiores integradas nas universidades de Aveiro e Algarve, no privado contabilizam-

se 72 politécnicos (Lynn Meek cit. Amaral, 2003:15).  

A diversificação de instituições também foi acompanhada por uma diversificação das 

formações com a criação de cursos que abrangiam áreas socio-económicas pouco 

desenvolvidas ou até mesmo inexistentes, como por exemplo a tecnologia de produtos 

alimentares, a tecnologia industrial, em serviços (secretariado, turismo), e ainda a formação de 

educadores de infância e professores do ensino primário (Simão, Santos e Costa 2003: 189).  
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De acordo com as conclusões de Correia, Amaral e Magalhães (2002: 33), o sector 

privado não contribuiu muito para a diversidade do ensino superior, uma vez que concentrou 

as suas ofertas de formação nas áreas mais desenvolvidas e cuja procura era elevada. Para 

além disso, o número de áreas científicas de que dispunham era muito limitado, e em áreas 

onde exigiam menos investimento de infra-estruturas de ensino e investigação. 

 

2.2 - A Autonomia Institucional  
 

“As Universidades através da forma como são geridas, vêm dando mostras de grande 

incapacidade para perspectivar o futuro, para assumir prioridades e para distinguir o que é 

importante do que é acessório e, sobretudo revelam incapacidade para definir com clareza 

objectivos com sentido estratégico (…) ” (Marçal Grilo, 2002: 106). 

 

Na maior parte dos países europeus, as instituições de ensino superior aumentaram 

muito nos últimos vinte anos do século passado, devido a vários factores, como sendo, o 

crescimento económico que assim favoreceu o desenvolvimento de uma classe média com 

aspirações de valorização (Queiró, 1995: 4) e que fez com que a procura fosse superior à 

oferta, a política defendida pelos Estados ocidentais em democratizar o ensino superior, entre 

outros. Na década de 80, o ensino superior começou a debater-se com certos problemas como 

a dificuldade em enfrentar a massificação e a consequente diversidade de estudantes e 

instituições (Universidades/Politécnicos, Públicos/Privados), a elaboração de novos currículos 

e a criação de novos cursos e departamentos nas universidades, bem como os problemas 

suscitados pela diminuição do financiamento.  

 Esses problemas culminaram numa grande pressão aos sistemas de ensino superior, 

uma vez que a sociedade passou a exigir melhor qualidade, tendo em conta a eficiência e a 

eficácia, e a responsabilização pelo uso dos fundos públicos (Simão, Santos e Costa 2003: 

106). Num complexo e massificado sistema de ensino superior, o poder central deixa de ter 

condições para controlar e responder com eficiência aos problemas que se põem. Com as 

rápidas transformações no conhecimento científico e tecnológico, é preciso ter um sistema 
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mais flexível, para que as decisões possam ser tomadas a nível local ou no caso, institucional 

(Vroeijenstijn, 1995: 4). Nesta óptica, a autonomia tornou-se imprescindível para que as 

Instituições de Ensino Superior (IES) pudessem desenvolver melhores estratégias de actuação, 

e assim responder às novas solicitações da sociedade. Uma maior autonomia das instituições 

pressupõe uma maior eficácia e responsabilização, dada a necessidade de prestar contas pelo 

seu desempenho. No entanto, segundo Marçal Grilo (2002:133) “a autonomia deve ser 

facultada de forma moderada para que não haja abuso da mesma, como por exemplo o uso de 

recursos materiais em proveito próprio dos actores organizacionais, pois que autonomia não 

significa independência, mas antes uma delegação de competências de forma responsável e 

controlada. Para isso são necessárias novas formas de gestão dos sistemas e das instituições do 

ensino superior, com um carácter mais empresarial, bem como a criação de mecanismos de 

avaliação e controlo da qualidade”. 

 

Em Portugal o crescimento do número de IES fez com que o Estado não mais tivesse 

capacidade de ter uma relação directa com cada instituição, pelo que a atribuição de 

autonomia, associado à introdução de mecanismos de avaliação do desempenho das mesmas, 

especialmente quanto à qualidade, demonstrou ser imprescindível. Em 1982 foi concedida 

autonomia administrativa e financeira às Universidades, o que lhes permitiu dispor de receitas 

próprias provenientes do exercício das suas actividades visando aplicá-las nas suas despesas 

através de orçamentos privativos (DGES, 1999: 28). A Lei nº 108/88, de 24 de Setembro 

reforça a autonomia das Universidades públicas, concedendo autonomia estatutária, científica, 

pedagógica, administrativa, finaceira e disciplinar. Tal possibilita a cada instituição, por 

exemplo, programar e executar a investigação científica, criar e extinguir cursos, elaborar os 

próprios estatutos e elaborar os respectivos planos de estudo. Quanto à autonomia financeira, 

as Universidades dispõem do seu património, gerem livremente as verbas anuais que lhes são 

atribuídas pelo Estado e têm a capacidade de obter receitas próprias a gerir anualmente através 

de orçamentos privativos. A gestão das Universidades baseia-se num princípio de gestão 

democrática, traduzindo na eleição dos respectivos órgãos de gestão, como sendo a 

Assembleia da Universidade, o Reitor, o Senado, e o Conselho Administrativo (Amaral, 

2003a). De acordo com o mesmo autor esta lei apresenta algumas falhas designadamente: 
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• O facto da lei tentar impor um modelo de governo a todas as instituições, sem 

respeito pelas suas características próprias; 

• O modelo de gestão das escolas estar esgotado – o Conselho Científico é um órgão 

corporativo por excelência, no qual estão presentes os interesses directos na 

maioria das decisões; 

• A participação externa ter sido em regra um fracasso – nas universidades clássicas 

o estatuto não permite a presença de estranhos no Senado. 

 

 De acordo com Simão, Santos e Costa (2003), a missão e as funções das universidades 

na sociedade do conhecimento e as novas exigências de competitividade e qualidade 

conduzem à ideia de que os órgãos actuais da universidade acabam por ter pouca ambição e 

cultivar visões redutoras na prossecução dos objectivos. A universidade deve-se abrir à 

cooperação participativa do exterior, esperando-se que esta abertura seja benéfica para o seu 

futuro. No entanto, há quem defenda o modelo da colegialidade como é o caso de Barata 

Moura (cit. Amaral 2003a), que afirma que os princípios de colegialidade dos órgãos devem 

ser mantidos, uma vez que segundo ele o balanço tem sido positivo quer porque não se 

encontra neles a razão determinante de situações menos agradáveis, quer porque eles 

constituem um exigente estimulo ao aperfeiçoamento e aprofundamento da autonomia 

responsável numa sociedade democrática.  

 

Quanto ao ensino politécnico, com a Lei n.º 54/90, de 5 de Setembro, ampliou-se a 

autonomia atribuída aos institutos superiores politécnicos, ao definir-se que os mesmos são 

“pessoas colectivas de direito público dotadas de autonomia estatutária, administrativa, 

financeira e patrimonial”, embora a um grau muito inferior ao das universidades públicas 

(Simão, Santos e Costa, 2003:117). A lei define como órgãos de gestão o Presidente, o 

Conselho Geral e o Conselho Administrativo (Amaral, Santiago, Carvalho, Meek, 2003). 

Segundo Amaral (2003a), esta lei apresenta aspectos diferenciadores da lei de autonomia das 

universidades públicas, tais como: 
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• “O nível de autonomia concedido aos institutos politécnicos é inferior ao concedido às 

universidades, sem que haja uma justificação lógica para a discriminação; 

• O modelo de gestão do politécnico apoia-se num conceito de “federação de escolas”, 

em detrimento do conceito de uma instituição central forte que confira ao conjunto 

uma ideia de unidade e estratégia comum; 

• A participação dos representantes externos merece apreciações diversas, sendo que a 

maioria se pronuncia no sentido da falta de interesse dos representantes ou critique os 

limites numéricos à sua presença determinados na lei”.  

 

No que se refere às instituições do sector privado, os seus estatutos define-os como 

sendo da iniciativa de empresas, cooperativas ou fundações criadas especificamente para o 

desenvolvimento do ensino superior, necessitando de serem reconhecidas oficialmente para 

poderem atribuir graus académicos. Tal reconhecimento é apoiado numa proposta que é 

analisada sob diversos aspectos como sendo, a organização interna, o pessoal docente, as 

infra-estruturas e equipamento, bem como a sua viabilidade económica. O processo culmina 

coma a apreciação final realizada por uma comissão de especialista, após ter sido apreciado 

pela Direcção Geral do Ensino Superior (DGES, 1999: 29). Quanto ao reconhecimento dos 

cursos o procedimento é semelhante, pelo que se baseia no plano de estudos, no corpo 

docente, nas instalações e no previsível número de estudantes. Estas instituições têm uma 

organização mais flexível, assente na separação entre órgãos de natureza administrativa e 

científica ou pedagógica e órgãos de natureza administrativa e financeira.  

 

Associada ao processo de atribuição de autonomia às IES, foram criadas com a Lei n.º 

38/94 as bases de um sistema nacional de avaliação da qualidade, abrangendo todas as 

instituições de ensino superior no seu desempenho qualitativo a nível científico e pedagógico. 

O sistema português de avaliação assenta num processo de auto-avaliação e avaliação externa 

e tem como princípios a participação das instituições avaliadas, a autonomia e imparcialidade 

da entidade avaliadora, a audição de docentes e discentes bem como a publicação dos 

relatórios referentes a cada curso.                      
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3 - As Novas Formas de Financiamento  
 

Os anos 90 foram marcados, a nível mundial, por importantes reformas na gestão e 

financiamento do ensino superior devido a vários factores como sendo a vontade de redução 

das despesas públicas das autoridades centrais, a descentralização do poder de decisão, a 

maior autonomia dos estabelecimentos e consequente ênfase atribuído aos mecanismos de 

controlo e avaliação da qualidade. Essas alterações contribuíram para mudar as fontes e 

formas de financiamento que se traduziram na introdução ou aumento das propinas ou na 

aplicação de novos cálculos na atribuição de financiamento. Por outro lado, é dada uma 

crescente importância à diversificação dos financiamentos, acentuando a capacidade das 

instituições gerarem uma parcela crescente dos seus rendimentos, a introdução de 

financiamento por fórmulas, ou os financiamentos decorrentes da realização de contratos-

programa ou contratos de desenvolvimento (Seixas, 2003:197). Com isso, houve uma maior 

eficiência na distribuição e uso dos recursos públicos nos sistemas de ensino superior, o que se 

tornou cada vez mais imperativo dado o aumento dos montantes financeiros investidos.  

No caso português, a autonomia atribuída às instituições de ensino superior inclui uma 

maior autonomia financeira permitindo-lhes a gestão dos seus patrimónios e das verbas que 

lhes são disponibilizadas anualmente pelo Estado, e de gerarem receitas a serem geridas 

anualmente através de orçamentos privativos (DGES, 1999:28). Para reforçar esta autonomia 

financeira foi aprovada a Lei n.º 113/97, de 16 de Setembro, que define as bases do 

financiamento do ensino superior público, enquadradas no âmbito de uma relação tripartida 

entre o Estado as instituições e os estudantes. Nos termos da lei o financiamento do ensino 

superior público subordina-se, nomeadamente aos seguintes princípios: 

 

• “Princípio da responsabilização financeira do Estado, entendido no sentido da satisfação dos 

encargos públicos exigíveis na efectivação do direito ao ensino e no da maximização das 

capacidades existentes, bem como no da expansão gradual com qualidade, que permita a 

liberdade de escolha do sistema público do ensino superior; 

• Princípio da democraticidade do ensino, entendido como o direito conferido aos cidadãos de, 

segundo as suas capacidades, acederem aos graus mais elevados do ensino da investigação 

científica e da criação artística, sem restrições de natureza económica ou outra; 
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• Princípio da universalidade, entendido como o direito de acesso de todas as instituições e de 

todos os estudantes aos mecanismos de financiamento público previstos na lei;   

• Princípio da justiça, entendido no sentido de que ao Estado e aos estudantes incumbe o dever 

de participarem nos custos do financiamento do ensino superior público, como contrapartida 

quer dos benefícios de ordem social, quer dos benefícios de ordem individual a auferir 

futuramente; 

• Princípio da não exclusão, entendido como o direito que assiste a cada estudante de não ser 

excluído por força de carências económicas do acesso e da frequência do ensino superior, pelo 

que o Estado deverá assegurar um adequado e justo sistema de acção social escolar; 

• Princípio da equidade, entendido como o direito reconhecido a cada instituição e a cada 

estudante de beneficiarem do apoio adequado à sua situação concreta; 

• Princípio da complementaridade, entendido no sentido de que as instituições devem encontrar 

formas adicionais e não substitutivas do financiamento público” (Lei 113/97, artº 3°). 

 

Quanto ao ensino particular e cooperativo, a mesma lei define que “poderá o Estado, 

para efeitos de alargamento da rede pública de ensino, celebrar em termos a regular, contratos-

programa com estabelecimentos de ensino cooperativo, particular e de direito concordatário 

que ministrem cursos considerados de relevância social em áreas entendidas como 

prioritárias”. Do mesmo modo, no caso dos estudantes, propõe-se o alargamento dos apoios 

em matéria de acção social escolar e de empréstimos aos estudantes do ensino particular e 

cooperativo (Simão, Santos e Costa, 2003:154).     

 

3.1 - Os Mecanismos de Financiamento  
 

 Na Europa os fundos de financiamento das instituições de ensino superior provêm de 

várias fontes como sendo o Estado, famílias, empresas, instituições não governamentais, e são 

recebidos através de diferentes mecanismos de financiamento (Williams, 1992:13). Ao nível 

do financiamento público, este pode realizar-se através de mecanismos específicos como 

sendo: 
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• “Financiamento Incremental, em que os fundos atribuídos são em função do montante 

financiado no ano anterior. Nesta situação considera-se que a acção das instituições é contínua, 

embora de um ano para outro possam vir a desempenhar novas actividades. Em consequência, 

em cada ano o orçamento aumenta proporcionalmente para a consecução das novas 

actividades, podendo esse incremento ser determinado de inúmeras formas, desde o produto do 

montante de um ano por um coeficiente à aplicação de uma fórmula que faz variar aquele 

montante com determinados indicadores, como seja o número de alunos por instituição. 

• Financiamento por Fórmulas, em que o montante de cada ano é determinado pela aplicação de 

uma fórmula de financiamento, a qual é função simultânea ou não de variáveis como o número 

de alunos inscritos, o número de docentes em tempo integral, os incentivos que se pretende dar 

a determinados estudos ou ao desempenho das instituições, a diversidade e qualidade da oferta 

educativa e as necessidades do mercado produtivo e do mercado de trabalho, ou o número de 

diplomados. 

• Financiamento Contratual, que se caracteriza pelo facto do Estado financiar uma dada 

instituição, como contrapartida financeira da realização de actividades definidas em 

conformidade com determinadas especificações contratuais. Nesse caso, o Estado assume-se 

como o comprador dos serviços das instituições de ensino superior, nomeadamente a 

investigação. 

• Financiamento através dos subsídios das propinas. Nesse caso, o Estado comparticipa nos 

custos de educação que recaem sobre os estudantes, através da fixação de propinas num valor 

inferior ao custo real do serviço educativo; da compensação de situações de isenção de 

propinas; ou da entrega ao estabelecimento ou a uma entidade mediadora do valor integral 

daquelas propinas” (Williams, 1992: 13).  

 

Todavia, num contexto de competição por financiamento, torna-se imprescindível que 

as instituições de ensino superior criem estratégias de diversificação das fontes de 

financiamento. É preciso criar mecanismos de financiamento de mercado e tal pode ser 

conseguido, por exemplo, através da criação de cursos vocacionais de curta duração, contratos 

de investigação com empresas, prestação de serviços à comunidade, serviços de consultoria ou 

até aluguer de instalações (Williams, 1992:15). Essas estratégias permitem diversificar as 

fontes de financiamento, fazendo com que as instituições não tenham que depender em 

exclusivo do financiamento público. Por vezes é o próprio Estado que incentiva essas práticas, 
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ao conceder incentivos fiscais às empresas que comparticipem no financiamento das 

instituições de ensino superior, ou premiando a capacidade de auto financiamento das 

instituições (Seixas, 2003: 200).  

Para além destas modalidades existem vários outros mecanismos de financiamento 

complementar, tais como os fundos recebidos através da realização de actividades de 

investigação e desenvolvimento, propinas pagas pelos beneficiários do ensino, fundos 

recebidos pela prestação de outros serviços nomeadamente de índole científica e técnica e 

outros fundos de cariz estrutural para a aquisição de equipamentos ou melhoria de infra-

estrutura (Seixas, 2003: 199). 

De todas as formas de financiamento do ensino superior a que tem suscitado mais 

polémica (e que será tratada mais à frente) é a questão da participação financeira dos 

estudantes e famílias, nomeadamente através das propinas, que se traduz numa fonte de receita 

própria das instituições mas que para os estudantes e famílias gera uma grande insatisfação.  

 

3.2 - A Evolução dos Sistemas de Financiamento do Ensino Superior Português 
 

Os primeiros passos desenvolvidos no sentido de se encontrar formas de financiamento 

do sistema do ensino superior baseado em critérios objectivos e transparentes foram 

concretizados através de uma fórmula de financiamento aprovado pela Resolução n.º 87/86 do 

Conselho de Ministros, para o cálculo do orçamento de funcionamento, a atribuir anualmente 

a cada universidade. Tal fórmula foi baseada num número restrito de parâmetros e apesar do 

sucessivo aperfeiçoamento a que foi submetida, ora tendo em vista a adequação dos resultados 

da sua aplicação ao plafond orçamental disponível, serviu de base aos orçamentos 

universitários a partir de 1988 e à fórmula desenvolvida em 1993 (Simão, Santos e Costa, 

2003: 161).  

A Lei n.º 108/88 da Autonomia das Universidades veio favorecer importantes 

mudanças no financiamento e gestão financeira das Universidades, atribuindo maior liberdade 

no uso dos recursos financeiros das mesmas instituições. A referida lei estabelece que o 

financiamento das Universidades é assegurado pelo Estado, tendo em consideração os limites 
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das disponibilidades orçamentais. As Universidades passam a elaborar e a propor os 

respectivos orçamentos, tendo o direito de serem ouvidas na definição dos critérios de fixação 

das dotações (Seixas, 2003:202).            

Visando a reforma do ensino superior português, foi elaborado um estudo pelo Banco 

Mundial, no qual se concluiu que era necessário implementar medidas para a diversificação e 

o aumento dos recursos de financiamento e melhorar o processo de distribuição e o uso dos 

recursos públicos no ensino. O Banco Mundial recomendou o desenvolvimento de actividades 

geradoras de rendimento e do pagamento de propinas e a adopção dos princípios de autonomia 

financeira das instituições relativamente à posse e gestão destes rendimentos e da 

complementaridade dos mesmos (Banco Mundial, 1989). No sector privado, pela sua natureza, 

as mensalidades pagas pelos estudantes servem para cobrir os custos de produção do ensino. 

Quanto ao sector público, a pressão exercida por instituições internacionais como o Banco 

Mundial e a OCDE e as discussões ocorridas nos países europeus sobre a implementação de 

propinas, levaram à sua efectuação (ou actualização uma vez que as propinas já existiam num 

valor simbólico de 1200$00) em Portugal, inicialmente com a Lei 20/92 (Cabrito, 1999:194).     

 No ano de 1993 ocorreram importantes alterações no enquadramento legal dos 

mecanismos de financiamento público do ensino superior, ao ser substituída a metodologia de 

cálculo dos financiamentos públicos de funcionamento das instituições e ficando previsto o 

estabelecimento de contratos-programa entre o Estado e as instituições.   

Esta fórmula que foi aplicada desde 1994 baseia-se no número de alunos inscritos por 

domínio científico, uma capitação específica para cada domínio, mecanismos de compensação 

da evolução da massa salarial (como sendo a actualização de vencimentos e promoções) e uma 

pequena componente para despesas básicas de investigação. Para além disso, é estabelecida a 

possibilidade de realização de contratos de desenvolvimento, com uma duração máxima de 

cinco anos e de contratos-programa com as instituições e a avaliação da sua gestão financeira 

(Seixas, 2003:204).  

O objectivo inicial na aplicação dessa fórmula era de se fazer uma redistribuição 

equitativa do orçamento pelas instituições e o nivelamento das dotações de pessoal com base 

em rácios docente/aluno e pessoal não docente/docente. Apesar do carácter igualitário desta 

fórmula, ela premeia de certo modo a qualidade, uma vez que é usado o custo médio do 
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pessoal docente e não docente por instituição para o cálculo do respectivo orçamento, as 

instituições com pessoal mais qualificado terão maiores custos médios, o que se traduz num 

considerável acréscimo no orçamento (Amaral, 1999:38). Segundo os defensores do 

financiamento por fórmulas este método não só torna mais clara e transparentes as regras de 

financiamento como incentiva uma maior eficiência interna dos recursos disponíveis. Todavia, 

existem dois aspectos negativos que são frequentemente relacionados com a aplicação da 

fórmula e que são o facto de ter incentivado um crescimento descontrolado de cursos e de 

população discente e de admitir o financiamento de alunos sem aproveitamento.  

 

Com a Lei 113/97, de 16 de Setembro que define as bases de financiamento das 

instituições de ensino superior público, introduziu-se a possibilidade de celebração de 

contratos de desenvolvimento entre o então Ministério da Educação e as instituições de ensino 

superior, o que traduziria num grande passo na programação plurianual das escolas. Apesar de 

contemplar a totalidade dos salários do corpo docente que dedicam parte das suas actividades 

à investigação, o orçamento financiado através do Ministério da Educação era dedicado 

especialmente a actividades educativas. Quanto às actividades de investigação, estas eram 

financiadas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (DGES, 1999:24). Com vista a incentivar 

a melhoria qualitativa do ensino superior, definiu-se nessa lei a possibilidade do Estado 

conceder financiamentos adicionais atribuídos numa base concorrencial, baseando em factores 

como a qualificação do corpo docente, sucesso escolar, integração profissional dos 

diplomados, apresentação de projectos inovadores. No que se refere à acção social escolar e 

aos apoios educativos, houve um aumento das verbas provenientes do Estado e o apoio a 

sistemas de empréstimos bonificados a estudantes carenciados. Este apoio foi previsto em 

1999 com a publicação do Decreto-Lei n.º 512/99, criando um regime de crédito bonificado 

aos estudantes carenciados e com aproveitamento. O montante máximo do empréstimo 

correspondia a doze ou vinte e quatro vezes o salário mínimo nacional, dependo de se tratar de 

estudantes no último ou penúltimo ano do curso. A amortização do empréstimo começava a 

ser feita um ano após a conclusão do curso, podendo contudo ser alargado por mais um ano.     

Desde 2003, com a nova lei de financiamento do ensino superior, a Lei n.º 37/2003, o 

financiamento do Estado às instituições de ensino superior público diminuiu e a lei definiu que 
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as instituições deveriam procurar outras formas de financiamento e aumentar o valor das 

propinas, ficando sob a responsabilidade das instituições estabelecerem o montante das 

propinas, estando o valor máximo e o valor mínimo das propinas indexados ao salário mínimo 

(Cabrito, 2004).  

A OCDE (2006) através do seu recente relatório sobre a avaliação do ensino superior 

em Portugal, recomendou que:  

 

 “O financiamento público das instituições do ensino superior deverá evoluir para um 

sistema de contratos institucionais com base em planos estratégicos e indicadores de 

desempenho, sempre ligados aos objectivos nacionais. A OCDE propõe, em particular, uma 

maior diversificação entre as instituições do ensino superior que deverá repercutir-se na forma 

de financiamento individualizado, o qual deverá substituir gradualmente o mecanismo actual 

de distribuição do financiamento público por uma fórmula. 

 A OCDE recomenda que o actual nível das propinas seja mantido, nomeadamente para 

a formação inicial, podendo vir a ser revisto quando Portugal conseguir atingir níveis 

superiores de participação no ensino superior.” 

3.2.1 - As Propinas 
 

A aplicação das propinas como forma de financiamento do ensino superior é sem 

dúvida uma das questões que mais polémica tem suscitado. Tendo em conta que os sistemas 

de governo europeu foram durante largos anos assentes no Estado-providência, em que cabia 

unicamente ao Estado financiar o ensino superior, com as transformações ocorridas nos anos 

80 alterou-se este panorama. Os argumentos usados para justificar a aplicação de propinas têm 

sido essencialmente o da justiça social ou equidade e o argumento económico. Para os que a 

defendem, as propinas são definidas como uma taxa que limita o sobreconsumo de programas 

académicos financiados publicamente. Segundo este argumento, com a introdução das 

propinas há uma limitação do número de anos necessários para se concluir uma formação 

superior, evitando que o mesmo seja ultrapassado, o que implicaria absorver mais 

financiamento público. Outros justificam a existência de propinas pelos benefícios privados da 
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educação na forma de rendimentos económico-sociais futuros (salários mais elevados, 

aumento das oportunidades de carreira e das oportunidades sociais) (Dill, 1997: 170).  

Tendo em conta a selectividade social da composição estudantil do ensino superior, 

particularmente nos programas académicos mais distintos e caros, a não existência de propinas 

acaba por ser um meio de subsidiar as elites, com as contribuições de todos os indivíduos, 

incluindo os dos grupos mais pobres. Um estudo realizado na Austrália demonstrou que apesar 

da ausência de propinas durante um período de 10 anos, continuava a ter acesso às 

universidades 43% dos filhos provenientes de famílias de profissionais, contra apenas 9% 

provenientes de famílias de trabalhadores, o que permitiu concluir que “o sistema de ensino 

superior gratuito beneficia desproporcionadamente os estudantes oriundos das classes mais 

ricas e é grandemente financiado pelos contribuintes, muitos dos quais têm expectativas de 

rendimentos inferiores aos dos altamente privilegiados detentores de licenciaturas 

universitárias.” (Amaral, 2003b). Quanto ao argumento económico, defende-se que a 

introdução de propinas leva a um aumento da eficiência do sistema, uma vez que as 

instituições teriam de responder de forma mais adequada às necessidades dos estudantes, e os 

próprios estudantes tornar-se-iam mais responsáveis dado que estão a pagar pelo seu próprio 

ensino. 

Em Portugal vigorou até 1992 o pagamento de uma propina simbólica de 1200 escudos 

anuais. Com a aprovação da Lei 20/92, estabelece-se uma comparticipação financeira dos 

estudantes através do pagamento de propinas de valor actualizado, variando entre um 

montante mínimo, calculado a partir de uma taxa sobre o custo do ensino superior (que 

ascenderia a 12% para o ano lectivo de 1992/1993, a 20% no ano lectivo de 1993/1994 e a 

25% nos anos seguintes) e o máximo a determinar pelo Conselho de Reitores das 

Universidades Portuguesas (Cabrito, 1999:194). Esta lei previa então o aumento progressivo 

das propinas do ensino superior público até um quantitativo de 25% do custo do ensino de 

cada estabelecimento. No entanto, com as contestações estudantis que a lei provocou e a 

mudança na legislatura, esta lei foi suspensa em 1995, tendo nos anos lectivos de 1995/96 e 

1996/97, vigorado a propina de 1200$00 (equivalente, actualmente a 6€).  

Na sequência da aprovação da Lei n.º 113/97, que define as bases do financiamento do 

ensino superior público, o valor da propina em cada ano lectivo foi fixado num montante de 
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valor igual ao salário mínimo nacional vigente no início do ano lectivo, de valor uniforme, 

independentemente do nível sócio-económico do estudante e do estabelecimento de ensino e 

curso frequentado. Ao mesmo tempo, a um forte crescimento das verbas estatais para o 

melhoramento da acção social escolar, que embora não cobrindo todas as necessidades, 

manifesta-se através da atribuição de bolsas de estudo, na prestação de serviços de natureza 

social, nomeadamente de cantina, alojamento e de saúde a preço inferior ao do custo, com a 

aplicação a todos os estudantes, independentemente das suas capacidades financeiras e apoios 

especiais a estudantes deficientes (DGES, 1999:25). Para além desses apoios, esta lei 

introduziu um outro aspecto da acção social que até então tinha pouca tradição em Portugal 

que é o sistema de empréstimos para a autonomização financeira dos estudantes, com taxas 

bonificadas.  

 A Lei 37/2003 permitiu que as instituições passassem a estabelecer os valores das 

propinas de acordo com um intervalo estabelecido na própria lei. Os valores das propinas 

aumentaram muito, sendo que algumas instituições aplicaram o valor máximo e outros 

propuseram alcançá-lo de forma gradual, conforme mostra a tabela 2. 

 

Tabela 2 – Evolução do valor da anualidade (valor aproximado por ano em euros) até ao 
ano lectivo 2004/2005 
 
 
Ano 
Lectivo 

Até 
1991/92 

1992/93 1993/94 1994/95 1995/96  
a 
1996/97 

1997/98 
a 
2002/03

2003/04 2004/05 2005… 

 
Valor 
em 
€/por 
ano 
 

 
6 € 

 
220 

 
320 

 
420 

 
A Lei 

20/92 foi 
suspensa 
voltando 

as 
propinas 
a ser o 
valor 

simbólico 
de 
6 € 

 
1 

Salário 
mínimo 

 
Variável, 

de um 
mínimo 
de 453 a 

um 
máximo 
de 852 

 
(baseado 
no 
salário 
mínimo) 

 

 
Variável, 

de um 
mínimo 
de 488 a 

um 
máximo 
de 880 

 
(baseado 

no 
salário 

mínimo)

 
Valor 

crescente 
e 

variável 
entre um 

valor 
mínimo e 
um valor 
máximo 

 
(baseado 

no 
salário 

mínimo) 
Fonte: Cabrito, 2004. 
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 A lei de 2003 aumentou muito o valor das propinas o que gerou grandes discussões no 

mundo académico, na medida em que alguns culparam o governo de desresponsabilização ao 

atribuir a responsabilidade de fixar o valor das propinas às instituições, ao mesmo tempo que 

diminuiu em cerca de 25% a participação no financiamento das instituições públicas. De 

acordo com Seabra Santos (reitor da Universidade de Coimbra): 

 

“ (…) Isso criou um certo constrangimento para os reitores, uma vez que esta lei põe à prova a 

coragem dos reitores em aumentar as propinas e assim serem confrontados com o desagrado dos 

estudantes e das famílias. Ao mesmo tempo, o Estado “livra-se” dos encargos de financiamento, uma 

vez que já não tem meios para continuar a suportar os encargos orçamentais decorrentes de vinte anos 

de políticas irresponsáveis de proliferação de estabelecimentos de ensino superior e que não quer 

assumir o ónus político de encerrar alguns ou de aumentar os impostos (que aliás não consegue fazer 

pagar), transfere para as instituições a obrigação de aumentar as taxas de frequência entre 30 por cento 

e 140 por cento, e assim possam acomodar, nos próximos três ou quatro anos, as reduções de 

orçamento transferido” (FENPROF, 2003).  

Nesse contexto, os maiores defensores da gratuidade do ensino são as associações de 

estudantes cujos argumentos são designadamente de que: 

 

• Aos estudantes e às suas famílias cabe contribuir para o financiamento do ensino superior em 

sede de pagamento de impostos, com as contribuições dos restantes cidadãos, obedecendo 

assim ao princípio da solidariedade;  

• As famílias portuguesas são das que apresentam maiores gastos com a frequência no ensino 

superior, em comparação com o restante da Europa; 

• Os custos de frequência suportados pelas famílias são hoje uma realidade da qual os 

responsáveis governamentais não se podem alienar (Amaral, 2003a). 

 

Esta liberalização do valor das propinas, criou um “mercado” dentro do sistema, em 

que as instituições têm de concorrer por alunos, porque deles depende o financiamento público 

e as suas próprias receitas. Nessa óptica, diferentes instituições oferecem o mesmo curso a 

preços diferentes. Para Cabrito (2004), o que mais agrava esta situação do aumento das 

propinas, é o facto de este não ser utilizado como uma forma de melhorar a qualidade do 
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ensino, mas de apenas garantir a sobrevivência das instituições de ensino superior. No estudo 

realizado por Amaral (2003a: 163), o Livro Branco sobre Avaliação, Revisão e Consolidação 

da Legislação do Ensino Superior, é referido que o CRISES (Colectivo para a Reflexão e 

Intervenção sobre o Ensino Superior) defende “a revisão do Sistema Fiscal para evitar o fraude 

e tornar a Acção Social mais justa e no caso de aumento de propinas, que este seja claramente 

traduzido em melhoria da qualidade do ensino e não no desinvestimento público”.  

 

4 - A Introdução do Managerialismo nas Instituições de Ensino Superior 
 

O managerialismo é frequentemente definido como “a gestão de processos e 

instrumentos, tecnicamente indiscutível e social e politicamente neutra, cujo principal 

objectivo é o de alcançar simultaneamente a eficiência e a avaliação do desempenho das 

instituições e dos profissionais dos sistemas de ensino superior” (Santiago e Carvalho, 2004: 

427). Na opinião de Deem (1998) o managerialismo (novo managerialismo) define-se como: 

“Um instrumento que tem como intenção descrever, explicar, categorizar e compreender o 

novo discurso e as tentativas de impor técnicas de gestão do sector privado para o sector público, 

referindo que, acima de tudo, os objectivos eram proporcionar a diminuição das despesas públicas dos 

governos e corresponder melhor aos interesses dos clientes”. 

Tendo-se iniciado nos anos 80, o managerialismo teve um grande impulso nos países 

anglo-saxónicos, que apoiado pelas políticas neo-liberais, visava transformar o sistema, 

tornando-o mais eficiente e eficaz, levando assim a um sistema de mercado ou quase-mercado 

(Santiago e Carvalho, 2004). Estes países procuraram desenvolver comportamentos de 

competição de mercado em áreas como o mercado de trabalho académico, o financiamento das 

instituições, o apoio aos estudantes e atribuição de fundos de investigação. Para além do 

argumento económico da eficiência, o mercado surge também como um meio de permitir a 

equidade nos sistemas de ensino superior de massas. De acordo com os defensores da 

introdução de uma lógica de mercado no ensino superior, esta orientação faz passar o poder do 

Estado e da academia para os consumidores, contribuindo para um aumento da eficiência e 

eficácia interna e externa do sistema de ensino superior. A necessidade de uma maior eficiência 

na gestão dos recursos económicos canalizados para o ensino superior é particularmente 
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acentuada devido aos custos crescentes que os sistemas universais de acesso ao ensino superior 

implicam, e isto devido ao aumento na procura da educação. Assim, a competição de mercado 

é vista como um instrumento político incentivando a inovação e adaptação dos sistemas às 

necessidades emergentes, facto difícil de realizar através das outras formas de gestão baseadas 

no controlo do Estado ou das normas profissionais (academia). O desenvolvimento de 

mecanismos de mercado requer a implementação de políticas que facilitem um comportamento 

competitivo nos mercados de ensino superior, (mercado de trabalho académico, mercado de 

instituições de ensino superior, da investigação, dos consumidores, etc.), bem como estruturas 

de mercado através da desregulação (aumenta o número de instituições, o que faz com que o 

Estado crie mecanismos de regulação) e estimulação do mercado (Dill, 1997: 173). De acordo 

com o mesmo autor, há três pontos críticos através dos quais a política pública pode introduzir 

mecanismos de mercado nos sistemas de ensino superior. A intervenção do Estado procurando 

incentivar o desenvolvimento de uma lógica de mercado pode ocorrer ao nível do 

comportamento dos consumidores e fornecedores do ensino superior, na estrutura de mercado e 

nas condições básicas ou no enquadramento legal dos sistemas de ensino superior. Com isso 

identifica várias categorias gerais de instrumentos de política educativa associadas a estes três 

pontos de intervenção (tabela 3). 

 

Tabela 3 – Políticas Públicas para Influenciar os Mercados de Ensino Superior 
 

Condições Básicas  

 

Estrutura do Mercado Comportamento 

Enquadramento-regras 

- Direitos de propriedade 

- Leis anti-monopólio 

- Vínculo profissional  

  

 

Taxas e subsídios 

- Propinas 

- Cheques escolares 

Liberalização dos mercados 

- Desregulação 

- Privatização 

Estimulação dos mercados 

- Quase-mercados 

- Regulação dos preços 

- Regulação da quantidade 

- Fornecimento indirecto 

de informação 

- Fornecimento directo de 

informação 

Fonte: Dill 1997.  
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 O comportamento do mercado pode ser influenciado pelo Estado, através da regulação 

dos preços dos serviços, da regulação do acesso aos bens, da regulação da produção de certos 

produtos e através da oferta de informação acerca da qualidade dos bens e serviços 

disponíveis. O desenvolvimento de mecanismos de avaliação do ensino superior e a 

publicação dessa informação, bem como de informação relativa ao reconhecimento e 

acreditação dos cursos visam possibilitar o acesso dos consumidores a uma informação 

perfeita sobre as características dos produtos para que possam tomar decisões racionais, 

informadas de acordo com uma lógica de mercado. A introdução de propinas e de mecanismos 

de financiamento do ensino superior através dos utentes, bem como a liberalização dos 

mercados através da introdução do quase-mercados, incentivam também o desenvolvimento 

de comportamentos de mercado. A liberalização dos mercados no ensino superior assenta 

basicamente na desregulação do sector público e privatização (Sporn, 2003:3). A desregulação 

do sector público implica uma maior autonomia das instituições associada a uma maior 

flexibilidade na gestão das universidades. A privatização, por sua vez, assume a contratação 

no sector privado de serviços anteriormente fornecidos pelo sector público, o fim do 

monopólio público do ensino superior, permitindo a sua abertura ao sector privado, ou por 

vezes a passagem de instituições do sector público para o sector privado.   

 

O modelo managerialista promove a criação de uma nova classe profissional para gerir 

as instituições, acentuando a separação entre a administração e academia. Segundo Wesley 

Shumar (1997: 95), ao analisar o impacto da introdução da lógica de mercado na gestão das 

instituições de ensino superior, refere a crescente “especialização flexível” do trabalho 

docente. Com vista à redução dos custos e uma maior capacidade de adaptação a mudanças 

curriculares de acordo com a procura, as universidades procuram cada vez mais uma mão-de-

obra flexível contratando serviços docentes específicos ou pessoal a tempo parcial, diminuindo 

o poder tradicional da academia. O poder colegial de gestão cede lugar a um modelo 

empresarial. 

 

Em Portugal o managerialismo começou a ser implementado na década de 80 com a 

publicação da Lei da Autonomia Universitária em 1988 (Lei 108/88), que atribui um grau 
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elevado de autonomia às instituições públicas de ensino superior, e mais tarde aos institutos 

politécnicos com a Lei 54/90. Contudo, só nos finais dos anos 90 e início de 2000, com o 

aumento das críticas exercidas pela opinião pública sobre a forma tradicional de gestão 

colegial das universidades, é que o managerialismo se tornou mais explícito, e surge associado 

às questões de qualidade e eficiência que passam a ser referenciadas nos discursos políticos e 

académicos (Amaral, Magalhães, Santiago, 2003).  

A introdução de uma lógica de mercado no ensino superior português acontece na 

governação social-democrata (1985-1995), sobretudo durante o período de Roberto Carneiro 

(Seixas, 2003: 226). Numa análise prospectiva sobre a relação entre a educação e o emprego 

em Portugal, defendia-se a necessidade das universidades se tornarem mais empreendedoras. 

Associado a este discurso surge o pressuposto de que o ensino superior pode contribuir com a 

“economia do conhecimento” e a “sociedade da informação” para promover a competitividade 

nacional numa economia global. Muitos são os factores que contribuíram para o aparecimento 

de uma forte pressão managerialista, como sendo: 

 

• Dificuldades de gestão do sistema massificado, apoiado no tradicional modelo 

colegial e burocrático.   

• Pressão resultante das dificuldades económicas enfrentadas pelo país 

• A diminuição do número de candidatos ao ensino superior, e consequente aumento 

da competição entre as instituições por alunos.    

 

Esses factores contribuíram para aumentar a pressão sobre os gestores académicos, no 

sentido de adoptar uma gestão mais “profissional” e de adquirir algumas competências como 

sendo: ser capaz de definir missões, objectivos e estratégias, ter capacidade de gestão dos 

recursos humanos e financeiros e assumir uma forte liderança, em oposição ao tradicional 

estilo académico de negociação e concessão. No estudo realizado por Santiago (et al, 2004), 

conclui-se que as novas funções a que os académicos estão sujeitos criam graves problemas. 

Por um lado, devido à falta de experiência em administração das unidades orgânicas da maior 

parte dos académicos e por outro lado devido à dispersão do poder de decisão o que leva ao 

surgimento de ambientes de tensão e conflito, o que por sua vez pode vir a causar um aumento 
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da burocracia e uma maior centralização do poder. Apesar das novas funções a que os 

académicos estão sujeitos, a verdade é que a maior parte deles preferem ter as funções de 

professor e de pesquisador.  

A forte pressão para o managerialismo na gestão das instituições de ensino superior 

tem gerado alguns impactos no funcionamento das mesmas. A lógica de mercado presente no 

managerialismo pode levar à supressão de áreas ou unidades básicas ou disciplinares, tais 

como a Física, Química e Humanidades, que naturalmente têm mais dificuldades em captar 

fundos no exterior ou em atrair um número de alunos suficiente para atingir determinados 

padrões de custo/benefício. A pressão exercida sob os professores no sentido de 

desempenharem diferentes funções durante o desenvolvimento das suas carreiras, 

nomeadamente a pressão para a qualidade e aumento da produtividade científica, criam uma 

certa dificuldade em conciliar o ensino e a investigação com as novas actividades de gestão. 

Por outro lado, a introdução de mecanismos de competitividade faz emergir grupos 

académicos mais empreendedores em detrimento dos académicos que o são menos (Santiago, 

Santos e Costa, 2003:93). Tal competição pode causar um decréscimo da criação de novos 

conhecimentos assentes na investigação fundamental e ao acréscimo de conhecimentos 

resultantes da investigação aplicada, e, com isso os professores são cada vez mais actores 

empreendedores e menos académicos. Do lado das universidades, a importância atribuída à 

lógica de mercado, que se apoia em modalidades individuais de avaliação da qualidade e da 

excelência, faz com que cada vez mais o elo de ligação entre as instituições e os professores 

seja enfraquecido na medida em que certos grupos de professores têm um estatuto 

institucional muito frágil, o que facilita os despedimentos, os vínculos académicos tornam-se 

mais precários e as carreiras passam a ser geridas a curto prazo.    

Apesar de todos os impactos e de alguns autores como Charles Smith (cit. Amaral, 

2003a) considerarem que “a importação de formas de gestão dos meios empresariais e das 

tentativas de profissionalização da gestão das instituições de ensino superior terem sido um 

desastre”, a verdade é que o managerialismo continua a ser implementado, sendo que em 

Portugal ainda não se avaliou o verdadeiro impacto que essas medidas têm provocado no 

sistema de ensino superior.  
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5 – Considerações Finais  
 

O ensino superior sofreu grandes transformações nas últimas décadas, e estas 

transformações ocorreram a vários níveis. De um sistema elitista passou a um sistema 

massificado com um grande aumento da procura que assim favoreceu a criação de um sistema 

privado de ensino superior. Tendo em conta que o Estado deixou de poder atender a tamanha 

procura, criou condições para que o sector privado o pudesse fazer. A democratização do 

ensino superior permitiu que classes sociais economicamente desfavorecidas passassem a 

frequentar este ensino, sendo que a percentagem da população estudantil feminina aumentou, 

acabando por ser a maioria na frequência desta forma de ensino. Por outro lado, esta 

democratização de ensino favoreceu a diversificação do sistema, uma vez que se 

desenvolveram novas áreas de formação, tais como as tecnologias de produtos alimentares, 

industriais e serviços e também pela transformação de alguns cursos técnicos em superiores. 

Porém, esta expansão e diversificação do ensino superior não foi feito de uma forma planeada, 

o que provocou graves problemas que ainda hoje estão a ser solucionados.  

Com a justificação de que as IES públicas não conseguiam abranger toda a população 

que procurava o ensino superior, permitiu-se que o sector privado crescesse de forma 

desordenada sem grandes critérios de qualidade, o que por vezes é “meramente um ensino 

liceal de transmissão de conhecimentos, onde não existe investigação científica e cujas 

formações ministradas são na maior parte das vezes em áreas que não exigem grandes 

investimento em estruturas” uma vez que os cursos oferecidos são mais em áreas das 

humanidades e de letras (Correia, et al, 2002). Por outro lado, o sector privado localizou-se 

nos grandes centros urbanos onde era mais fácil conseguir estudantes, pois que a procura era 

muita. As instituições privadas funcionam como cooperativas, fundações e sociedades 

anónimas logo as propinas pagas são a única forma de financiamento das mesmas, fazendo 

com que os respectivos valores sejam elevados. O crescimento deste sector foi muito rápido e 

favoreceu a criação de um mercado de educação, muito embora o Estado tivesse criado 

mecanismos de apoio, não parece que tenham sido eficazes no acompanhamento e fiscalização 

desta “liberalização” do ensino superior.  
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No sector público, o aumento do número de instituições criou entraves ao 

relacionamento dos mesmos com o Estado, provocando problemas de coordenação e de gestão 

dos estabelecimentos, levando o Estado a atribuir autonomia às instituições. A autonomia 

atribuída às IES permitiu-lhes não só flexibilizar a gestão das mesmas como de procurarem 

outras formas de financiamento mediante o incentivo do Estado. Para diversificar as fontes de 

financiamento, a introdução de propinas tem sido uma das soluções encontradas, as quais tem 

vindo a aumentar desde 1992. As propinas no ensino superior que em tempos eram quase 

gratuitas têm sido das soluções que mais polémica tem causado. Para os defensores das 

propinas, elas traduzem numa taxa que limita o consumo excessivo de programas académicos 

financiados publicamente, tornando os estudantes mais responsáveis nas escolhas de 

formação, ao mesmo tempo que se têm em conta os benefícios privados da educação na forma 

de rendimentos económicos e sociais futuros (Dill, 1997:170). Para os que não aceitam as 

propinas, elas vão contra o princípio da solidariedade, ao mesmo tempo que acusam o Estado 

de desresponsabilização social. A autora pensa que o ideal seria ter um ensino superior 

gratuito em que o Estado fosse o único financiador. Todavia, perante a conjuntura económica 

que se vive é preciso ser realista e aceitar que o Estado-providência já não é possível e que as 

famílias e estudantes têm de contribuir no financiamento do ensino através das propinas.  

 

A necessidade de diversificação das fontes de financiamento das instituições públicas, 

diminuindo a sua excessiva dependência face ao financiamento estatal, a pressão para a 

prestação de contas pelo uso de recursos públicos, são factores que contribuíram para o 

aparecimento de novas formas de gestão das instituições de ensino superior. O 

managerialismo surge assim num contexto de forte pressão para que as instituições se tornem 

mais eficientes e adoptem características do meio empresarial na sua gestão. Muito embora 

nem todos aceitem que as universidades se transformem em meras empresas comerciais, uma 

vez que segundo os opositores põem em risco a missão das universidades, a verdade é que não 

se pode ignorar a conjuntura do mercado de trabalho e a sua influência nas instituições de 

ensino superior.  
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1 - Introdução 
 

O tema central deste capítulo é a globalização do ensino superior associado a todas as 

implicações que tem gerado de uma forma geral nos sistemas de ensino superior a nível 

mundial. Começa por fazer-se uma abordagem ao tema da internacionalização, apresentando 

os principais aspectos deste fenómeno e de como se tem desenvolvido ao longo dos anos com 

a ajuda do desenvolvimento das tecnologias de informação que assim tem diminuído as 

fronteiras entre os povos e consequentemente aumentado a comunicação. De seguida 

concentra-se no tema principal deste capítulo que é globalização, demonstrando as suas 

consequências tanto positivas como negativas para o ensino superior e de como toda a pressão 

económica relacionada com a globalização tem permitido o surgimento de novas formas do 

ensino transnacional. Por último, aborda-se a questão da comercialização do ensino superior e 

a respectiva liberalização do mesmo devido a pressão exercida pelo GATS neste sentido, para 

assim demonstrar as possíveis consequências que tal provocaria nos sistemas de ensino 

superior. 

 

2 - A Internacionalização do Ensino Superior 
 

A internacionalização do ensino superior refere-se à mobilidade de estudantes e 

docentes, à internacionalização dos currículos, das instituições, da investigação científica entre 

outros (Freedman and Goerke, 1999: 129). A internacionalização tem sido reforçada com o 

processo da globalização, associado ao desenvolvimento acelerado do ensino transnacional. 

Este fenómeno começou por se desenvolver e a ser incentivado, não como um fim único, mas 

sim como um meio para desenvolver novas áreas do conhecimento e para a promoção da 

qualidade, através dos potenciais efeitos positivos variados como sendo o desempenho dos 

docentes, o desempenho individual dos estudantes e as carreiras profissionais de ambos. A 

internacionalização constitui ainda um instrumento decisivo para a introdução de novas linhas 

de investigação científica ou para fortalecer as existentes (Simão, Santos e Costa, 2003:321).  

41 



 A Globalização do Ensino Superior 

A criação de um vasto sistema de organizações internacionais de natureza 

intergovernamental, tanto no plano das Nações Unidas – para além da própria ONU 

(Organização das Nações Unidas), foram criadas organizações especializadas tais como a 

UNESCO, nos campos da educação, ciência e cultura ou o FMI e Banco Mundial, no campo 

do financiamento e ajuda ao desenvolvimento – bem como no plano da cooperação económica 

num determinado espaço geográfico (a OCDE, por exemplo). Isso tudo deu um forte impulso 

à internacionalização das problemáticas educacionais (Teodoro, 2001: 127). A elaboração de 

políticas educativas, particularmente nos países periféricos do sistema mundial, começou a 

depender cada vez mais da legitimação e da assistência técnica das organizações 

internacionais, o que permitiu uma rápida difusão das teorias do capital humano, em que a 

educação é tida como um importante instrumento de auto-realização individual, do progresso 

social e da prosperidade económica. Os progressos constantes nos sistemas de tecnologia e de 

informação acentuam o processo de internacionalização da produção do conhecimento 

científico, reforçada num contexto de globalização das sociedades actuais. Todavia, a 

UNESCO alerta sobretudo para a existência de distorções nas relações universitárias 

internacionais, como a desigual repartição geográfica das capacidades de formação e de 

investigação associadas à dificuldade de transferência de conhecimentos e acesso a bases de 

dados por parte dos países menos desenvolvidos. Assim sendo, a UNESCO afirma a 

necessidade de intensificar a cooperação internacional no âmbito do ensino superior. Esta deve 

ser feita tendo por base os princípios de solidariedade internacional visando inverter o 

processo de marginalização e declínio das instituições de ensino superior de países menos 

desenvolvidos, reduzir os desvios entre as nações e as regiões no domínio da ciência e da 

tecnologia (UNESCO, 1995: 36). Segundo a mesma organização, a promoção da mobilidade 

internacional universitária, nomeadamente a deslocação de estudantes, não deve ser, assim 

determinada por uma lógica mercantilista estreita, onde os estudantes estrangeiros são 

considerada essencialmente uma fonte de rendimentos suplementares para as instituições do 

mundo desenvolvido. Esta posição da UNESCO parece ser uma resistência à defendida pelo 

Banco Mundial que defende a adopção de políticas neoliberais na educação, acentuando 

sobretudo a eficiência na gestão dos recursos públicos na implementação de programas de 
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cooperação internacional, fundamentais para melhorar a qualidade do ensino superior 

(Teodoro, 2001:129). 

 

As universidades dos Estados Unidos são das mais internacionalizadas do mundo, com 

uma população estudantil estrangeira estimada em mais de 450.000 e cujos académicos 

provêm de todas as partes do mundo totalizando em cerca de 60.000 e o resultado desta 

internacionalização gerou impactos económicos em 1996 na ordem dos 4.5 biliões de dólares 

(Altbach, 1998: 148). O sistema de internacionalização do ensino superior é controlado pelos 

países industrializados onde são desenvolvidas a maior parte das publicações da literatura 

científica mundial, sendo que mais de 90% das investigações e investimentos em 

desenvolvimento acontece nesses países. O inglês e pouco mais do que o francês, o espanhol e 

o alemão, fornecem a maior parte da linguagem cientifica internacional. O fenómeno dos 

estudantes estrangeiros, que na maior parte das vezes provêm dos países menos desenvolvidos 

para os industrializados, provoca importantes consequências tanto nos países que os recebem 

como nos que os enviam. As consequências manifestam-se a nível económico, político, 

psicológico e académico. Os estudantes estrangeiros realizam os seus estudos baseados nos 

currículos do país receptor, o que nem sempre se adequa à realidade e as necessidades dos 

seus países de origem. Por vezes cabe aos estudantes fazerem a sua própria “tradução” dos 

currículos para adaptá-los aos seus interesses. Essa internacionalização faz com que haja uma 

transferência de conhecimentos para os países menos desenvolvidos, uma vez que os 

estudantes ao regressarem ao país de origem acabam por ocupar altos cargos como 

académicos e investigadores, e com isso os currículos nesses países acabam 

irremediavelmente por ser baseados no do país da formação. Por outro lado, os estudantes 

estrangeiros têm por base de estudo a literatura ocidental bem como os equipamentos e 

tecnologias científicas, o que leva a que desenvolvam hábitos dos países industrializados e que 

depois são levados para os países de origem. Alguns países, como a Alemanha, Holanda e 

Japão, ao tentarem ser mais atractivos para os estudantes estrangeiros elaboram programas de 

graduação específicos, leccionados em inglês e que se destinam exclusivamente a estes 

estudantes, mas mesmo assim os currículos têm por base o conhecimento do mundo ocidental. 

(Kehm, 2003). Um outro aspecto da internacionalização é o facto de grande parte dos 
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estudantes estrangeiros por razões económicas e culturais ou mesmo por falta de expectativas 

no país natal, não regressarem aos seus países de origem, provocando uma fuga de cérebros. 

Este fenómeno causa graves perdas para os países que enviam os estudantes para estudarem 

estrangeiro, porque há um alto investimento financeiro que depois não se obtêm o retorno do 

mesmo (Schwartzamn, 2003).   

No contexto europeu, a internacionalização dos sistemas de ensino superior tem mais 

relevância no Reino Unido e em França e tem contornos diferentes da internacionalização 

promovida pelo sistema norte-americano, onde este processo se reflecte em todas as etapas do 

ensino superior. Na Europa, a internacionalização está mais ligada aos programas europeus de 

mobilidade, tais como o ERAMUS, TEMPUS e SOCRATES e a captação de estudantes fora 

da Europa, designadamente no Reino Unido e, mas em declínio, na França. Esta 

internacionalização está associada às preocupações com a livre circulação de pessoas e 

consequente papel do ensino superior (Altbach, 1998: 162). Os programas de mobilidade, para 

além de originarem o aumento na movimentação inter fronteiras de alunos e docentes, 

promoveram o desenvolvimento de instrumentos que deram um forte contributo para a 

institucionalização da internacionalização. Existe o caso particular do desenvolvimento de 

redes devidamente articulado e coordenado, bem como o surgimento de um novo nível de 

internacionalização que é o das políticas institucionais (Harari, 1999: 42). Os programas-

quadro para a investigação desenvolvidos pela União Europeia contribuíram também para a 

mobilidade de investigadores, para o estabelecimento de parcerias de investigação e para a 

participação em consórcios com outras instituições e empresas, o que representou um grande 

esforço de internacionalização para algumas equipas mais activas (Simão, Santos e Costa, 

2003: 320). Contudo, com o Processo de Bolonha novas políticas têm sido introduzidas para a 

internacionalização o que tem contribuído para um enorme salto qualitativo na dimensão 

europeia do ensino superior. Os efeitos deste fenómeno já são bem conhecidos na dinâmica 

adquirida pelo processo de Bolonha, que assim serviu para acelerar o processo de reformas 

profundas sobre a organização do ensino superior em diversos países da Europa, como é o 

caso por exemplo da Alemanha. O sistema de ensino superior alemão era considerado até ao 

início dos anos 90 pouco atractivo para os estudantes estrangeiros, sendo que os programas de 

estudo e o sistema de graus eram também considerados pouco eficientes e com falta de 
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transparência. Com o programa SOCRATES, o governo alemão criou alguns programas de 

incentivo com vista a ajudar na introdução de programas internacionais específicos de graus, 

sendo que alguns deles são leccionados em inglês e terminam com um elevado índice de 

reconhecimento do grau de mestre (Kehm, 2003). De uma forma geral, no contexto da união 

europeia e enquadrada no processo de Bolonha, assistiu-se a um significativo reforço da 

cooperação em relação a um conjunto de matérias que actuam como instrumentos importantes 

para potenciarem a internacionalização como sejam os sistemas de créditos do tipo ECTS 

(European Credit Transfer System) e a sua evolução para sistemas não só de transferência mas 

também de acumulação de créditos, a introdução do suplemento ao diploma para efeitos de 

uma maior transparência na certificação de habilitações ou a cooperação no domínio da 

avaliação, que conta com o apoio da European Association for Quality Assurance in Higher 

Education (ENQA).  

 

A internacionalização do ensino superior tem sido reforçada nos últimos anos por 

vários factores como sendo o alargamento da dimensão europeia, o grande desenvolvimento 

das tecnologias de informação associado ao fenómeno da globalização e que assim tem 

favorecido o desenvolvimento acelerado do ensino transnacional e as tentativas de inclusão 

dos “serviços educacionais” no âmbito do General Agreement on Trade in Services (GATS). 

A expansão do ensino superior ultrapassou as fronteiras nacionais para se 

internacionalizar, e neste contexto só as instituições que tenham condições para se adaptar a 

novas culturas e receber pessoas de diferentes origens culturais e sociais, tanto os estudantes 

como docentes que sejam formandos em países diferentes e que assim oferecem um vasto 

leque de experiências enriquecedoras, triunfarão (Schwartzman, cit. USP, 2004). O uso da 

língua inglesa é essencial para a internacionalização, o que faz com que alguns países 

nomeadamente da África e da Ásia tenham adoptado o inglês como língua de trabalho nas 

suas melhores universidades.  
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3 - A Globalização e o Ensino Superior 
 

O processo da globalização é geralmente definido como a intensificação das relações 

sociais que ligam localidades distantes, de tal forma que acontecimentos locais são 

influenciados por acontecimentos que ocorrem em locais muito distantes. O conceito de 

globalização procura traduzir a crescente interdependência mundial a nível económico, 

político e cultural. Caracteriza assim a crescente transnacionalização dos sistemas de produção 

bem como da criação de organizações supranacionais, de âmbito regional ou global, 

governamentais e não governamentais, o desenvolvimento dos meios de comunicação e 

informação e as deslocações massivas de pessoas, enquanto turistas, emigrantes ou refugiados 

(Seixas, 2001: 211).  

As mudanças ocorridas na economia global, associadas ao declínio do Estado-

providência, levaram a uma reestruturação da economia que se baseou nas tendências 

mundiais tendo em conta os aspectos seguintes:  

 

• A globalização da economia no contexto de uma nova divisão internacional do 

trabalho e a integração económica das economias nacionais (como por exemplo o 

aparecimento de mercados comuns e de acordos comerciais). 

• O aumento do comércio internacional reflectindo no aumento da capacidade de se 

interligar os mercados e de se movimentar capitais para fora das fronteiras nacionais. 

• A reestruturação do mercado de trabalho, com a substituição do salário pago à hora 

pela remuneração paga de acordo com a produção. 

• A substituição do rígido modelo Fordista de produção para o modelo baseado no 

aumento de flexibilidade no uso da força de trabalho, inventários, mercado de trabalho, 

diminuição do custo e aumento da velocidade com que os produtos e as informações 

circulam de um lugar para outro. 

• O aumento de novas forças de trabalho, com a indústria a ser substituída de um modelo 

industrial mecânico para a governação feita por microchip, robótica, automática, 

máquinas auto-reguláveis. Tudo isso baseado numa sociedade de alta tecnologia de 

informação (Burbules e Torres, 2000:6) 
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A reestruturação da economia reflectiu-se numa profunda crise fiscal e na diminuição 

dos orçamentos, o que atingiu o sector público fazendo com que o Estado-providência 

diminuísse e que aumentassem as privatizações dos serviços sociais, de saúde e educacionais. 

As consequências da reestruturação económica têm por base as tendências de globalização, 

que estimula a competição capitalista no seio de um mercado comum e cada vez mais sem 

barreiras fronteiriças entre as nações (Schwartzman, 2003). A globalização económica 

aumenta a competição internacional e a necessidade de se investir em novas tecnologias, 

fazendo com que o ensino superior tenha um papel crucial. Não só se exige uma maior 

eficiência dos sistemas de ensino superior na formação de trabalhadores altamente 

qualificados mas também na componente de investigação e desenvolvimento. Exige-se do 

ensino superior a descoberta de novos produtos e projectos necessários para manter a posição 

nacional na economia mundial. A procura pelas empresas transnacionais de novos produtos e 

inovações e das universidades por novas formas de financiamento, promove o 

desenvolvimento da “indústria” do ensino superior e do desenvolvimento das “universidades 

empresas”. A progressiva selectividade dos cortes orçamentais associada ao discurso de 

produtividade e eficiência encorajam a mercadorização do ensino e o incremento de modelos 

managerialistas na gestão das instituições de ensino superior (Altbach, 2001). Áreas 

consideradas prioritárias para a manutenção da posição na economia mundial, como sendo as 

tecnologias, a inteligência artificial, a biotecnologia e a produção de investigação, são as que 

recebem mais financiamento estatal com vista a impulsionarem o desenvolvimento.  

As pressões económicas sobre o ensino superior fazem com que as políticas dos 

governos sejam também direccionadas para a globalização do ensino. Há cada vez mais uma 

tentativa de reorganização das prioridades dos Estados no sentido de se tornarem mais 

competitivos, nomeadamente de forma a atraírem os investimentos das corporações 

transnacionais para os seus territórios. Ao mesmo tempo, as próprias instituições de ensino 

transnacional tentam fazer pressão sobre as políticas nacionais/estatais no sentido de se 

posicionarem a favor deste tipo de ensino (Morrow e Torres, 2000:20). 

 
Num mundo dividido em países centrais e periféricos, os primeiros são os que têm um 

maior desenvolvimento e logo mais poder de influência sobre os considerados periféricos, 
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fazendo com que estes adoptem as suas políticas no âmbito económico e educacional. Esta 

situação provoca o chamado novo colonialismo, que neste contexto se traduz na manutenção 

do domínio das políticas dos países industrializados sobre os do Terceiro Mundo. Centrais e 

periféricos existem não só no contexto das nações mas a nível dos sistemas universitários 

nacionais (Altbach, 1998:21). A maior parte das universidades consideradas centrais, devido 

ao seu elevado grau de desenvolvimento (gozam de prestígio internacional, possuem grandes 

bibliotecas e laboratórios bem equipados e estão mais orientadas para a investigação) estão 

localizadas nos países industrializados como sendo os Estados Unidos, França e Inglaterra. 

Estas universidades tais como Harvard, Oxford ou Paris exercem uma forte influência sobre as 

instituições periféricas dos países em desenvolvimento que tentam copiar os seus modelos de 

desenvolvimento e de orientação, ao mesmo tempo que baseiam os seus estudos nas 

investigações realizadas pelas universidades centrais, traduzindo-se assim num novo 

colonialismo manifestado através das políticas educativas. De acordo com os teóricos mais 

extremistas da globalização e do pós-modernismo, num mundo de mercados globais e 

organizações políticas supranacionais, os sistemas educativos nacionais estariam condenados à 

extinção, convergindo numa norma comum, perdendo a sua especificidade. Uma opinião 

contrária é apresentada por Andy Green (1997 cit. Seixas, 2003: 21), que defende que a inter 

penetração das políticas educativas não significa o fim dos sistemas educativos nacionais, nem 

a diminuição do controlo estatal, mas sim uma crescente internacionalização parcial dos 

sistemas educativos e uma mudança na forma de regulação estatal, detendo o Estado o 

controlo estratégico sobre os sistemas educativos nacionais.  

Baseando-se na teoria do capital humano, nos anos 80 e 90, a maioria dos países 

ocidentais defendiam a ligação entre a educação e a economia nacional e a competitividade 

económica num mercado mundial relegando para segundo plano as temáticas do papel da 

educação na igualdade de oportunidades sociais e na formação da cidadania e coesão 

nacionais. Por outro lado, a crescente mobilidade dos estudantes contribuiu não só para a 

crescente internacionalização dos sistemas educativos como para o desenvolvimento de 

mercados internacionais de ensino superior (Altbach, 2001).  
O ensino superior começa a ser cada vez mais visto como um “produto” que pode ser 

comprado e vendido como outra mercadoria qualquer. A proposta dos Estados Unidos à 
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Organização Mundial do Comércio (OMC) no sentido de se considerar a educação como um 

serviço ou mercadoria transaccionável demonstra a continuada tendência de mercadorização 

do ensino superior, o que fará aumentar a competição entre as instituições podendo vir a pôr 

em risco ou até mudar a missão das instituições de ensino superior (Amaral, 2003c). Segundo 

o mesmo autor, a mercadorização do ensino superior traduz-se na sua padronização de tal 

forma que os seus atributos tornar-se-iam todos iguais, passando a concorrência a manifestar-

se simplesmente com base nos preços praticados. Isso acaba por ser um grande perigo para o 

ensino superior uma vez que pode atrair competidores que têm como único objectivo a 

obtenção de lucro, podendo oferecer um ensino de baixa qualidade.  

Há um interesse cada vez maior da OMC em transformar o ensino superior num bem 

de consumo individualizado distribuído num mercado global, potencializado pela constituição 

do inglês como língua oficial, e cujo acesso se faz através de ligação por cabo ou por satélite. 

A revolução nas tecnologias de informação, tornando possível a rápida transmissão de 

imagens e informação, facilita também a mercadorização do conhecimento e da cultura 

(Altbach, 2001). A necessidade de diversificar as fontes de financiamento e aumentar as fontes 

de rendimento parece estar na base da introdução de um modelo de desenvolvimento dos 

sistemas de ensinos superior, nomeadamente no Reino Unido, Austrália e Estados Unidos da 

América, visando a constituição de mercados internacionais de ensino superior, quer atraindo 

estudantes estrangeiros, considerados óptimas fontes de rendimento uma vez que pagam na 

totalidade os custos do ensino, quer através de políticas de colaboração e expansão das 

instituições a nível nacional e internacional, com o desenvolvimento do ensino transnacional, 

podendo implicar estratégias de franchising.  

A globalização do ensino superior traduz-se num fenómeno que tem revolucionado 

todo este sistema, e que apesar de criar oportunidades de acesso ao ensino superior a todos os 

que o procuraram, o que por vezes de forma tradicional não o conseguiriam, traz grandes 

problemas ao mesmo. Nesse sentido grandes questões se colocam sobre a globalização do 

sistema de ensino superior, nomeadamente as relacionadas com a qualidade, acreditação, 

regulação. Como se pode assegurar a qualidade do ensino a nível nacional, regional, 

supranacional e global? A quem se exige as responsabilidades por este ensino? O ensino 

global servirá e adaptará as necessidades e realidade de todos os países? Estas e outras 
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questões terão de ser respondidas no sentido de se ter algum controlo sobre o ensino 

globalizado para que este não seja apenas uma fonte de renda para as instituições menos 

escrupulosas, impedindo assim que os “consumidores” paguem por um serviço, que em alguns 

casos não oferece a garantia de qualidade.  

 

4 - As Novas Formas do Ensino Transnacional   
 

O ensino transnacional pode ser definido como todas as formas de programas de 

estudo de ensino superior, conjunto de estudos ou serviços educacionais (incluindo ensino à 

distância), em que os estudantes estão localizados num país diferente ao da sede em que a 

instituição está localizada. Tais programas podem pertencer a sistemas educacionais diferentes 

do país em que operam ou podem mesmo não pertencer a nenhum sistema nacional de 

educação (Santos, 2000:2). O ensino transnacional implica a ultrapassagem das fronteiras dos 

sistemas de ensino superior nacional e, em geral, enquadra-se na categoria do ensino superior 

não oficial no país hospedeiro (ensino superior que decorre em paralelo, mas exteriormente, ao 

sistema oficial de ensino superior do país hospedeiro). Esta forma de ensino incorpora várias 

modalidades como sendo (Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior, 2002): 

 
Franchising: processo pelo qual uma instituição de ensino superior (franchiser) de um 

determinado país concede a outra instituição (franchisee) de outro país o direito de oferecer 

programas e qualificações do franchiser no país do franchisee, independentemente da 

proveniência dos estudantes. Em muitos casos, o franchisee oferece apenas a primeira parte do 

programa de ensino, que pode conduzir a uma acumulação parcial de créditos para a obtenção 

de uma qualificação posterior no franchiser, no contexto de uma “articulação de programas”. 

O franchisee nem sempre é reconhecido no país hospedeiro, mesmo quando os programas e 

qualificações do franchiser oferecidos no país de origem são reconhecidos no país hospedeiro. 

 

Articulação de Programas: acordos inter-institucionais, pelos quais duas ou mais instituições 

concordam em definir conjuntamente um programa de estudos em termos de unidades de 

créditos e transferência de créditos, permitindo que os estudantes de uma instituição vejam os 
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seus créditos reconhecidos pela outra e se possam transferir para prosseguir os seus estudos. A 

articulação de programas pode tomar a forma de “geminação de programas”, de “acordos de 

articulação”, ou outra similar. 

 

Filiais de Campus: campus estabelecido por uma instituição de ensino superior de um país em 

um outro país, para aí oferecer os seus programas/qualificações, independentemente da 

proveniência dos estudantes. O sistema é semelhante ao do franchising, mas o franchisee é um 

campus do franchiser. 

 

Instituição off-shore: instituição autónoma estabelecida no país hospedeiro, mas que 

pertence, do ponto de vista da sua organização e conteúdos, ao sistema de ensino de outro 

país, embora sem ter aí um campus. Tratam-se de instituições raramente reconhecidas no país 

hospedeiro, embora algumas sejam acreditadas por agências de acreditação nos EUA e possam 

ter acordos de articulação com outras instituições educativas no país a que pertencem. 

 

Instituição Internacional: instituição que oferece programas e qualificações ditas 

“internacionais”, as quais não pertencem a um sistema de ensino específico. Este tipo de 

instituições pode ter campus filiais em vários países e é raramente reconhecido pelo país 

hospedeiro. Algumas poderão, contudo, estar acreditadas por uma agência de acreditação dos 

EUA, ou ter acordos de articulação com universidades americanas e inglesas.  

 

Ensino à distância: conjunto amplo de actividades de aprendizagem, em que o estudante e o 

professor estão fisicamente separados, e que pode ou não estar organizado no quadro do 

sistema de ensino superior de um determinado país. 

Universidades virtuais: instituição cujo único contacto com o estudante se efectua através de 

meios de comunicação à distância. 

 

Universidade empresarial: estabelecida por uma grande empresa, que organiza os seus 

próprios estabelecimentos de ensino superior ou programas de estudo e oferece qualificações 

que não pertencem a nenhum sistema nacional de ensino superior. 
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Apesar desta diversidade nas modalidades de programas e instituições, uma mesma 

instituição pode ajustar-se a mais do que um tipo de organização institucional, sendo que 

poderão surgir novas modalidades ou formas de organização, com o desenvolvimento das 

tecnologias de informação e comunicação. 
 

4.1 - Oportunidades e Problemas do Ensino Transnacional 
 

Muito embora o ensino transnacional não seja um fenómeno actual, uma vez que há 

muito que as universidades o praticam através do ensino à distância, este desenvolveu-se nos 

últimos anos em consequência do aumento na procura do ensino superior, reforçado pelo 

desenvolvimento das tecnologias de informação em especial com a Internet, que assim 

favoreceu o aparecimento de novas formas deste tipo de ensino e de novos fornecedores do 

mesmo. O crescimento na procura de ensino superior não foi em alguns países acompanhado 

pelo crescimento da capacidade de oferta pelo que o ensino transnacional tem sido uma das 

formas encontradas para solucionar o problema, ao permitir novas oportunidades no acesso ao 

ensino superior (Guri-Rosenblit, 1999:6). Actualmente os estudantes têm de estar preparados 

para o mercado de trabalho, no qual devem esperar mudar de trabalho muitas vezes, o que lhes 

obriga a adquirir competências apropriadas que sejam transferíveis através de sectores, países 

e culturas e tendo em conta a aprendizagem ao longo da vida (UNESCO, 2003). Por vezes os 

sistemas nacionais de ensino superior não oferecem oportunidades para se estudar em paralelo 

com o trabalho, pelo que o ensino transnacional é nalguns casos a solução ideal por ser mais 

atractivo em termos de programa, flexibilidade e tempo. Esses factores fazem com que o 

ensino transnacional represente uma oportunidade para os estudantes que não conseguem 

entrar nos seus sistemas nacionais de ensino superior, enquanto que também é uma óptima 

oportunidade de negócios para algumas instituições e empresas de ensino.   
 

A comercialização dos serviços educacionais cria por si só uma actividade económica, 

no seio da sociedade que se baseia na economia do conhecimento (OCDE, 2003). Apesar disso 

a grande procura de ensino superior aliada ao desenvolvimento das tecnologias de informação, 
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em especial a Internet favoreceu a emergência de prestadores alternativos, fora do campo do 

ensino superior tradicional que rapidamente aproveitaram as oportunidades de um mercado 

potencialmente lucrativo. Estes novos prestadores têm muitas vezes por alvo áreas novas, as 

quais foram negligenciadas pelas instituições tradicionais e acabam por preencherem nichos 

de mercado, e utilizam abordagens flexíveis para se adaptarem às necessidades dos “clientes” 

(Simão et al, 2003: 321). Toda essa conjuntura favorável fez com que o ensino transnacional 

crescesse de forma rápida e desorganizada. Ted Marchese, vice-presidente da American 

Association for Higher Education, realizou uma análise extensiva daquilo a que chama “uma 

mobilização explosiva de novos competidores”no ensino superior americano. O estudo retrata 

a emergência de várias tendências, como sendo: 

 

• Muitas das universidades e colleges existentes têm desenvolvido estratégias de 

descentralização física, provocando uma explosão de novas filiais dos campus iniciais; 

• Uma percentagem crescente de instituições tem vindo a oferecer cursos de ensino à 

distância; 

• Parcerias universitárias de grande dimensão estão a criar poderosas “universidades 

virtuais” para funcionarem como entidades intermediárias dos seus cursos de ensino à 

distância; 

• Redes com fins lucrativos, incluindo universidades, estão a atrair grandes 

investimentos da Wall Street para a oferta de ensino e formação de nível pós-

secundário num mercado que é considerado como “enorme e pronto para a colheita”; 

• Universidades com fins lucrativos, bem financiadas e com ambição nacional e 

internacional estão em rápida expansão; 

• Uma multidão de novos prestadores “tem esperança de poder vir a ser os 

intermediários por excelência para o enorme fluxo de oferta de cursos que atinge a 

web”; 

• Grupos industriais associam-se para criarem as suas próprias empresas de ensino, com 

a finalidade de reduzirem a sua dependência das universidades existentes, devido à sua 

insatisfação com o ensino superior tradicional. 
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Essas estratégias demonstram as tendências da competição crescente a nível do ensino 

superior que se apresenta como uma grande oportunidade de negócio e muito rentável, que só 

nos Estados Unidos em 1999, o ensino transnacional gerou receitas na ordem dos 3 biliões de 

dólares (UNESCO, 2003). Segundo Santos (2000:10),“muitas instituições e programas de 

ensino transnacional elaboram campanhas agressivas de marketing, o que na maior parte das 

vezes são programas de qualidade duvidosa e por vezes enganador”. Nesse contexto, os 

estudantes e outros investidores acabam por ser vítimas de publicidade enganosa uma vez que 

este ensino não se enquadra em nenhum sistema nacional de qualidade, acreditação e 

reconhecimento de qualificações (OCDE, 2003). Por outro lado, há algumas dúvidas que se 

colocam por parte dos países que recebem este tipo de ensino, nomeadamente quanto à 

competência e qualidade do corpo de docentes envolvidos no fornecimento deste ensino, o 

facto das qualificações do ensino transnacional serem considerados por vezes demasiadas 

“fáceis” ou seja oferecem programas de estudo muito curtos e com pouca exigência a nível de 

requisitos para se frequentar os mesmos (Kaufmann, 2001). Os estudantes precisam de ser 

protegidos contra os riscos de falta de informação, dado que os podem levar a fazer cursos que 

não tenham reconhecimento tanto no sistema nacional como internacional. Isso acaba por 

representar um grande desafio tanto para os países importadores como para os exportadores 

deste ensino, de forma a protegerem os consumidores/estudantes contra os serviços de baixa 

qualidade, a manter e até melhorar a qualidade da actividade educacional de cada país e a 

garantir a equivalência dos graus e diplomas a nível internacional (Nyborg, 2002).  

Outro dos problemas que afecta o ensino transnacional é a sua inserção social nos 

países que o importam. Tendo em conta que actualmente o continente asiático é o que mais 

procura esta forma de ensino, fornecido pelos países ocidentais – Austrália e a Nova Zelândia 

– existe o risco das entidades que fornecem o ensino transnacional nesses países não 

reconhecerem e nem respeitarem a sensibilidade cultural e linguística dos países receptores. 

Como forma de se protegerem, em alguns desses países os governos chegam a colocar certas 

barreiras pelo facto de temerem que o ensino transnacional intervenha nos seus valores 

culturais o que poderia pôr em causa a segurança nacional ou até mesmo o regime político 

existente (Chong, 2001: 159). 
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Esta tendência está a tornar-se global, atingindo assim a Europa. Neste continente, o 

ensino transnacional já tem causado alguns problemas motivados pelo seu crescimento 

acelerado. Na Grécia existiam cerca de 130 instituições que prestam este tipo de ensino no 

qual estão inscritos mais de 28 000 estudantes. Em Itália o número de instituições que se 

conhecem é 62, mas também existe uma grande quantidade de acordos de franchising e de 

intermediários educativos (Santos, 2000). Por outro lado, os grandes fornecedores actualmente 

do ensino transnacional são os países mais desenvolvidos como sendo os Estados Unidos, 

Canada, Austrália, Japão, Espanha, Reino Unido, França, Nova Zelândia e Reino Unido, 

sendo que este último é considerado o maior exportador deste ensino na Europa.  

Está forma de ensino é tida, segundo aqueles que a defendem, como um contributo 

importante para a diversificação dos programas de formação educativa e profissional, 

alargando as oportunidades e formas de acesso ao ensino superior e promovendo uma 

aproximação dos serviços educacionais aos potenciais utentes. Nesta óptica, o ensino 

transnacional constitui um meio para reforçar a internacionalização e a cooperação 

intercultural. No entanto, o crescimento desorganizado causa sérios problemas na medida em 

que não há como ter um controlo rigoroso da qualidade e da regulação (Simão et al, 2003: 

357). Esses problemas são reforçados pelo facto do ensino transnacional se situar, por norma, 

fora do quadro oficial do ensino superior e por isso não ser abrangido pela supervisão formal 

dos padrões académicos. Assim sendo torna-se necessário encontrar formas de solucionar 

esses problemas, pelo que será tratada a seguir. 

 

4.2 - Possíveis Formas para Solucionar os Problemas do Ensino Transnacional 
 

Como acima já se referiu, o desenvolvimento acelerado do ensino transnacional põe 

em causa a qualidade do mesmo, uma vez que a maior parte das instituições e programas desta 

forma de ensino localizam-se fora dos sistemas nacionais de ensino superior, e com isso não 

estão abrangidos pela regulação de nenhum sistema de ensino. Torna-se necessário 

desenvolver formas para solucionar estes problemas tendo em conta as questões da qualidade, 
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regulação, avaliação e do reconhecimento, enquadrados numa lógica de protecção do 

consumidor (Santos, 2000: 9). 

Em relação ao sistema de regulação, não se pode restringir apenas ao contexto legal e 

formal da estrutura do ensino superior de cada país, porque o que pode ser tido como 

qualificação oficial num país pode não o ser noutro. Por outro lado, o facto de a maior parte 

dos programas e instituições de ensino transnacional não se encontrarem cobertos pela 

aprovação de nenhum sistema nacional, pode fazer com que os estudantes sejam vítimas de 

prestadores de ensino pouco escrupuloso, que assim oferecem programas educacionais de 

baixa qualidade e qualificações de validade limitada (OCDE, 2003). Quaisquer medidas que 

sejam tomadas no sentido de se efectuar a regulação do ensino transnacional deve ter em conta 

tanto as leis nacionais de cada país, como as da União Europeia, mas também as leis 

internacionais. Entretanto, é de realçar que em países como a Holanda, a Noruega e a Áustria, 

os quadros regulatórios são abertos tornando mais fácil o reconhecimento de um novo 

estabelecimento de ensino, o que minimiza os problemas relacionados com o ensino 

transnacional porque estes sistemas abertos absorvem o ensino superior não oficial à medida 

que vão surgindo permitindo ter um certo controlo sobre os mesmos através da sua 

oficialização (kaufmann, 2001). Nem todos os países têm a mesma atitude perante o ensino 

transnacional. Em Portugal o ensino transnacional é um fenómeno marginalizado do qual não 

existe regulação. O Reino Unido é dos maiores exportadores do ensino transnacional mas 

também não tem um sistema de regulação quanto à exportação deste ensino, ficando o 

reconhecimento das qualificações importadas sob a responsabilidade de cada instituição. Na 

Finlândia não existe uma regulação específica, no entanto os diplomas podem ser 

reconhecidos se a instituição original for reconhecido no seu país de origem.  

 

O ensino superior não oficial causa problemas relacionados com a transparência e o 

controlo da qualidade, por não se sujeitar aos mecanismos e normas de qualidade do país 

receptor. Os programas e qualificações oferecidas no país receptor tanto podem estar ao abrigo 

das leis do país que disponibiliza este ensino, como podem não pertencer a nenhum sistema 

oficial. No primeiro caso, os problemas têm pouca relevância porque a instituição conferente 

do grau está sujeito ao sistema de avaliação do seu país e os programas exportados em 
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franchising são na maior parte reconhecidos no país de origem. A instituição que concede o 

grau é a principal responsável pela qualidade dos diplomas que oferece, pelo que se os 

programas em franchising não mantiverem os padrões de qualidade, isso poderá afectar tanto a 

sua imagem como a do sistema nacional de ensino superior em que está inserido. Tal facto por 

si só constitui um mecanismo de salvaguarda de padrões de qualidade uma vez que o sistema 

nacional através dos organismos relevantes (Agência Nacional de Avaliação, Conferência de 

Reitores, Governo) não estará interessado em ver a sua imagem posta em causa e, portanto, 

desenvolverá medidas preventivas (Simão et al, 2003:326). Alguns dos países exportadores do 

ensino superior tentam resolver os problemas do ensino transnacional, criando códigos de boas 

práticas que incluem recomendações às instituições que concedem o grau com o objectivo de 

assegurarem a qualidade do ensino e o nível das qualificações concedidas, como sejam os 

seguintes exemplos: 

 

• No Reino Unido - Code of Overseas Collaborative Provision in Higher Education, 

Higher Eduaction Quality Council, que foi substituido desde 1997 pela Quality 

Assurance Agency.   

• Na Austrália – Code of Ethical Practice in the Offshore Provision of Education and 

Educational Services by Australian Higher Education Institutions 

• Elaborada pela UNESCO E OCDE – Code of Good Practice for the Provision of 

Transnational Education (CNAVES, 2002).  

 

No caso das instituições que não estão inseridas em nenhum sistema oficial de ensino 

superior, estas tentam legitimar os seus cursos e programas de formação, criando alianças com 

universidades locais que gozam de boa reputação. A acreditação internacional por agências 

privadas em áreas temáticas, é outra das formas encontras para se garantir uma certa 

qualidade. A Global Alliance for Transnational Education (GATE) elaborou um código de 

boas práticas para o ensino transnacional e um processo de certificação para as instituições que 

se submetem voluntariamente a processos de certificação e aderem aos princípios 

estabelecidos. 
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O reconhecimento de programas e instituições suscita vários problemas devido aos 

conflitos de interesse entre a necessidade de proteger os diplomas tradicionais e as 

necessidades de mobilidade e do mercado de trabalho. Os sistemas nacionais de 

reconhecimento das qualificações podem não dispor de experiência suficiente para “negociar” 

com os fornecedores de ensino transnacional e isso pode levar a que os graduados nestas 

instituições e programas obtenham qualificações de pouca validade ou até mesmo sem 

qualquer serventia prática (OCDE, 2003). O quadro de referência metodológica e normativa 

desenvolvida na Convenção de Lisboa refere-se apenas ao reconhecimento de qualificações 

emitidas no interior de um sistema do ensino superior reconhecido por um dos Estados 

signatários da Convenção e não se refere às questões específicas do reconhecimento ligadas à 

educação transnacional. Neste contexto, destaca-se o “Código de Boas Práticas na Oferta do 

Ensino Transnacional ”, elaborado pela UNESCO/ CEPES e que foi adoptado pelo Comité da 

Convenção de Reconhecimento de Lisboa (Simão, Santos e Costa, 2003:328). O código tem 

como finalidade estabelecer um quadro de referência normativa de forma a apresentar as 

perspectivas quer dos países exportadores quer dos receptores do ensino transnacional. Dispõe 

de um conjunto de princípios na forma de declarações com valor normativo, visando constituir 

uma fonte de referência para a garantia da qualidade e avaliação de programas e contribuir 

para a protecção de estudantes, empregadores e outros parceiros, tendo por fim o 

reconhecimento de qualificações. Os programas/qualificações que não estejam de acordo com 

as normas do Código não lhes será dado o reconhecimento. A aplicação do código poderá ser 

uma óptima forma de garantir o reconhecimento das qualificações do ensino transnacional, 

todavia, não se pode garantir a total eficácia do código uma vez que grande parte dos países 

ainda não o usam e porque também alguns dos fornecedores do ensino transnacional podem 

nunca vir a respeitar as normas do referido código (Kaufmann, 2001).  

 

Os códigos de boas práticas não resolvem todos os problemas do ensino transnacional 

uma vez que não se pode garantir a sua aplicabilidade, podem sim ajudar a minimizá-los e a se 

estar mais preparado para lidar com os que continuarem a aparecer. 
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4.3 - Associações Estratégicas no Ensino Transnacional 
 

No mundo globalizado, onde a concorrência é cada vez maior, torna-se imprescindível 

para a sobrevivência das instituições, associarem-se umas às outras e criarem alianças de 

cooperação para assim defenderem os interesses comuns. As alianças permitem às instituições 

fortalecerem-se no mercado competitivo, diminuir os custos e riscos, ter melhor promoção, 

terem mais credibilidade no mercado, e ainda, conseguirem alargar o número de estudantes. 

Essas associações tanto podem ser entre instituições de ensino superior como podem ser entre 

uma instituição de ensino superior e uma empresa, como é o caso da associação entre a Ford 

Motor Company e a Deakin University (Austrália), que visava a elaboração de cursos à 

distância para os empregados da Ford (Foster and Mitchell, 1995 cit. Dirr, 2000: 1001). Tal 

associação permite não só a credibilidade da formação como também faz com que o custo com 

o mesmo seja partilhado pela associação e pelos estudantes, tornando assim o curso mais 

rentável e menos oneroso para os estudantes. Existem também exemplos na Europa de acções 

cooperativistas a nível empresarial com vista a fazer formação “à medida”, como, por 

exemplo, a British Aerospace Virtual University, a Daimler-Benz Corporate University ou a 

Lufthansa Business School. Para além destas têm vindo a surgir ainda instituições 

internacionais, tais como a European University Centre for Management Studies, que possui 

mais de 12 campus em toda a Europa (Simão et al, 2003: 322). 

Muitos são os exemplos que existem de instituições que criaram programas de 

cooperação entre o ensino tradicional o virtual e empresas, as quais estão mais desenvolvidas 

no sistema norte-americano, sendo que na Europa, essas alianças ainda tendem a ter um 

carácter mais de mera cooperação e solidariedade do que para fins meramente lucrativos. 

 

5 - O Exemplo do Reino Unido no Ensino Transnacional 
 

 O Reino Unido é dos países da Europa com a maior tradição em ensino transnacional. 

Desde a criação da Universidade Aberta Britânica (UAB) em 1969, que esta universidade tem 

conseguido aumentar cada vez mais o seu número de estudantes, sendo que em 1996 
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estabeleceu-se a nível mundial para exportar os seus cursos e serviços a nível global, chegando 

a ter em 1999 mais de 20.000 estudantes, número este que continuou a crescer (Guri-

Rosenblit, 1999:7). Com o desenvolvimento das tecnologias de comunicação e em especial da 

Internet, houve um autêntico boom no ensino transnacional que impulsionado pelo facto do 

sistema de ensino superior do Reino Unido gozar de boa reputação e da língua inglesa ser uma 

“língua internacional”, o que associado ao alto nível de qualidade dos cursos e programas 

oferecidos com grande suporte educacional, permitiu que o sistema de ensino transnacional do 

Reino Unido fosse dos mais bem sucedidos (Nunn, 2002:11). Actualmente, a Universidade 

Aberta Britânica dispõe de 43 filiais fora do território do Reino Unido. Em 2003/2004, o 

sistema de ensino transnacional do Reino Unido abarcava mais de 317.000 estudantes, 

incluindo nacionais, de outros países da União Europeia e do resto do mundo, sendo que a 

maior parte desses estudantes são dos países asiáticos. Este crescimento no número de 

estudantes reflecte-se directamente na economia do país, como ficou demonstrado num estudo 

recente sobre o valor global da exportação do ensino superior, o qual totaliza em mais de 4 

biliões de libras por ano (Universities UK, 2005). No entanto estes valores são ainda pouco 

fiáveis porque de acordo com Johnes (2004:5), ao avaliar todas as transacções operadas 

através do ensino transnacional, que compreende os acordos de franchising, acordos de 

parcerias, programas conjuntos, validação, subcontratação e actividades de ensino à distância, 

se concluiu que este valor não totalizava mais do que 99 milhões de libras anuais. 

O Reino Unido não só se interessa por aumentar a sua área de actuação a nível do 

ensino transnacional como também se preocupa com o nível de qualidade do ensino que é 

ministrado através dos diversos programas e instituições transnacionais. Para além dos já 

referidos códigos de boas práticas, desenvolveram bibliotecas digitais que visam auxiliar na 

investigação, como sendo a Electronic Libraries Programme (eLib), fundada pela Joint 

Information Systems Committee (Santos, 2000:1). 

O Reino Unido é dos maiores exportadores de ensino transnacional na Europa e como 

tal são também um dos grandes defensores da comercialização do ensino superior, uma vez 

que a maior parte dos seus “produtos” de ensino têm por objectivo serem vendidos ou 

revendidos (Nunn, 2002: 12).  
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6 - As Implicações do GATS no Ensino Transnacional  
 

A transformação do ensino superior num bem de consumo individual faz com que a 

responsabilidade no financiamento deste ensino seja da exclusividade de cada indivíduo, e não 

do governo. A Organização Mundial do Comércio (OMC), através do General Agreement on 

Trade in Services (GATS) tem defendido cada vez mais a liberalização dos serviços de ensino 

superior (incluindo o ensino transnacional), uma vez que esta é uma indústria que gera biliões 

de dólares (Knight, 2002:2). Apesar da grande pressão que a OMC exerce sobre os países no 

sentido de liberalizarem os serviços, o GATS é considerado um acordo voluntário, na medida 

em que cabe aos países aderentes domesmo decidirem em que área de serviço querem ser 

abrangido pelo mesmo. 

De acordo com o GATS, o ensino transnacional pode ser incluído em quatro 

modalidades: 

•  Comércio Transfronteiriço – o fornecedor e o receptor do serviço permanecem nos 

seus próprios países. Pode ser através do ensino à distância, ou das instituições de 

ensino virtual.  

•  Consumo no Estrangeiro – uma pessoa viaja de um território para ir consumir o 

serviço noutro território.  

•  Presença Comercial – um fornecedor estrangeiro disponibiliza o serviço no país 

consumidor. Pode envolver uma parceria com uma organização local ou a criação de 

uma filial do campus  

•  Movimento de Pessoas Naturais – refere-se ao deslocamento de professores de um 

país para ensinar noutro país (Ziguras, 2003: 92). 

 

“O GATS propõe alcançar a transparência na regulação do comércio do ensino 

transnacional, encorajando os governos que aceitarem a liberalização do ensino, a explicitar 

claramente a natureza e a extensão das medidas usadas para regular o ensino transnacional. Os 

governos devem aceitar a entrada no mercado de fornecedores estrangeiros no ensino e 

também comprometerem-se a não fazer discriminação entre os servidores estrangeiros e os 

nacionais, o que significa ter de disponibilizar o mesmo tratamento para ambos servidores, 
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como por exemplo atribuir o mesmo financiamento tanto para as instituições públicas como 

para as privadas e estrangeiras” (Ziguras, 2003:92). Esta situação pode provocar a diminuição 

dos fundos de financiamento público, uma vez que estes mesmos fundos deixam de ser 

divididos apenas entre as instituições públicas nacionais, para passarem a ser divididas por 

todas as instituições presentes no país (Nunn, 2002:20). O acordo assinado pelos governos 

com o GATS é de difícil reversão, tornando complicado para os governos introduzirem 

medidas proteccionistas no futuro, podendo colocar em causa a própria soberania dos países 

ao sentirem-se incapazes perante a actuação das multinacionais de ensino. 

Os Estados Unidos, a Austrália e a Nova Zelândia, são dos países que mais interesse 

têm demonstrado na liberalização dos serviços educacionais, em especial o ensino superior, 

uma vez que são dos maiores exportadores desta forma de ensino. Assim têm apresentado 

algumas propostas com vista à eliminação de uma série de obstáculos para que a liberalização 

prevista pela GATS seja alcançada. De realçar que esses obstáculos deverão ser suprimidos 

por todos os estados membros da OMC e são designadamente os seguintes, de acordo com a 

proposta dos Estados Unidos: 

Interdição de serviços de ensino superior, de ensino para os adultos e de formação oferecidos 

por entidades estrangeiras; 

 

• Impossibilidade para os fornecedores estrangeiros desses serviços de obter autorização 

para estabelecerem nos outros estados membros; 

• Impossibilidade de receber autorização para funcionarem noutros países com 

estabelecimentos aptos a conferir diplomas; 

• Aplicação de restrições injustificadas para transmissão por via electrónica de materiais 

de cursos; 

• Medidas impondo o recurso a um associado nacional; 

• Recusa em autorizar os fornecedores privados de participar voluntariamente em 

empresas de ensino com associados nacionais e não-nacionais e a se retirar 

voluntariamente dessas empresas conjuntas; 

• Prazos extremamente longos quando uma autorização é exigida e, em caso de recusa, 

falta de justificação ou de informação sobre as razões da decisão; 
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• Tratamento fiscal discriminatório em relação aos fornecedores estrangeiros; 

• Sócios estrangeiros numa empresa de ensino conjunta tratados menos favoravelmente 

que os nacionais; 

Pessoal especializado e qualificado cuja presença é necessária a título temporário encontram 

dificuldades para obter vistos de entrada e de saída (Dias Rodrigues, 2003: 826). 

 

Os acordos do GATS geram muita controvérsia na opinião pública. Para os defensores 

da liberalização do ensino superior, o mesmo permite acelerar a presença de fornecedores 

privados e estrangeiros de ensino superior nos países onde o sistema nacional não consegue 

abarcar toda a procura. Os países cujo sistema de ensino superior possui grandes carências 

podem através da importação do ensino superior, minimizar tal problema (Nyborg, 2002). Por 

outro lado, existem aqueles que são contra a liberalização por acreditarem que isso poderá pôr 

em causa importantes elementos da qualidade do ensino e permitirá com que os fornecedores 

privados e estrangeiros atraiam os melhores estudantes e os programas mais lucrativos 

(Knight, 2002: 2). De acordo com a mesma autora, os próprios professores e investigadores 

tenderão a ir trabalhar nos países que ofereçam melhores condições salariais e laborais, 

beneficiando assim os países mais desenvolvidos. Segundo Ziguras (2003: 94), na Nova 

Zelândia após as novas políticas assumidas pelo governo não podia ser criada mais nenhuma 

instituição pública, mas as instituições privadas e estrangeiras podiam instalar-se e funcionar 

em pleno, tal como as instituições de financiamento estatal. Desde o ano 2000 que as 

instituições públicas e privadas da Nova Zelândia recebem o mesmo nível de financiamento 

estatal, o que fez com que as instituições privadas aumentassem muito, ficando assim o 

governo numa situação de mero cumpridor das normas do GATS. 

As entidades ligadas ao ensino superior e governos de alguns países demonstram ter 

sérias reservas em relação a esta liberalização de forma desregulada, ao defenderem que o 

ensino superior não se traduz num mero produto comercial governado pelas forças do mercado 

(CNAVES, 2002: 16). De entre as entidades que se opõem à liberalização destacam-se a 

Declaração Conjunta subscrita em 2001 pela European University Association (EUA), o 

American Council on Education (ACE), a Association of University and Colleges of Canada 

(AUCC) e o Council for Higher Education Accreditation (CHEA); A Declaração conjunta 
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assinada em Março de 2002 pela EUA e ESIB (The National Union of Students in Europe); o 

memorando The Bologna Process and the GATS Negociations, adoptado pela EUA em 2002, 

e o comunicado da International Association of University Presidents (IAUP). Todas essas 

posições assentam num conjunto de princípios que visam defender, de entre outros, o ensino 

superior como um bem público ao serviço do desenvolvimento dos indivíduos e do 

desenvolvimento sustentado da sociedade como um todo, e com isso constitui uma 

responsabilidade pública, devendo ser regulado pelas autoridades públicas legítimas. Os 

serviços educacionais de natureza pública e privada devem coexistir e cooperar para a 

satisfação das necessidades educacionais da sociedade, respondendo público e privado aos 

mesmos critérios de acesso, garantia de qualidade e acreditação. O regime do GATS não 

poderá consequentemente, ser aplicado indiscriminadamente ao ensino superior sem uma clara 

compreensão da natureza deste nível de ensino e sem o envolvimento completo do sector 

académico e das autoridades públicas nacionais nas negociações sobre a comercialização de 

serviços educacionais, devendo quaisquer regras que venham a ser adoptadas ser consistentes, 

transparentes e públicas (Knight, 2002:20). Entre os Estados-membros da União Europeia não 

existe uma uniformidade quanto à inclusão do ensino superior nos serviços do GATS. 

Enquanto que a Bélgica e a França discordam por completo com a comercialização dos 

serviços educacionais, outros há como a Alemanha, Noruega, Holanda e Reino Unido, que 

demonstram grande interesse para que tal aconteça. Segundo as recomendações da extinta 

CNAVES (2002: 23), Portugal deve tomar uma posição perante tal matéria, tendo em 

consideração a defesa dos consumidores dos serviços educacionais em Portugal. 

 

7 – Considerações Finais 
 

O grande desenvolvimento das tecnologias de informação provocou uma autêntica 

revolução nos sistemas mundiais atingindo não só a economia como também os sistemas de 

ensino superior. Tal desenvolvimento tem permitido a rápida difusão do fenómeno da 

globalização, modificando as estruturas tradicionais de gestão económica devido à pressão da 

concorrência. A globalização económica, por sua vez, aumenta a competição internacional e a 
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necessidade de se investir em novas tecnologias, o que faz com que o ensino superior tenha 

um papel muito importante. Os sistemas de ensino superior passam então a sofrer uma grande 

pressão no sentido de desenvolverem projectos e produtos cada vez mais inovadores para a 

manutenção da posição no mercado. Cada vez mais há uma maior valorização do capital 

humano como meio de desenvolvimento económico e social, pelo qual se “obriga” a que os 

indivíduos tenham mais e melhores qualificações para que possam competir no mercado de 

trabalho que é cada vez mais exigente. Isso cria uma situação que pode ser encarada de duas 

formas. Por um lado, os indivíduos sentem a necessidade de adquirir mais e melhores 

qualificações o que faz com que tenham de investir mais neles próprios e de forma continuada, 

por outro lado, e tendo em conta a diminuição do financiamento das instituições públicas, e ao 

grande desenvolvimento das tecnologias de informação, criou-se um mercado no ensino 

superior nunca antes visto. Tal mercado tem sido potencializado não só pela grande procura do 

ensino superior, mas também pelas novas formas de prestação do ensino superior através das 

tecnologias de informação. As novas tecnologias, por sua vez têm facilitado a propagação do 

fenómeno da globalização que atinge assim um número cada vez maior de pessoas, difundindo 

ideias e tecnologias dos países mais desenvolvidos, fazendo com que haja uma “nova 

colonização” do mundo, em que através da economia e do ensino superior os países mais 

desenvolvidos conseguirão impor as suas políticas sobre os países menos desenvolvidos. Com 

toda esta “nova colonização” através da globalização, a tendência será de uma cada vez maior 

padronização do ensino o que fará com que as aprendizagens ministradas sejam todas iguais, o 

que nem sempre serve aos interesses dos países receptores. Por outro lado, esta globalização 

poderá pôr em causa a autonomia de cada país, uma vez que o ensino ministrado será imposto 

pelas grandes empresas multinacionais de ensino, que manipulam os cursos de acordo com os 

seus interesses e com as necessidades do mercado. 

Muito embora a globalização do ensino superior tenha permitido o acesso ao ensino a 

um vasto número de pessoas que da forma tradicional talvez não o conseguissem, esta 

globalização cria sérios problemas que põem em risco a qualidade e o reconhecimento do 

ensino ministrado. Com tudo isso, o ensino superior pode vir a transformar num bem de 

consumo individual vendido num mercado global. Todavia a comercialização do ensino 

superior terá consequências muito mais graves se os países cederem às pressões da OMC no 
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sentido de liberalizarem parcial ou totalmente este ensino transformando-o num serviço sujeito 

à compra e venda e às regras de mercado. Com todas essas alterações nos sistemas de ensino 

superior a nível global, muitas questões se colocam. Será que as universidades tradicionais 

irão desaparecer? Deixará de existir um sistema de ensino nacional de ensino superior para 

passar a ser gerido por empresas multinacionais de ensino? Tais empresas terão em atenção a 

realidade social e cultural dos países onde vendem os seus cursos? Que qualidade terão os 

cursos ministrados? Essas e outras questões terão de ser respondidas em trabalhos futuros para 

que se possa prever que tipo de ensino superior irá existir no futuro. 

A qualidade é dos assuntos mais pertinentes que se coloca neste contexto da 

globalização e de desenvolvimento das tecnologias de informação, pelo que no próximo 

capítulo será abordado a questão da qualidade do ensino superior europeu no contexto do 

processo de Bolonha. 
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1 – Introdução 
 
 A perda de competitividade das instituições de ensino superior europeias face às dos 

Estados Unidos serviu como um ponto de partida para uma grande mudança nos sistemas de 

ensino superior europeus dos últimos anos. A tomada de consciência por parte dos 

governantes titulares da pasta do ensino superior de que a Europa precisava de uma reforma 

urgente do seu sistema de ensino superior culminou na criação do processo de Bolonha. Nesse 

contexto, um dos elementos que mais atenção tem merecido é a garantia da qualidade, que é 

hoje em dia o factor principal para o sucesso de qualquer actividade. Neste capítulo aborda-se 

a questão da qualidade no ensino superior europeu tendo em conta as metas propostas no 

processo de Bolonha. Começa-se por tentar definir o sentido da qualidade perante o ensino 

superior uma vez que se trata de um conceito muito relativo que engloba vários factores e 

interesses. Faz-se o enquadramento do surgimento do processo de Bolonha para assim se 

perceber as razões que motivaram todo este processo, como sendo a necessidade de se 

“produzir” graduados altamente qualificados e que tenham competências para se adaptarem às 

rápidas mudanças no mercado de trabalho cada vez mais globalizado, baseado na economia do 

conhecimento e nas tecnologias de informação. De seguida centra-se nas medidas que têm 

sido adoptadas no âmbito do referido processo, com vista a melhorar a qualidade dos sistemas 

de ensino superior. Por último apresenta-se o caso do ensino superior finlandês como um 

exemplo positivo de mudança, que alcançou em pouco mais de uma década um alto padrão de 

qualidade e competitividade, reconhecida para além das fronteiras europeias. 

 

2 - A Pressão para a Qualidade no Ensino Superior com o Processo de Bolonha 
 

A qualidade é um conceito de difícil definição porque é muito relativo e depende dos 

propósitos de cada utilizador. Tradicionalmente a palavra qualidade está associada à ideia de 

excelência ou de superação de desempenho. Apesar de haver muitas discussões acerca do que 

é qualidade no ensino superior, ultimamente parece ser mais consensual aceitar a qualidade 

como sendo fitness for purpose, ou seja, julgado relativamente ao objectivo estabelecido. Esta 
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interpretação faz com que as instituições de ensino superior tenham que definir as suas 

finalidades, as suas missões e objectivos, para que a qualidade seja demonstrada pela 

concretização de tais objectivos (Woodhouse, 1999: 29). De acordo com a Conferência da 

International Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) de 

1993, adoptaram-se duas interpretações principais da qualidade no ensino superior. Uma 

primeira requer que as instituições ou programas de ensino superior estabeleçam à priori os 

seus padrões de qualidade. Nesse sentido, a escolha dos padrões ou critérios de qualidade varia 

de país para país e entre as instituições. Todavia, há uma tendência de internacionalização dos 

padrões, o que pode ser alcançado através de acordos entre agências de acreditação, ou 

requisitando os serviços de peritos internacionais. Algumas instituições tentam conseguir a 

acreditação através das agências de outros países como forma de testarem ao nível 

internacional a qualidade dos seus programas de ensino. 

O segundo conceito da qualidade refere-se à missão das instituições. Uma instituição 

pode ser considerada de qualidade se for ao encontro das expectativas dos estudantes, dos 

financiadores e da sociedade em geral. Isso implica um julgamento quanto à pertinência da 

missão, bem como da sua concretização (L’Ecuyer e Lenn, 1994: 179). 

 

Com vista a competir na economia do conhecimento, as instituições europeias de 

ensino superior estão a tentar melhorar o padrão de qualidade dos seus sistemas de ensino 

superior, começando por harmonizar a diversidade de graus existentes através da Processo de 

Bolonha. O referido processo foi iniciado em Junho de 1999 e baseou-se num documento 

assinado pelos ministros da educação de 29 países europeus cujo objectivo principal é a da 

construção de um espaço europeu do ensino superior. Nesse espaço o que se pretende é a 

promoção da mobilidade e empregabilidade dos graduados, de forma a facilitar a circulação e 

estabelecimento dos estudantes e docentes e de reforçar a competitividade internacional do 

ensino superior europeu no contexto da crescente globalização dos sistemas de ensino e 

formação (Simão, Santos e Costa, 2003: 244). Com isso se justifica que o Processo de 

Bolonha tenha como um dos temas centrais a garantia da qualidade como forma de assegurar 

não só um ensino de elevada qualidade mas também de possibilitar ao espaço europeu do 
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ensino superior uma maior competitividade face aos outros países não europeus e a facilidade 

de reconhecimento das qualificações.  

 

De acordo com os estudos realizados através do European Pilot Project for Evaluating 

Quality in Higher Education, de 1995, deparou-se com dois principais problemas dos sistemas 

europeus de ensino, que eram a enorme diversidade de áreas disciplinares e a variedade de 

experiências de avaliação existente entre os países participantes (Thune e Staropoli, 1997: 

202). O projecto-piloto serviu para demonstrar a necessidade de definir com mais precisão a 

avaliação, tornando-a mais abrangente com a inclusão das actividades de investigação e 

análise institucional, para além do ensino e a da aprendizagem. Defendeu-se também que a 

realização de uma boa auto-avaliação requer uma grande participação do departamento ou 

instituição em causa, e, ainda ficou demonstrada a possibilidade de se utilizar critérios comuns 

em contextos distintos para se fazer a avaliação (Hortale e Mora, 2004:955). Tais conclusões 

serviram para reforçar as ideias manifestadas no processo de Bolonha quanto à necessidade de 

garantir a qualidade dos sistemas. “Um dos principais desafios dos sistemas europeus de 

ensino superior é conseguir articular esquemas de acreditação que simultaneamente atendem 

tanto a propósitos nacionais de fortalecimento de qualidade e aumento de competitividade, 

como também às perspectivas de internacionalização derivadas da integração europeia” 

(Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior - MCTES, 2005). Tendo em conta que a 

qualidade é essencial para o desenvolvimento do Espaço Europeu do Ensino Superior, torna-se 

necessário apoiar medidas de certificação de qualidade a nível institucional, nacional e 

europeu e que se desenvolvam critérios e metodologias comuns de certificação, pelo que os 

sistemas deverão contemplar o seguinte:  

 

• Uma definição das responsabilidades de cada uma das instituições envolvidas; 

• A avaliação dos programas ou instituições, incluindo a avaliação interna, avaliação 

externa, participação dos estudantes e publicação dos resultados; 

• Um sistema de acreditação, certificação ou procedimentos comparáveis; 

• Participação internacional, cooperação e sistemas de redes (MCTES, 2005).  
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Apesar do processo de Bolonha não possuir um valor jurídico, uma vez que se trata de 

uma declaração voluntária entre os países, a verdade é que pelo facto de ter sido subscrito 

pelos próprios ministros da educação, reforça a pressão para a obrigatoriedade de se fazer 

cumprir o acordo, uma vez que passou a fazer parte da agenda política dos diversos 

países.Com efeito, os vários objectivos que processo de Bolonha propõe concretizar até 2010 

visam sobretudo a melhoria da qualidade tendo em conta a competitividade dos sistemas de 

ensino superior face ao americano, para que os sistemas de ensino europeu possam ser mais 

atractivos aos estudantes europeus e não europeus. Tais medidas serão tratadas num subtítulo 

mais adiante. 

 

3 - O Financiamento versus Qualidade 
 

No contexto europeu o financiamento dos sistemas de ensino superior tem sido 

essencialmente público tendo em conta dois factores. De um lado, o carácter público da 

maioria das instituições bem como do quadro docente e, por outro lado, a falta de integração 

da maioria das instituições no mercado produtivo, fazem com que o financiamento privado 

não alcance proporções tão elevadas como as dos Estados Unidos da América. Para além 

disso, as taxas pagas pelos estudantes são relativamente baixas, ou por vezes inexistentes em 

alguns países (Hortale e Mora, 2004:940).   

A maioria das universidades dos países europeus gozam de autonomia definida por lei, 

ela é no entanto, bastante limitada, reduzindo-se essencialmente à liberdade académica. À 

excepção das universidades anglo-saxónicas que sempre gozaram de uma total autonomia a 

todos os níveis, as universidades europeias são subordinadas aos Estados que regulam o 

funcionamento e financiamento das mesmas. Assim, as instituições universitárias acabam por 

ser administradas pelo quadro docente e pelo pessoal administrativo, o que torna as relações 

entre as universidades e o seu ambiente externo mais frágeis que o desejado, dificultando a 

resposta das universidades face às mudanças e desafios do mundo competitivo e globalizado 

(Hortale e Mora, 2004:941). Um outro aspecto que influencia a qualidade do ensino é o facto 

dos cursos universitários terem sido até então organizadas em ciclos únicos de longa duração e 
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possuírem uma forte componente académica. Como consequência, o índice de abandono dos 

cursos é muito elevado, o que faz com que aqueles que abandonem os cursos não obtenham 

um diploma útil para o mercado de trabalho. Para além disso, na maioria dos países europeus, 

o tempo real de duração dos cursos tem sido superior ao estabelecido, o que faz com que o 

financiamento tenha que ser ainda maior. Esta situação tem como consequência a perda de 

competitividade dos sistemas europeus face ao sistema americano (Correia Dourado, s.d.). 

Para se manter um nível de qualidade compatível com os principais competidores da 

Europa (os Estados Unidos) é necessário que haja financiamento para tal. A qualidade do 

pessoal (docente, investigadores, estudantes, etc.), dos programas, das infra-estruturas e 

equipamentos (bibliotecas, laboratórios, centros de investigação) exigem avultados 

investimentos pelo que é necessário conseguir financiamento, porque a qualidade tem um 

preço (Seixas, 2003: 42). É necessário ter bons professores e condições de trabalho adequados, 

que incluam estabilidade profissional e bons salários, para impedir que sejam atraídos para 

instituições que ofereçam melhores condições. Por outro lado, tanto os professores como os 

estudantes e investigadores devem ter liberdade de pesquisa, ensino e expressão, para 

definirem os seus objectivos de trabalho sem limitações e burocracias. No campo da 

investigação, uma vez mais a diferença entre a Europa e os Estados Unidos é bastante notória, 

pois que neste último os recursos destinados à pesquisa representam cerca de 2,8% do PIB 

enquanto que nos países da União Europeia é de 1,8%, o que acaba por exercer uma grande 

atracção dos jovens investigadores europeus para as universidades americanas. As próprias 

IES europeias não exercem grande atracão nos europeus, fazendo com que a mobilidade 

interna na Europa seja bem menor que a desejada, mesmo apesar do enorme sucesso do 

programa de intercâmbio da União Europeia, o ERASMUS (Hortale e Mora, 2004: 943). 

Aumentar a competitividade da Europa face aos EUA é um dos principais objectivos 

do processo de Bolonha, contudo, é imprescindível aumentar os recursos financeiros de que as 

instituições de ensino superior dispõem para que possam oferecer serviços de melhor 

qualidade aos estudantes e à sociedade em geral. Não é possível que com o mesmo nível de 

gastos actuais do ensino superior europeu, que é metade do dos EUA se possa alcançar o nível 

de qualidade das melhores instituições desse país. Por outro lado, a insistência dos estudantes 

europeus em considerar o ensino superior como um bem público, não facilita a procura de 
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fontes de financiamento privados, o que diminui ainda mais o financiamento das instituições 

afectando assim a qualidade das mesmas (Hortale e Mora, 2004:943). 

Na Europa a maior parte das instituições de ensino superior são públicas e com a 

mudança do ensino de elites para o ensino de massas, verificou-se um aumento no número de 

instituições que assim procuravam cobrir a grande procura do ensino. A procura gerou um 

número muito elevado de instituições de ensino superior que passaram a competir pelos 

mesmos fundos públicos, todavia este aumento de quantidade trouxe problemas relacionados 

com a qualidade das instituições e do ensino nelas ministrado e com o processo de Bolonha se 

pretende desenvolver mecanismos que visam melhorar a qualidade do ensino no espaço 

europeu. 

Muito embora o processo de Bolonha não estabeleça recomendações à nível do 

financiamento das instituições, uma vez que isto depende de cada país, a verdade é que o 

financiamento acaba influenciando a qualidade das instituições, o que afectará a 

competitividade das mesmas. Em muitos países da Europa o ensino superior é praticamente 

gratuito em todos os ciclos e essa gratuidade poderá ter um grande impacto nos países onde tal 

não acontece como por exemplo no caso de Portugal. No caso específico de Portugal com o 

processo de Bolonha, se as propinas do 2.º e 3.º ciclos forem muito elevados, poderá haver 

uma possível fuga de estudantes para os países onde não existem propinas, pondo assim em 

causa a sobrevivência das instituições menos financiadas, uma vez que a mobilidade de 

estudantes no espaço europeu assim o permitirá (Cardoso, 2006). De acordo com o mesmo 

autor, as instituições públicas que passarem a oferecer cursos de licenciatura de três anos e que 

não organizem os outros dois ciclos de mestrado e doutoramento, poderão vir a ter uma 

diminuição no número de estudantes e consequentemente do montante de financiamento 

garantido pelo Estado.  

Em Portugal a grande questão que se coloca quanto à relação entre o financiamento e a 

qualidade prende-se com o facto do país ser considerado dos menos competitivos da união 

europeia. Este constrangimento dificulta as instituições de ensino superior de competir num 

mercado alargado, pois que o financiamento que recebem do Estado é três vezes menos do que 

a média europeia (Associações Académicas das Universidades do Minho, Aveiro, Coimbra e 

Federação Académica do Porto, 2005). Segundo a mesma fonte, “para além de ser o quarto 
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país da União Europeia com as propinas mais elevadas, Portugal dispõe do menor 

financiamento per capita, investindo por aluno apenas 6000 euros e é também dos países da 

união europeia que menos investe em bolsas de estudo, apenas 6,7% do investimento total do 

ensino superior”. No entanto, segundo o MCTES (2004), foi adoptada uma política de 

financiamento generalizado das formações do primeiro ciclo e de financiamento diferenciado 

das formações avançadas.  

 

3.1 - As Medidas Adoptadas no Processo de Bolonha para a Obtenção da Qualidade no 

Espaço Europeu  

 

O processo de Bolonha estabelece que até 2010 deverá estar concluído o espaço 

europeu do ensino superior, com vista a alcançar os três objectivos seguintes: 

 

• Aumentar a competitividade e a atracão a nível internacional do ensino superior 

europeu; 

• Melhorar a adaptação da formação dos graduados às necessidades do mercado de 

trabalho; 

• Desenvolver a mobilidade interna e externa de estudantes e docentes (Hortale e Mora, 

2004:944). 

 

Nesse âmbito, para se alcançarem os objectivos iniciais foram estabelecidas algumas medidas: 

 

• “Adoptar um sistema de graus facilmente compreensível e comparável, o qual deverá incluir 

dois ciclos principais (graduação e pós-graduação); 

• Estabelecer um sistema de créditos do tipo ECTS (European Credit Transfer System) que 

permita a transferência e acumulação de créditos numa perspectiva de formação ao longo da 

vida; 

• Promover a cooperação europeia entre os sistemas nacionais de avaliação com vista ao 

desenvolvimento de critérios e metodologias comparáveis; 
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• Promover a transparência na certificação de habilitações através da adopção de um suplemento 

ao diploma; 

• Promover a mobilidade dos agentes educativos (estudantes, professores, investigadores e 

funcionários); 

• Desenvolver as necessárias dimensões europeias do ensino superior, particularmente no que se 

refere a organização curricular, a cooperação interinstitucional, aos mecanismos de mobilidade 

e a programas integrados de estudo, formação e investigação” (Simão et al, 2003: 246). 

 

De todas estas medidas, a primeira tem sido considerada a mais importante uma vez 

que a organização do sistema de graus em três ciclos facilita o reconhecimento dos estudos 

realizados, aumenta a atracção dos sistemas a nível internacional e melhora a adaptação da 

formação dos graduados na procura do mercado de trabalho. 

 

3.1.1 - A Competitividade   
 

A competitividade dos sistemas de ensino superior europeu diminuiu muito face à dos 

Estados Unidos e com o processo de Bolonha, a competitividade é vista como um dos maiores 

desafios a enfrentar, uma vez que é necessário melhorar a posição estratégica do ensino 

superior europeu para que se torne mais atractivo. Para se conseguir ser atractivo é necessário 

melhorar a qualidade do sistema. Esta melhoria na qualidade pode ser alcançada por diversas 

formas. A melhoria dos serviços oferecidos aos estudantes nas instituições, criação de cursos 

mais estimulantes e adaptados às necessidades do mercado de trabalho, ajustes nos planos de 

ensino para terem tempo de duração real, diversidade da oferta para satisfazer as múltiplas 

procuras sociais e melhorar todos os outros aspectos que fazem com que o ensino superior 

europeu seja menos atractivo (Bologna Declaration, 1999). Assim sendo, o processo de 

Bolonha propõe algumas medidas para aumentar a atracção do ensino superior europeu. A 

primeira das medidas visa fazer com que os diplomas sejam compreensíveis tanto para os 

empregadores como para os estudantes em qualquer parte do mundo. Pretende-se que as 

aprendizagens adquiridas durante a permanência na universidade sejam apresentadas de forma 

explícita, entendendo que estas não devem ser apenas os conhecimentos adquiridos como 
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também as competências gerais e transversais necessárias para o mercado de trabalho. 

Também é recomendado no processo de Bolonha, o desenvolvimento de programas 

transnacionais, sendo que alguns já estão a ser praticados como por exemplo a criação de 

cursos conjuntos de segundo ciclo, entre as universidades europeias e de outros países (Simão 

et al, 2003: 253). 

 

3.1.2 - Adaptação às Necessidades do Mercado de Trabalho 
 

A posse de habilitações académicas superiores já não constitui, por si só, motivo 

suficiente para o bom desempenho de uma actividade profissional. Ainda que o curso seja 

adequado à profissão, se o conteúdo das matérias aprendidas não satisfazer as exigências do 

mercado de trabalho, os diplomados do ensino superior encontrarão sérias dificuldades quando 

iniciarem a actividade profissional. Os estudantes do ensino superior no final do curso (em 

especial no primeiro ciclo) terão de ter acumulado certas competências transversais gerais que 

lhes permitem adaptar-se ao mercado de trabalho (Tavares, 2003). As competências 

transversais devem ser todas aquelas competências que atravessam qualquer domínio 

profissional, permitindo assim aos indivíduos terem maiores capacidades para adaptarem a 

situações novas com maior rapidez e dinamismo. Competências de comunicação, de liderança, 

de adaptação às mudanças e inovações, entre outras, são exemplos de algumas competências 

que se consideram necessárias às novas exigências do mercado de trabalho. 

Um dos problemas do ensino superior europeu é o seu distanciamento do novo 

mercado de trabalho da sociedade do conhecimento. Nesse sentido o que se exige é que se 

ensine e aprenda, designadamente as competências necessárias para o mercado de trabalho. 

Como forma de resolver estes problemas, o processo de Bolonha estabelece as seguintes 

medidas: 

• Definir claramente os objectivos de aprendizagem de cada curso; 

• Elaborar as competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) necessárias para 

realizar uma determinada actividade profissional e para o desenvolvimento 

pessoal; 
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• Estabelecer um claro sistema de garantia de qualidade dos programas de ensino 

que assegurem que aquelas competências são as verdadeiramente adquiridas pelos 

graduados daqueles cursos (Hortale e Mora, 2004) 

 
Com essas medidas, o que se pretende através do processo de Bolonha é a criação de um novo 

modelo educativo que supere o do século XIX que ainda vigora e que se reforce a aquisição de 

um conhecimento científico amplo bem como a capacidade para aplicar esse conhecimento.  

3.1.3 - A Mobilidade 
 

O terceiro dos grandes objectivos do processo de Bolonha centra-se no 

desenvolvimento da mobilidade interna e externa dos estudantes, professores, investigadores e 

pessoal administrativo. Tal objectivo baseia-se em dois pressupostos. O primeiro, que o amplo 

mercado competitivo para o ensino superior servirá para melhorar a qualidade das instituições 

europeias. O segundo, que é necessário desenvolver a cidadania europeia por meio do 

aprofundamento do conhecimento de outros países e culturas. Para que esses objectivos se 

concretizem torna-se necessário que as estruturas educativas nos diferentes países sejam 

passíveis de comparação a fim de tornar possível o reconhecimento de cursos concluídos em 

outro país (DGES, 2005). A comparação das estruturas deve ser baseada num modelo flexível 

que reconheça quer os conhecimentos básicos transmitidos por outros sistemas de ensino 

superior, quer a qualidade das instituições, tendo em conta o respeito pela diversidade. 

Todavia, o processo de mobilidade começou muito antes do processo de Bolonha, mais 

precisamente em 1988 com a criação do programa ERASMUS que tem mobilizado desde 

então mais de um milhão de estudantes europeus. Este programa é facultado aos estudantes 

que desejam estudar durante um semestre lectivo em outro país da União Europeia e através 

do qual é concedido apoio económico aos estudantes. Apesar do apoio concedido não cobrir 

todos os gastos, este programa tem tido um grande sucesso que é justificado não só pela 

possibilidade de intercâmbio cultural, mas pelo o facto de as instituições que recebem os 

estudantes terem a obrigação de tratá-los como os seus próprios estudantes e facilitar-lhes a 

integração na instituição (ERAMUS, 2004). Por outro lado, a instituição de origem tem a 
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obrigação de reconhecer os créditos de disciplinas/cursos concluídos naquele semestre na 

instituição estrangeira.  

A necessidade de ampliar a mobilidade, reforçada pelo índice de satisfação 

demonstrada pelos estudantes motivou a criação de um novo programa de intercâmbio que não 

fosse restrito aos cidadãos europeus, mas que é orientado para as formações de pós-graduação. 

Assim foi criado o programa ERAMUS MUNDUS em 2004, cujo objectivo é realizar o 

intercâmbio de estudantes de todo o mundo mediante o apoio financeiro para fazer cursos de 

pós-graduação nas universidades europeias ou em universidades associadas de outros países. 

O projecto dispõe de um orçamento de cerca de 230 milhões de euros para o período 2004-

2008. 

Todavia, apesar do grande sucesso que esses programas têm tido, ainda se deparam 

com alguns entraves à mobilidade dos estudantes devido às dificuldades de comparabilidade 

dos graus dos sistemas nacionais. Nesse sentido, com o Comunicado de Berlim (2003) os 

Ministros decidiram empreender todos os esforços com vista a supressão de tais obstáculos, 

pelo que acordaram na criação de mecanismos de apoio através de sistemas nacionais de 

empréstimos e de bolsas de estudos e no desenvolvimento de alguns instrumentos os quais 

serão apresentados de seguida (Comunicado de Berlim, 2003). 

 

4 - Instrumentos do Processo de Bolonha 
 

Os mais importantes instrumentos do processo de Bolonha e que mais discussões têm 

causado são os seguintes:  

 

• O Suplemento ao Diploma – constitui um documento complementar do diploma 

original onde são descritas as classificações obtidas pelo estudante nas unidades 

curriculares que constituem um determinado plano de estudo. Neste documento são 

anotados, quando for o caso, o aproveitamento obtido noutras instituições de ensino 

superior nacionais ou europeias e a respectiva conversão de classificações. O 

Suplemento ao Diploma tem por objectivo melhorar a transparência internacional e o 
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reconhecimento académico e profissional equitativo das qualificações. Destina-se a 

descrever a natureza, nível, contexto, conteúdo e estatuto dos estudos realizados com 

êxito pelo titular do diploma original (Cardoso, 2006). Constitui uma peça fundamental 

para a operacionalização das regras associadas aos programas de mobilidade, mas 

também facilita a empregabilidade e a aprendizagem ao longo da vida. Trata-se de um 

documento bilingue emitido obrigatoriamente e gratuito, pela entidade competente que 

conferiu o diploma. Todavia é importante salientar que o Suplemento ao Diploma tem 

a natureza meramente informativa, não substituindo assim o diploma e não 

constituindo prova de titularidade da habilitação a que se refere (Clark, 2005). 

 

• European Credit Transfer System (ECTS) – Desenvolvido inicialmente no âmbito 

do programa ERASMUS, com o processo de Bolonha o ECTS passa a ser não só um 

sistema de transferência mas também de acumulação de créditos, aplicado a todos os 

cursos de todas as instituições de ensino superior europeias. O ECTS prima pela 

inovação na organização do ensino, que passa a ser centrado no aluno e nos objectivos 

da formação (Simão et al, 2003: 257). Primeiramente concebido para ser um sistema 

de medição da carga de trabalho do estudante, o ECTS actualmente inclui o conceito 

de resultado de aprendizagem e é também uma das ferramentas promotoras da 

comparabilidade e compatibilidade no ensino superior europeu (Bergen, 2005). A 

definição dos créditos passa a ser baseada nas horas de trabalho-padrão que um 

estudante precisa para adquirir competências que lhe foram previamente definidas em 

cada disciplina. O sistema estabelece que um crédito é equivalente a 25-30 horas de 

trabalho do estudante e que um ano académico deve corresponder a um total de 60 

créditos. A carga horária de trabalho do estudante pode ser distribuída por diversas 

formas como sendo: horas de contacto com os docentes em aulas, horas dispendidas 

em exames e provas de avaliação, horas de estudo individual ou em grupo e visitas de 

estudo (Cardoso, 2006). 

 

• Estrutura de Graus – A proposta do processo de Bolonha é que o novo sistema seja 

composto por três ciclos em que o primeiro tenha uma carga de 180 a 240 créditos que 
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corresponde a 3 e 4 anos respectivamente e o segundo ciclo entre 90 a 120 créditos. 

Quanto ao terceiro ciclo de qualificações ou doutoramento não tem necessariamente 

um número de créditos associados mas nalguns países como a França, Alemanha, 

Áustria e o Reino Unido estabeleceram três anos como tempo normal para a conclusão 

do doutoramento. Todavia, cabe a cada instituição de cada país definir as estruturas 

mas tendo em conta os limites propostos e que os diplomas do primeiro ciclo sejam 

relevantes para o mercado de trabalho, o que obriga a que haja uma revisão dos 

currículos para que aqueles que terminarem o primeiro ciclo possam entrar no mercado 

de trabalho (Bergen, 2005). 

 

5 - A Garantia da Qualidade no Processo de Bolonha 
 

A garantia da qualidade é o ponto crucial no Processo de Bolonha para que se possam 

alcançar em pleno os objectivos de competitividade, mobilidade e de adaptação às 

necessidades do mercado de trabalho. A exigência de estabelecer um sistema de qualidade 

eficaz e que possa ser reconhecido pelo conjunto dos países europeus e de outros países, 

traduz na meta que sobreleva todos os outros objectivos (Clark, 2005). Na Europa os 

processos de avaliação da qualidade começaram a ser implementados no início dos anos 80 e 

nos anos 90 praticamente todos os países europeus tinham criado agências nacionais e 

regionais para a avaliação da qualidade das instituições de ensino superior. Em 1998 a 

Comissão Europeia publicou um documento recomendando a criação de sistemas nacionais de 

garantia da qualidade bem como a estruturação de coordenação a nível europeu (Hortale e 

Mora, 2004:953). Foi criado em 1999 a European Network for Quality Assurance in Higher 

Education (ENQA), que começou por ser uma rede europeia para garantia da qualidade mas 

desde 2004 que é uma associação composta por mais de 40 agências europeias responsáveis 

pelos processos de qualidade nos respectivos países e regiões e que tem participado 

intensamente no desenvolvimento do processo de Bolonha. Muito embora se tenham 

desenvolvido projectos comuns de carácter transnacional, o objectivo da associação não é 

estabelecer uma agência europeia ou processos comuns de garantia da qualidade, mas sim de 
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desenvolver a confiança mútua entre as diferentes agências para que cada uma delas tenha 

segurança quanto ao que a outra realiza. Para que no futuro o reconhecimento da qualidade de 

uma instituição de ensino superior realizado por uma dessas agências possa ser reconhecida 

pelo conjunto das agências europeias (ENQA, 2004). 

Apesar da maior parte dos sistemas universitários da Europa disporem de uma certa 

autonomia, esta manifestava-se, na maior parte dos casos, na ausência de mecanismos de 

certificação e, noutros casos, na implementação de formas de controlo de qualidade 

académica. No entanto, tal situação tem vindo a ser alterada não só pelo crescente aumento da 

autonomia das instituições mas principalmente pela urgência na consolidação do processo de 

Bolonha, tendo em conta a procura da integração económica e cultural da Europa (Direcção 

Geral do Ensino Superior-DGES, 2005a). Tendo em conta os impactos que o processo de 

Bolonha exerce sobre os sistemas de ensino superior, a adopção de formas de garantia da 

qualidade académica e de sistemas de avaliação externa e de acreditação é um instrumento 

essencial de promoção da dimensão europeia de garantia de qualidade. A tendência é de 

coordenação de acreditações pelo que o processo está a ser desenvolvido pela ENQA em 

cooperação com os principais organismos de acreditação, governamentais e privados de todos 

os países que fazem parte do processo de Bolonha com vista a possibilitar formas de diálogo e 

intervenção entre agências. A ENQA com a colaboração da European University Association 

(EUA), European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE) e a The 

National Unions of Students in Europe (ESIB) têm por objectivo realizar as seguintes tarefas: 

 

• Desenvolver um conjunto de medidas, procedimentos e orientações relativos à 

certificação de qualidade; 

• Estabelecer um quadro comum de referência; 

• Ensaiar sistemas adequados à certificação de qualidade (agências ou instituições); 

• Promover as boas práticas (DGES, 2005a).  

 

Tudo isso demonstra a grande importância que nos últimos tempos se tem vindo a 

atribuir ao processo de acreditação com vista a garantia da qualidade dos sistemas de ensino 
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superior, pelo que alguns projectos têm sido desenvolvidos com vista a alcançar a garantia da 

qualidade.  

 

5.1 - Alguns Projectos Relevantes Para Obtenção da Qualidade 
 

O processo de Bolonha é tido como a grande revolução do ensino superior europeu 

desde o século XIX, com isso vários são os projectos que têm sido desenvolvidos nos últimos 

anos com vista a alcançar os objectivos a que se propõe o processo: 

 

• Projecto Tuning (2000) – Desenvolvido por um grupo de universidades sob as 

orientações do processo de Bolonha e financiamento da União Europeia, o Projecto 

Tuning tem por objectivo determinar pontos de referência para as competências 

genéricas e específicas de cada disciplina do primeiro e segundo ciclo numa série 

de áreas temáticas: estudos empresariais, matemática, geologia, história, física e 

química. Na segunda fase do projecto as áreas temáticas foram alargadas para a 

economia, ciências políticas, línguas estrangeiras, direito, e entre outros (Bergen, 

2005). O referido projecto põe ênfase nos resultados de aprendizagem, nas 

competências genéricas e específicas das referidas áreas científicas e tem 

demonstrado que os processos de ensino, aprendizagem e de avaliação produzem 

um impacto na atribuição de créditos e consequentemente no volume de trabalhos. 

O volume de trabalho, os métodos de ensino e os resultados de aprendizagem estão 

interrelacionados. Para além destes, há outros elementos relevantes que compõe um 

vasto número de factores interrelacionados que também desempenham um papel 

importante no desenvolvimento dos resultados de aprendizagem desejáveis e estes 

não se limitam ao número de horas de trabalho, ao volume de trabalho ou à 

capacidade do estudante. Há que ter em conta os métodos de ensino, de 

aprendizagem e avaliação, bem como a diversidade das tradições, a formulação do 

currículo e o contexto, a coerência do currículo, a organização do ensino e a 

capacidade e o empenho do estudante.               
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• Descritores de Dublin (2001) – Desenvolvidos pela Joint Quality Inciative 

Informal Group (JQI), envolvendo membros pertencentes a diferentes entidades de 

avaliação e acreditação. Os chamados “descritores de Dublin” são um acordo geral 

que especifica as competências básicas que os estudantes europeus devem adquirir 

nos três ciclos de estudos. Esses descritores facilitam a comparação de ciclos de 

formação à escala europeia (Hortale e Mora, 2004:955).    

 

• Transnational European Evaluation Project (2001) – Trata-se de outro projecto 

liderado pela ENQA com o objectivo de implementar sistemas comuns de 

avaliação de cursos (ENQA, 2004). Um grupo de avaliadores realizou a avaliação 

do mesmo curso em diferentes países utilizando a mesma metodologia. A 

experiência foi positiva, mostrando a possibilidade de se utilizar critérios comuns 

em contextos diferentes. 

 

• Quality Culture Project (2003) – Projecto organizado pela European University 

Association (EUA) com o objectivo de desenvolver a cultura da qualidade nas 

instituições de ensino superior. A EUA segue uma política de cultura de garantia de 

qualidade assente em determinados princípios. Defende que a autonomia 

institucional cria e requer responsabilidade e que as universidades têm a 

responsabilidade de desenvolver culturas internas de qualidade (DGES, 2005a). 

Nesse projecto, a EUA juntamente com comités internacionais avaliaram distintos 

aspectos da gestão académica de um conjunto de universidades europeias, como 

por exemplo gestão de pesquisa, serviços de apoio ao estudante, etc., para com isso 

identificar critérios de avaliação comuns para universidades com características 

muito distintas e localizadas em diferentes contextos. Nesse âmbito a EUA propôs 

a criação de um Comité de Qualidade de Ensino Superior para a Europa, o qual 

deverá ser independente, respeitar a responsabilidade das instituições no que se 

refere à qualidade e demonstrar receptividade face às preocupações públicas.  
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Para além desses projectos foram definidos em Bergen (2005) os Padrões e Linhas 

Directrizes para a Garantia da Qualidade interna e externa das IES europeus e para as agências 

europeias de garantia de qualidade.  

1) Para a garantia da qualidade interna das IES europeias as orientações são 

designadamente as seguintes: 

 

• As IES devem associar políticas e procedimentos para garantir o padrão de qualidade dos seus 

programas. Devem empenhar-se no desenvolvimento de uma cultura de reconhecimento da 

importância da qualidade e da garantia da qualidade dos seus trabalhos. Para alcançar estes 

objectivos as IES devem criar e implementar estratégias que visam o continuado aumento da 

qualidade; 

• Os estudantes devem ser avaliados usando critérios, procedimentos e regulamentos 

reconhecidos publicamente; 

• As IES devem assegurar de que os recursos disponíveis para o ensino e suporte aos estudantes 

são adequados aos programas oferecidos.       

 

 2) Os Padrões e Linhas Directrizes para a Garantia da Qualidade Externa das IES são 

nomeadamente as seguintes: 

 

• Os procedimentos para a garantia da qualidade externa têm de ter em conta a eficácia dos 

procedimentos da garantia da qualidade interna anteriormente referidos; 

• Os objectivos pretendidos na garantia da qualidade externa devem ser elaborados antes do 

desenvolvimento do processo, por todos os responsáveis (incluindo as IES) e os critérios a 

serem usados devem ser do conhecimento público; 

• Os relatórios devem ser redigidos de forma clara e estarem disponíveis ao público. 
 

 3) Para as agências de garantia da qualidade as recomendações são designadamente: 

 

• As agências devem ser reconhecidas oficialmente por autoridades públicas competentes como 

sendo Agências do Espaço Europeu do Ensino Superior com responsabilidades perante a 

garantia da qualidade externa, devem estabelecer uma base legal e agir de acordo a jurisdição;  
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• As Agências devem explicitar claramente os objectivos do seu trabalho e publicá-los; 

• As Agências devem dispor de recursos humanos e financeiros adequados que lhes permitam 

realizar o processo de garantia de qualidade externa de forma eficiente.  

 

Com a implementação dessas recomendações pretende-se que: 

 

• Seja melhorada a garantia da qualidade no Espaço Europeu de Ensino Superior, com o 

uso de padrões e linhas directrizes comuns; 

• As instituições de ensino superior e as agências de garantia de qualidade do Espaço 

Europeu de Ensino Superior estejam aptas a utilizar pontos de referência comuns na 

garantia da qualidade; 

• O registo das agências de garantia de qualidade, facilitando a identificação de agências 

profissionais e credíveis;     

• Sejam reforçados os procedimentos de reconhecimento das qualificações; 

• Seja alcançada a credibilidade do trabalho das agências de garantia; 

• A troca de experiências e de pontos de vista entre as agências e outros principais 

interessados (incluindo as IES, estudantes e representantes do mercado de trabalho) 

seja realçado através do trabalho da European Consultive Forum for Quality 

Assurance in Higher Education.  

  

 

 Todos esses projectos e recomendações têm como objectivo comum a garantia da 

qualidade dos sistemas de ensino superior europeu. Todavia, para além dos projectos 

realizados em conjunto entre os países que compõem o espaço europeu de ensino superior, o 

processo de Bolonha tem vindo a ser desenvolvido de forma irregular nos diferentes países.  

A Itália foi dos primeiros a iniciar o processo e onde se verificaram os primeiros 

resultados (Sedgwick, 2006). A diminuição do tempo de duração dos cursos do primeiro ciclo 

para apenas três anos fez com que aumentasse de forma significativa o número de matrículas, 

no entanto, até então os objectivos do processo de Bolonha não foram alcançados em pleno 

uma vez que nem os créditos nem as mudanças nos currículos baseados nas competências 
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foram desenvolvidas adequadamente (Hortale e Mora, 2004: 956). Quanto à França foi 

adoptado o LMD (Licence, Master Doctorat) que será aplicado a todas as instituições, na 

Alemanha, após um período de sobreposição, foi adoptado o Bacharel e Master. Os Países 

Baixos são até então dos países onde o processo de Bolonha parece estar mais bem 

implementado. Em Portugal, a implementação das metas de Bolonha ainda está a decorrer, 

sendo que está mais adiantado numas instituições do que noutras. No Reino Unido e na 

Irlanda, uma vez que se consideram muito próximos de alcançar os objectivos de Bolonha, o 

processo da sua implementação tem sido lento. 

 

6 - O Caso de Sucesso de Qualidade do Ensino Superior na Finlândia 
 

 O sucesso do ensino superior finlandês caracteriza-se por uma dinâmica de mudança 

ocorrida nos anos 90 o qual resultou um sistema de ensino superior binário com objectivos 

bem definidos para cada um dos subsistemas. 

6.1 - A Reforma do Ensino Superior nos Anos 90 

A Finlândia é um país com cerca de 5 milhões de habitantes, situado no norte da 

Europa e faz fronteira com a Noruega, Rússia e a Suécia. Em 1995 a Finlândia passou a fazer 

parte da União Europeia. Desde sempre que a educação tem tido prioridade máxima na 

Finlândia e actualmente o seu sistema de ensino superior é considerado dos mais atractivos da 

Europa. A partir dos anos 90 iniciou-se a reforma do sistema de ensino superior com vista a 

diversificá-lo, tendo sido desenhado um novo modelo baseado no sistema binário composto 

por universidades e politécnicos (Transworld, 2000). Neste novo modelo foi atribuído maior 

ênfase aos programas de investigação e desenvolvimento, assentes na ciência aplicada 

juntamente com as empresas, indústrias e serviços, tendo em conta a integração das 

instituições no contexto regional onde estão localizadas. No campo da investigação a grande 

aposta foi feita na qualidade, a ética, a liberdade de investigação e o equilíbrio entre a 

investigação pura e a investigação aplicada. Quanto ao desenvolvimento, pretendeu-se que 

fosse harmonioso com os mecanismos de inovação, pois considerava-se fundamental para se 

conseguir melhorias na economia e na situação de desemprego que na altura afectava o país. 
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Entre os anos de 1994 a 1996, foi adoptada em grande parte das universidades uma 

estrutura bietápica para a quase totalidade dos cursos, e assim foi introduzido o bacharelato em 

todos os campos de formação com a excepção da medicina, arquitectura e tecnologias. Essa 

mudança na estrutura dos graus tinha como objectivo estabelecer uma estrutura de formação 

internacionalmente compatível, dando aos alunos a possibilidade de desenvolver os seus 

estudos, não só de um modo multidisciplinar como também em diferentes instituições 

(Ministry of Education in Finland, 2004). A estrutura dos graus foi concebida de acordo com 

as necessidades do mundo de trabalho para o que se teve em conta o conhecimento baseado na 

economia. Ainda nos anos 90 assistiu-se a um crescente fortalecimento nas relações com o 

exterior, nomeadamente com os países da União Europeia, com vista ao melhoramento dos 

programas de educação e formação profissional. 

Todas essas mudanças contribuíram para que o sistema finlandês de ensino superior 

seja actualmente um dos melhores da Europa e do mundo, o que é demonstrado pelo nível de 

internacionalização que se tem conseguido. Desenvolveram estratégias no sentido de 

proporcionar aos estudantes estrangeiros as melhores comodidades tanto a nível linguístico 

(oferecendo cursos de inglês), como a nível de instalações (residências), como também boas 

bibliotecas e acesso as mais altas tecnologias de informação e pesquisa. Existem cerca de 300 

programas de estudos em inglês para os estudantes estrangeiros destacando-se os programas 

ligados às tecnologias de informação e comunicação, engenharias, arquitectura, biotecnologia, 

comércio internacional e ciências ambientais (Ministry of Education of Finland, 2003). Um 

dos aspectos que pode ser considerado um factor de atracção de maior relevância é o facto da 

Finlândia não ter propinas tanto para os estudantes nacionais como para os estrangeiros.  

O sucesso do ensino finlandês deve-se ao alto padrão de qualidade instaurado nas 

instituições de ensino superior. O Higher Education Evaluation Council (HEEC, criado em 

1995) que também faz parte da ENQA é um organismo de aconselhamento do Ministério da 

Educação finlandês para os assuntos relacionados com a avaliação e garantia da qualidade 

prestando assistência às universidades e aos politécnicos nessas matérias. A Academy of 

Finland é um outro organismo ao qual cabe administrar e avaliar as investigações, bem como 

financiar as universidades que se dedicam à investigação. A Academy of Finland financia 
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diferentes projectos como sendo os projectos de investigação, programas de investigação, 

centros de excelência em investigação, cooperação internacional e investigação na educação. 

Em contrapartida há uma grande exigência para que estes programas/projectos de investigação 

tenham um elevado padrão de qualidade e que disponham de uma percentagem para auto-

financiamento para que assim se possa garantir a continuidade dos mesmos aquando do 

término do financiamento estatal (Ministry of Education of Finland, 2004).  

A Finlândia detém as mais altas taxas de matrícula no ensino superior com cerca de 

65% dos estudantes com a idade compreendida entre os 19-21 anos a frequentarem 

anualmente as instituições de ensino superior. 

6.1.1 - O Sector Universitário  

O sistema universitário é composto por 20 universidades: dez multidisciplinares, três 

universidades de tecnologia, três escolas de economia e gestão e quatro academias de artes. 

Geograficamente pode-se dizer que esta rede cobre a totalidade do país, sendo a Universidade 

de Helsínquia a maior instituição de ensino superior. Há ainda a acrescentar o Colégio de 

Defesa Nacional que ao invés das outras instituições se encontra sob a responsabilidade do 

Ministério da Defesa (Tranworld, 2000). Ainda de acordo com a mesma fonte, todas as 

universidades gozam de grande autonomia o que lhes confere uma enorme liberdade nas suas 

investigações. No entanto, todas elas são geridas pelo Estado que é também o principal 

financiador (70% do total do orçamento) e com o qual fazem um acordo com a duração de três 

anos durante os quais se comprometem a concretizar os objectivos estabelecidos. Todavia, as 

finanças das universidades são auditadas por auditores do Estado, escolhidos pelo Parlamento 

e por auditores independentes que são do State Audit Office. Para além disso é da 

responsabilidade das universidades o desenvolvimento e avaliação de todos os seus projectos e 

desempenho. 

6.1.2 - O Sector Politécnico  

Existem 29 institutos politécnicos que ministram cursos de base profissionalizante com 

a duração de 3 a 4 anos, nas áreas de Recursos Naturais, Administração e Gestão, Hotelaria e 
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Economia Doméstica, Tecnologias e Transportes, Humanidades, Educação e Cultura. O 

sistema politécnico faz parte integrante de um sistema de alta qualidade do ensino superior 

finlandês (Transworld, 2000). Com base na mesma fonte, tal ensino tem apostado na qualidade 

e permanência desta forma de ensino e para isso criaram um processo de acreditação através 

do qual os politécnicos são submetidos a provas de excelência de qualidade. Tal como as 

universidades, os politécnicos são também financiados pelo Estados e pelas autoridades locais. 

6.2 - A Implementação do Processo de Bolonha na Finlândia 

As metas estabelecidas pelo processo de Bolonha em 1999 referentes aos problemas 

com a concorrência, garantia da qualidade, mobilidade e internacionalização, eram já 

preocupações na Finlândia no início dos anos 90. Várias medidas foram tomadas, como aliás 

já foram referidas, as quais acabaram por surtir o efeito desejado. Em pouco mais de uma 

década a Finlândia conseguiu transformar o seu sistema de ensino superior num dos mais 

procurados da Europa, primando pelo seu elevado padrão de qualidade que assim conseguiu 

alcançar e manter nestes anos (Ministry of Education of Finland, 2004). Desde 2005 o sistema 

de ensino superior finlandês adoptou o modelo da estrutura de dois ciclos, tendo em conta a 

proposta do processo de Bolonha. No entanto, no campo de medicina algumas faculdades 

adoptaram os dois ciclos outros preferiram continuar com o sistema integrado (Ministry of 

Education of Finland, 2003). No caso dos politécnicos, o bacharelato foi generalizado a todas 

as áreas de formação e em algumas áreas oferece cursos de pós-graduação que correspondem 

ao segundo ciclo de graus com 60 a 90 ECTS. Todos os programas são submetidos a uma 

avaliação externa antes de serem aprovados pelo governo. O governo finlandês através do 

Ministério da Educação tem desenvolvido todos os esforços com vista a alcançar as metas 

propostas no processo de Bolonha até 2010. Assim, o governo tem vindo a financiar projectos 

que visam facilitar a transferência para a nova estrutura de graus e promover a cooperação 

entre as universidades na implementação da reforma. Desde a reforma dos anos 90 que o 

governo tem atribuído uma grande importância à internacionalização do sistema de ensino 

superior, tendo em 2001 criado uma estratégia que visava atrair estudantes estrangeiros para as 

instituições finlandeses. O projecto foi financiado pelo Ministério da Educação e desenvolvido 

em conjunto com as universidades, politécnicos e as associações de estudantes. Propuseram 
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recrutar o maior número de estudantes estrangeiros graduados para as instituições de ensino 

superior finlandês e duplicá-lo até 2010. Para além de se querer atrair estudantes estrangeiros, 

a Agência Científica Finlandesa, com financiamento do governo tem vindo a criar programas 

que visam atrair investigadores estrangeiros de topo (World Education News and Reviews - 

WENR, 2005). A ideia é de ajudar as universidades nacionais e centros de investigação a 

recrutar investigadores estrangeiros de alto nível e integrá-los na comunidade de investigação 

finlandesa durante um determinado período de tempo. 

 

7 – Considerações Finais   

A perda de competitividade europeia face aos Estados Unidos da América serviu para 

pôr em causa os sistemas europeus de ensino superior, uma vez que são eles que formam 

grande parte da força de trabalho da Europa. Tendo em conta que no mundo globalizado a 

competição é cada vez mais intensa, exige-se para o mercado de trabalho pessoas que sejam 

capazes de se enquadrar em situações de trabalho variadas e que assim consigam adaptar bem 

e produzir melhor ainda. Torna-se necessário que as competências adquiridas aquando das 

formações superiores sejam competências específicas de cada profissão, mas também que lhes 

forneça um vasto leque de competências genéricas e transversais, que lhes permita adaptar-se 

a situações novas, tomar decisões, liderar e outras capacidades. Com base nessas 

preocupações, os sistemas europeus tem vindo a dar mais importância à qualidade do ensino 

que se ministra nas instituições de ensino superior com vista a tornar os sistemas mais 

competitivos e eficientes. Nunca se deu tanta importância à garantia da qualidade no ensino 

superior europeu como nos últimos anos e isso tem incitado a realização de vários projectos 

sendo que a maior deles parece ser o processo de Bolonha. Este processo assenta 

essencialmente nos objectivos de competitividade, mobilidade e adaptação às necessidades do 

novo mercado de trabalho globalizado, para o qual é necessário que se ofereça um alto padrão 

de qualidade. Todavia esta qualidade tem um preço o qual nem todas as instituições de todos 

os países aderentes o poderão pagar, tendo em conta os diferentes níveis de desenvolvimento 

dos mesmos. Assim sendo, os países mais ricos como por exemplo a Finlândia, que oferece 

um ensino altamente qualificado e onde os estudantes tanto nacionais como estrangeiros não 
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pagam propinas, dispõe de melhores condições competitivas em relação a outros países como 

Portugal. Muito embora o processo de Bolonha defenda a competitividade do sistema de 

ensino superior europeu em relação aos Estados Unidos da América, a verdade é que não se 

pode ignorar que esta competição também irá aumentar no seio da própria Europa. A tão 

defendida mobilidade de estudantes, docentes e investigadores tenderá a fazer com que as 

instituições de ensino superior tentam recrutar os melhores estudantes, docentes e 

investigadores ao nível da Europa (como aliás já vem acontecendo), sendo que as instituições 

e países que ofereçam as melhores condições de trabalho terão mais hipótese de sucesso.  

Não se põe em causa a necessidade da Europa redefinir os seus objectivos em relação 

ao ensino superior, uma vez que se encontra em alguns casos desajustado das necessidades do 

mercado de trabalho actual. O que se questiona é a possibilidade desta competitividade poder 

vir a beneficiar apenas os países mais ricos da Europa tendo em conta o nível de qualidade que 

os seus sistemas de ensino superior oferecem, bem como da capacidade de financiamento ser 

superior nestes países do que nos menos ricos. Muito embora a Europa continue, e ainda bem, 

a defender o ensino superior como um bem público, com o processo de Bolonha o 

financiamento poderá vir a diminuir nas instituições de ensino superior que não conseguirem 

reter os estudantes para o segundo ciclo, o que poderá pôr em causa a sobrevivência das 

mesmas. As mesmas instituições terão de arranjar soluções para colmatar essa possível 

diminuição de financiamento, sendo que uma das mais prováveis soluções seja a criação de 

cursos de pós-graduação. A este respeito, é muito importante que a criação dos cursos de pós-

graduação e de especialização sejam acompanhadas por entidades competentes, para que a 

criação dos mesmos sirvam não só para financiar as instituições, mas que também garantem a 

qualidade das formações.  

O processo de Bolonha representa um grande desafio para os sistemas europeus de 

ensino superior. Tal desafio se manifesta a vários níveis tendo em conta os objectivos de 

mobilidade, competitividade e adaptação ao mercado de trabalho a que se propõe. Muito 

embora alguns países já estejam próximos de alcançar os objectivos propostos, outros há que 

ainda estão atrasados. Tendo em conta que o prazo para a concretização de Bolonha seja 2010, 

é possível que nem todos consigam estar em plena função até esta data. No entanto, espera-se 
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que todo este processo de mobilização e de reflexão que tem acontecido na Europa sirva para 

melhorar a qualidade do sistema e que a médio e longo prazo se possa analisar de forma 

positiva os resultados de toda esta transformação. 
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 1 – Introdução 
 

A base das ideologias educativas modernas da maioria dos países desenvolvidos 

acentua a importância da educação para a competitividade económica nacional num mercado 

cada vez mais competitivo e globalizado. (Seixas, 2003:17). Com um capital humano 

altamente qualificado e com tecnologias de ponta, os países desenvolvidos têm assim as 

ferramentas necessárias para se competir na economia do conhecimento, enquanto que o 

mesmo já não acontece nos países em desenvolvimento. Estes países têm ficado à margem do 

desenvolvimento devido a falta de recursos humanos e estratégicos. Todavia a ênfase atribuída 

ao ensino superior para o desenvolvimento económico e com a expansão deste mesmo ensino, 

tem contribuído para que países em desenvolvimento como Cabo Verde apostem no ensino 

superior como forma de participar nesta economia do conhecimento. 

Tendo presente as tendências internacionais para a qualidade dos sistemas de ensino 

superior, nomeadamente o processo de Bolonha, neste capítulo pretende-se abordar os factores 

que levaram a criação da primeira Universidade Pública de Cabo Verde. Começa-se por 

caracterizar o sistema de ensino superior público vigente até então, tendo em conta a forma 

como surgiu e os problemas enfrentados. De seguida analisa-se de forma individual os 

principais aspectos da avaliação realizada às instituições de ensino superior público numa 

perspectiva de virem a ser enquadradas na futura Universidade. Por último, faz-se uma 

perspectiva de como a Universidade poderá vir a ser influenciada pelo processo de Bolonha, 

numa aposta clara no desenvolvimento da qualidade. 

 

2 - Contextualização  

Nos dias que correm, a riqueza das nações já não se concentra apenas em fábricas, na 

terra, ferramentas e em máquinas, mas muito mais no conhecimento, na inovação tecnológica 

e nos recursos acumulados pelas pessoas, e, tudo isso estimula a economia global. Nos países 

desenvolvidos o ensino tem cada vez mais um papel prioritário nas suas políticas. O capital 
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humano de alta qualidade é desenvolvido em sistemas educativos com a mesma qualidade, 

sendo que a educação superior é que providencia as perícias avançadas que são utilizadas nos 

locais de trabalho (Banco Mundial, 2000:21). Assistiu-se assim a aumentos exponenciais e 

contínuos de conhecimento nesses países, como muitos indicadores o demonstram como sendo 

o número de novas patentes, bases de dados, revistas, bem como as despesas em investigação 

e desenvolvimento. Grande parte dos países desenvolvidos viram aumentar substancialmente a 

proporção da sua população jovem que recebe ensino superior. A aprendizagem ao longo da 

vida também começou a ser utilizada como forma de ajudar os trabalhadores a se ajustarem às 

economias em rápidas mudanças, o qual também é feito através das novas tecnologias de 

informação e comunicação (Carioca, 2000:265). 

Os países em desenvolvimento vêem-se marginalizados perante a importância 

crescente do conhecimento, uma vez que estão a ficar para trás na sua capacidade de criarem, 

absorverem e utilizarem o conhecimento. Todavia, tais países têm assistido a aumentos reais 

dos rendimentos, o que põe o ensino superior ao alcance de um número crescente de famílias. 

O aumento na procura de ensino superior tem implicações na variedade de instituições de 

ensino superior, o que na maior parte das vezes provoca o declínio na qualidade do ensino 

ministrado, devido não só aos escassos recursos existentes, mas também pelo aparecimento de 

instituições meramente lucrativas. Caberá aos decisores políticos planear o desenvolvimento 

ordenado do sistema de ensino superior; estabelecer os mecanismos para aumentar a qualidade 

e, muito mais importante, privilegiarem as áreas para às quais os recursos privados não estão 

disponíveis (Banco Mundial, 2000:24). Estas áreas incluem a investigação científica de base, 

apoio às humanidades e atribuição de bolsas de estudo para aumentar o acesso dos grupos não 

representados.  

Cabo Verde é um pequeno país com uma área geográfica de 4.033 km2 e com uma 

população de 434.812 habitantes, em que 63% da população são jovens com menos de 24 anos 

de idade. O aumento das taxas de escolarização do ensino secundário e a pressão social, 

devido ao aumento do nível geral de instrução e melhorias dos rendimentos familiares, fizeram 

com que aumentasse também a procura do ensino superior, desta forma surgiram os primeiros 

cursos e centros de formação superior no país (Tolentino, 2003: 15). Todavia, a falta de 
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regulação e de um controlo eficaz por parte das entidades responsáveis resultou na criação 

descoordenada de cursos.  

Actualmente o país se encontra numa fase crucial para o sistema de ensino superior 

uma vez que está em curso a instalação da primeira universidade pública pelo que há muitos 

factores a serem tidos em conta. Cabo Verde não possui matérias-primas que o permite 

competir no mundo globalizado, logo a economia do conhecimento poderá ser um meio mais 

eficaz para o conseguir (Documento Estratégico para a Instalação da Universidade de Cabo 

Verde – DEIUCV, 2005:21). No entanto, o facto do país se encontrar muito atrasado neste 

sector, faz com que seja urgente superar as deficiências e atrasos existentes o mais rápido 

possível, para assim se conseguir competir no mundo globalizado, onde impera a economia do 

conhecimento e as tecnologias de informação e comunicação.  

Os capítulos anteriores deste trabalho servem como referência para análise relativa a 

Cabo Verde ao apresentar exemplos, factores e toda a conjuntura actual que norteia o 

panorama internacional de ensino superior, em especial o europeu, podendo vir a servir de 

linhas de orientação para o sistema de ensino superior cabo-verdiano. 

 O fenómeno do crescimento na procura do ensino superior ocorrido em Portugal nos 

anos 70-80 e que teve como uma das consequências o surgimento de um elevado número de 

instituições públicas e privadas, começa também a acontecer em Cabo Verde com o 

crescimento das referidas instituições, com especial destaque para as privadas de âmbito 

estrangeiras. Para além da instalação da Universidade Pública, há outras instituições de ensino 

superior de cariz privado instalados ou a serem instalados em Cabo Verde, nomeadamente as 

Universidades Jean Piaget, a Lusófona (que são estrangeiras) e o IESIG, contribuindo para 

aumentar a capacidade de oferta deste nível de ensino. Com o conhecimento do exemplo 

português poder-se-á evitar cometer os mesmos erros em Cabo Verde, pelo que governo 

deverá ter um controlo mais eficaz sobre as IES, criar mecanismos de controlo de qualidade e 

avaliação de todo o sistema de ensino, estabelecer um referencial de rigor e qualidade e a 

regulação da oferta do ensino privado (Tolentino, 2003:15). Para além do aspecto do 

crescimento das IES, há outros aspectos do ensino superior português que devem ser tidos em 

conta no sistema de ensino superior cabo-verdiano como sendo a autonomia que as 
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instituições públicas já alcançaram e as questões referentes aos mecanismos de financiamento 

que tem sido desenvolvidos em Portugal os quais deverão ter as devidas adaptações à 

realidade de Cabo Verde. Por razões históricas e culturais, Cabo Verde tem uma relação de 

grande cooperação com Portugal o que é muito útil na inserção da Universidade de Cabo 

Verde nas redes universitárias no contexto dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 

(PALOP) e nas redes europeias, o que poderá facilitar a internacionalização da referida 

universidade (Alves, 1997).  

Há um considerável número de estudantes cabo-verdianos em Portugal e noutros 

países que por motivos diversos não regressam ao país natal, o que representa uma importante 

fuga de cérebros e perda de investimento, por não haver o retorno do investimento realizado 

com os estudantes. O custo do ensino no estrangeiro é muito dispendioso e mesmo no caso de 

ser financiado por terceiros, esses fundos deveriam ser usados de forma mais eficaz na 

promoção de um ensino de qualidade em Cabo Verde, invertendo a situação de formar 

quadros no exterior para formá-los no país (Banco Mundial, 2000: 101).  

 

3 - Caracterização do Sistema de Ensino Superior Cabo-verdiano  
 

O ensino superior em Cabo Verde surgiu em contexto de situações de crise motivados 

pela massificação do ensino como consequência do aumento das taxas de escolarização do 

ensino secundário. Isso fez com que houvesse maior pressão social, devido não só ao aumento 

da escolaridade mas também pela melhoria dos rendimentos familiares. A massificação teve 

como uma das consequências a falta de professores, o que motivou a criação do Curso de 

Formação de Professores, e, seguindo esta mesma lógica foi criada a Escola Náutica que viria 

a ser transformada no Centro de Formação Náutica, entre outros (Alves, 1997). Tendo o 

ensino superior iniciado sob a forma de cursos “avulsos”, estes viriam a ser transformados nos 

anos 90 em institutos superiores dotados de autonomia pedagógica, científica, administrativa. 

Com a Lei de Bases do Sistema Educativo começou-se a definir as regras do funcionamento 

do sistema de ensino superior, nomeadamente quanto às condições de acesso bem como os 
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objectivos do mesmo (Lei n.º103/III/90). No seguimento desta lei, foi criada a Comissão 

Instaladora do Ensino Superior em 1991 cuja função era a institucionalização do ensino 

superior. No decorrer dos anos 90 surgiram as primeiras instituições de ensino superior e 

unidades de investigação pública em Cabo Verde como sendo o Instituto Superior de 

Educação (ISE), o Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresariais (ISCEE), o 

Instituto Superior de Engenharia e Ciências do Mar (ISECMAR) e o Instituto Nacional de 

Investigação e Desenvolvimento Agrário (INIDA). Quanto às instituições de cariz privada, em 

2001 foi implementada a “Universidade Jean Piaget (UJP-CV) que é uma universidade do tipo 

off-shore, que foi instalada através de uma entidade portuguesa. Tal instituição oferece um 

leque variado de cursos, muito embora não se tenham feito estudos prévios quanto a 

relevância social dos mesmos e nem da garantia da qualidade” (Tolentino, 2003:27). Logo em 

2002 foi criado o Instituto de Estudos Superiores Isidoro da Graça (IESIG), seguido pelo 

Mindelo – Escola Internacional de Arte (M – EIA, 2004).  

Em menos de duas décadas foram implementadas no país cinco instituições de ensino 

superior públicas, uma instituição de ensino médio (o Instituto Pedagógico), uma unidade de 

investigação que é o INIDA e três instituições de ensino superior privadas. No entanto, quase 

todas estas instituições têm como actividade dominante o ensino, sem que haja produção 

científica devido à inexistência de investigadores, mas também pela falta de condições 

favoráveis ao mesmo, como sendo boas bibliotecas, acesso à Internet, bem como de 

intercâmbio com centros de excelência internacionais. O facto da maior parte das instituições 

não possuírem um corpo de docente próprio não estimula os mesmos a dedicarem com maior 

rigor à investigação. 

 

4 - Avaliação Externa das Instituições de Ensino Superior Público 
 

No âmbito da criação da Universidade Pública de Cabo Verde, foi realizado uma 

avaliação externa às instituições públicas de ensino superior com vista a identificar as forças e 

fraquezas das mesmas, enquadrada numa perspectiva de melhoria da qualidade. Para o efeito 
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contou-se com uma equipa composta por personalidades portuguesas que contam com uma 

vasta experiência de ensino, investigação, avaliação e entre outras actividades. A Comissão de 

Avaliação foi constituída pelos seguintes: 

• António St. Aubyn, professor Emérito do Instituto Superior de Agronomia, 

Universidade Técnica de Lisboa (Coordenador); 

• António de Almeida Costa, professor Coordenador Aposentado do Instituto Politécnico 

de Lisboa; 

• Pedro Lourtie, Professor Associado do Instituto Superior Técnico, Universidade 

Técnica de Lisboa; 

• Sérgio Machado dos Santos, Professor Catedrático Aposentado da Universidade do 

Minho; 

• Daniel Luzia, Inspector Superior do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior (Secretário). 

O processo de avaliação contemplou as seguintes instituições: 

• O Instituto Nacional de Administração e Gestão (INAG); 

• O Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas (INDP); 

• O Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário (INIDA); 

• O Instituto Pedagógico (IP); 

• O Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresariais (ISCEE); 

• O Instituto Superior de Educação (ISE); 

• O Instituto Superior de Engenharia e Ciências do Mar (ISECMAR). 

As instituições foram analisadas de forma individual, tendo em conta as 

especificidades de cada uma, a sua missão institucional, os recursos disponíveis, os projectos 

de ensino/ investigação, a estrutura orgânica e modelo de gestão, promoção e garantia da 

qualidade. Assim, de seguida se apresenta uma síntese dos aspectos mais relevantes desta 

avaliação referente a cada instituição bem como as principais recomendações. 
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4.1 - Instituto Superior de Educação (ISE) 
 

O Instituto Superior de Educação tem orientado a sua oferta formativa para a 

realização de cursos de formação de professores do ensino secundário. A instituição dispõe de 

instalações adequadas na sua Sede na Praia, ao contrário do que acontece no pólo do Mindelo 

onde as instalações não são as mais adequadas, uma vez que resultam de uma antiga escola 

secundária. Quanto ao equipamento didáctico e pedagógico, o ISE tem atenuado as carências 

através da cooperação com instituições estrangeiras e internacionais, nomeadamente quanto à 

ajuda à organização das bibliotecas dos departamentos. No entanto, a biblioteca geral não se 

encontra devidamente organizada o que não permite avaliar as reais capacidades da mesma. 

No domínio das novas tecnologias de informação, se reconhece que o ISE dispõe de um 

número insuficiente de computadores. 

A instituição é composta por um corpo docente de 163 docentes, entre os quais 53 

mestres e 14 doutores, todavia, apenas 15% dos docentes integram o quadro. As áreas de 

especialização dos doutores e mestres revelam-se muito dispersas, o que impede a criação de 

grupos de investigação em áreas específicas. As actividades do ISE têm-se restringido ao 

ensino, negligenciando a investigação e prestação de serviços à comunidade. Todavia, o ISE 

goza de um algum prestígio devido ao impacto social que os diplomados do mesmo têm na 

sociedade cabo-verdiana. 

Após terminar a avaliação ao ISE, a Comissão de Avaliação fez algumas 

recomendações para um melhor funcionamento da ISE, como sendo (St. Aubyn, et al, 

2006:49):  

• Melhoria das condições ambientais de funcionamento, com especial atenção ao 

reforço, aplicação e acessibilidade a equipamentos relacionados com as tecnologias de 

informação e comunicação; 

• Criação de um corpo de investigadores; 

• O ISE deve assumir, de forma interiorizada, uma frutuosa ligação com a comunidade 

envolvente, numa lógica de “mútua valorização”; 
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• O ISE deve desenvolver diligências no sentido de aproximar o seu quadro docente às 

necessidades reais, sem prejuízo de manter um “volante” de recrutamento que 

corresponda à flutuações da oferta formativa; 

• O ISE deve ponderar a possibilidade de integração de personalidades da vida cultural e 

económica nos seus órgãos decisórios com vista a oferecer maior sentido de adequação 

das suas actividades aos interesses sociais;  

4.2 - Instituto Superior de Engenharia e Ciências do Mar (ISECMAR) 
 

O ISECMAR resultou da transformação do Centro de Formação Náutica em 1996, o 

qual desempenhava as funções de formação e certificação dos profissionais do mar, tendo o 

ISECMAR mantido essas mesmas funções aliadas aos cursos de áreas de engenharia, cursos 

da via de ensino, biologia marinha e matemática aplicada. 

A instituição possui uma estrutura interna definida, com os seus diferentes órgãos 

identificados. Muito embora tal estrutura seja capaz de permitir um funcionamento adequado 

da instituição, existe um elevado grau de complexidade do mesmo o que faz com que seja 

necessário um maior esforço do corpo docente na gestão. O aumento excessivo do número de 

alunos, verificados nos últimos anos, potenciado pela elevada carga horária dos cursos coloca 

uma forte pressão sobre a instituição. Em consequência, verificaram-se alguns problemas 

institucionais relacionados com a difícil relação existente entre docentes, estudantes e a 

instituição, demonstrando de forma clara a falta de coesão interna. Esta situação cria um 

ambiente desconfortante e impede que se criem soluções aos mesmos problemas, uma vez que 

as partes interessadas não se entendem (St. Aubyn et al, 2006: 52). 

As instalações do ISECMAR são insuficientes para o número de alunos que 

frequentam a instituição, agravados ainda pelo elevado número de horas de aulas. Por outro 

lado, os equipamentos de laboratório e o estado de manutenção das instalações demonstram-se 

deficientes. 
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O corpo de docente compõe-se por 32 docentes a tempo inteiro, 23 pertencem ao 

quadro e 47 estão a tempo parcial. De entre eles encontra-se 1 doutor e 8 mestres a tempo 

inteiro e 6 mestres a tempo parcial. O número de docentes de quadro previsto é de 51, todavia 

como já tinha sido referido só existem 23 docentes no quadro, o que quer dizer que preenchem 

menos de 50% dos lugares. Toda esta situação causa uma certa frustração nos docentes, que 

assim se vêem impedidos de progredir na carreira profissional. 

Apesar de todas estas dificuldades, o ISECMAR assinou vários protocolos de 

cooperação, os quais se espera que venham a ser proveitosos para a instituição. 

Das muitas recomendações dirigidas a ISECMAR, apresenta-se as seguintes: 

• O ISECMAR deverá promover a participação dos estudantes no que se refere ao 

funcionamento pedagógico dos cursos, quer através da Comissão Pedagógica prevista 

na organização interna, quer através do diálogo dos Chefes dos Departamentos com os 

estudantes dos cursos associados aos respectivos departamentos; 

• O ISECMAR deverá avaliar a qualidade da formação realizada com vista a 

reequacionar os cursos oferecidos, reanalisando os planos curriculares, sobretudo os 

mais antigos, revendo as cargas horárias e o número de disciplinas leccionadas em 

simultâneo, no sentido de valores alinhados com a prática internacional nos respectivos 

domínios, e avaliando as disponibilidades materiais, designadamente laboratoriais, e de 

corpo docente qualificado, envolvendo na sua concepção inicial e sempre que possível, 

os parceiros externos; 

• ISECMAR deverá cuidar o planeamento das actividades escolares, tendo em conta a 

contribuição de docentes cooperantes, de forma a assegurar um adequado 

escalonamento das matérias com que os alunos são confrontados. 

4.3 - Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresariais (ISCEE) 
 

O ISCEE destaca-se por uma imagem de marca assente num clima de abertura e 

expressão de pensamento. Tendo iniciado como uma instituição privada, o ISCEE 
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transformou-se numa instituição pública de gestão privada com a Lei n.º97/V/99. É 

constituído por dois pólos, um na Praia e a sede no Mindelo, nos quais são ministrados cursos 

nas áreas de contabilidade e gestão. 

A instituição dispõe de 63 docentes, sendo que apenas 9 deles possuem o grau de 

mestre, apesar de actualmente 20 docentes frequentarem o programa de Mestrado em Gestão 

Global ministrados pelo ISCTE/ISCEE. Todavia, um dos aspectos mais relevantes da classe 

docente, é o facto de todos os docentes se encontrarem em regime de prestação de serviços, 

sendo que nenhum deles se encontra a tempo inteiro uma vez que partilham a actividade de 

docência com outras actividades profissionais. Muito embora esta situação tenha como lado 

positivo a relação da docência com o mercado de trabalho, tem o inconveniente da instituição 

só funcionar mediante os horários disponíveis dos docentes, o que remete apenas para um 

regime pós-laboral. Considerando que a instituição orientou a sua abertura para os estudantes 

trabalhadores, deverá num futuro próximo ajustar-se a uma nova situação de aumento da 

procura por parte dos estudantes originários do ensino secundário (St. Aubyn et al, 2006: 37). 

Tendo em conta que o ISCEE não dispõe de um corpo docente privativo, logo não 

existe produção científica por falta de investigadores e da não disponibilidade dos docentes 

para se dedicarem em exclusivo à instituição. 

Perante as limitações da sua actuação, reconhecidas pela própria instituição, o ISCEE 

assume que a sua estratégia institucional de desenvolvimento se deve orientar pelos seguintes 

objectivos: 

• Um esforço de capacitação institucional. 

• A melhoria das suas condições de ambientais, em matéria de recursos físicos e 

materiais. 

• O reforço das parcerias estratégicas que mantém com o Instituto Politécnico de Lisboa 

e Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa. 

• O incremento da componente de investigação científica, numa lógica de alargamento 

da sua missão institucional. 
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• A interiorização de uma cultura de qualidade.  

Nesse âmbito, o ISCEE elaborou alguns programas de acção como sendo: 

• Elevação dos níveis habilitacionais do corpo docente, a partir da frequência de cursos 

de mestrado e programas de doutoramento; 

• Reforço da capacitação pedagógica dos docentes através de acções de formação 

desenvolvidas em parceria com o IPL; 

• Constituição de um núcleo de docentes em regime de exclusividade, como garantes de 

uma cultura que se vai consolidando; 

• Criação de unidades de investigação científica; 

• Reforço das bibliotecas existentes e garantia de acesso a bibliotecas digitais; 

• Alargamento das especializações do Bacharelato em Administração ao domínio da 

auditoria; 

• Ampliação e modernização das actuais instalações na Sede e no Pólo da Praia; 

• Prossecução do esforço de actualização dos Centros de Informática e dinamizar as 

condições da respectiva acessibilidade.  

Com isso, a Comissão de Avaliação formulou as seguintes recomendações ao ISCEE: 

• Ponderar a hipótese de, quando a composição do corpo docente permitir, passar a 

praticar dois regimes de funcionamento (diurno e nocturno); 

• Assumir que a valorização dos níveis habilitacionais dos docentes deve ter uma 

perspectiva institucional, o que vale por dizer que deve contemplar os domínios 

científicos dos cursos que ministra; 

• Incrementar as ligações com a comunidade socio-económica, designadamente ligada 

ao mundo empresarial, através de processos diversificados de extensão científica e 

técnica; 

• Promover acções de ligação continuada aos antigos diplomados, numa perspectiva de 

educação ao longo da vida; 
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• Abrir-se à expectativa de uma frutuosa cooperação com outras Escolas integrantes da 

Universidade Pública de Cabo Verde, numa lógica de organização de actividades 

formativas transversais.  

4.4 - Instituto Pedagógico (IP) 

O Instituto Pedagógico é a mais antiga instituição pública de ensino médio (estando em 

vias de vir a ser ensino superior) cabo-verdiana (1988), sendo por isso merecedora de algum 

prestígio no seio da sociedade e em especial perante os diplomados e alunos, os quais se 

mostram satisfeitos com a qualidade da formação e da adequação dos conteúdos e ambiente 

favorável à aprendizagem. Possui uma cultura institucional que reflecte num espírito interno 

de coesão, pertença e motivação, o que reforça a imagem positiva da instituição. O IP compõe-

se por 3 escolas localizadas na Praia, Assomada e Mindelo, que são escolas de formação de 

professores do ensino básico. Apresenta uma boa estrutura orgânica: órgãos de direcção e de 

gestão cientifico-pedagógica adequados com níveis de competência claramente identificados. 

As instalações na cidade da Praia são razoáveis, muito embora na cidade do Mindelo elas 

demonstrem ser insuficientes. 

Possui um corpo de docentes composto por 60 docentes dos quais 32 fazem parte do 

quadro, 14 são destacados e 14 em regime de acumulação/contrato. 

O IP tem beneficiado de alguns acordos de cooperação com as Escolas Superiores de 

Educação de Leiria, de Viana de Castelo, de Coimbra e João de Deus, e com a Universidade 

dos Açores, as quais têm ajudado na qualificação do pessoal docente e na troca de 

experiências pedagógicas e de estagiários. Apesar de todos esses aspectos positivos, o IP 

demonstra algumas fragilidades nomeadamente quanto às insuficiências a nível dos 

laboratórios, dos espaços desportivos, das cantinas ou de anfiteatros. O IP se assenta num 

regime muito frágil de autonomia institucional, o que tem um impacto negativo na gestão e 

administração financeira (St. Aubyn et al, 2006: 33). Assim, a Comissão de Avaliação 

elaborou as seguintes recomendações: 
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• O IP deverá ser dotado com o estatuto de estabelecimento de ensino superior, como 

forma de suprimir dificuldades emergentes; 

• O IP deverá manter, e na medida do possível consolidar a sua notável cultura 

institucional, que não deverá ser descaracterizada na evolução previsível para a 

instituição do ensino superior devidamente articulada com a Universidade Pública; 

• O IP deverá promover um programa de capacitação do pessoal não docente, bem como 

a informatização dos serviços, de forma a reforçar a estrutura administrativa do 

instituto; 

• No plano interno, o IP deverá ter presente o princípio da integralidade das autonomias, 

no sentido de continuar a desenvolver a autonomia específica de cada uma das Escolas 

sem perder, contudo, a necessária coesão institucional, expressa nomeadamente em 

políticas institucionais coerentes que balizem a actuação das Escolas; 

• O IP deverá desenvolver e instalar um sistema interno de avaliação e garantia de 

qualidade que promova um acompanhamento crítico sistemático das suas actividades, 

incluindo o acompanhamento dos graduados pelo Instituto; 

• O IP deverá ser dotado de um regime de autonomia administrativa e financeira que seja 

simultaneamente responsabilizante e estimulante. 

Essas e outras recomendações foram feitas pela Comissão de Avaliação com o 

objectivo de melhor a performance do IP numa perspectiva do seu enquadramento na futura 

universidade pública de Cabo Verde. 

 

4.5 - Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário (INIDA) 
 

O INIDA foi criado em 1992, sendo herdeiro do então Centro de Estudos Agrários 

(CEA) e do Instituto Nacional de Investigação Agrária (INIA). O INIDA é uma estrutura de 

investigação agronómica, que tem vindo a desenvolver projectos com alguma relevância em 

cooperação com países e organizações internacionais. Nos últimos anos o INIDA tem 

enfrentado alguns problemas resultantes da redução do financiamento e apoio técnico 
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estrangeiro, os quais foram agravados com a redução em 50% das contribuições do Orçamento 

Geral do Estado. O INIDA tem como objectivos centrais a investigação, experimentação e 

desenvolvimento no campo das ciências e tecnologias agrárias e dos recursos naturais; 

divulgação dos conhecimentos científicos e técnicos no âmbito dos sectores agrícola, silvícola, 

da pecuária e ambiental e a formação profissional superior. Com uma boa estrutura interna, o 

INIDA, tem assente na figura do seu Presidente a tutela de três Direcções, com sendo 

Administração e Finanças, Planeamento e Informação e Serviços de Investigação e o Centro 

de Formação Agrária (CFA, que é um serviço autónomo). Todavia, não tem sido desenvolvido 

no INIDA o sentido participado de tomada de decisões, uma vez que as reuniões técnicas são 

quase inexistentes, há poucas reuniões do Conselho Científico, há a ausência de equipas 

pluridisciplinares e de planos anuais de actividade (St. Aubyn et al, 2006:20). Por outro lado, 

tanto o pessoal interno como os clientes dos sectores públicos e privados consideram que a 

gestão do INIDA é pouco eficiente. 

O INIDA dispõe de instalações adequadas às suas actividades, incluídos num ambiente 

favorável à investigação, ensino e experimentação. O CFA possui 6 salas de aula, 2 salas de 

conferências, 1 auditório, 1 biblioteca, 1 refeitório com a capacidade para 200 refeições/dia. 

Muito embora subsistam os problemas de ligação à Internet, o CFA possui uma sala bem 

equipada com computadores modernos onde são ministrados formação básica de Informática, 

Estatística e de Sistemas de Informação Geográfica. 

O INIDA compõe-se por 28 elementos pertencentes ao Quadro Investigador e 78 

elementos do Quadro Técnico Administrativo, sendo que estes últimos se encontram no 

regime de contratados. A instituição possui uma cultura institucional que está impregnada nas 

diferentes actividades desenvolvidas, tais como a formação de quadros nos diversos níveis, 

prestação de serviços à comunidade através dos seus três departamentos. 

Com um pessoal docente 100% nacional, CFA organiza cursos médios e profissionais 

em áreas de grande relevância para o País. A partir de 1993, o CFA desenvolveu formação de 

nível superior em colaboração com formadores externos (ISA), nos cursos de Bacharelato de 

Engenharias em Ciências Agro-Florestais e de Bacharelato em Agro-Economia em 1997. Em 
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2004, iniciaram as Licenciaturas em Engenharia do Ambiente e Engenharia Rural. No entanto, 

o desenvolvimento e continuação destas actividades encontram-se ameaçados pela 

inexistência de um plano de carreira regulamentado para os quadros de investigação e de 

ensino, o que provoca uma desmotivação profissional, pondo assim em risco os objectivos 

fundamentais de investigação, experimentação e divulgação de conhecimentos. 

A integração do INIDA na Universidade Pública de Cabo Verde é uma oportunidade 

para a dinamização desta instituição que já teve mais mérito na sociedade cabo-verdiana. 

Assim a Comissão de Avaliação elaborou as suas recomendações, pelo que se passa a 

transcrever algumas delas: 

• Integração na Universidade das funções de formação profissional e superior; 

• Realização pela Universidade da investigação nas áreas das ciências do ambiente, da 

investigação aplicada e adaptativa para a agricultura e pecuária e da arquitectura 

paisagista; 

• Ligações estruturais fortes do INIDA com as diversas instituições da Universidade; 

•  Formação nas áreas básicas (matemática, biologia, química, física, economia e 

informática) em comum com outros cursos;  

• Formação nas áreas das especialidades em São Jorge, em estreita ligação com as 

actividades desenvolvidas no INIDA; 

• Politica de formação de quadros, mestrados e doutoramentos que possam garantir um 

funcionamento dos cursos sem recurso a quadros externos. 

• Melhor coordenação entre o Presidente do INIDA e os directores do CFA, com 

atribuições de responsabilidades mais partilhadas; 

• Ligação à Internet, com qualidade suficiente para consulta de revistas especializadas e 

das bases de dados da área. 
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4.6 - Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas (INDP) 
 

O INDP tem uma organização interna que traduz as funções que lhe estão designadas. 

Tais funções vão desde a investigação haliêutica aos apoios às comunidades piscatórias. A 

sede do INDP dispõe de instalações com boas qualidades e adaptas aos fins propostos. Muito 

embora, os equipamentos de aquacultura precisem de manutenção bem como as viaturas 

automóveis, e de existir algumas limitações no que se refere à qualidade dos meios 

informáticos e acesso a bibliografia científica e técnica, estas condições podem ser 

consideradas boas. Para além disso, o INDP tem uma boa imagem exterior, a qual tem sido 

proporcionado pela forte relação com a sociedade, e pelos numerosos projectos desenvolvidos 

em parcerias com entidades nacionais e estrangeiras. A localização geográfica do país 

proporciona as condições necessárias para as actividades de investigação e desenvolvimento, 

as quais tem vindo a ser estendidas ao meio ambiente (St. Aubyn et al, 2006: 17). 

De um total de 90 efectivos, o INDP possui 34 elementos do pessoal técnico com 

formação superior. Dos técnicos 9 têm o grau de mestre e destes 2 estão em dedicação 

exclusivas. Nesse âmbito, o INDP apresenta alguns pontos fracos no que se refere a falta de 

oportunidades de formação dos seus técnicos. 

Tendo em conta que a avaliação realizada ao INDP se enquadra no âmbito da sua 

possível integração na Universidade de Cabo Verde, a Comissão de Avaliação fez as seguintes 

recomendações para o seu desenvolvimento: 

• O INDP deverá elaborar um plano de formação adequado às suas missões e às 

competências individuais;  

• O INDP deverá efectuar um esforço de renovação regular do equipamento informático; 

• O INDP deverá fazer um balanço da adequação do seu acervo bibliográfico e um 

esforço da sua adequação às diferentes áreas de intervenção; 

• O INDP deverá rever os seus métodos de trabalho, designadamente no que se refere à 

articulação entre as suas unidades e circulação de informação interna, bem como 

melhorar a comunicação para o exterior; 
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• O INDP deverá em colaboração com a Universidade estudar as alternativas de ligação 

à mesma que permitam benefício mútuo no desempenho das respectivas missões. 

 

4.7 - Instituto Nacional de Administração e Gestão (INAG) 

Instituto Nacional de Administração e Gestão (INAG) foi criado em 1998 para suceder 

ao Centro de Formação e Aperfeiçoamento Administrativo (CENFA). Desde a sua criação, o 

INAG tem sofrido alguns constrangimentos motivados pelo atraso de cerca de quatro anos na 

constituição da Comissão Instaladora e pela ausência de financiamento para a respectiva 

instalação. O INAG dispõe de um edifício pré-fabricado com 15 salas destinadas à formação, e 

instalações destinadas a secretaria, cozinha e sanitários. Porém, o edifício apresenta fracas 

condições de conservação, nomeadamente quanto a infiltração de humidade (St. Aubyn et al, 

2006:9). 

Os equipamentos disponíveis são razoavelmente adequados às instalações disponíveis, 

e o INAG foi recentemente dotado de um parque informático, muito embora só se encontre 

instalada uma parte devido às condições deficientes do edifício. O financiamento do Instituto é 

assegurada em 40 % pelo Governo, e os restantes 60% provêm de receitas próprias, 

conseguidas através do aluguer de salas e equipamentos, coordenação de acções de formação e 

cedência de salas para reuniões de organismos estatais e privados. Os programas de formação 

são contratualizados com o Governo, sendo financiados através do orçamento de 

investimentos públicos ou pela cooperação internacional. 

O quadro do pessoal do INAG é muito restrito, limitando-se aos dois elementos da 

Direcção (o Presidente e o Director Administrativo), três funcionários administrativos e quatro 

unidades de pessoal auxiliar, a que acrescem quatro elementos para os serviços de limpeza em 

regime de prestação de serviços. 
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O INAG não dispõe de pessoal próprio para a programação e execução das acções de 

formação, o que deixa o Instituto sem consistência científica, pondo assim em causa a sua 

memória histórica e o potencial de toda uma importante experiência acumulada. 

O INAG tem desenvolvido importantes acordos de cooperação com organismos 

nacionais e estrangeiros, os quais se salientam as autarquias e organismos privados em Cabo 

Verde, no estrangeiro,com o INA e CEFA (Portugal), INAP em (Angola), USAID (EUA), 

FUNDAP (Brasil), e entre outros. 

Com a missão de contribuir através do ensino, investigação e da assessoria técnica, 

para o aperfeiçoamento e modernização da administração pública e do sector empresarial, 

promovendo para o efeito acções de formação especialmente vocacionadas para a 

administração directa e indirecta e autónoma do Estado a oferta de formação tem estado 

recentemente limitada, restringindo-se apenas as acções de curta duração com um número 

limitado de formandos. Todavia, o INAG tem previstos dois projectos a curto prazo, como 

sendo a criação de uma rede de formação, informação e pesquisa na administração pública e o 

lançamento de um observatório da função pública, ambos com o financiamento externos, que 

permitirão ao INAG dotar-se de um quadro mínimo de pessoal. Por outro lado, está ser obtido 

financiamento para a nova sede do INAG no âmbito da cooperação com a Espanha. 

Tendo em conta as estratégias que o INAG se propõe desenvolver nos próximos 

tempos com vista à sua redinamização, a Comissão de Avaliação recomenda que o INAG 

ponha em prática o mais rápido possível as estratégias preconizadas com vista a pôr termo à 

inércia em que o Instituto se encontrou no período pós-CENFA, sem no entanto descurar a 

vocação consolidada do INAG na formação técnico-profissional na administração pública. 

Recomenda-se ainda que o INAG procure criar sinergias e estabelecer cooperação com áreas 

afins em outras instituições de ensino superior de Cabo Verde. 
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5 - A Criação da Universidade Pública de Cabo Verde 
 

“Hoje mais do que nunca na história humana, a riqueza – ou a pobreza – das nações depende da 

qualidade do ensino superior. Aqueles que têm um mais lato repertório de perícias e uma maior 

capacidade de aprendizagem podem olhar em frente para vidas de significado económico sem 

precedentes. Mas nas décadas que hão-de vir os pobremente educados, encontrar-se-ão de frente 

com vidas com perspectivas flagrantes de franco desespero”. (Malcolm Gills, cit.Banco Mundial, 

2000:21). 

As funções da Comissão de Instalação da Universidade Pública de Cabo Verde 

terminaram em 2006 com a concretização, segundo o então presidente da Comissão, em mais 

de 80% das actividades propostas. Destas actividades constam a concepção do modelo 

organizacional da universidade; avaliação das instituições de ensino superior que integram a 

base orgânica da futura Universidade; produção de normas relativas à organização e 

funcionamento da Universidade; mobilização de parcerias nacionais e internacionais; 

elaboração de um programa de capacitação das IES; apoio ao Governo na construção de um 

amplo e sólido entendimento político em torno do desenvolvimento do ensino superior, como 

factor essencial de progresso cultural, cientifico, técnico, social e económico de Cabo Verde 

(Expresso, 2006). A instalação da Universidade Pública de Cabo Verde foi concretizada em 

2006 e a criação e iniciação dos cursos de formação estão previstos, de acordo com a Ministra 

da Educação e Ensino Superior, Dr.ª Filomena Martins para o ano lectivo 2007/2008. Todavia, 

há muitos factores que norteiam a sua criação e muitos outros aspectos que devem ser tidos em 

conta para uma Universidade que se pretende de qualidade. 

Com a continuada diminuição das bolsas de estudos no estrangeiro, a Universidade 

Pública, por ser então mais acessível que as instituições estrangeiras e menos onerosa que as 

privadas existentes no país, aumentará as oportunidades de acesso a grupos mais vulneráveis, 

podendo vir a ser um instrumento na luta contra a pobreza e exclusão social. Por outro lado, 

no início dos anos 2000, houve uma maior consciencialização de que as IES públicas se 

encontravam impossibilitadas de responder à procura e às expectativas da sociedade em 

matéria de ensino superior, justificada pela falta de condições necessárias, como por exemplo 
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de professores capacitados. O mesmo se pode dizer em relação aos mecanismos internos de 

financiamento da formação no estrangeiro, nomeadamente as bolsas/empréstimos, os quais 

deixaram de ser eficazes devido a forte pressão sobre o tesouro público e ao endividamento 

dos beneficiários (DEIUCV, 2005: 29). 

Tabela 4 – Evolução das Matrículas no Ensino Superior em Cabo Verde 1996/97 – 2004/05  

Instituições 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05

ISE 270 313 451 497 357 585 719 989 1249 

ISECMAR 24 29 36 57 98 290 330 425 560 

ISCEE 27 21 25 32 184 218 177 269 299 

INIDA     22 22 0 0 48 

Jean Piaget     56 695 741 913 1248 

IESIG       248 440 464 

Total 321 363 512 586 717 1810 2215 3036 3868 

Fonte: DEIUCV, 2005. 

O aumento nas inscrições no ensino superior nacional, tem servido para se começar a 

libertar da dependência estrangeira (80% de estudantes no estrangeiro) e das bolsas de estudo, 

as quais têm diminuído. Todavia a criação da Universidade não deve ser encarada apenas 

como a solução para a procura crescente, mas antes tem de ser um centro de promoção do 

desenvolvimento sustentável do país, apoiado em referenciais de qualidade (Tolentino, 

2003:20). A qualidade deverá estar presente em todas as actividades da Universidade, 

designadamente de investigação e desenvolvimento, prestação de serviços à sociedade e a 

formação. Uma adequada organização curricular e dos recursos físicos e financeiros, a 

qualidade do corpo docente é imprescindível para o sucesso da formação (St. Aubyn 2006: 

72). A qualidade do corpo docente é importante não só para a formação mas também para 

investigação, desenvolvimento e inovação. Actualmente nas IES os docentes utilizam 

preferencialmente os materiais textuais nas suas actividades profissionais, pelo que os 

estudantes que na maior parte das vezes não têm capacidade de comprar os livros, limitam-se a 
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transcrever as anotações. No contexto actual, estas abordagens passivas ao ensino tem pouco 

valor num mundo onde a criatividade e a flexibilidade são destacadas. O uso das tecnologias 

de informação e comunicação (TIC) é fundamental para provocar mudanças nas práticas 

metodológicas dos docentes, pelo que é necessário ter boas salas equipadas com computadores 

modernos e que as condições de ligação à Internet sejam melhoradas, e ter docentes com um 

novo perfil de competências que saibam utilizar as TIC e assim tirar o melhor proveito das 

mesmas. Torna-se imprescindível que se aposte fortemente na formação avançada do corpo 

docente e na criação de condições de investigação de desenvolvimento (Carioca, 2000: 267). 

Para um projecto universitário com a qualidade que se pretende para a Universidade de Cabo 

Verde, exige-se um corpo docente altamente qualificado e cientificamente capaz, pelo que 

para atender a tal exigência é necessário que existam condições remuneratórias competitivas 

para assim atrair os melhores e evitar a fuga de cérebros, que com a globalização é cada vez 

mais frequente. Um outro aspecto muito importante no desenvolvimento da Universidade é o 

papel a desempenhar pela cooperação internacional. Esta cooperação deve ser orientada para a 

criação da massa crítica, com vista a uma melhor formação dos recursos humanos. Por outro 

lado, a cooperação internacional poderá servir de inserção da Universidade nas redes nacionais 

e mundiais de ensino superior, acesso às TIC, assim como para a promoção do ensino à 

distância, entre outros (Tolentino, 2003: 20). 

Tendo em conta as condições geográficas do país devido a sua insularidade e associada 

à fraca capacidade de financiamento, a criação da Universidade de Cabo Verde exige uma 

maior contenção no número de formações a serem oferecidas. As formações deverão ser 

concebidas para fornecer uma base suficientemente alargada e flexível que permita uma 

adaptação a contextos e realidades de aplicação diversos. Partindo de uma base sólida, é 

sempre possível através da aprendizagem ao longo da vida desenvolver as competências 

necessárias. O que pressupõe desenvolver nos diplomados, através de métodos pedagógicos 

adequados, competências de aprendizagem autónoma e de gestão dessas aprendizagens (St. 

Aubyn, et al, 2006:68). 
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5.1 - A Regulação do Ensino Superior para Obter um Ensino de Qualidade 
 

Uma vez que se pretende que a Universidade de Cabo Verde seja uma instituição que 

contribua de forma inequívoca para o desenvolvimento do país, torna-se necessário que exista 

uma regulação que sirva de base para o desenvolvimento da mesma, tendo sempre em atenção 

a qualidade, para que as aspirações dos docentes e discentes e da sociedade em geral não 

sejam defraudadas.  

A Constituição de Cabo Verde incumbe ao Estado a promoção do ensino superior, 

tendo em conta as necessidades em quadros qualificados e a elevação do nível educativo, 

cultural e científico, bem como o fomento da investigação científica, fundamental e aplicada, 

preferencialmente nos domínios que interessam ao desenvolvimento humano sustentável do 

país (Decreto Lei n.º 53/2006). A regulação do sistema de ensino superior tem sido até então 

problemática devido à ausência de algumas definições, metodologias, requisitos e critérios que 

lhe permitam desenvolver de forma clara e abrangente um sistema de qualidade. O 

enquadramento legal existente tem sido na sua maioria para resolver casos concretos, sem 

subordinar a uma estratégia de desenvolvimento de longo prazo. Este défice de 

enquadramento jurídico e institucional da nova realidade do ensino superior em Cabo Verde 

tem de ser ultrapassado o mais rapidamente possível, uma vez que a opção política do país 

pela qualidade assim o exige. Assim, os participantes do Fórum realizado durante os dias 12-

14 de Dezembro de 2005 na cidade da Praia, propuseram de entre outros, que: 

• “Através de mecanismos jurídicos e institucionais apropriados, o Estado de Cabo 

Verde promova um ensino superior que se enquadre no projecto colectivo do 

desenvolvimento do país e realize as legítimas expectativas dos estudantes, 

empresários, poderes locais, organismos não governamentais e da sociedade em geral, 

quanto à qualidade. 

• Levando em conta o ponto anterior, recomendam que o credenciamento de instituições 

e cursos do ensino superior feito pelo Ministério da Educação ou por uma Agência 

Independente de Regulação seja submetido a um conjunto de critérios e parâmetros 
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básicos e conhecidos, estabelecidos em lei, de modo a assegurar a qualidade da 

actuação dos mesmos. Ressalve-se que os referidos critérios e parâmetros são 

aplicáveis a todas as instituições de ensino superior e cursos, independentemente da 

sua natureza jurídica e estatutária, sejam eles públicos, privados, cooperativos e 

confessionais. 

• A avaliação foi considerada no âmbito deste fórum como instrumento fundamental da 

concretização da opção política pela qualidade. Assim, o Estado, por intermédio dos seus 

órgãos competentes e em parceria com as universidades e outras instituições de ensino 

superior, deverá mobilizar recursos humanos e financeiros de modo a institucionalizá-la, tanto 

na sua vertente interna como externa, como procedimento normal de governação deste 

subsistema de ensino. 

 
• Por ser assim, a avaliação deve gerar consequências efectivas, proporcionando às instituições 

oportunidades de reforçar aspectos positivos, corrigir fragilidades e estabelecer ou restabelecer 

metas. Em extremo, e só em extremo, realça-se, a avaliação deve poder conduzir ao 

descredenciamento de uma instituição, caso esta se afaste dos padrões de qualidade aprovados 

e exigidos. 

• Neste sentido, o Governo deve estatuir, sempre em diálogo com a sociedade e a comunidade 

técnica, padrões e critérios da aferição da qualidade, tendo, no entanto, em conta os fins a 

atingir e as reais condições da sociedade cabo-verdiana. Tais padrões poderão trazer a 

vantagem de reduzir a subjectividade nos processos da avaliação, bem como nos de 

credenciamento e descredenciamento de instituições e cursos” (Ministério da Educação e 

Valorização dos Recursos Humanos-MEVRH, 2005). 

 

A regulação do sistema de ensino superior tem de servir de base ao funcionamento do 

mesmo, pelo que devem ser regulados as instituições, os cursos, os acessos, as vagas e as 

carreiras docentes e do pessoal não académico. 
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5.2 - A Influência do Processo de Bolonha no Sistema de Ensino Superior Cabo-verdiano 
 

O Processo de Bolonha que tem vindo a ser implementado nos países europeus, terá 

uma influência directa no sistema de ensino superior cabo-verdiano. Várias das instituições de 

ensino superior cabo-verdianas desenvolveram programas de cooperação com as instituições 

estrangeiras, em particular com as portuguesas, com o objectivo de dar continuidade aos seus 

programas de formação nessas instituições estrangeiras. Nesse âmbito, as mudanças em vigor 

nos sistemas europeus devido ao processo de Bolonha farão com que as instituições cabo-

verdianas tenham que se adaptar a essas alterações, em especial quanto a estrutura de graus 

(DEIUCV, 2005:51). A própria Universidade Pública de Cabo Verde (Uni-CV) deverá ter em 

atenção essas mesmas mudanças, uma vez que o Governo propõe que se tenha o processo de 

Bolonha como referência, tendo em conta que pode vir a ser um elemento de 

internacionalização do sistema de ensino superior de Cabo Verde. A aposta na 

internacionalização da referida universidade traduz-se na orientação para a sua inserção em 

espaços regionais e mundiais de ensino e ciência, pelo que se torna importante aceder aos 

padrões internacionalmente vigentes nos domínios da pesquisa e do ensino. Por outro lado, faz 

parte desta internacionalização a estratégia que visa atrair estudantes e docentes de várias 

proveniências nacionais e linguísticas. 

A missão da Uni-CV vai de encontro aos objectivos do processo de Bolonha, ao 

pretender proporcionar aos cidadãos oportunidades de formação ao longo da vida numa 

perspectiva de reciclagem, reconversão e actualização das competências profissionais, para um 

melhor adequação ao mercado de trabalho competitivo e globalizado (St. Aubyn, et al, 2006: 

68). Com efeito, fará todo o sentido que o sistema de graus a ser desenvolvido no âmbito da 

UCV seja semelhante ao adoptado nos sistemas europeus, para que assim seja facilitado o 

reconhecimento internacional das qualificações desenvolvidas em Cabo Verde, tendo em 

conta a importância da cooperação internacional e a opção de atrair estudantes de outros 

países. 
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6 – Considerações Finais   
 

O ensino superior surgiu em Cabo Verde nos finais dos anos 80 com o objectivo de 

responder a carências pontuais de um país que estava a traçar a sua estratégia de 

desenvolvimento no período pós-colonialismo. Dessa estratégia de desenvolvimento resultou 

um grande aumento das taxas de escolarização do ensino secundário pelo que o número de 

professores existentes até então deixou de ser suficiente. Nessa mesma lógica de necessidades 

foram surgindo outros cursos de formação sem uma definição de estratégia de longo prazo, 

visando apenas responder a determinadas necessidades. A falta de planeamento e 

regulamentação resultou na criação de cursos e projectos de formação sem qualquer 

coordenação. Todavia, foi com essas tentativas de colmatar as carências mais urgentes do país 

que surgiram as primeiras instituições de ensino superior em Cabo Verde. 

Sendo Cabo Verde um país pequeno e com carências materiais e humanas, o sistema 

de ensino superior existente até então, não tem conseguido abranger no total a grande procura 

pelo que cerca de 80% dos estudantes encontram-se em instituições de países estrangeiros. 

Com a diminuição das bolsas de estudo no estrangeiro, que vem acontecendo desde os finais 

dos anos 90, aliada ao facto das soluções encontradas para resolver este problema mostrarem-

se pouco eficazes a curto prazo e ainda associada à necessidade de afirmação e de prestígio do 

país, motivaram a criação da primeira Universidade Pública de Cabo Verde. 

 

A avaliação das instituições de ensino superior públicas foi um dos requisitos 

necessários para se identificar os pontos fracos e os fortes das instituições, com vista a 

rectificar os aspectos negativos, numa perspectiva do enquadramento destas instituições na 

Universidade Pública de Cabo Verde. Desta avaliação pode-se concluir que a maior parte das 

instituições de ensino superior se limitam às actividades de ensino, sem desenvolverem 

actividades de investigação nem a prestação de serviços à comunidade. Apesar de se ter a 

consciência que a grande pressão na procura de ensino superior deixa pouco tempo disponível 

aos docentes para se dedicarem à investigação, não é de se descurar que um sistema de ensino 

superior de qualidade, como o que se pretende, se não pode limitar apenas ao ensino. É preciso 

ter em atenção que hoje em dia, mais do que nunca, os sistemas que se destacam na 
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investigação, inovação e tecnologia, são os que acabam por atrair os melhores estudantes e 

docentes. 

Muito embora, algumas instituições desenvolvam parcerias de formação e investigação 

com instituições estrangeiras, tais têm sido insuficientes, uma vez que são utilizadas apenas 

para o apoio ao ensino e formação pós-graduada de docentes, sem com isso contribuir para a 

formação de núcleos de investigação, desenvolvimento e inovação, no seio das instituições. 

Nesse âmbito, a Universidade Pública poderá desempenhar um papel essencial para reverter 

esta situação, criando condições para a formação avançada dos docentes no âmbito de 

projectos de investigação desenvolvimento e inovação institucionais, bem como na formação 

da massa crítica, elemento tão importante para uma Universidade de qualidade. 

 

A qualidade deve ser o referencial de todas as actividades da Universidade. O grau de 

desenvolvimento científico e tecnológico e a grande concorrência que se vive actualmente 

obriga a que instituições que iniciam as suas actividades apenas no século XXI disponham de 

um potencial de inovação e qualidade acima da média. Mas apesar do país ainda apresentar 

grandes carências materiais e humanas, deve-se encarar como uma grande oportunidade o 

facto de se poder ter acesso a um sem número de informações e experiências de outros países 

com características semelhantes e até mesmo diferentes, para que assim se possam aproveitar 

os melhores exemplos e adaptá-los à realidade cabo-verdiana. Por outro lado, as inovações 

tecnológicas e a Internet em especial, permitem que se tenha acesso a um vasto leque de 

estudos científicos, nomeadamente revistas especializadas, base de dados, os quais devem ser 

aproveitados ao máximo tanto pelos docentes como pelos estudantes como forma de 

enriquecimento pessoal e das suas respectivas actividades. Porém, é imprescindível que se 

invista na criação de bibliotecas e salas de computadores bem equipadas, e que se promova 

uma cultura digital para que assim se tire o melhor proveito das tecnologias de informação e 

comunicação. 

 

A abertura da Universidade Pública de Cabo Verde coincide com o desenrolar da 

maior mudança nos sistemas de ensino superior europeus do último século, – o processo de 

Bolonha – pelo que se deverá aproveitar essa tendência europeia para criar um sistema de 
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graus que se aproxime do adoptado na Europa. Tal facilitará não só reconhecimento das 

qualificações que vierem a ser ministradas pela Universidade, como também facilitará na 

internacionalização da mesma universidade. 

 

Para um país com pouco mais de trinta anos de independência, a autora pensa que o 

nível de educação que os cabo-verdianos alcançaram durante este período deve ser um motivo 

de grande orgulho dos mesmos. Contudo, tem-se que ter em conta que ainda há muito por 

fazer e com a Universidade Pública haverá mais estímulo pois que irão sendo criadas mais e 

melhores condições de investigação. Apesar das já referidas carências que o país enfrenta, e 

que assim justifica o atraso no sistema de ensino superior, e não só, tem-se que arranjar 

estratégias para ultrapassá-las. Existe um vasto leque de condições que podem ser 

aproveitadas numa lógica de oportunidade para este começo da Universidade Pública. De 

entre estas condições destacam-se o desenvolvimento das tecnologias de informação e 

comunicação, as parcerias de cooperação com instituições de ensino superior estrangeiras, a 

procura sem precedentes no ingresso no ensino superior, bem como a necessidade de aumentar 

o nível das graduações, o processo de Bolonha e a existência de docentes cabo-verdianos 

altamente qualificados a leccionar em países estrangeiros. Tudo isso tem de ser encarado numa 

perspectiva de oportunidade pelo que deverá ser aproveitado da melhor maneira com o 

objectivo de diminuir o fosso provocado por este atraso. Mesmo começando com modestos 

recursos, com muito trabalho e boas estratégias de gestão se poderá conseguir a médio prazo 

desenvolver a Universidade com base na qualidade e excelência e que num futuro próximo 

possam ser avaliados os resultados de forma positiva. 
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ANÁLISE CRÍTICA E CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A nível mundial, a qualidade dos sistemas de ensino superior tem vindo a ser nos 

últimos anos o elemento de referência determinante para as instituições de ensino superior se 

manterem no mundo altamente competitivo e globalizado. Esta pressão crescente pela 

qualidade começou a aparecer com a transformação das universidades clássicas em sistemas 

de ensino superior massificados. A grande procura pelo ensino superior verificado em alguns 

países como por exemplo Portugal, não pôde ser abrangida na totalidade pelas instituições 

públicas, pelo que as instituições privadas tiveram assim uma óptima oportunidade de 

crescimento. Toda esta procura pelo ensino superior desenrolou numa série de outras 

consequências para os sistemas de ensino superior. 

 

Em Portugal, o crescimento das instituições privadas foi muito pronunciado tendo 

chegado a aumentar a oferta em mais de 250%. Contudo, este crescimento de instituições 

privadas e da diversificação do sistema de ensino em geral, não foi bem planeado e nem 

acompanhado da garantia da qualidade. Isso traduziu-se numa desorganização do sistema que 

resultou em graves problemas de qualidade. A maior parte das instituições privadas apenas 

prestam um ensino liceal de transmissão de conhecimentos, sem investigação científica, com 

investimentos de baixo custo, uma vez que privilegiavam áreas de formação ligadas às 

humanidades e letras, os quais não exigem grandes investimentos para o seu funcionamento.  

A capacidade do Estado em financiar o sistema público não acompanhou o 

crescimento do mesmo, perdendo o Estado a capacidade de ter um controlo directo sobre as 

IES públicas. Com a atribuição da autonomia às IES públicas o Estado passa a ter apenas um 

papel de supervisão, permitindo às mesmas terem maior liberdade de acção para encontrar 

mais rapidamente as soluções para os seus problemas, como por exemplo os relacionados com 

o financiamento. Uma das formas de financiamento alternativa mais usual e que mais 

polémicas tem causado é o aumento das propinas. No sector público este aumento foi mais de 

100%. Quanto ao sector privado, desde o início das suas actividades que as propinas são a sua 

121 



Análise Crítica e Considerações Finais 

única fonte de financiamento, pelo que o valor pago pelos estudantes tem sido mais elevado do 

que no sector público. 

 

O aumento do número de IES que ocorreu em Portugal e noutros países Europeus fez 

com que os referidos Estados não mais tivessem a capacidade de controlo directo sobre elas, 

tornando necessário criar mecanismos de controlo. Houve um aumento de pressão sob as 

mesmas com vista a serem mais eficientes e de prestarem contas pelo uso dos recursos 

públicos. Tal pressão levou as IES a adoptarem regras de gestão empresariais na administração 

das mesmas, surgindo assim o denominado managerialismo. 

 O managerialismo surgiu num contexto de forte pressão para uma melhor eficiência 

das IES, uma vez que passaram a estar inseridas num mercado cada vez mais globalizado, em 

que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) estão altamente desenvolvidas, 

possibilitando a oferta de novas formas de prestação do ensino superior.   

O actual nível de desenvolvimento das TIC tem permitido uma rápida difusão do 

processo de globalização económica, pelo que é atribuída às IES a responsabilidade de 

conceberem e desenvolverem produtos inovadores para que a economia das nações possa ser 

competitiva. Com a “economia do conhecimento” as nações que possuem as tecnologias de 

ponta são as que têm melhor poder competitivo e logo são as mais poderosas. Os sistemas de 

ensino superior passam então a ser o centro de desenvolvimento de projectos e produtos 

inovadores que visam conseguir/manter a competitividade dos países. O ensino superior deixa 

de ter apenas as suas funções tradicionais de ensino e investigação para passar a ser também 

uma fonte de criatividade para as empresas em concorrência no mercado global. Por outro 

lado, há cada vez mais uma valorização do capital humano como meio de desenvolvimento 

económico e social, pelo qual se “obriga” a que os indivíduos tenham mais e melhores 

qualificações para que possam competir no mercado de trabalho que é cada vez mais exigente, 

criando uma necessidade constante de aprendizagem. Uma vez que nem todos conseguem 

frequentar os sistemas habituais de ensino superior, os novos prestadores, que se manifestam 

através de empresas multinacionais de ensino à distância e que utilizam as TIC, disponibilizam 

uma variedade de formações. Estas novas formas de ensino tem vindo a transformar o ensino 
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superior num negócio altamente lucrativo sem que com isso o nível de qualidade das 

formações seja sempre aceitável.  

O processo de Bolonha que está a ser implementado na Europa é a solução preconizada 

para que o continente continue a ser competitiva e mais eficiente, sendo a garantia da 

qualidade dos aspectos mais importantes de todo este processo de mudança. O processo de 

Bolonha representa um grande desafio para os sistemas europeus perante os objectivos 

propostos de mobilidade, competitividade e de adaptação ao mercado de trabalho. Muito 

embora alguns países já estejam próximos de alcançar os objectivos propostos, outros há que 

ainda continuam à espera de ver os resultados dos que já o aplicaram. Uma vez que o prazo 

para a concretização de Bolonha é 2010, é possível que nem todos consigam estar em plena 

função até esta data. No entanto, espera-se que todo este processo de mobilização e de 

reflexão que tem acontecido na Europa sirva para melhorar a qualidade do sistema e que os 

resultados sejam os desejados. 

Numa realidade diferente da europeia encontra-se Cabo Verde com a abertura da 

primeira Universidade Pública do país. Este acontecimento coincide com o desenrolar da 

maior mudança nos sistemas de ensino superior europeus do último século, – o processo de 

Bolonha – pelo que se deverá aproveitar essa tendência europeia para criar um sistema de 

graus que se aproxime do adoptado na Europa. Tal facilitará não só o reconhecimento das 

qualificações que vierem a ser ministradas pela Universidade, como também facilitará na 

internacionalização da mesma universidade. 

Para um país com pouco mais de trinta anos de independência, a autora pensa que o 

nível de educação que os cabo-verdianos alcançaram durante este período deve ser um motivo 

de grande orgulho dos mesmos. Com a instalação da Universidade Pública uma nova fase será 

iniciada no sistema de ensino superior cabo-verdiano em que a exigência pela qualidade e 

garantia da qualidade deverá ser primordial. Apesar das grandes carências materiais e 

humanas que o país enfrenta, e que assim justifica o atraso no sistema de ensino superior, e 

não só, tem-se que arranjar estratégias para ultrapassá-las. Existe um vasto leque de condições 

que podem ser aproveitados numa lógica de oportunidade para este começo da Universidade 

Pública. De entre elas estão, designadamente o grande desenvolvimento das tecnologias de 
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informação e comunicação, as parcerias de cooperação com instituições de ensino superior 

estrangeiras, a procura sem precedentes no ingresso no ensino superior, o processo de Bolonha 

e a existência de docentes cabo-verdianos altamente qualificados a leccionar em países 

estrangeiros. Mesmo começando com modestos recursos, com muito trabalho e boas 

estratégias de gestão, se poderá conseguir a médio prazo desenvolver a Universidade com base 

na qualidade e excelência, e que num futuro próximo possam ser avaliados os resultados de 

forma positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

124 



Bibliografia 

BIBLIOGRAFIA  
 

 

ALTBACH, P. (1998). Comparative Higher Education:  knowledge, The University and          

Development. Westport: Ablex Publishing Corporation. 

ALTBACH, P. (2001). Higher Eduaction and WTO: Globalization Run Amok. Boston: Center of 

higher education.  

ALVES, LM. (1997). “A Internacionalização do Ensino Superior em Cabo Verde sua Importância no 

seu Desenvolvimento”. URL: 

http://www.ipv.pt/millenium/alves [Conferido em 11.01.06] 

AMARAL, A. (2003). Autonomia e Governação do Ensino Superior em Portugal. CIPES e 

Universidade do Porto 

AMARAL, A. (2003a). Avaliação, Revisão e Consolidação da Legislação do Ensino Superior. 

Matosinhos: CIPES – Fundação das Universidades Portuguesas.  

AMARAL, A. (2003b). “O Financiamento do Ensino Superior”. A Página. Maio, 12 (123), pp. 9.  

AMARAL, A. (2003c). “Bolonha, a Globalização e o GATS”. A Página. Janeiro, 12 (119), pp. 9.  

AMARAL, A., LYNN MEEK, LARSEN, INGVIL, M. (2003). The Higher Education Managerial 

revolution? Dordrechtl: Kluwer Academic Publishers.  

AMARAL A., MAGALHÃES A. e SANTIAGO, A. (2003). “The Rise of Academic Managerialism in 

Portugal”. In AMARAL, A., MEEK, L. e LARSEN, INGVILD M.(eds.). The Higher 

Education Managerial Revolution ? Dordrecht: kluwer Academic Publishers. 

ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DAS UNIVERSIDADES DO MINHO, AVEIRO, COIMBRA E 

FEDERAÇÃO ACADÉMICA DO PORTO. (2005). “O Processo de Bolonha”. URL: 

www.processodebolonha/estudantes.html [Conferido em 10.11.06] 

BERGEN (2005). A Framework for Qualifications of the European Higher Education Área. Bologna 

Working Group on Qualifications Frameworks.  

BERLIN-BOLOGNA. (2003). “Comunicado de Berlin”. URL: 

www.bologna_berlin2003.de/pdf/communique1.pdf [Conferido em 23.10.06] 

BOLOGNA DECLARATION (1999). “Declaração Conjunta dos Ministros da Educação Europeu 

Assinados em Bolonha”. URL: 

http://europa.eu.int/comm/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html. [Conferido em 23.10.06]  

BRENNAN, J; SHAH T (2000). Managing Quality in Hihger Education: An International Prespective 

on Institutional Assessment and Change. Buckingham: Open University Press.  

125 

http://www.ipv.pt/millenium/alves
http://www.processodebolonha/estudantes.html
http://www.bologna_berlin2003.de/pdf/communique1.pdf
http://europa.eu.int/comm/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html


Bibliografia 

BURBULES, N. C, TORRES C.A. (2000). Globalization and education : Critical Perpectives. New 

York: Routledge. 

CABRITO, B. (1999). Análises Socioeconómicas do Financiamento do Ensino Superior Universitário 

em Portugal: Contributos para o Processo Decisional de (Re) Construção de uma 

Política-educativa para o Ensino Superior Universitário Público. Lisboa. 

CABRITO, B. (2004). “Equidade e Financiamento do Ensino Superior Público em Portugal: dos 

Processos à Realidade”. Fullbright Brainstorm 2004 – New Trends in Higher Education. 

CARDOSO, J.L (2006). “O Processo De Bolonha de A a Z”. Instituto Superior de Economia e Gestão 

da Universidade Técnica de Lisboa. 

CARIOCA, V.J. (2000). “Cenários de Formação Modelados pelas TIC: Um Novo Caminho para as 

Instituições de Ensino Superior”. In: ASSOCIAÇÃO DAS UNIVERSIDADES DE 

LÍNGUA PORTUGUESA (AULP). X Encontro da Associação das Universidades de 

Língua Portuguesa. Ponta Delgada.  

CHONG, N.G. (2001). “Internet Technologies: Towards Advanced Infrastructure and Learning 

Applications”. In: TSCHANG FT and DELLA SENTA (eds.) Access To Knowledge: 

New Infromation Technologies and the Emergence of the Virtual University.Oxford: 

ELSEVIER SCI ENCE Ltda. 

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DE POLÍTICAS DO ENSINO SUPERIOR – CIPES. (1999). 

Previsão da Evolução do Número de Alunos e das Necessidades de Financiamento. 

Porto.    

CLARK. N. (2005). “Practical Guide to Bologna Tools and Instruments”. In: WORLD EDUCATION 

NEWS & REVIEWS. URL: 

www.wes.org/ewenr/05jan/practical.htm [Conferido em 22.01.07]  

COMISSÃO NACIONAL PARA A INSTALAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE CABO VERDE (CNI 

– UNI CV). (2005). “Documento de Estratégica para a Instalação da Universidade 

Pública de Cabo Verde”. Praia.  

CONSELHO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR (2002). Regulação e 

Avaliação do Ensino Transnacional. Parecer n.º 11.    

CORREIA, F., AMARAL, A., MAGALHÃES A (2002). Diversificação e Diversidade dos Sistemas 

de Ensino Superior: O Caso Português. Conselho Nacional da Educação. 

DEEM, R. (1998). “New Management in Higher Education: The Management of Performance and 

Cultures in the Universities in the United Kingdom”. International Studies. Sociology of 

Education. Vol.8 (1), pp. 47-70.  

126 

http://www.wes.org/ewenr/05jan/practical.htm


Bibliografia 

DIAS RODRIGUES, M.A. (2003). “Comercialização no Ensino Superior: É Possível Manter a Ideia 

de Bem Público? ”, Educação e Sociedade, n.º 84 (24), pp. 817-838.   

DILL, D.(1997). “Higher Education Markets and Public Policy”, Higher Education Policy, n.º10, 

(3/4), pp.167-185. 

DILL, D., TEIXEIRA, P (2000). “Program Diversity in Higher Education: An Economic Prespective”. 

Higher Education Policy n°13, pp. 99-117. North Carolina:Pergamon Press 

DIRECÇÃO GERAL DO ENSINO SUPERIOR – DGES (1999). O Ensino Superior em Portugal.          

          Editorial do Ministério da Educação, Direcção Geral do Ensino Superior.   

DIRECÇÃO GERAL DO ENSINO SUPERIOR – DGES (2005). “Benefícios da Mobilidade”. URL:  

www.dges.mctes.pt/bolonha/objectivos+e+linhas+de+accao/mobilidade [Conferido em 23.10.06] 

DIRECÇÃO GERAL DO ENSINO SUPERIOR – DGES (2005a). “Garantia de Qualidade: Um Marco 

para a Europa”. URL: 

www.dges.mctes.pt/bolonha/objectivos+e+linhas+accao+/garantia+qualidade [Conferido em 23.10.06] 

DIRECÇÃO GERAL DO ENSINO SUPERIOR – DGES (2005b). “Sintonizando as Estruturas 

Educativas da Europa”. URL: 

www.dges.mctes.pt/bolonha/objectivos+e+linhas+accao/descritores+dublin [Conferido em 23.10.06]  

DIRR, J.P. (2000). “The Development of New Organization Arrangements in Virtual Learning”, In: 

The Development of Virtual Education: A Global Perspective. Vancoveur: The 

Commonwealth of Learning. 

DOURADO, C.A. (s.d.). “Processo de Bolonha: Uma Oportunidade para Corrigir as Deficiências 

estruturais do Ensino Superior em Portugal”. URL: 

www.uc.pt/ge3s/documentos/userfiles/bolonhaoportunidade/documentos.html [Conferido em 17.09.06] 

ELLIS, R. (1993). Quality Assurance for University Teaching. Open University Press: Buckingham.   

EUROPEAN ASSOCIATION FOR QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION - ENQA. 

(2004). “Standarts and Guidelines for European Association for Quality Assurance in 

Higher Education”. URL:  

http://www.enqa.eu.t/standrstandguidelines.eu [Conferido em 02.02.06] 

EXPRESSO AFRICA (2006). “Cabo Verde Terá Universidade Pública no Próximo Ano Lectivo”. 

URL: 

http://africa.expresso.clix.pt/caboverde/default.asp. [Conferido em 13.03.07] 

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS PROFESSORES – FENPROF (2003). “A Coragem dos Reitores ou 

a Desagregação da Autoridade do Estado”. URL: 

http://www.fenprof.pt/superior [Conferido 30.11.04] 

127 

http://www.dges.mctes.pt/bolonha/objectivos+e+linhas+de+accao/mobilidade
http://www.dges.mctes.pt/bolonha/objectivos+e+linhas+accao+/garantia+qualidade
http://www.dges.mctes.pt/bolonha/objectivos+e+linhas+accao/descritores+dublin
http://www.uc.pt/ge3s/documentos/userfiles/bolonhaoportunidade/documentos.html
http://www.enqa.eu.t/standrstandguidelines.eu
http://africa.expresso.clix.pt/caboverde/default.asp
http://www.fenprof.pt/superior


Bibliografia 

FREEDMAN G and GOERKE G (1999). The Future of InternationalHigher Education: Directions 

and Opportunities. Houston: IFHE.  

GOMES, JF (2003) Analise das Fraquezas e as Ameaças ao Sistema de Ensino Superior em Portugal. 

Universidade do Porto.  

GRÁCIO SÉRGIO (1986). Política Educativa como Tecnologia Social. As Reformas do Ensino 

Técnico de 1948 a 1983. Lisboa: Livros Horizonte 

GRILO, M.E. (2002). Desafios da Educação: Ideias Para Uma Politica Educativa no Século XXI. 

Oficina do Livro. 

GURI-ROSENBLIT, S. (1999). Distance and Campus Universities: Tensions and Interactions. 

International Higher education: UNESCO.  

HARARI M (1999). “The Internationalization of Curriculum”. In: FREEDMAN G and GOERKE G 

(eds.) The Future of Higher Education:Directions and Opportunitie. Houston: IFHE. 

HORTALE, V.A. e MORA, J.G (2004). “Tendências das Reformas da Educação Superior na Europa 

no Contexto do Processo de Bolonha”. Educação e Sociedade, n.º 88 (25), pp. 937-960.  

JOHNES, G (2004). “The Global Value of Education And Training Exports to The UK Economy”. 

British Council. 

KAUFMANN, C (2001). The Recognition of Transnational Education Qualifications. Seminar on 

Transnational Education. Malmo, 2-3 Março.   

KEHM, B. (2003). Effects of Internationalisation on Change in Governace of Higher Education. 16ª 

Conferência Anual da CHER. Porto, 4-6 Setembro.   

KNIGHT J.(2002). Trade in Higher Education Services: The Implications of GATS. The Observatory 

on Borerless Higher Education. London: United Kingdom.  

L’ECUYER, J. e LEN PEACE, M. (1994). “Quality Assurance in a Changing World”. In: CRAFT, A. 

International  Developments in Assuring Quality in Higher Eduaction. London: The 

Falmer Press.  

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR – MCTES (2004). “O 

Financiamento dos Ciclos”. Processo de Bolonha.    

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR – MCTES (2005). “Garantia de 

Qualidade um Marco para Europa”. Processo de Bolonha.  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS RECUROS HUMANOS (2005). Fórum do 

Ensino Superior. Direcção Geral do Ensino Superior e Ciência. Praia. Cabo Verde.     

MINISTRY OF EDUCATION IN FINLAND (1994). “Higher Education Policy in Finland”. Helsinki. 

128 



Bibliografia 

MINISTRY OF EDUCATION IN FINLAND (2003). “Report on the Finnish Implementation of the 

Bologna Declaration and the Prague Communiqué”. Prague. 

MINISTRY OF EDUCATION IN FINLAND (2004). “Management and Steering of Higher Education 

in Finland”. Helsinki.  

MORAIS, M.M. e CARVALHO, J.E. (1993). A Presença das Mulheres no Ensino Superior em 

Portugal. Cadernos Condição Feminina, n.º 37. Lisboa: Comissão para a Igualdade e 

para os Direitos das Mulheres. Ministério do Emprego e Segurança Social.      

MORROW, R. A. e TORRES, C.A. (2000). “The State, Globalization and Educational Policy”. In 

BURBULES N.C. e TORRES C.A. (eds.) Globalization and Educational: Critical 

Perspectives.New York: Routledge.  

NUNN, A. (2002). The General Agreement on Trade Services: An Impact Assessment for Higher 

Eduacation in the UK. Paper .     

NYBORG P (2002). European co-operations in the lights of GATS. Apresentado na UNESCO Global 

Fórum 17-18 de Outubro de 2002.  

OCDE (2003). Enhancing Consumer Protection in Cross-Border Higher Education:Key Issues Related 

to Quality Assurance, Accreditation and Recognition of Qualifications. Trondheim: 

Norway. 

OCDE (2006). O Relatório da OCDE: A Avaliação do Sistema de Ensino Superior em Portugal. 

OCDE. Lisboa.      

PROGRAMA ERASMUS (2004). “Erasmus Mundus Programme”. URL: 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/index_en.html [Conferido em 17.05.06] 

SANTIAGO, R., CARVALHO, T. (2004). “Effects of Managerialism on the Perceptions of Higher 

Education in Portugal”. Hihger Education Policy. December, 17 (4), pp. 427- 444.  

SANTIAGO, R., LEITE, D., POLIDORI, M., LEITE, M., e SARRICO, C. (2003). “Modelos de 

Governo, Gerencialismo e Avaliação Institucional nas Universidades ”. Revista 

Portuguesa de Educação, 16 (1), pp. 75-99.  

SANTIAGO, R., CARVALHO, T., AMARAL, A. e MEEK, L.(2004). “Changing Patterns in the 

MiddleManagement of Higher Education Institutions: The Case of Portugal”. Higher 

Education.  

SANTOS SM (2000). Introduction to the Theme of Transnational Education. Apresentado na 

Conference of the Directors General for Higher Education, e na Heads of the Rectors’ 

Conferences of the European Union. Aveiro, Abril de 2000.  

129 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/index_en.html


Bibliografia 

SCHWATZMAN, S. (2003). “Quality, Standards and Gobalization in Higher Education”. Paper 

Apresentado na Biennial Conference of the International Network for Quality Assurance 

Agencies in Higher Education, Dublin.  

SEDGWICK, R. (2006). “The Bologna Process: How is Changing the Face of Higher Education in 

Europe”. In: WORLD EDUCATION NEWS & REVIEWS. URL: 

www.wes.org/ewenr/01/march/feature.htm [Conferido em 22.01.07]  

SEIXAS, A.M. (2001). “Políticas Educativas para o Ensino Superior: A Globalização Neoliberal e a 

Emergência de Novas formas de Regulação Estatal ”. In: STOER, S.R., CORTESÃO, L. 

e CORREIA, J. (eds.). Transnacionalização da Educação: Da Crise da Educação à 

“Educação”da Crise. Porto: Edições Afrontamento.   

SEIXAS, A.M. (2003). Políticas Educativas e Ensino Superior em Portugal. Coimbra: Quarteto. 

SHUMAR, W. (1997). College for Sale:  A Critique of the Commodification of Higher Eduaction. 

London : Falmer Press. 

SIMÃO, VJ, SANTOS, MS e COSTA, AA. (2003). Ensino Superior: Uma Visão para a Próxima 

Década. Gradiva: Publicações Lda.    

SPORN, B. (2003). “Convergence or Difference in International Higher Education Policy: Lesson 

from Europe”. Ford Policy Forum, pp. 31- 44. 

ST. AUBYN, A., COSTA, AA., LOURTIE, P., SANTOS, SM. e LUZIA, D. (2006). Um Olhar 

Analítico Sobre o Ensino Superior em Cabo Verde. Relatório de Avaliação Externa. 

Praia.  

SUPLEMENTO AO DIPLOMA (2003). “Suplemento ao Diploma”. URL: 

www.europa.eu.int/comm/education/policies/rec_qual/recognition/diploma_en.html [Conferido em 

23.10.06] 

QUEIRÓ, JF (1995). A Universidade Portuguesa: Uma Reflexão. Gradiva. 

TAVARES J et al (2002). Pedagogia Universitária e Sucesso Académico. Aveiro: Universidade de 

Aveiro.  

TAVARES J (2003). Formação e Inovação no Ensino Superior. Porto: Porto Editora 

TEODORO, A. (2001). “Organizações Internacionais e Políticas Educativas Nacionais: A Emergência 

de Novas Formas de Regulação Transnacional, ou uma Globalização de Baixa 

Intensidade ”. In: STOER, S., CORTESÃO, L. e CORREIA, J. (eds.). 

Transnacionalização da Educação: da Crise da Educação à “Educação” da Crise. 

Porto: Edições Afrontamento.  

130 

http://www.wes.org/ewenr/01/march/feature.htm
http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/rec_qual/recognition/diploma_en.html


Bibliografia 

TEODORO, A. (2004). “O Processo de Bolonha e a Reforma Universitária: Dos Riscos Potenciais às 

Possibilidades Reais de Mudança ”. Apresentado no Colóquio O Processo de Bolonha e 

o Futuro do Ensino Superior. Universidade Lusófona 25 de Novembro.  

TOLENTINO, C. (2003). Universidade de Cabo Verde: Subsídios para um Programa de Capacitação 

das Instituições de Educação Superior e Instalaçãoda Uni-CV, PCI 2003 – 

2007.Relatório, Ministério da Educação/UNESCO. Praia-Lisboa.      

THUNE, C. e STAROPOLI, A. (1997). “The European Pilot Project for Evaluating Quality in Higher 

Education ”. In: BRENNAN, J. VRIES, P. e WILLIAMS, R. (eds.). Standars and 

Quality in Higher Education. London: Jessica Kingsley Publishers.  

TRANSWORLD EDUCATION (2000). “Why Finland? What Makes International Education Work in 

Finland?”. URL:  

www.transworldeducation.com/europe/nfinland.htm [Conferido em 13.01.07]  

UNESCO (1995). Changement et Dévelopement dans L̀ Enseignement Supérieur : Document   

d’orientation, Paris, UNESCO.       

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP (2004). “A Universidade de São Paulo e a questão 

universitária no Brasil ”. URL: 

http://www.usp.br/iea/semestral/confschwartzman.html [Consulta realizada em 11.11.04] 

UNESCO/CEPES (2001). The UNESCO-CEPES/Council of Europe Code of Good Practice for the 

provision of Transnational Education. UNESCO, Paris, França.     

UNESCO (2003). Globalization and Higher Education: Implications for North – South Dialogue. 

Oslo, 25-26 de Maio. 

UNIVERSITIES UK (2005). “Universities UK’s International Strategy”. URL: 

www.universitiesUK.ac.uk [Consulta realizada 14.10.06] 

VROEIJENSTIJN, A.I. (1995). Improvement and Accountability: Navigating Between Scylla    and 

Charybdis. London: Jessica Kingsley Publishers.  

WILLIAMS, G (1992). Changing Patterns of Finance in Higher Education. Open University Press: 

Buckingham 

WOODHOUSE, D. (1999). “Quality and Quality Assurance”. In: OCDE. Quality and 

Internationalisationin Higher Education. OCDE.  

WORLD BANK (1989). Republic of Portugal Higher Education: A Program for Reform. World Bank.  

WORLD BANK (2000). Higher Education in Developing Countries : Peril and Promises. 

Washington: The World Bank.    

 

131 

http://www.transworldeducation.com/europe/nfinland.htm
http://www.usp.br/iea/semestral/confschwartzman.html
http://www.universitiesuk.ac.uk/


Bibliografia 

WORLD EDUCATION NEWS & REVIEWS- WENR (2005). “Recruitment Drive Hoped to Draw 

International Researchers”. URL: 

www.wes.org/ewner/05dec/europe [Conferido em 22.01.07] 

ZIGURAS, C.(2003). “The Impacts of the GATS on Transnational Tertiary Education: Comparing 

Experiences of New Zealand, Australia, Singapore and Malaysia”, The Australian 

Educational Researcher, vol. 30, nº3, pp. 89-109. 

 

PRINCIPAIS DOCUMENTOS LEGISLATIVOS 

 

LEI DE AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES 

(Lei n.º 108/88) 

 

 ESTATUTO E AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS DO ENSINO SUPERIOR 

POLITÉCNICO 

(Lei n.º 54/90) 

 

LEI DE FINANCIAMENTO DO ENSINO SUPERIOR 

(Lei n.º 113/97) 

 

LEI DE AVALIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 

(Lei n.º 38/94) 

 

LEI DE BASES DO SISTEMA EDUCATIVO DE CABO VERDE 

(Lei n.º 103/III/90) 

 

  

 

 

 

132 

http://www.wes.org/ewner/05dec/europe

	capas.pdf
	Ficheiro 2 - Resumos.pdf
	Ficheiro 3 - corpo texto.pdf
	INTRODUÇÃO
	CAPÍTULO 1 _________________________________________________
	A EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR
	1 - Introdução
	2 - O Crescimento Acelerado da Procura do Ensino Superior
	2.1 - A Democratização e Diversificação do Ensino Superior
	2.2 - A Autonomia Institucional

	3 - As Novas Formas de Financiamento
	3.1 - Os Mecanismos de Financiamento
	3.2 - A Evolução dos Sistemas de Financiamento do Ensino Sup
	3.2.1 - As Propinas


	4 - A Introdução do Managerialismo nas Instituições de Ensin
	5 – Considerações Finais
	CAPÍTULO 2 _______________________________________________
	A GLOBALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR
	1 - Introdução
	2 - A Internacionalização do Ensino Superior
	3 - A Globalização e o Ensino Superior

	4 - As Novas Formas do Ensino Transnacional
	4.1 - Oportunidades e Problemas do Ensino Transnacional
	4.2 - Possíveis Formas para Solucionar os Problemas do Ensin
	4.3 - Associações Estratégicas no Ensino Transnacional

	5 - O Exemplo do Reino Unido no Ensino Transnacional
	6 - As Implicações do GATS no Ensino Transnacional
	7 – Considerações Finais
	CAPÍTULO 3_________________________________________________
	A QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR EUROPEU NO QUADRO DO PROCESSO
	1 – Introdução
	2 - A Pressão para a Qualidade no Ensino Superior com o Proc
	3 - O Financiamento versus Qualidade
	3.1 - As Medidas Adoptadas no Processo de Bolonha para a Obt
	3.1.1 - A Competitividade
	3.1.2 - Adaptação às Necessidades do Mercado de Trabalho
	3.1.3 - A Mobilidade


	4 - Instrumentos do Processo de Bolonha
	5 - A Garantia da Qualidade no Processo de Bolonha
	5.1 - Alguns Projectos Relevantes Para Obtenção da Qualidade

	6 - O Caso de Sucesso de Qualidade do Ensino Superior na Fin
	6.1 - A Reforma do Ensino Superior nos Anos 90
	6.1.1 - O Sector Universitário
	6.1.2 - O Sector Politécnico

	6.2 - A Implementação do Processo de Bolonha na Finlândia

	7 – Considerações Finais
	CAPÍTULO 4_________________________________________________
	A PRIMEIRA UNIVERSIDADE PÚBLICA DE CABO VERDE
	1 – Introdução
	2 - Contextualização

	3 - Caracterização do Sistema de Ensino Superior Cabo-verdia
	4 - Avaliação Externa das Instituições de Ensino Superior Pú
	4.1 - Instituto Superior de Educação (ISE)
	4.2 - Instituto Superior de Engenharia e Ciências do Mar (IS
	4.3 - Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresaria
	4.4 - Instituto Pedagógico (IP)
	4.5 - Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento A
	4.6 - Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas (INDP
	4.7 - Instituto Nacional de Administração e Gestão (INAG)

	5 - A Criação da Universidade Pública de Cabo Verde
	5.1 - A Regulação do Ensino Superior para Obter um Ensino de
	5.2 - A Influência do Processo de Bolonha no Sistema de Ensi

	6 – Considerações Finais
	ANÁLISE CRÍTICA E CONSIDERAÇÕES FINAIS
	BIBLIOGRAFIA


