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Introdução 

A análise do sistema de ensino superior português constituído por dois sub
sistemas autónomos, universitário e politécnico, designado por "sistema binário'; 
continua a ser um tema de interesse e de estudo em resultado das medidas de 
política educativa postas em prática desde o início dos anos setenta e, particu
larmente, depois da publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo Português 
(L.B.S.E.) em 1986, quando se firmou a diferença entre ambos. Este interesse persiste 
na actualidade face à expansão e alargamento da rede de formação, de natureza 
oficial e particular e cooperativa, ao crescimento moderado da população escolar 
tanto no ensino universitário como no ensino politécnico e, sobretudo, ao futuro 
destes dois subsistemas de ensi•no. 

Para além destas razões, outros acontecimentos vieram incentivar a reflexão 
sobre a evolução do sistema de ensino superior na sua configuração 'binária' e sobre 
as perspectivas do seu desenvolvimento. Internamente referimos a publicação da 
Lei n.º 115/97 (de 29AG097), que introduziu alterações à L.B.S.E. (Lei n. 0 46/86); 
externamente a Declaração de Bolonha (1999), propondo a criação de um espaço 
de ensino superior único na Europa como forma de garantir a mobilidade e a empre
gabilidade no espaço europeu aumentaram o interesse por este tema justificando 
a análise que ora lhe dedicamos. 

O estudo presente, consagrado ao ensino superior politécnico, incide sobre os 
aspectos ligados à criação e ao desenvolvimento deste subsistema de ensino, bem 
como à sua expansão, expressos no crescimento da rede e da sua população escolar. 
Igualmente atende a outras facetas relativas à sua evolução e às medidas que, 
tomadas no ãmbito do sistema educativo português estão relacionadas com a sua 
afirmação. 

Note-se que devido à sua criação recente, o ensino superior politécnico não 
tem merecido a atenção de muitos autores escasseando por isso, entre nós, estudos 
mais aprofundados sobre a sua origem, evolução e contributo para o desenvolvimen
to regional. Exceptuam-se os documentos referentes à sua criação e regulamentação, 
bem como o estudo de Simão e Costa (2000) que lhe é dedicado. De qualquer modo 

7 



a consulta dos principais textos legais relativos à sua institucionalização, acentuam 
o interesse por este tipo de análise ajudando-nos a compreender as condições 
contextuais e políticas que acompanharam a sua evolução próxima. 

É neste sentido que se insere o nosso contributo, que procura analisar este 
subsistema de ensino sistematizando os aspectos essenciais da sua criação e desen
volvimento no contexto sócio-económico e cultural da sociedade portuguesa. 

Embora recorrendo a fontes e a documentos diversos, bem como à reflexão 
baseada na experiência profissional de colaboração neste subsistema de ensino, 
temos consciência de que o estudo em questão - que não se constitui uma mono
grafia exaustiva do ensino superior politécnico português nem uma apreciação 
crítica da sua evolução - poderá ser melhorado e completado com novas abor
dagens. Estas poderão surgir sob a forma de "estudos de caso" relacionadas com 
instituições de natureza politécnica que pelo seu projecto, evolução e expansão 
recentes, têm marcado a diferenciação deste subsistema de ensino. Só através destes 
exemplos se poderá realçar o significado e a importância do ensino superior poli
técnico no seu contexto nacional e regional e no seu confronto com o ensino 

superior universitário. 

Porque acreditamos no interesse e provável concretização destes trabalhos por 
ocasião da ocorrência dos vinte e cinco anos da criação da rede de estabelecimentos 
de ensino superior politécnico, fica o nosso contributo que mais não é do que um 
documento síntese sobre a sua evolução e perspectivas recentes. 

Em simultâneo pretende recordar a "juventude" do ensino superior politécnico 
em Portugal e contribuir para o conhecimento da evolução da história do ensino 
entre nós e das políticas educativas relacionadas com o ensino superior dominantes 

no decurso das três últimas décadas. 
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1. Os Antecedentes do Ensino Superior Politécnico 

1.1. A criação das "Academias Politécnicas" 

Embora tenhamos como referência a criação recente do ensino superior poli
técnico no início da década de setenta, no âmbito da reforma do sistema educativo 
levada a cabo pelo então titular do Ministério da Educação Nacional, J. Veiga Simão, 
é de notar que anteriormente a esta data o sistema de ensino português integrava 
já, para além do ensino universitário, modalidades de ensino pós-secundárias leccio
nadas em instituições de índole superior, que se aproximavam do ensino superior 
politécnico. 

Tais instituições, diferenciadas do então "Ensino Médio'; parecem remontar à 
primeira metade do século XIX, a 1837, quando por iniciativa de Passos Manuel e 
no âmbito das reformas impulsionadas pelo Liberalismo e relacionadas com o ensino 
foram criadas: a Academia Politécnica de Lisboa e a Academia Politécnica do Porto. 

Como objectivos principais apontam-se, para a Academia Politécnica de Lisboa 
(Carvalho, 1986, 569), os de "habilitar os alunos com conhecimentos necessários para 
servirem os diferentes cursos das Escolas de aplicação do Exército e da Marinha, ofere
cendo ao mesmo tempo os meios de propagar a instrução geral superior e de adquirir 
a subsidiária para outras profissões científicas". 

Note-se que a criação da Academia Politécnica de Lisboa, reunindo na mesma 
entidade duas escolas, a Escola Politécnica e a Escola do Exército, por iniciativa do 
Ministério da Guerra, parece ter constituído uma iniciativa habilidosa para ultrapassar 
a oposição levantada pela Universidade de Coimbra à criação de estudos univer
sitários fora desta cidade. Daí que os cursos aqui professados fossem essencialmente 
destinados à formação de oficiais do Exército e da Marinha, existindo ainda um curso 
geral destinado a outros alunos. 

Em relação à Academia Politécnica do Porto, que veio a suceder à Academia 
Real da Marinha e Comércio do Porto a sua criação, em 1937, teve como objectivo 
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responder (cf.: Carvalho, 1986, 570): "à necessidade de plantar no País as Ciências 
Industriais, que diferem muito dos estudos clássicos e puramente científicos, e até dos 
estudos teóricos contendo simplesmente a descrição das Artes" e "à necessidade para plan
tar no país as Ciências Industriais" (art.º 155 do Regulamento da Academia Politécnica). 

Embora com características distintas, foi relevante o contributo destas insti
tuições para a formação de um escol de diplomados para o comércio e indústria, 
para a agricultura e os serviços, em cursos de natureza profissionali za nte indispen
sáveis ao desenvolvimento técnico e económico do país. Esta formação assentava 
em moldes diferentes dos do ensino universitário, de modelo coimbrão, profun
damente marcado pela sua componente teórica . 

De facto, refere Carvalho (ob. cit., 571): "em todas as reformas de Passos Manuel, 
à excepção da do ensino primário, se reconhece a permanente preocupação de promo
ver o ensino das matérias científicas e técnicas, no que o seu autor se apresenta como 
representante convicto da necessidade de implantar uma nova consciência nacional que 
integrasse o homem português no tipo de sociedade, valorizada pelo trabalho, que a 
Revolução Francesa e a Revolução Industrial inglesa tinham definido': 

Esta preocupação, de "ensinar a saber fazer'; tem constituído o objectivo do 
ensino politécnico nos dias de hoje. De facto, como referem Simão e Costa (2000, 
29-30), os objectivos actuais do ensino superior politécnico devem ter como pressu
posto que "a expectativa do 'fazer ' se situa no tempo real de aprendizagem~ Por isso "o 
percurso formativo pode admitir coincidências temporais entre o 'saber; o 'saber fazer' 
e o 'fazer; suportadas na natureza aplicada da investigação e desenvolvimento que lhe 
está associada" (idem, ibidem). 

De acordo com os mesmos autores (idem, ibidem), são estes objectivos que 
diferenciam este subsistema de ensino do ensino universitário, o qual deve obedecer 
a "um percurso formativo (. .. ) sequencial entre o 'sa ber' e o 'saber fazer; em si mesmo 
determinante de um carácter fundamental para a investigação que se pratica': Pelo 
contrário (idem, ibidem), ''es ta lógica curricular do ensino politécnico supõe, por um lado, 
uma criteriosa atitude de selecção do conhecimento e, por outro, um recurso constante 
a tecnologias horizontais que exprimam preocupações com a unidade teleológica do saber'.' 

Outras diferenças poderão ser estabelecidas entre estes dois subsistemas de 
ensino superior, o universitário e o politécnico. Estabelecê-las e pô-las em prática 
pode constituir-se como uma tarefa de primordial relevância, se se entender como 
fundamental para o desenvolvimento da sociedade portuguesa e de alguns sectores 
de actividade económica, as possibilidades do "sistema binário'; no contexto de uma 
sociedade dominada por um tecido produtivo marcado por unidades de pequena 
e média dimensão e com carências acentuadas de quadros que possam acompanhar 
a inovação tecnológica que essas unidades requerem para a sua sobrevivência e 
expansão. 
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1.2. As reformas da Universidade 

Como notamos noutro local (Arroteia, 1996, 19)," a análise do subsistema de 
ensino superior não pode ser feito sem atender aos acontecimentos políticos, económicos 
e culturais que marcam a evolução da nossa sociedade': Por isso temos de encarar a 
evo lução sócio-cultural e política da sociedade portuguesa desde os anos de 1837, 
data em que Passos Manuel pôs em marcha o conjunto daquelas reformas, e ana lisar 
a sua evolução nos anos que se seguiram. 

A afirmação crescente do Liberali smo, a queda da Monarquia e o envolvimento 
de Portuga l nos conflitos mundiais, em especial na primeira g rande Guerra mundial, 
não foram propícios ao desenvolvimento de um modelo de ensino marcadamente 
profiss ionalizante, nem tão pouco ao franco crescimento económico do país, justificando 
por isso uma amp la formação de novos quadros. Mesmo assim compreendem-se 
as diversas transformações que com o fim da Monarquia e a implantação da Repú
blica se registaram, levando a alterações do ensino de natureza politécnica que 
passou a ficar integrado no ensino universitário. 

Tal aconteceu com a criação das Universidades de Lisboa (onde foi integrada 
a Academia Po li técnica de Li sboa, com a designação de Faculdade de Ciências) e 
do Porto (onde foi igualmente. integrada a Academia Po litécnica), em 1911, e a 
reforma da Universidade de Coimbra. Por meio dessa legislação ficaram estas esco las 
obrigadas a: "fazer progredir a Ciência pelo trabalho dos seus mestres, e iniciar um escol 
de estudantes nos métodos de descoberta e invenção científica ( ... ). Ministrar o ensino 
geral das ciências e das suas aplicações ( ... ).Promover o estudo metódico dos problemas 
nacionais e difundir a alta cultura na massa da Nação pelos métodos de extensão 
universitária" (cf.: Carvalho, 1986, 688-689). 

Outras medidas foram tomadas após a queda da 1 .ª República e a instauração 
do Estado Novo, sendo especialmente orientadas para a formação pedagógica dos 
professores. Igualmente houve a preocupação do legislador em regular o ensino 
universitário através da publicação do "Estatuto da Instrução Universitária" (Decreto 
n.0 18717), que o Governo aprovou em 27 de Julho de 1930. Tais medidas comprovam 
a importância atribuída ao ensino universitário, primeiro responsável pela formação 
das 'élites' dirigentes e políticas do país. 

Pelo seu interesse recorda-se o art.0 1 .º do "Estatuto da Instrução Universitária'; 
que refere o seguinte: 

''As universidades, centros de alta cultura e de investigação científica, têm 
as suas sedes em Coimbra, Lisboa e Porto, e são constituídas pelas seguintes 
Faculdades e Escolas: 

Universidade de Coimbra - Faculdades de Letras, Direito, Medicina, Ciências 
e Escola Normal Superior. 
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Universidade de Lisboa - Faculdades de Letras, Direito, Medicina, Ciências, 

Farmácia e Escola Normal Superior. 

Universidade do Porto - Faculdades de Medicina, Ciências, Engenharia e 

Farmácia 

§único.Qualquer estabelecimento de ensino superior pode ser incorporado 
pelo Governo nas Universidades, mediante parecer favorável do respectivo 
Senado universitário e do conselho superior de Instrução Pública, passando 
a reger-se pelas disposições deste diploma''. 

Durante o Estado Novo o sistema universitário foi reforçado no início da década 
de trinta, com a criação da Universidade Técnica de Lisboa, a quem se reconheceu 
um papel fundamenta l na formação dos quadros técnicos para o desenvolvimento 
do país, nomeadamente para a indústria nacional que só tardiamente, já no pós
guerra, experimentou grande evo lução. Tal situação foi sugerida pelas profundas 
transformações reg istadas na sociedade portuguesa, que gradualmente perdeu as 
características de sociedade rural, ''quase sem cidades, sem operariado, vivendo do 
trabalho da terra e dos negócios comerciais-financeiros, com moeda estável, população 
largamente analfabeta, sem quadros formados universitariamente .. . "(Godinho, 1979, 89). 

Entretanto, no ensino médio, foram criados os Institutos Comerciais e os Institutos 
Industriais de Lisboa e do Porto, desdobrados dos respectivos Institutos Industriai s 

e Comerciais existentes. 

Estas alterações abonam a favor da evolução da sociedade portuguesa, sobretu
do no período posterior ao do segundo confl ito armado, que vieram a evidenciar 
um conjunto de transformações do mundo económico e laboral sugerindo por isso 
algumas mudanças de fundo no modelo de formação superior. E a situação registada 
em Portugal seguiu preocupações de natureza semelhante, surg idas noutros países 
europeus que acompanharam o processo de reconstrução e de desenvolvimento 
sócio-económico que marcou as primeiras décadas da segunda metade do século 

XX, até à crise energética do início dos anos setenta. 

No que a Portugal diz respeito é de salientar a acção desenvolvida pelo Minis
tro Leite Pinto, que de acordo com Carvalho (1986, 795), em 1959, "dá o primeiro 
passo no sentido de vir a tornar-se possível a inserção da escola portuguesa no moderno 
esquema de correlação entre o ensino e a Economia''. Daí resultou o estabelecimento 
de relações de cooperação com organismos internacionais e o lançamento de um 
estudo sobre a realidad e portuguesa conjuntamente com a dos países do sul da 
Europa, conhecido por "Proj ecto Regional do Mediterrâneo. Evolução da estrutura escolar 

portuguesa," promovido pela OCDE (1964). 

Este trabalho veio a produzir um conjunto de reflexões sobre as necessidades 
de reforma do ensino superior em Portugal. Contudo, só nos finais de sessenta, em 
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1969, com a criação do "Grupo de Inquérito ao Ensino Superior'; no seio do Gabinete 
de Estudos e Planeamento da Acção Educativa, do M.E.N. - com o objectivo de 
estudar, planear e preparar as reformas no ensino universitário - e o tratamento 
desses dados, a partir de 1971, foram lançadas as bases para as reformas a imple
mentar neste nível de ensino. 

No seu conjunto destacam-se as propostas para a diversificação da rede de 
estabelecimentos de ensino superior, universitário e não universitário, com vista ao 
aumento da sua frequência e da formação de novos quadros, bem como o lançamento 
do projecto de um novo sistema escolar baseado na "expansão, individualização e 
diversificação do ensino, coerência das vias de acesso a graus sucessivos, permeabilidade 
e inter-relação no ensino secundário e no ensino pós-secundário; garantia do teor forma
tivo do ensino e sua correlação com funções sociais" (M.E.N., 1973, 13). 

É por isso que na justificação da reforma do sistema educativo, encetada no 
início dos anos setenta, se aponta para a necessidade da criação de um sistema 
escolar que venha a responder às novas necessidades da sociedade portuguesa. Com 
efeito, em "Projecto de Parecer da Junta Nacional da Educação'; sobre o Projecto de 
Reforma do Ensino Superior, defendeu o Professor Guilherme Braga da Cruz ser 
tarefa prioritária: "desmassificar a Universidade portuguesa, através da estruturação 
duma ampla rede de estabelecimentos de ensino pós-secundário que conceda uma 
gama de 'diplomas profissionais' tão variada, pelo menos, como a das diferentes licen
ciaturas universitárias''. 

Quanto à designação deste novo ramo de ensino reafirma-se que, considerando 
"a infelicidade da expressão 'ensino politécnico; adaptado para designar o novo 'grau 
de ensino' e os consequências que daí resultaram, agravadas com a designação de 
'ensino tecnológico; adaptada pela Câmara Corporativa; observa o seu autor: ''sustenta
se que, neste momento, em Portugal, não é possível (e, se fosse possível, ainda não seria 
conveniente) estruturar esse ensino senão sob a forma de 'ensino médio'; mas que nada 
obsta à elevação de vários dos respectivos cursos, em momento oportuno, à categoria 
de 'cursos superiores não universitários"'. 

Não obstante estas tomadas de posição, recorda-se que nos seus princ1p1os 
gerais a reforma da Universidade pretendia desenvolver-se sem ficar subordinada 
"às exigências do desenvolvimento económico". Antes pelo contrário, pretendia consa
grar nas estruturas educacionais "os princípios humanísticos e a vocação comunitária 
do Estado Social, reconhecedor dos direitos dos cidadãos considerados em si mesmos, e 
como elementos de uma colectividade integrada" (MEN, 1973, 14). 

Estes pressupostos assentavam na aceitação de um duplo princípio, igualmente 
defendido no texto acima indicado (idem, ibidem): "a educação do indivíduo é a 
finalidade primeira de todo o sistema escolar; todos, em regime de igualdade de oportuni
dades, devem encontrar neste sistema as vias que assegurem o seu direito à educação''. 
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Mais ainda, defendia o referido documento que (idem, ibidem): "a expansão do sistema 
educativo traduz-se e suporta-se, basicamente, na institucionalização da educação pré
escolar, ainda que facultativa; na extensão da escolaridade obrigatória, de 6 para 8 anos; 
no aumento de um ano do ensino secundário; e na criação de outras modalidades de 
ensino superior e de cursos de pós-licenciatura. 

O objectivo é o de garantir a todos os portugueses uma maior forma ção básica e 
proporcionar uma igualização progressiva nas condições culturais de ingresso nos dife
rentes graus de ensino''. 

O interesse pela formação técnica de índole superior parece corresponder 
a um projecto antigo de formação, separado das Universidades tradicionais e 
ensaiado, com êxito, durante a primeira metade do século XIX. No entanto este 
modelo formativo não teve grande sequência no começo do século XX quando 
da reforma universitária encetada pelo Estado Novo, que manteve as referida s 
formações no seio do ensino universitário. 

O desenvolvimento de estudos internacionais realizados no decurso da 
primeira metade do século XX acabaram, no entanto, por sugerir a criação de 
uma nova via no ensino superior que esteve na origem do ensino politécnico. 
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2. A Criação do "Sistema Binário" 

2.1. Primeiros contributos 

Embora reconhecendo a importância de algumas iniciativas relacionadas com 
a diversificação do ensino superior em Portugal temos presente que dada a sua 
antiguidade o ensino universitário assumiu, particularmente no contexto político do 
Estado Novo, uma situação privilegiada. Esta foi-lhe conferida pela publicação do 
novo "Estatuto da Instrução Universitária'; publicado em 27 de Julho de 1930, como 
anteriormente foi referido. 

Este documento que valoriza a importância das Universidades como "organis
mos dependentes do Ministério da Instrução Pública" (cf: art.º 2.0

), preocupa-se também 
com a organização das Faculdades e Escolas congéneres (num total de quinze), que 
à data integravam as três únicas Universidades existentes no país: Coimbra, Lisboa 
e Porto. Com a criação de novas Escolas este panorama veio gradualmente a modi
ficar-se sem que, no entanto, se tivesse verificado uma alteração do sistema de 
gestão fortemente influenciado pelo modelo universitário coimbrão. 

Quanto à evolução recente, a diversificação do sistema de ensino superior em 
Portugal seguiu a tendência já registada noutros países europeus que assistiram à 
sua expansão e diversificação desde os finais dos anos cinquenta. 

Como refere o trabalho da OCDE (1984, 122), relativo a Portugal, tal facto 
parece "corresponder, simultaneamente, à variedade da procura social e às necessidades 
do mercado de trabalho" decorrentes do processo de desenvolvimento da economia 
portuguesa no período de pré-adesão de Portugal à Comunidade Económica Euro
peia, sugerindo assim a criação de um· subsistema politécnico dotado de "cursos de 
dois ou três anos mais fortemente orientados para a profissionalização, conferindo o 
grau de bacharel" e de "cursos de especialização profissional, com a duração de dois 
anos, imediatamente após a obtenção do grau, ou depois de alguns anos de experiência 
profissional" (ob. cit, 171-172). 

A oportunidade destas recomendações parece manter-se na actualidade. 
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2.2. A "Reforma Veiga Simão" 

A criação do "sistema binário" em Portugal anda assoc iada à reforma Veiga 
Simão no ãmbito da qual ficou institucionalizado este sistema, respondendo assim 
às necessidades fundamentais do pais, ao seu desenvolvimento social e económico, 
bem como à evolução da sociedade portuguesa. Com efeito, o aprofundamento das 
linhas programáticas, definidas em 1971, relativas ao "Projecto do Sistema Escolar" e, 
sobretudo, as "Linhas Gerais da Reforma do Ensino Superior'.'tomaram expressão com 
a publicação da "Lei n.0 5/73'; de 25 de Julho, que estabeleceu as Bases do sistema 
escolar português. 

Defende este documento nos seus princípios fundam entais (Capitulo 1 - Ba se 
1), que "a educação nacional visa a formação integral dos Portugueses, preparando-os, 
pela valorização das faculdades espirituais e físicas, para o cumprimento dos seus deveres 
morais e cívicos e a realização das finalidades da vida'.' 

Estabelece a Base 11, que no domínio da acção educativa incumbe especial
mente ao Estado: 

"a) assegurar a todos os Portugueses o direito à educação, mediante o acesso aos 
vários graus de ensino e aos bens da cultura, sem outra distinção que não seja 
a resultante da capacidade e dos méritos de cada um, para o que deverá organi
zar e manter os necessários estabelecimentos de ensino, investigação e cultura 
e estimular a criação e o desenvolvimento de instituições particulares que prossi
gam os mesmos fins; 

b) tornar efectiva a obrigatoriedade de uma educação básica generalizada como 
pressuposto indispensável da observância do princípio fundamental da igual
dade de oportunidades para todos ':( ... ) 

Estes os princípios que estabelecem as regras fundamentais do processo de 
democratização do ensino, assum ido por medidas posteriores generalizadas a partir 
dos anos setenta, nomeadamente pela Constituição da República Portuguesa saída 
da Revolução de Abril, que reconhece não só que "todos têm direito à educação e à 
cultura" (art.º 73), como ainda, "o Estado reconhece e garante a todos os cidadãos o 
direito ao ensino e à igualdade de oportunidades na forma ção escolar" (art.0 74). 

Voltando à Lei n.0 5/73 recordamos, para além dos princípios fundamentais 
relativos ao sistema educativo, a definição da sua estrutu ra, a formação dos agentes 
educativos e a orientação escolar, surgem como capítulos ag lutinadores de um 
conjunto de pressupostos que estabeleciam o modelo de execução da referida 
reforma. E no que diz respeito ao ensino superior, as Bases XIII a XVIII, que lhe são 
consagradas, definem os princípios gerais a que este se deve sujeitar. 

. Entre outras questões importa recordar que este diploma, Lei 5/73 (Base XIII), 
define os objectivos fundamentais do ensino superior: 
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"a) Desenvolver o espírito científico, crítico e criador e proporcionar uma prepara

ção cultural, científica e técnica que permita a inserção na vida profissional; 

b) Continuar a formação integral dos indivíduos, pela promoção de estudos em 

domínios do conhecimento diferentes do correspondente ao curso escolhido, 
de modo a ampliar a sua cultura e a integrá-los melhor na sociedade; 

c) Suscitar um permanente desejo de aperfeiçoamento cultural e profissional e facul
tar a sua concretização mediante formas adequadas de educação permanente; 

d) Incentivar o gosto pela investigação nos diversos ramos do saber, visando o 
desenvolvimento da ciência e a criação e difusão da cultura; 

e) Estimular o interesse pelos assuntos nacionais e regionais e o estudo dos pro
blemas da comunidade; 

f) Contribuir para a compreensão mútua entre os povos ': 

Mais ainda, acrescenta o referido documento (Base Xl ll .3): "O ensino superior é 
assegurado por Universidades, Institutos Politécnicos, Escolas Normais Superiores e outros 
estabelecimentos equiparados': 

A separação entre os três tipos de estabelec imentos acima referido s, assentava 
em dois pilares fundamentais: 

a duração do ciclo de estudos e o tipo do respectivo d iploma, de três anos, 
conferindo o grau de Bacharel, nos Institutos Politécnicos e nas Escolas 
Normais Superiores ou mesmo nos "es tabelecimentos universitários" lecc io
nando este ciclo de estudos; 

a natureza da formação, que no caso dos bacharelatos obrigatoriamente 
deveriam proporcionar "condições necessárias para o exercício de determi
nadas actividades profissionais~ 

Já em relação aos estabelecimentos universitários, que para além do grau de 
Bacharel, continuavam a oferecer os graus de: Licenciado - proporcionando "o 
aprofundamento das matérias, de modo a assegurarem uma sólida preparação científica 
e cultural, a par de uma formação técnica e profissional mais completa" e de, Doutor 
- correspondendo à "mais alta qualificação académica" do sistema (Base XVI) . 

Estas as diferenças entre os dois subsistemas de ensino, o universitário e o 
ministrado pelos Institutos Politécnicos e pelas Escolas Normais Superiores. Contudo 
não se tratavam de formações estanques porquanto a referida Lei permitia a mobili
dade interna entre os dois subsistemas. 

Através desta legis lação ficaram definidas as bases do "sistema binário" de 
ensino superior e criadas as condições para a autonomização dos dois subsistemas: 
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o universitário e o politécnico. Por isso, o diploma que veio regulamentar a referida 
Lei, o Decreto-Lei n.0 402/73, de 11 de Agosto, mais não faz do que marcar essa 
divisão: es tabeleceu a natureza e os objectivos destas instituições de ensino superior 
e definiu a rede nacional da sua localização. 

Por nos parecer sugestivo apresentamos as razões invocadas no preâmbulo 
deste Decreto-Lei (n.0 402/73), que refere: "O plano de expansão e diversificação do 
ensino superior foi definido pelo Governo para corresponder à necessidade de assegurar 
o desenvolvimento social e económico do País, que exige um número cada vez mais 
elevado de cientistas, técnicos e administradores de formação superior, dotados de capa
cidade crítica e inovadora. 

A criação de novas Universidades, Institutos Politécnicos e Escolas Normais Superiores 
insere-se, desta forma, no contexto natural da expansão do ensino e do desenvolvimento 
da sociedade portuguesa. (. . .) 

A população discente das instituições universitárias ultrapassou já a dimensão 
física e humana que permite uma gestão pedagógica, administrativa e disciplinar eficien
te. Por outro lado, considera-se indispensável aumentar a escolaridade no ensino superior 
de modo a atingir-se uma taxa de 9% para o grupo etário dos 18 aos 24 anos, o que 
impõe a expansão e diversificação do ensino superior de curta e longa duração e de 
pós-graduação. (. .. )" 

Apreciando o referido documento, atendamos ao seu Capítulo 1: 

Artigo 1. º: "O ensino superior é assegurado, de acordo com a Lei de Reforma 
do Sistema Educativo por Universidades, Institutos Politécnicos, Escolas Nor
mais Superiores e outros estabelecimentos equiparados." 

Quanto à natureza do ensino, estabelece-se: 

"Art. 0 2. 0 
- 1. Os estabelecimentos de ensino superior têm como funções 

principais ministrar o ensino de nível mais elevado, promover a educação 
permanente e a extensão cultural, fomentar a investigação nos vários ramos 
do conhecimento e contribuir, no âmbito da missão de serviço à comunidade, 
para a resolução de problemas de carácter nacional e regional." 

Refere ainda, o citado documento: 

"2. Devem os estabelecimentos de ensino superior assegurar a inter-relação 
das suas actividades, no âmbito das funções indicadas no número anterior, 
de modo a contribuir para a formação da personalidade, para o desenvol
vimento do espírito científico, crítico e criador e para a conveniente formação 
a actualização profissionais, bem como promover o fomento e difusão da 
cultura e propiciar o desenvolvimento da ciência." 
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Quanto às diferentes instituições que identifi ca m o "sistema binário '; diz o seu 
articulado: 

'í'\ rt. 0 3. 0 - 1. As Universidades são instituições pluridisciplinares que procuram 
assegurar a convergência dos diversos ram os do saber e às quais compete 
especialmente ministrar o ensino superior de curta e longa duração e de pós
graduação, promover a investigação fundam en tal e aplicada nas diferentes 
disciplinas científicas e em áreas interdisciplinares e no âmbito da sua missão 
de serviço à comunidade considerar o estudo da cultura portuguesa. (. .. ) 

Art. 0 4. 0 - Os Institutos Politécnicos são centros de formação técnico -profis 
sional, aos quais compete essencialmente ministrar o ensino superior de curta 
duração, orientado de forma a dar predominância a problemas concretos e 
de aplicação prática, e prover a investigação aplicada e o desenvolvimento 
experimental, tendo em conta as necessidades no domínio tecnológico e no 
sector dos serviços, particularmente as de carácter regional. 

Art. 0 5. 0 -As Escolas Normais Superiores são centros de formação e aperfei
çoamento de professores para o ensino básico, em especial para o preparatório, 
que ministram cursos superiores de curta duração, abrangendo os domínios 
humanístico, científico, artístico, pedagógico e de administração escolar, e que 
desenvolvem investigação educacional e apoiam pedagogicamente os orga
nismos de ensino e de educiação permanente, constituindo focos de irradiação 
cultural nas regiões em que se inserem. 

Art. 0 6. 0 - Nos Institutos Politécnicos e nas Escolas Normais Superiores pode
rão ainda ser ministradas disciplinas básicas integradas nas licenciaturas 
professadas nas Universidades. 

Art.º 7. 0 
- 1. As Universidades, os Institutos Politécnicos e as Escolas Normais 

Superiores de determinada região poderão estabelecer entre si regim es de 
associação, segundo normas a aprovar pelo Ministro da Educação Nacional, 
com o objectivo de intensificar a cooperação mútua e a coordenação do 
ensino superior no âmbito regional e de alcançar uma mais eficiente utiliza
ção dos meios humanos e do equipamento educacional e de investigação. 
(. .. )" 

Completando as referências anteriores, prossegue o diploma com a criação da 
rede: 

''A rt.º 10.º - 1. São criados os Institutos Politécnicos da Covilhã, Faro, Leiria, 
Setúbal, Tomar e Vila Real. 

2. São criados os Institutos Politécnicos de Coimbra, Lisboa, Porto e Santarém, 
por reconversão e fusão dos institutos industriais e comerciais e escolas de 
regentes agrícolas existentes nessas cidades. (. . . ) 
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Art. º 7 7. º - São criadas as escolas Normais Superiores de Beja, Bragança, Cas
telo Branco, Funchal, Guarda, Lisboa, Ponta Delgada, Portalegre e Viseu. (. .. )" 

Estes os aspectos mais relevantes da referida legislação que depois da criação 
das novas instituições de ensino, nomeadamente as Universidades Nova de Lisboa, 
de Aveiro e do Minho e o Inst ituto Universitário de Évora, definem as regras de 
funcionamento dessas instituições, po litécnicas e universitárias. 

A referida legis lação esclarece ainda a situação de diversos estabelecimentos 
de ensino superior, como o Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa 
(integrado na Universidade Nova de Lisboa), o Inst ituto Nacional de Educação Física, 
a Esco la Superior de Belas-Artes de Lisboa, o Conservatório Nacional de Lisboa, 0 
Instituto Superior Económico e Social de Évora (que fica associado ao Instituto 
Universi tário de Évora). 

Importa assina lar que a coordenação dos novos estabelecimentos ficou sob 
alçada da "Comissão Coordenadora da Instalação dos Novos Estabelecimentos de 
Ensino Superior'; na dependência do Ministro da Educação Nacional. 

2.3 . O significado de outros exemplos 

Note-se que a situação sócio-económica dominante nos países do ocidente 
europeu a partir do início da segunda metade do século passado, fez-se sentir sobre 
a organização dos sistemas educativos impondo-lhes reformas estrutura is relacionadas 
com o alargamento da esco laridade obrigatória e o processo de democratização do 
ensino. Tal facto, levou ao aumento da procura e à expansão dos sistemas esco lares 
principalmente no ensino superior, tendo daí surgido novas necessidades relativa~ 
à sua diversificação e regionalização, levando por isso à criação de diferentes vias 
de acesso traduzidas em novas oportunidades de formação inicial e contínua ofere
cidas pelas novas instituições. 

Esta situação, descrita por Clark & Guy Neave (1992, 1066), regista a criação de 
"s istemas binários" de ensino superior na segunda metade dos anos sessenta, no 
Reino Unido e na Austrália. Referem estes autores (idem, ibidem) que tal decisão 
deve-se a_ duas ordens de factores: de natureza económica, uma vez que 'os governos 
destes pa1ses considerou que os custos da expansão do sistema universitário tornar-se
-ia proibitivo" e ainda a razões ideológicas. Entendiam algumas entidades destes 
países que "as universidades não eram instituições apropriadas para educarem uma 
grande proporção da população" (idem, ibidem). 

Mais ainda, defendia-se a necessidade de "um novo tipo de instituição que viesse 
a oferecer um ensino mais prático e com maior ligação à indústria e ao comércio" em 
oposição à universidade, vista como uma "instituição académica afastada dos proble
mas diários da sociedade" (ob., cit., 1067). 
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Parece-nos oportuno referir algumas das razões invocadas no Reino Unido pa ra 
a criação do "sistema binário" (idem, ibidem): 

"o tipo de ensino ministrado nas universidades era (e continuará a ser) de natu
reza académica em contraste com a natureza vocacional e aplicada dos cursos 
ministrados pelas instituições técnicas; 

o funcionamento das universidades era (e continuará a ser) em 'ful-time; ao 
passo que nos 'co légios ' técnicos acolhem formação em part-time, estudantes 
em regime nocturno e para os que frequentam "cursos sandwich" a frequência 
em 'ful-time' é intercalada por períodos de trabalho laboral; 

o nível dos cursos universitários era (e continuará a ser) de grau elevado, en 
quanto que os 'colégios técnicos' oferecem cursos de grau menos elevado; 

a natureza da autonomia das universidades realça que estas são menos sujei
tas ao controle público que os 'colégios técnicos'; 

a natureza académica da educação ministrada nas universidades orienta a sua 
actividade para cursos de natureza técnica ( . .. ) e para níveis de formação pós
-graduada': 

Não estando em causa a discussão deste modelo de forma ção importa ass ina
lar a sua evo lução tanto na Austrá lia, onde nos finais dos anos oitenta este mode lo 
fo i substituído por um "sistema unificado" como em Ing laterra, onde no início da 
década de noventa deu lugar ao ,;s istema unitário''. 

Em relação a outros países europeus, é de realçar a divers idade de situações 
representadas pela "educação pós-secundária'; patentes na flexibilidade dos modelos 
de formação existentes e na preocupação de oferecer à população estudanti l progra
mas de estudos profissionais e técnicos de nível superior diferentes da formação 
universitária. Sancionados por diplomas de diversa natureza estas formações parecem 
corresponder às necessidades do mercado, sobretudo em certos domínios de activi
dade profiss ional de natureza essencialmente técnica. 

Os dados que referimos adiante relacionados com a situação na Áustria e na 
Alemanha e, sobretudo, a consulta do "World Guide to Higher Education'; da UNESCO 
e de outras obras especializadas relativas à situação dominante em cada país, perece
nos tarefa necessária. 

A criação do "sistema binário" de formação no ensino superior anda ligada 
à publicação de Lei n.º 5/73. Apesar do estabelecido nesta Lei, a evolução política 
e social em Portugal, depois da Revolução de Abril de 1974, não foi favorável à 
sua implementação nem permeável a alguns exemplos internacionais relativos 
ao desenvolvimento deste subsistema de ensino. Por isso a sua criação só acon
tece nos finais da década de setenta. 
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3. A Institucionalização do Ensino Superior Politécnico 

3. 1. Primeiras medidas 

O estabelecido na leg islação de 1973, em relação ao ensino universitário, teve 
seguimento com as tomadas de posse das Comissões Instaladoras das novas Univer
sidades: Li sboa, Minho e Ave iro, bem como dos Institutos Politécnicos da Covi lhã e 
de Vila Rea l. E até aos finais do ano segu inte prosseguiu a implementação das 
Esco las Normais Superiores de Lisboa, da Guarda, de Bragança e de Ponta De lgada. 

No que diz respeito às demais instituições de ensino superior, as opções de 
polít ica educa tiva tomadas na sequência da Revolução de Abril de 1974, decorrentes 
da sucessão de Governos Provisórios, até Julho de 1976, adiaram as decisões de 
fundo sobre o ensino superior politécnico e foram adequando os estabelecimentos 
de ensino médio existentes ao novo figurino proposto pela Lei n.0 5/73. Foi o caso 
dos Institutos Industriais, que pelo Decreto-Lei 830/74, de 31 de Dezembro, passaram 
a ser designados por Institu tos Superiores de Engenharia, podendo por isso conferir 
os graus de Bacharel, de Licenciado e de Doutoramento. O mesmo sucedeu em 1976 
com as Escolas de Regentes Agrícolas e os Institutos Comerciais (precursores dos Ins
titutos Superiores de Contabilidade e Administração), que sofreram idêntica reconversão. 

Recorde-se que aqueles estabelecimentos de ensino, conjuntamente com as 
Esco las de Magistério Primário e as Escolas de Educadores de Infâ ncia, as Escolas 
de Enfermagem e as Escolas de Auxiliares Sociais, bem como as Escolas de Inst ru
tores de Educação Física, constitu íam a rede de estabelecimentos de ensino méd io, 
não universitário então existentes. 

Depois da publicação da legislação acima referida, as Esco las de Regentes 
Agrícolas passaram a ficar dependentes da Direcção Geral do Ensino Superior e os 
seus diplomados equiparados a bacharel; no caso dos Inst itutos Comerciais, passaram 
a designar-se por Inst itutos Superiores de Contabilidade e Administração, e a poder 
conferir todos os graus do ensino superior. 
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Estas alterações seguem as ori entações políticas dominantes, expressas em 
texto elaborado pela então Secretaria de Estado do Ensino Superior e da Inves
t igação Científi ca - "Políti ca do Ensino Superior - Bases para um programa" (197S, 
11) - que defendia como grandes objectivos do ensino superior: 

"a) cooperação no projecto de democratização do país e de igualização das opor
tunidades perante a vida (introduzindo formas de discriminação pos itiva que 

compensem as desvantagens socia is dos filhos das classes trabalhadoras); 

b) cooperação na resolução das tarefas sociais, a nível técnico, cultural e político': 

Estes objectivos podem explicar a pressão exercida pelos diplomados por aquelas 
escolas para a sua reconversão e a anuência do Ministério da Educação, que ao 
defender que o socialismo não se constrói sem trabalho nem sacrifícios, pugnava 
para a cooperação da Universidade na democratização do país e na "criação de uma 
maior igualdade de oportunidades de todos os cidadãos perante a vida " (ob. cit., 11 ). 

Recorde-se a sucessão de titulares (seis Ministros) e de outros membros do 
Governo afectos ao Ministério da Educação que se sucederam desde a Revolução 
de Abril até à tomada de posse do 1 .º Governo Constitucional, em Julho de 1976, 
para just ificar algumas destas mediadas avulsas e a falta de seguimento das medidas 
de política educati va relacionadas com o ensino superior politécnico. 

Embora prevista a criação do ensino superior politécnico logo no início dos 
anos seten ta e apesa r das novas cond ições políticas criadas pela Revolução de 1974, 
o 'modelo binário' de ensino superior demorou algum tempo a conso lidar-se haven
do registo de diversas etapas intermédias. Tal facto teve a ver com a evo lução do 
sistema político nacional, que segundo Braga e Grilo (1981, 230), durante o período 
dos Governos Provisórios (Abril de 1974 a Julho de 1976), foi caracterizada por "a 
tentativa de diversificação do ensino superior é destruída, uma vez que todos os estabe
lecimentos de ensino médio e superior passaram a ter es tatuto universitário" e ainda 
pela sua "expansão, em termos reais, foi diminuta ': 

Pelo seu interesse transcrevemos de um documento da Secretaria de Estado 
do Ensino Superior e da Investigação Científica (1 975, 25), parte do texto que a 
propósito da diferença contida na reform a Veiga Simão entre o 'ensino superior 
longo' (universitário) e o 'ensino superior curto' (de natureza politécnica), refere sobre 
este assunto: "es ta distinção, além de produzir enormes e irracionais distorções na pro
cura do ensino superior - já que as pessoas são induzidas a buscar os ramos mais 
prestigiados, ainda que socialmente menos úteis - introduz mais uma barreira artificial 
entre os cidadãos, a barreira dos diplomados 'de primeira' e diplomados 'de segunda; 

barreira que nós já conhecemos em certas categorias de técnicos superiores, como, por 

exemplo, os engenheiros. O facto é tanto mais grave quanto tal barreira não constitui 
apenas um rótulo, mas traz consigo importantes consequências profissionais': 
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Prosseg ue o referido documento (i dem, ibidem): "assim, o objectivo da nova 
política de ensino superior será a criação de uma 'escola superior integrada; isto é, uma 
escola onde se professem todos os tipos de cursos, desde os cursos mais longos até aos 
cursos intercalados e extra-murais " 

De acordo ainda com Braga e Grilo (ob. cit., 230), o domínio dos Governos Consti
tucionais (Julho de 1976, a Dezembro de 1979) corresponde a um período em que 
"foram tomadas importantes medidas com o duplo objectivo de minimizar o es tado de 
degradação do Ensino Superior e de estabelecer uma política articulada e coerente de 
expansão e diversificação desse nível de ensino" como, de facto, veio a suceder. 

Destacam os mesmos autores (ob. cit., 23 1) a publicação, até finais de 1976, 
de três d iplomas "de relevo para a resolução dos problemas da degradação do ensino': 
Ass im: "o primeiro suspende todos os cursos do Ensino Superior criados por despachos 
proferidos ao abrigo das experiências pedagógicas e que não tinham sido iniciados no 
ano lectivo de 1975/76. ( ... ). O segundo permite que o Governo proceda à reestruturação 
das Escolas em que a degradação da qualidade do ensino dos cursos nelas professados 
e a desorganização do seu funcionamento seja manifesta. (. .. ) O terceiro, criou Comissões 
Científicas Inter-Universitárias, nomeadas pelo Ministro da Educação e constituídas uni
camen te por professores e docentes com o grau de doutor ... ': 

Apesa r destas diferenças parece ser comum a este período o entendimento 
do interesse e da necessidade da reg ionalização do ens ino superior não só com o 
intu ito de apoiar e fomentar o desenvolvimento regional, mas também de faci litar 
a igua ldade de acesso a todos os estudantes, pondo assim termo às desigualdades 
de origem reg ional (e social) que vigoravam no Estado Novo. 

Pelo seu interesse transcrevemos, novamente de um documento da Secretari a 
de Estado do Ensino Superior e da Investigação Científica (1975, 19), o que se defen
de sobre o assunto: "a regionalização do ensino superior deve dotar as regiõ es dos 
quadros superiores que elas necessitam, quer para satisfazer necessidades j á existentes, 
quer para responder às novas necessidades surgidas duma distribuição regional mais 
racional e equilibrada das actividades produtivas; isto não só por promover um maior 
fluxo de es tudantes para os cursos correspondentes às necessidades regionais (e que 
deverão constituir o núcleo dos Centros Universitários Regionais), como por tomar desne
cessária a saída destes jovens da sua região natal, saída que - nessa idade - tem 

muitas possibilidades de se tomar definitiva" 

A propósito da evolução do ensino superior politécnico importa assinalar que 
durante a vigência dos Governos Constitucionais, nos finais da década de setenta, 
foi retomado o processo para a sua criação com a autorização concedida pela Assem
bleia da República ao Governo, em Setembro de 1977 (Lei n.º 71/77) - após a 
extinção, em 1974, do ensino médio e da sua transformação em ensino superior -
para legislar sobre a criação e estrutura deste tipo de ensino e a sua inserção no 

esquema geral do ensino superior. 
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De facto somente com o 1 .º Governo Institucional (que se manteve em exer
cício de funções entre Julho de 1976 e Dezembro de 1977) foram dados os primeiros 
passos para esta institucionalização, dotando-o de um novo estatuto que respondesse 
às necessidades do país. Tal, veio a acontecer em 1977, qua ndo o então M inistro da 
Educação, Mário Sottomayor Ca rdia, fez publi ca r o Decreto-Lei n.0 427-B/77, de 14 
de Outubro, que instituiu o ensino superior de curta duração. 

Reconhece-se no preâmbulo do referido documento a lacuna criada pela trans
formação do ensino médio em ensino superior, "sem cuidarem de preencher a lacuna 
que desse modo se criou, não só no sistema de ensino, como na própria fo rmação de 
técnicos de que as actividades económicas carecem': Por isso, prossegue o referido 
documento, urge "promover a criação de escolas de ensino superior de natureza essen
cialmente prática, voltada para a formação de técnicos qualificados de nível superior 
intermédio, com um estatuto próprio e uma designação profissional correspondente .. " 

Mais ad iante e a propósito das ca rências de pessoal de formação de nível 
superior, indi ca o referido preâmbulo, a satisfação das necessidades nas áreas de 
"tecnologia de produtos alimentares, na produção agrícola, pecuária e florestal, na tecno
logia industrial, na saúde nos serviços (secretariado, turismo, administração e contabilidade), 
para além da já referida formação de educadores de infância e professores do ensino 
primário': 

Como justificação desta iniciativa, económica e socialmente correcta, que "tor
nará viável a existência de um novo tipo de dip lomados, de formação vincadamente 
prática, especializada e profissionalizante, com muito elevada probabilidade de aceitação 
no mercado do trabalho, tanto no sector público, como no privado; estabelece o Artigo 
1 .º deste diploma: 

"É instituído o ensino superior de curta duração tendente à formação de 
técnicos especialistas e de profissionais de educação a nível superior intermédio". 

Por sua vez, define o Artigo 2.0 : 

"O ensino superior de curta duração será ministrado em estabelecimento de 
ensino predominantemente de âmbito regional com a denominação de esco
las superiores técnicas e escolas superiores de educação': 

Entre outros aspectos definidos por lei, estabeleceu ainda o referido texto a 
calendarização relat iva à reconversão dos institutos superiores de contabi lidade e 
administração, das escolas de regentes ag rícolas e dos institutos superiores de enge
nharia em esco las superiores técnicas, bem como das condições de reconversão das 
escolas normais de educadores de infância e das esco las do mag isté rio primário em 
escolas superiores de educação. Mais ainda, esta beleceu o referido diploma as mes
m as cond ições de ingresso, nomeadamente em relação ao reg ime de 'numerus 
clau sus' dos alunos, dos demais estabelecimentos de ensino superior. 
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Embora criado o ensino superior de curta duração não teve seguimento no 
seu desenvolvimento e implementação. Mesmo assim no ano imed iato à sua cr iação, 
a Lei n.º 61178, de 28 de Julho, ratifica com emendas o citado Decreto-Lei n.0 427-
B/77, mas deixa para lei posterior o seu enquadramento "nas bases gerais do sistema 
de ens ino português" (art.0 11.0 ). 

Iniciativas diversas no sent ido de "coordenar e superintender nas acções condu
centes ao lançamento do ensino superior de curta duração" (Decreto-Lei n.º 180/78, 
de 15 de Julho) foram tomadas quando da criação do "Gabinete Coordenador das 
Act ividades do Ensino Superior de Curta Duração" e depois pela criação do "Conse lho 
Nacional do Ensino Superior" (Decreto-Lei n.º 187 /79, de 22 de Junho, com o objectivo 
de "es tudar questões referentes ao ensino superior e sobre elas emitir parecer" (a rt.º 1.0 ). 

Neste órgão tinham assento os estabelecimentos de ensino superior de curta duração. 

3.2. A criação do ensino superior politécn ico 

A afirmação do ensino superior politécnico só fica estabelecida em finai s de 
1979, com a p ublicação do Decreto-Lei n.0 513-T/79, de 26 de Dezembro e a publi
cação do Decreto-Lei n.º 513-Ll /79, de 27 de Dezembro. 

O primei ro, estabelece a rede de estabelecimentos de ensino superior politéc
nico; o segundo, define o regime de instalação dos estabelecimentos deste subsistema 
de ensino. Mais ainda, com a publicação do Decreto-Lei (513 -L 1/79) fi ca m ainda 
definidas as "finalidades de carác ter prático e de índole essencialmente profiss iona 
lizante que ao ensino politécnico cumpre prosseguir" (ob. cit.) . 

Vejamos alguns aspectos destes documentos. 

Com a publicação do Decreto-Lei n.0 513-T/79, fi cou estabelecida a rede de 
inst ituições - Institutos e Escolas Superiores de Educação e Escolas Técni cas - que 
constituíam a rede. Igualmente ficou reg istado neste documento: 

a instituição do ensino superior politécnico, em substituição do ens ino 
superior de curta duração criado pelo Decreto-Lei n.0 427-B/77; 

o seu objecti vo principal: "dotar o País com profissionais de perfil adequado 

de que o país carece para o seu desenvolvimento" ; 

marcou-se ainda a sua "tónica vincadamente profissionalizante; em contraste 
com o ensino universitário, "de características mais conceptuais e teóricas"; 

assumiu-se a "real diversificação operada no âmbito do sistema de ensino 
superior; como "resultado de uma opção ditada por razões de eficiência e de 
adequação daquele sis tema à estrutura sócio-económica em que se insere': 
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'1 reafirmou-se ao ensino politécnico, "dignidade idêntica ao universitário''.· 

incumbiu-se o ensino politécnico, em íntima ligação com as actividades 
produtivas e sociais, de "formar educadores de infância, professores dos ensinos 
primário e preparatório e técnicos qualificados nos domínios da tecnologia 
industrial, da produção agrícola, pecuária e florestal, da saúde e dos serviços''.· 

estabeleceu-se a tipologia das escolas de ensino politécnico: escolas supe
riores de educação e escolas superiores técnicas. 

Para além destas questões: 

1. Este Decreto-Lei clarificou ainda os objectivos do ensino superior politéc
nico, a quem atribuiu as seguintes finalidades (Art.0 2.0 ): 

"a) Formar, a nível superior, educadores de infância, professores dos ensinos primário 
e preparatório e técnicos qualificados em vários domínios de actividade; 

b) Promover, dentro do seu âmbito, a investigação e o desenvolvimento experimen
tal, estabelecendo a ligação de ensino com as actividades produtivas e sociais; 

c) Apoiar pedagogicamente os organismos de ensino e de educação permanente; 

d) Colaborar directamente no desenvolvimento cultural das regiões em que estão 
inseridos; 

e) Prestar serviços à comunidade, como forma de contribuição para a resolução 
de problemas, sobretudo de carácter regional, nela existentes'.' 

2. Definiu a rede de estabelecimentos, assim constituída (art.0 5 a 18.
0

): 

Instituto Politécnico de Beja: 

Escola Superior de Educação 

Escola Superior Agrária 

Instituto Politécnico de Bragança: 

Escola Superior de Educação 

Escola Superior Agrária 

Instituto Politécnico de Castelo Branco: 

Escola Superior de Educação 

Escola Superior Agrária 

Instituto Politécnico de Coimbra: 

Escola Superior de Educação 

Escola Superior de Gestão e Contabilidade (pi reconversão do Instituto 
Superior de Contabilidade e Administração) 

Escola Superior de Tecnologia (pi reconversão do Instituto Superior de 
Engenharia) 
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Escola Superior Agrária (pi reconversão da Escola de Regentes Agrícolas) 

Instituto Politécnico de Faro: 

Escola Superior de Educação 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Instituto Politécnico de Lisboa: 

Escola Superior de Educação 

Escola Superior de Gestão e Contabilidade (pi reconversão do Instituto 
Superior de Contabilidade e Administração) 

Escola Superior e ecno og1a d T 1 · (pi reconversão do Instituto Superior de 
Engenharia) 

Escola Superior de Saúde 

Escola Superior de Jornalismo 

Instituto Politécnico do Porto 

Escola Superior de Educação 

Escola Superior de Gestão e Contabilidade lpl reconversão 
Superior de Contabilidade e Administração) 

Escola Superior de Teénologia (pi reconversão do Instituto 
Engenharia) 

Escola Superior de Saúde 

Instituto Politécnico de Santarém 

Escola Superior de Educação 

do Instituto 

Superior de 

Escola Superior Agrária (pi reconversão da Escola de Regentes Agrícolas) 

Instituto Politécnico de Setúbal 

Escola Superior de Educação 

Escola Superior de Tecnologia 

Instituto Politécnico de Viseu 

Escola Superior de Educação 

Escola Superior de Tecnologia 

Além destas escolas foram ainda consideradas como integ~an.do a rede de 
estabe ec1men os ' 1 · t de ensino politécnico como Escolas Superiores nao integradas em 
Politécnicos, as seguintes instituições: 

Escola Superior de Contabilidade e Gestão de Aveiro 

Escola Superior de Tecnologia de Tomar 
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Escola Superior de Educação da Guarda 

Escola Superior de Educação de Leiria 

Escola Superior de Educação de Portalegre 

Escola Superior de Educação de Viana do Castelo 

Escola Superior de Educação de Vila Real. 

Da r~de de novas Escolas criadas, cuja calendarização foi estabelecida, alguns 
reparos ha a fazer: 

algumas delas acabaram por vir a ter designação diferente da que lhe foi 
in1c1almente atribuída; 

outras a_caba_ram por ser posteriormente integradas em instituições de natu
reza univers1tana, reforçando as expectativas de "mobilidade ascendente" 

que alguns esperam que venha a acontecer aos Institutos Politécnicos através 
da sua reconversão em instituições universitárias. 

3.3. Características e funcionamento 

Em relaç_ão ao Decret~-Lei n. 0 513-L 1 /79, de 27 de Dezembro, definidas as 
nor_m_as do regime de instalaçao das escolas superiores, integradas ou não em Institutos 
Politecnicos, o referido d_o~umento estabelece igualmente as normas de funciona
mento dos Institutos Pol1tecn1cos e das respectivas comissões instaladoras. 

Definid_a~ as reg_ras para o arranque dos novos estabelecimentos de ensino 
;,uperior politecnico, e ainda reforçado no mesmo documento a importância dos 
Cons_elhos Consultivos" instituídos pelo Decreto-Lei n.º 427-8/77 em d 

1 supenor técnica. , ca a esco a 

. Recorde-se que nesse dornmento (art.0 1 O- Dec.-Lei 427-8/77), é "criado obriga
tonament~ um conselho consultivo em que terão assento, para além de representantes 

d
dos seus orgaos de direcção, representantes das actividades sócio-económicas atrave·s 

as estruturas na · · · · ' 
_ oona,s ou regt0na1s responsáveis ou interessadas': Contudo a legis-

la_ç~o dE_: l 979 (Decreto-Lei n.º 513-L 1/79) dá-lhe outra relevância porquanto "não 
so ,coroo mcumbidos de fomentar o estabelecimento de laços de cooperaçã~ com 
sectores da actw,dade sócio-económica, como serão, por outro lado chamados a emitir 
parecer acerca de assuntos d · · 1 1 • . ' 

e megave re evanc,a, como, por exemplo a criação de 
novos cursos e a orientação dos I d d ' 
I _ P anos e estu o, encarados sob a óptica da sua articu-
açao e correspondência com •d d 

as necess1 a es regionais e nacionais" (cf: Preâmbulo). 

Em nosso entender O "Co lh C 1 . ,, 
releva·n . nse o onsu t1vo desempenha um papel de grande 

cia no processo de funci 
onamento dos estabelecimentos de ensino superior 
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politécnico constituindo-se como um dos órgãos fundamentais para a definição da 
natureza dos cursos, das actividades desenvolvidas e na avaliação global do funciona
mento dos estabelecimentos de ensino politécnico na sua articulação com a sociedade. 

Para além da duração dos estudos e da natureza da formação e diplomas, o 
estabelecimento dos Conselhos Consultivos parecer ser mais uma iniciativa que vem 
reforçar a componente prática do ensino superior politécnico uma vez que o ensino 
superior curto, embora criado por lei, não teve seguimento real. Em alternativa o 
ensino superior politécnico surge confirmado na legislação de 1979, reafirmando
se assim o "modelo binário'; proposto pela Reforma Veiga Simão, em 1973. 

Para A. Costa (1988), o conjunto de medidas, de 'base estrutural' que estiveram 
na origem das criação do ensino superior politécnico, inserem-se num conjunto de 
"preocupações de justiça social" e de "intenções de "progresso social'; que procuravam: 

"a) a criação de condições de igualdade no acesso aos diferentes níveis de ensino, 
o que conduz à intenção de regionalizar o ensino superior; 

b) a adequação dos conteúdos e práticas de ensino aos diferentes grupos populacio
nais, o que reforça a intenção anterior conferindo-lhe uma dimensão vocacional; 

c) o estímulo a hipóteses diversificadas de educação recorrente, desde sempre 
antevista no projecto do ensino superior politécnico; 

d) a garantia de um carácter flexível ao sistema educativo, expresso designadamente 
na facilidade das soluções de trânsito entre as diferentes vias e os sucessivos 
níveis de formação, o que acaba por equacionar o problema das relações entre 
as duas modalidades de ensino superior': 

Em relação à rede de estabelecimentos de ensino superior é de notar, como 
se refere num estudo da Unesco (1982, 38), que "a dispersão dos novos estabeleci
mentos sobre o conjunto do território nacional responde ao desejo de satisfazer as 
regiões mais afastadas dos centros tradicionais de ensino superior': Por esta razão e 
tendo presente o prestígio social do ensino superior universitário como meio de 
promoção social, bem como a importância das universidades como factores prepon
derantes de desenvolvimento, compreendemos os motivos que ainda nos finais dos 
anos setenta, em 1979, levaram os Institutos Politécnicos da Covilhã e de Vila Real 
a ser transformados em Institutos Universitários, respectivamente em: Instituto Uni
versitário da Beira Interior e no Instituto Universitário da Trás-os-Montes e Alto-Douro, 
mais tarde reconvertidos em Universidades. 

Este processo abriu novas perspectivas de reconversão a outras instituições de 
natureza politécnica, em instituições universitárias, expectativas que se mantêm nos 
dias de hoje. 

Pelo seu interesse transcrevemos de Braga e Grilo (1981), a distribuição da rede 
de estabelecimentos de ensino superior em Portugal no início dos anos oitenta: 
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ensino universitário, ensino superior não universitário e ensino particular em funcio
namento nesta data, antes do alargamento registado no decurso dessa década. 

Estabelecimentos de Ensino Superior - 1981 
(in: Braga e Grilo, 1981) 

1. Ensino Superior Universitário 

Universidade de Aveiro 

Universidade de Coimbra 

Universidade de Évora 

Universidade de Lisboa 

Universidade Técnica de Lisboa 

Universidade Nova de Lisboa 

Universidade do Minho 

Universidade do Porto 

Universidade dos Açores 

Instituto Universitário da Beira Interior 

Instituto Universitário de Trás-os-Montes e Alto Douro 

li. Escolas Superiores Universitárias não integradas em Universidades 

Escola Superior de Medicina Dentária de Lisboa 

Escola Superior de Medicina Dentária do Porto 

Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa 

Ili. Ensino Superior não Universitário 

Escola Superior de Belas Artes de Lisboa 

Escola Superior de Belas Artes do Porto 

Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro 

Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra 

Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa 

Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto 

Instituto Superior de Engenharia de Coimbra 

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa 

Instituto Superior de Engenharia do Porto 
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IV. Ensino Superior Particular 

Instituto de Novas Profissões 

Instituto Superior de Línguas e Administração 

Instituto Superior de Psicologia Aplicada 

Instituto Superior de Serviço Social de Coimbra 

Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa 

Instituto Superior de Serviço Social do Porto 

Universidade Católica Portuguesa 

Universidade Livre 

Algumas notas a propósito desta rede: 

observa-se o predomínio dos estabelecimentos de ensino superior univer
sitário público integrados ou não em Universidades, que se estendem já 
fora dos grandes centros urbanos tradicionais; 

nota-se a importância do ensino superior não universitário público, constituído 
essencialmente pelos estabelecimentos de ensino nas áreas da Contabilidade 
e Administração e das Engenharias, concentrados nos três centros univer
sitários tradicionais; 

regista-se o reduzido número de estabelecimentos de ensino superior, de 
natureza particular e cooperativa ou outra, que completam a rede de ensino 
superior então existente. 

Para além da referência à rede, a indicação dos textos legais relativos à criação 
do ensino superior politécnico merece ser completada com o levantamento de 
outros documentos relacionados com a expansão deste subsistema de ensino superior. 

Neste contexto importa destacar que o alargamento da rede, a que temos 
vindo a fazer referência foi completada, ainda no princípio de oitenta, com a publi
cação do Decreto-Lei n.0 185/81, de 1 de Julho, relativo ao "Estatuto da Carreira do 
Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico''. Tal documento permitiu regula
mentar as bases da contratação de pessoal para este subsistema de ensino, então 

em fase de arranque. 

Reconhece o Preâmbulo do citado Decreto-Lei n.0 185/81, que em Portugal ''iá 
foram lançadas as estruturas primordiais pela criação do ensino superior politécnico" e 
que a criação da carreira do pessoal docente do ensino superior politécnico consti
tui-se "peça fundamental para o arranque, que se pretende imediato, deste nível de 
ensino': Prossegue então, afirmando que a "carreira agora criada oferece condições que 
se julgam aptas à consagração de um adequado equilíbrio entre a competência técnica 

e profissional dos seus docentes.". 
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Mais ainda, acrescenta, que "será no âmbito do ensino superior politécnico que 
se processará a formação dos professores para a educação pré-escolar e para o ensino 
básico, contribuindo-se, deste modo, para a valorização da função docente': 

Com a publicação desta legislação foram criadas as condições para a expansão 
e desenvolvimento do ensino superior politécnico através do estabelecimento das 
regras de provimento do pessoal docente, facto que foi consolidado com a criação 
de novos estabelecimentos de ensino. 

Quanto aos moldes em que este crescimento se processou, refere Fernandes 
( 1993, 111 -112) que "o ensino politécnico apropriou-se rapidamente da filosofia que 
presidiu à criação das universidades novas, traduzida num maior dinamismo e flexibi
lidade, numa ligação mais estreita à comunidade, na busca constante de afirmação 
frente às universidades tradicionais com uma estrutura rígida e pesada, mas com um 
passado que ao jovem politécnico faltava~Estas algumas da razões que têm marcado 
o processo de desenvolvimento deste subsistema de ensino superior, bem como o 
surgimento de certas inquietações relativas à sua especificidade quando confrontado 
com o ensino superior universitário. 

A criação do ensino superior politécnico em Portugal, em 1979, pode ser 
apreciada através de um conjunto de textos legais que definem largamente os 
seus objectivos e determinam os aspectos mais relevantes do seu funciona
mento interno e da sua distribuição espacial. 

Note-se que a rede então existente abarcava um conjunto de instituições 
de natureza universitária e outras sediadas, principalmente, nos três centros 
urbanos principais de Lisboa, Porto e Coimbra. 

Em simultâneo a legislação publicada determina as características funda 
mentais a que este subsistema de ensino deve obedecer na afirmação da uma 
identidade própria e nas suas relações com a sociedade. 
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4. O Alargamento da Rede 

4.1. A inserção regional dos novos estabelecimentos de ensino 

A expansão da rede de estabelecimentos de ensino superior politécnico marcada 
pela sua inserção regional, era entendida como uma necessidade uma vez que a 
sua disseminação pelo país, sobretudo nas capitais de Distrito, deveria torná-los 
como "verdadeiros pó/os de formação profissional, apoiando a formação em serviço e 
dando resposta ás necessidades de mão-de-obra regional qualificada" (Braga e Grilo, 
1981, 23 7). Daí que a legislação relativa à criação da rede de instituições de ensino 
superior politécnico tenha sido completada no início dos anos oitenta, com a publi 
cação do Decreto-Lei n.0 303/80, de 16 de Agosto, que estabelece a criação dos 
Institutos Politécnicos de: Guarda, Leiria, Portalegre e Viana do Castelo. 

Refere o Preâmbulo deste Decreto-Lei: "Não obstante estar prevista na proposta 
de lei de bases do sistema educativo a reconversão dos Institutos Politécnicos, as carén
cias de pessoal docente aconselham que desde já se tomem as providências necessárias 
à entrada em funcionamento das Escolas Superiores de Educação que não haviam sido 

integradas em Institutos Politécnicos''. 

De acordo com o citado Decreto Lei (art.º 2.0
), os "Institutos Politécnicos previstos 

no artigo anterior agrupam as respectivas Escolas Superiores de Educação referidas no 
artigo 78. 0 do Decreto-Lei n.º 573-T/79, de 26 de Dezembro''. Por aqui se vê como as 
ESEs foram estabelecimentos pioneiros do recém criado ensino politécnico em Portugal. 

Mais ainda, prossegue este texto com a indicação de que (art.º 3.0
): "Nos Insti

tutos politécnicos poderão ser criadas, por decreto dos Ministros das Finanças e do Plano 
e da Educação e Ciência, outras escolas superiores no âmbito do sistema educativo''.Tal 

veio a acontecer em posterior reformulação da rede. 

Com a publicação desta legislação completa-se a rede de instituições de natu
reza politécnica sediadas nos diversos distritos do continente, ao mesmo tempo que 
se permite a criação de novas escolas superiores no seu âmbito. No entanto ainda 
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durante os primeiros anos da década de oitenta a rede pública é de novo ampl iada 
com a pub licação do Decreto-Lei n.0 395/82, de 21 de Setembro, que cria a Escola 
Superior de Educação da Madeira e com o Decreto-Lei n.0 310/83, de 1 de Ju lho, 
que integrou o ensino artíst ico no ensino superior po litécn ico, ao mesmo tempo 
que cria as Escolas Superiores de Música, Dança, Teatro e Cinema, no Instituto Pol itéc
nico de Lisboa e a Esco la Superior de Música, no Instituto Politécn ico do Porto. 

Note-se que apesar da legislação acima pub licada, no ano de 1984/85 apenas 
4 escolas superiores po li técnicas tinham iniciado as suas actividades. Era o caso da 
Escola Superior de Educação de Viseu e das Escolas Superiores Agrárias de Santarém, 
Coimbra e Castelo Branco. 

As demais ESEs mantinham as respectivas Comissões Insta ladoras nomeadas 
e prepa ravam as respect ivas act ividades de insta lação. No entanto a entrada em 
funciona mento destas Escolas acabou por se concretizar em 1985/86, com a sua 
part icipação no programa da "formação em serviço" de professores. E as actividades 
re lacionadas com a formação in icia l de professores arrancaram prat icamente em 
todas elas no ano de 1986/87. 

A imagem segu inte permite-nos ver ificar o tota l de alunos em cada um dos 
Institutos Poli técnicos, no ano de 1986/87, à data do arranque dessas actividades. 

600 -

400 -

200 -

5 

Legenda: 1 - Beja; 2 - Bragança; 3 - Castelo Branco; 4 - Coimbra; 5 - Faro; 6 -
Guarda; 7 - Leiria; 8 - Lisboa; 9 - Porta legre; 10 - Porto; 11 - Santarém; 
12 - Setúba l; 13 - V. do Castelo; 14 - Viseu. 

11 13 

Gráfico 1. Alunos inscritos no ano de 1986/87, em Institutos Politécnicos 

Neste caso importa ass ina lar que para além da população esco lar das Escolas 
Superiores Agrá rias, em func ionamento, também a ESE de Viseu, que havia in iciado 
já as suas act ividades lectivas fez aumentar os montantes da população escolar 
reg istada nos respectivos Institutos Pol itécn icos. 
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Não fica por aqui a legislação publicada re lativa à expansão do ensino superior 
politécn ico e à d iversificação das suas esco las. De facto ainda em 1985, o Decreto 
do Governo n.º 46/85, de 22 de Novembro, cria novos estabelecimentos de ens ino 
desta vez as escolas superiores de tecnologia e de gestão. 

No preâmbulo do referido documento justifica-se, as: im, esta criação: "as análises 
mais recentes sobre O sistema de ensino supenor portugues e sobre a sua capaodade 
para responder às necessidades do mercado de trabalho, de entre as quws se salienta a 
realizada pela OCDE no quadro do exame da política edurntiva portuguesa, apontam 
para a urgência de uma expansão significativa de capaodade de resposta ~~, ensino 
superior politécnico, nomeadamente nas suas vertentes de tecnolog,a e gestao. 

Nesta data e completando a rede de ESEs já firmada, são criadas as seguintes 
escolas: 

Escola Superior de Tecnolog ia e Gestão da Guarda 

Esco la Superior de Tecnolog ia e Gestão de Leir ia 

Esco la Superior de Tecnologia e Gestão de Portalegre 

Esco la Superior Agrár ia de Ponte de Lima 

Esco la Superior de Gestão de Santarém 

Esco la Superior de Tecnó logia e Gestão de Viana do Castelo 

Esco la Superior de Hotelaria e Turismo de Faro 

N • · d pub1·1cação deste diploma a rede de estabelecimentos de a sequencia a , . . _ _ 
ensino superior po li técnico passou, a parti r de 1985, a ter a seguinte conf1guraçao. 

Instituto Po litécn ico de Beja 

Escola Superior Agrár ia 

Escola Superior de Educação 

Institu to Poli técnico de Bragança 

Escola Superior Agrária 

Escola Superior de Educação 

Instituto Po litécn ico de Castelo Branco 

Esco la Superior Agrá ria 

Escola Superior de Educação 

Instituto Politécn ico de Coimbra 

Escola Superior Agrá ria 

Esco la Superior de Educação 
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Instituto Politécnico de Faro 

Escola Superior de Educação 

Escola Superior de Hotelaria e Turismo 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Educação 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Instituto Politécnico de Leiria 

Escola Superior de Educação 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Instituto Politécnico de Lisboa 

Escola Superior de Dança 

Escola Superior de Educação 

Escola Superior de Jornalismo 

Escola Superior de Música 

Escola Superior de Teatro e Cinema 

Escola Superior de Saúde 

Instituto Politécnico de Portalegre 

Escola Superior de Educação 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Instituto Politécnico do Porto 

Escola Superior de Educação 

Escola Superior de Música 

Escola Superior de Saúde 

Instituto Politécnico de Santarém 

Escola Superior Agrária 

Escola Superior de Educação 

Escola Superior de Gestão de Santarém 

Escola Superior de Tecnologia de Tomar 

Instituto Politécnico de Setúbal 

Escola Superior de Educação 

Escola Superior de Tecnologia 
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Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

Escola Superior Agrária 

Escola Superior de Educação 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Instituto Politécnico da Viseu 

Escola Superior de Educação 

Escola Superior de Tecnologia 

Escola Superior de Educação da Madeira 

Escola Superior de Educação de Vila Real 

A importância estratégica das instituições de ensino politécnico, "como centros 
promotores de racionalidade e de apoio ao desenvolvimento, quer no âmbito nacional, 
quer sobretudo no âmbito das regiões e das localidades em que cada uma destas insti
tuições se encontra instalada" (CNE, 1989.11, 642), justificam a construção desta rede 
de "malha fina" instalada em diversas localidades do país. E uma vez ampliada a rede 
e estabelecidos os objectivos do ensino superior politécnico, importa assinalar a 
publicação de outra legislação complementar que gradualmente veio a permitir 
novos alargamentos da rede e a sua afirmação como subsistema autónomo do 
ensino superior universitário. 

Assim aconteceu com a integração no ensino politécnico dos institutos supe
riores de contabilidade e administração (Decreto-Lei n.0 70/88, de 3 de Março). 

De acordo com o preâmbulo do texto legal, "os institutos superiores de contabili
dade e administraçâo visam essencialmente formar, a nível superior, técnicos qualificados 
nas áreas respectivas de actividade e promover, dentro do seu âmbito, o desenvolvimento 
experimental, tendo em vista a ligação do ensino com as actividades produtivas e sociais'.' 
Mais, ainda, "considerando que existe similitude de objectivos e identidade dos planos 
de cursos entre o ensino professado nos ensinos superiores de contabilidade e adminis
tração e as escolas de ensino superior politécnico~ estabelece o art.0 1.0 : 

"1. Os Institutos Superiores de Contabilidade e Administração de Aveiro, de Lisboa 
e do Porto passam a fazer parte da rede de estabelecimentos de ensino superior 
politécnico constante do art. 0 8. 0 do Decreto do Governo n. 0 46/85, de 22 de 
Novembro. 

2. Os Institutos Superiores de Contabilidade e Administração de Coimbra, de Lisboa 
e do Porto são integrados, respectivamente, nos Institutos politécnicos de Coim
bra, de Lisboa e do Porto': 

Quanto aos institutos superiores de engenharia, estabelece o Decreto-Lei n.0 

389/88, de 25 de Outubro: "os institutos superiores de engenharia visam essencialmente 
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formar, a nível superior, técnicos qualificados nas respectivas áreas de actividade e pro
mover, no seu âmbito, o desenvolvimento experimental, tendo em vista a ligação do 
ensino com as actividades produtivas e sociais" (Preâmbulo). 

Estabelece, por sua vez, o texto legal: 

Artigo 1. 0 

1. "Os Institutos Superiores de Engenharia de Coimbra, Lisboa e Porto, adiante 
designados por institutos, passam a fazer parte da rede de estabelecimentos 
de ensino superior politécnico constante do artigo 8. 0 do Decreto do Governo 
n. 0 46/85, de 22 de Novembro. 

2. Os institutos referidos no número anterior são integrados, respectivamente, nos 
Institutos Politécnicos de Coimbra, Lisboa e Porto': 

Para completar a rede do ensino superior politécnico é promovida a integração 
das escolas de enfermagem neste subsistema de ensino superior, concretizada pelo 
Decreto-Lei n.0 480/88, de 23 de Dezembro. 

4.2. A formação diversificada de recursos humanos 

Note-se que a preocupação em integrar diferentes tipos de escolas no subsis
tema de ensino politécnico e de garantir a formação de técnicos qualificados nessas 

escolas, parece responder ao defendido oficialmente num documento da Secretaria 
de Estado do Ensino Superior (M.E.), sobre "Institutos Politécnicos - uma formação 

superior'; onde a propósito do contributo deste subsistema de ensino no processo 

de modernização da economia portuguesa, se refere: "para este processo de desenvol
vimento torna-se indispensável proceder ã valorização e mobilização de todos os recursos 
existentes, nomeadamente os recursos humanos mais qualificados, que constituem um 
factor estratégico para a concepção e implementação de programas e projectos de 
modernização que, por um lado, levem Portugal a acertar o seu ritmo com o da Europa 
e, por outro, permitam aos agentes económicos nacionais manter a sua capacidade de 
decisão autónoma': 

Para além das alterações introduzidas na rede devido à inclusão no ensino 

superior politécnico de novos estabelecimentos de ensino já existentes ou recém 
criados importa assinalar, durante os anos noventa, novas alterações à rede de esta

belecimentos de ensino oficial, que foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.0 304/94, 
de 19 de Dezembro. 

Refere o preâmbulo deste documento: "ao ensino superior politécnico é reco
nhecida especial aptidão para satisfazer as necessidades de formação científica, técnica 
e profissional das estruturas produtivas regionais, constituindo inegável estímulo ao 
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desenvolvimento local'.' Nestas circunstâncias, "a expansão da respectiva rede de ensino, 
através da criação de novos institutos e escolas superiores politécnicas é uma das priori
dades da política educativa~ 

De acordo com esta legislação, a rede de ensino superior politécnico portu
guesa passa a incluir os novos institutos e estabelecimentos de ensino: 

Instituto Politécnico de Aveiro 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda 

Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro 

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (Barcelos) 

Escola Superior de Gestão 

Escola Superior de Tecnologia 

Instituto Politécnico de Leiria 

Escola Superior de Tecnologia, Gestão, Arte e Design, das Caldas da Rainha 
(em substituição da Escola Superior de Arte e Design) 

Instituto Politécnico de Portalegre 

Escola Superior Agrária de Elvas 

Instituto Politécnico do Porto 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo (em substituição da 
Escola Superior de Música) 

Instituto Politécnico de Santarém 

Escola Superior de Tecnologia é Gestão de Tomar (em substituição da Escola 
Superior de Tecnologia de Tomar) 

Instituto Politécnico de Setúbal 

Escola Superior de Ciências Empresariais 

Instituto Politécnico de Viseu 

Escola Superior Agrária 

De todos os estabelecimentos criados apenas não foram integrados em Institu
tos Politécnicos, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda e o Instituto 
Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro, que ficaram sob a adminis

tração da Universidade de Aveiro. 

A deliberação de integrar a ESTG Águeda na U.A., desafectando-a do Instituto 
Politécnico de Aveiro é justificada no preâmbulo do Decreto-Lei n.0 180/97, como 
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resultado do interesse manifestado por esta instituição universitária em "instituir no 
seu âmbito uma escola de ensino superior politécnico no domínio da tecnologia e gestão;' 
medida que, "sem desvirtuar os objectivos do ensino politécnico, beneficie das potenciali
dades e do dinamismo de uma instituição de ensino superior em pleno desenvolvimento 
e com elevado grau de integração no meio~ 

Afirma o mesmo documento que esta solução, "que não põe em causa a existên 
cia de dois subsistemas de ensino superior com objectivos diferenciados, mas que admite 
a sua concretização através de modelos organizativos diferenciados, que melhor se 
ajustem às circunstâncias concretas no sentido do desenvolvimento, valorização e conso
lidação do ensino superior politécnico~ 

Depois destas alterações, a rede de estabelecimentos do ensino superior poli
técnico foi ainda alterada no final da década de noventa pelo Decreto-Lei n.

0 
264/ 

99, de 14 de Julho, facto que se deveu à necessidade de melhorar o acolhimento 
da rede pública, em consequência de: 

"a) A reorganização e expansão da rede de estabelecimentos de ensino superior 
politécnico públicos; 

b) O crescimento do número de vagas que, entre 7995 e 7998, se cifrou em cerca 
de 26%'.' 

Esta legislação veio a permitir a criação de novas escolas em áreas geográficas 
não cobertas pela anterior rede, o encerramento de outras, bem como a criação de 
novas áreas de formação. 

Registam-se as novas escolas criadas nesta data: 

IP Bragança - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Mirandela 

IP C.Branco - Escola Superior de Artes Aplicadas 

IP Guarda - Escola Superior de Turismo e Telecomunicações de Seia 

IP Porto - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras 

IP Setúbal - Escola Superior de Tecnologia do Barreiro 

IP Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Abrantes 

IP V. Castelo - Escola Superior de Ciências Empresariais de Valença 

IP Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego 

Em resultado deste novo alargamento a rede de estabelecimentos do ensino 
superior politécnico aprofundou ainda mais a sua dispersão regional sugerindo 
novas propostas de criação de estabelecimentos em áreas urbanas marcadas por 
forte dinamismo demográfico e económico ou em novos centros onde se situem 
carências efectivas em recursos humanos indispensáveis ao desenvolvimento do seu 
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tecido produtivo. De qualquer modo com o estabelecimento desta r_ede ficou refor
ada a regionalização do ensino superior e as base~ para a form_açao dos recursos 

ç O desenvolvimento regional atraves da formaçao de quadros em humanos e para . ,, - d 
· d · · da sua participação em proJectos de formaçao ao longo a diversos om1n1os e 

vida" e de interesse para a comunidade. 

f foram criados os interlocutores capazes de garantirem o Da mesma orma . _ . . 
- • · ·d d c no· micas da região e à dinam1zaçao do seu tecido produtivo aprno as act1v1 a es e o . . 

como é defendido nos textos de criação deste subsistema de ensino. 

A expansão _dodensui:a s~:ci:i~~~~~i~~n~~~~:ie:~~t~;t~sf~ea~~~~:d: ~t:~a vés da const1tu1çao e _ 
diversificação das respectivas áreas de formaçao. 

e estas áreas procuram evidenciar uma forte compon_en:e de 
~lobalment -o uer à natureza dos cursos, quer em relaçao a sua 

inserçao regional em relaça , q d fomentar a sua ligação às actividades produ-distribuição no espaço, procuran o . 
tivas e o desenvolvimento local e regional. 
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5. O Desenvolvimento do Ensino Superior Politécnico 

5.1. A afirmação das funções do ensino superior politécnico 

A diferenciação do ensino superior em ensino universitário e ensino politécnico, 
proposta na reforma Veiga Simão, ficou consignada na publicação da Lei n.º 46/86, 
de 14 de Outubro, "Lei de Bases do Sistema Educativo'; que estabeleceu no seu art.º 
11 .º a coexistência dos dois subsistemas de ensino: o "ensino superior compreende o 

ensino universitário e o ensino politécnico". 

De acordo ainda com a referida Lei (Lei 46/86 - art.º n.º 11.2), cabe generi

camente ao ensino superior: 

"a) Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

b) Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inser
ção em sectores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 

sociedade portuguesa ... ; 

e) Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica .... 

( .. . ) 

f) Estimular o conhecimento dos problemas do mundo de hoje, em particular os 
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e esta 

belecer com es ta uma relação de reciprocidade; 

g) Continuar a formação cultural e profissional dos cidadãos pela promoção de 

formas adequadas de extensão cultural". 

Quanto aos objectivos, assinalamos os seguintes (art.º 11.0 .3): o ensino univer
sitário visa " ... assegurar uma sólida preparação científica e cultural e proporcionar uma 
formação técnica que habilite para o exercício de actividades profissionais e culturais e 
fomente o desenvolvimento das capacidades de concepção, de inovação e de análise 

crítica''. 
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Por sua vez ao ensino politécnico, compete (art.0 11 .0 .4):" ... proporcionar uma 
sólida formação cultural e técnica de nível superior, desenvolver a capacidade de inova
ção e de análise critica e ministrar conhecimentos científicos de índole técn ica e prática 
e suas aplicações com vista ao exercício de actividades profissionais~ 

A separação entre estes dois subsistemas de ensino superior ficou então esta
belecida nos graus e diplomas a conceder, ficando o ensino universitário com a 
permissão de conferir os graus de licenciado, de mestre e de doutor. Já ao ensino 
politécnico era possível conceder o grau de bacharel e o diploma de estudos supe
riores especializados, "equivalente ao grau de licenciado para efeitos profissionais e 
académicos" (art.0 13.0 .6), situação posteriormente alterada pela Lei n.0 115/97. 

A separação entre estes dois subsistemas do ensino superior, pouco ambiciosa 
na sua definição e abrang ência, tem vindo a servir para estabelecer a fronteira 
quando se pretende individualiza r os dois subsistemas de ensino. De qualquer modo 
a missão de preparar os educa ndos para uma adequada inserção profissional parece 
constituir-se com o um dos atributos essenciais do ensino superior politécnico e que 
tem vindo a confirm ar-se através da publicação de legislação diversa que regula
mentou o funcionam ento deste subsistema conferindo-lhe a dignidade que merece 
no contexto do ensino superior. 

Esta preocupação tem sido igualmente reclamada por responsáveis do ensino 
superior politécn ico, nomeadamente por L. Soares (1986, 105), que a propósito deste 
projecto defendeu ser necessário que "o ensino superior politécnico se assuma na sua 
especificidade própria, seja um fim em si mesmo e não uma cópia degradada do ensino 
superior universitário': Mais ainda (idem, ibidem), "as escolas superiores, nomeadamente 
as de Educação, terão de ser Escolas de elevado nível de ensino-aprendizagem e investi
gação-acção traduzidas numa efectiva capacidade de intervenção no meio e do meio': 

Na mesma oportunidade defendeu ainda o Professor L. Soares (ob. cit., 104): 

"a) o ensino superior universitário e o ensino superior politécnico não são, nem 
podem ser, competitivos - num sentido restrito -, antes constituem duas vias 
complementares, com objectivos, metodologias e necessidades próprias; 

b) não pode aceitar-se que se tornem duas estruturas estanques ... " 

De forma idêntica pronunciou-se o CNE (1989.11, 642), que a propósito do futuro 
do Ensino Superior Politécnico, defendeu a necessidade: 

"(i) de se assegurar qualidade às actividades de ensino e investigação, desenvol
vidas através do recrutamento de professores e técnicos da mais alta qualificação; 

(ii) a redução gradual "do 'fosso' existente entre o Ensino Superior Politécnico e o 
Ensino Universitário são objectivos que preocupam o Conselho Nacional de 
Educação e que, nesse sentido, devem enquadrar a acção que o Conselho deseja 
desenvolver com vista à consolidação destas instituições~ 
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As preocupações com os objectivos a prosseguir pelo ensino superior politéc
nico foram recentemente sintetizadas por Simão e Costa (2000, 27), que apontam 
como preocupações actuais deste subsistema de ensino: 

"a) uma evolução em relação aos objectivos do antigo ensino médio, decorrente 
da condição assumida de ensino superior; 

b) uma diferenciação em relação ao ensino universitário, decorrente do propósito 
de afirmação de uma modalidade que lhe seja alternativa, no âmbito do siste
ma global de ensino superior': 

O cumprimento destes objectivos determina que no ensino superior politéc
nico sejam depositadas diversas expectativas relacionadas quer com as funções do 
ensino do qual se apresenta como "herdeiro" - caso do ensino médio - e do 
cumprimento de outras que o possam diferenciar do ensino superior universitário. 
É por isso que ao anal isa rmos as funções do ensino superior politécnico deparamos 
com a relevãncia da sua função regional e da sua ligação à sociedade. 

Para além do seu papel como promotor do desenvolvimento regional, cabe 
igualmente ao ensino politécnico uma função relevante no desenvolvimento da 
investigação a qual, de acordo com Braga e Grilo (1981, 23 7), "deverá estar ao serviço 
das actividades económicas e sociais da região onde se inserem, pondo ao serviço da 
comunidade toda a sua estrutura laboratorial e documental. Só assim será possível 
evitar-se a duplicação de gastos na criação de infra -estruturas de apoio científico e 
tecnológico ao quotidiano dos vários domínios de actividade e do próprio desenvolvimento'.' 

Estas as responsabilidades que a sociedade aguarda que venham a ser cumpri
das por este subsistema de ensino e que lhe cabem no seu contexto regional e 
nacional deste subsistema, que na sua essência, foi criado, "face à tradicional incapaci
dade do sistema educativo português para formar técnicos que nas estruturas produtivas 
exerçam funções de ligação e concepção intermédias, se torna pa~ticularmente relevant~ o 

papel reservado ao Ensino Superior Politécnico enquanto modalidade de ensino vocaoo
nado para a formação de técnicos com este perfil e capazes de preencherem esta 'falha 
da pirâmide' dos recursos humanos existentes em Portugal" (Parecer n.º 8/89, do Conselho 
Nacional de Educação - CNE, 1989.11, 640-641 ). 

Assim no entendimento do CNE (idem, ibidem), esta falta de técnicos, "que tem 
vindo a pe;sistir na estrutura de emprego da maior parte dos sectores da activida~e 
económica ( ... ) reveste-se hoje de uma maior acuidade dado o grau de transformaçao 
tecnológica e organizativa; justificando "que a esta mo~alidade d: e~sino superior 
sejam dadas condições para desenvolver e_ atinglf os fun_ço:s e os ob1ect1vos que legal
mente lhe estão cometidos n âmbito do sistema educativo. 

Pelo seu interesse transcrevem-se deste documento, os ''factores que reforçam 

0 papel dos técnicos formados nas instituições de ensino politécnico" (idem, ibidem): 
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"(i) reorganização do sector agrícola; 

(ii) modernização tecnológica dos sectores industriais tradicionais com a substi
tuição de tecnologias obsoletas por novas tecnologias; 

(iii) o aparecimento de novas indústrias assentes em tecnologias mais avançadas; 

(iv) a adopção em diferentes sectores de novos processos de gestão e adminis
tração empresarial; 

(v) o alargamento do sector terciário através da expansão e da melhoria dos serviços, 
nomeadamente daqueles que exijam mão-de-obra mais qualificada': 

Estes alguns dos aspectos a ter em devida conta no processo de avaliação, 
institucional e por cursos, que se tem vindo a desenvolver entre nós da respon
sabilidade do Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior. 

5.2. O reforço da autonomia do ensino superior politécnico 

Para além destas atribuições a separação entre o ensino superior universitário 
e o ensino superior politécnico tem sido sucessivamente estabelecida através de 
um conjunto de novos diplomas que têm contribuído para marcar a diferença entre 
estes dois subsistemas de ensino. Retenhamos novos exemplos. 

À semelhança do que havia sido estabelecido com a publicação do Decreto
-Lei n.º 107 /79, de 2 de Maio, que criou o Conselho de Reitores das Universidades 

Portuguesas - como estrutura associativa das universidades constituído inicialmente 
pelos reitores das Universidades e dos Institutos Universitários, antes da sua transforma
ção em Universidades e a quem competia: ''pronunciar-se sobre questões relacionadas 
com as actividades das Universidades e Institutos Universitários que lhe sejam subme
tidas pelo Ministério ou que entenda dever apreciar" - o Decreto-Lei n.º 513-L 1 /79 
(art.ºs: 22.º e 23.º), criou o "Conselho Coordenador da Instalação dos Estabelecimentos 
de Ensino Superior Politécnico': 

Este Conselho era constituído pelos presidentes das comissões instaladoras dos 
institutos politécnicos e das escolas superiores da rede do ensino superior politéc
nico não integradas em institutos politécnicos competindo-lhe, nomeadamente: 

"a) Propor as linhas gerais da política orientadora da instalação e funcionamento 
dos novos estabelecimentos de ensino superior politécnico; 

b) Apreciar os programas e planos de desenvolvimento apresentados pelos presi
dentes das comissões instaladoras; 

c) Coordenar todas as actividades empreendidas no âmbito dos estabelecimentos 
de ensino superior politécnico': 
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A decisão da criação deste Conselho vem reafirmar a especificidade do subsistema 
de ensino superior politécnico ao mesmo tempo que lhe confere igual dignidade 
comparativamente com o ensino superior universitário. Posteriormente, no início dos 
anos oitenta, a publicação do Decreto-Lei n.0 86/83, de 11 de Fevereiro, vem estabe
lecer as normas de funcionamento do "Conselho Coordenador da Instalação dos 
Estabelecimentos de Ensino Superior Politécnico''. Trata-se de um "órgão de apoio e 
consulta para o planeamento, implementação e coordenação do ensino superior politéc
nico" (Preâmbulo) cujas competências gerais ficaram assim definidas (Decreto-Lei n.º 
86/83 - art.º 2): 

"a) Propor as linhas gerais de política orientadora da instalação e funcionamento 
dos novos estabelecimentos de ensino superior politécnico; 

- Apreciar os planos e programas de desenvolvimento apresentados pelos 
presidentes das comissões instaladoras; 

- Coordenar todas as actividades empreendidas no âmbito dos estabeleci
mentos de ensino superior politécnico; 

- Emitir pareceres sobre questões relativas ao ensino superior politécnico que 
lhe sejam apresentadas pelas entidades responsáveis do Ministério da Educação 
ou sobre as quais entenda dever pronunciar-se': 

A expansão do ensino superior politécnico público e a necessidade de um 
desempenho mais eficaz por parte do referido Conselho, esteve na origem da publi
cação do Decreto-Lei n.0 344/93, de 1 de Outubro, que aprova o novo estatuto 
jurídico do "Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos''. 

Importa assinalar que esta iniciativa fez-se acompanhar, no mesmo ano, da 
publicação do Decreto-Lei n.º 283/93, de 18 de Agosto, que confere novo estatuto 
jurídico ao Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, cujos membros são 
os reitores das universidades estatais e da Universidade Católica Portuguesa. 

No preâmbulo do Decreto-Lei n.0 344/93, lê-se o seguinte: o "Conselho Coorde
nador tem vindo a constituir precioso auxiliar na definição da política para o ensino 
superior politécnico, nomeadamente pelo exercício das competências que sucessiva
mente lhe têm vindo a ser delegadas pelo Ministério da Educação. Por outro lado, com 
a aprovação da Lei n.ª 54/90, de 5 de Setembro, sobre o estatuto e a autonomia do 
ensino superior politécnico, consagra-se legalmente que a representação global e a 
coordenação das actividades dos estabelecimentos de ensino superior politécnico, sem 
prejuízo das atribuições de cada um deles, são asseguradas pelo Conselho Coordenador': 

o reconhecimento desta capacidade de intervenção determinou, portanto, a 
publicação de novos estatutos para este Conselho, "órgão de representação conjunta 
dos estabelecimentos públicos de ensino superior politécnico" (art.0 1.0 ). Esta representação 
passou a ser assegurada pelos presidentes dos institutos politécnicos e pelo director 
ou presidente do conselho directivo, das "escolas superiores não integradas" (art.0 2.0

). 
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Das competências alargadas deste Conselho importa assinalar (art.0 3.º): 

"a) assegurar a coordenação e a representação global dos institutos e escolas nele 
representados . .. ; 

b) colaborar na formulação das políticas nacionais de educação, ciência e cultura ... ; 

c) pronunciar-se sobre projectos legislativos que digam directamente respeito ao 
ensino superior politécnico; 

d) pronunciar-se sobre as questões orçamentais do ensino superior politécnico; 

( ... ) 

f) contribuir para o desenvolvimento do ensino, investigação e cultura e, em geral, 
para a dignificação das instituições de ensino superior politécnico e dos seus 
agentes, bem como para o estreitamento das ligações com organismos estran 
geiros congéneres': 

Como se ded uz da apreciação dos textos lega is tem sido preocupação deste 
Conselho Coordenador dar continuidade aos objectivos estabelecidos pela leg islação 
e consolidar através de diferentes iniciativas, do seu contributo e colaboração com 
o poder central, reafirmar a especificidade e a natureza deste subsistema de ensino 
face ao ensino universitário. 

Recorde-se que o processo de afirmação deste 'sistema binário' fi cou mais uma 
vez refo rçada com a publicação da Lei n.0 54/90, de 5 de Setembro, que define o 
"Estatuto e Autonomia dos Estabelecimentos de Ensino Superior Politécnico''. Esta 
publicação veio a permitir a cessação do reg ime de instalação das Escolas Superiores 
e a sua entrada em funcionamento normal. 

No seu art.0 1.0
, esta lei estabelece que os inst itutos politécnicos são "instituições 

de ensino superior que integram duas ou mais escolas superiores globalmente orientadas 
para a prossecução dos objectivos do ensino superior politécnico, numa mesma região, 
as quais são associadas para efeitos de concertação das respectivas políticas educa
cionais e de optimização de recursos~ 

Por sua vez, o art.0 2.0 estabelece: "as escolas superiores são centros de formação 
cultural e técnica de nível superior .. . " e preparam para "o exercício de actividades profis
sionais altamente qualificadas e promover o desenvolvimento das regiões em que se 
inserem': Por isso, cabe a estas escolas de ensino superior: 

"a) a realização de cursos conducentes à obtenção do grau de bacharel e do diploma 
de estudos superiores especializados; 

b) a realização de cursos de pequena duração, creditáveis com certificados ou 
diplomas adequados; 

c) a organização ou cooperação em actividades de extensão educativa, cultural 
e técnica; 
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d) a realização de trabalhos de investigação aplicada e de desenvolvimento expe
rimental". 

Mais ainda, são objectivos específicos das esco las superiores (art.º 2.0 .6): 

"a formação inicial; 

a forma ção recorrente e a actualização; 

a reconversão horizontal e vertical de técnicos; 

o apoio ao desenvolvimento regional; 

a investigação e o desenvolvimento': 

Estes alguns dos aspectos que importa ter em conta no processo de desenvolvi
mento do ensino superior politécnico e na sua afirmação como subsistema autónomo 
do ensino universitário mesmo que as condições actuais venham a sugerir alguma 
articulação entre ambos. 

Consignadas as respon sabilidades das escolas deste subsistema de ensino e 
do seu contributo regional e nacional, prosseguimos esta análise com a referência ao 
caso específico da formação de professores no âmbito do ensino superior politécnico. 

Com a publicação da LBSE ficara m definidas as grandes atribuições do 
ensino superior português, nomeadamente do ensino superior politécn ico, no 
que respeita às suas relações com a sociedade. Alguns destes objectivos estão 
reafirmados no Estatuto de Autonomia do Estabelecimentos do Ensino Politécnico, 
que reforça o carácter regional deste subsistema de ensino e o seu contributo 
no desenvolvimento regional. 

As expectativas criadas em relação a este processo passam por iniciativas 
próprias e pela necessária colaboração e articulação entre os sistemas de ensino: 
universitário e politécnico. 
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6. A Formação de Professores no Ensino Superior Politécnico 

6.1. Antecedentes 

Importa realçar que a formação superior de professores na época actual teve 
como primeiros antecedentes a reforma universitária de 1911 levada a cabo pelo 
regime republicano. Esta reforma, que antecedeu o modelo de formação pedagógica 
de professores de tipo "bi-etápico;foi determinada pelo Governo Provisório da Repúbli
ca, em 21 de Maio de 1911 (D.G. n.º 120, de 24.5.1911), que criou nas Universidades 
de Coimbra e de Lisboa as "Escolas Normais Superiores'; anexas às respectivas Facul
dades de Letras e de Ciências. 

De acordo com esta legislação (art.0 2.0 ), ''A Escola Normal Superior tem por fim 

promover a alta cultura pedagógica e habilitar para o magistério dos liceus, das escolas 

normais primárias, das escolas normais superiores, e para a admissão ao concurso para 
os lugares de inspectores de ensino''. 

Estabeleceu o art.0 3.0 o funcionamento, nestas Escolas, de três cursos diferen
tes: o Curso de Habilitação ao Magistério Liceal; o Curso de Habilitação ao Magistério 
Normal Primário e o Curso de Habilitação ao Magistério Primário Superior. 

A este respeito diz-nos Loureiro (1981, 25) que, "as Escolas Normais Superio res 

eram verdadeiros centros de formação pedagógica aos quais competia, de acordo com 

o art. 0 2. 0 do Decreto de 27 de Maio de 1917, que as criou: 'promover a alta cultura 

pedagógica e habilitar para o magistério dos lyceus, das escolas normaes primárias, das 

escolas primárias superiores, e para a admissão ao concurso para os Jogares de inspec

tores de ensino": 

Prossegue o mesmo autor (idem, ibidem): "para a realização destas funçõ es 

foram criados nessas Escolas três cursos - Curso de Habilitação ao Magistério Normal 

Primário e Curso de Habilitação ao Magistério Primário Superior - todos com a duração 
de 2 anos, sendo o 1. 0 ano de 'preparação pedagógica' e o 2. 0 ano de 'iniciação na 

prática docente' (cf. art. ºs 3. 0 e 4. 0
)." 
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Embora diferente do "modelo integrado'; seg uido na actualidade pelo ensino 
superior politécnico, a formação de professores nestas Escolas, com a duração de 
dois anos, dava sequência à formação, de três anos, realizada nas Faculdades de 
origem. Aqui os alunos real izavam a sua formação pedagógica (teórica e prática) e 
obtinham o respectivo diploma de "habilitação profissional''. 

As referidas Escolas Normais Superiores foram extintas em 1930, no Governo 
da Ditadura, pelo Decreto n.º 18.973, de 16 de Outubro, que criou as secções de 
Ciências Pedagógicas nas Faculdades de Letras das referida s Universidades. 

Sobre a correspondência daquelas instituições de ensino na actualidade, afir
mou Loureiro (ob. cit., 41), que as Escolas Superiores de Educação, criadas pelo 
Decreto-lei n.º 427-B, de 14 de Outubro de 1977, são as substitutas das anteriores 
Escolas Normais Superiores, cujo modelo de formação parece ter sido seguido quando 
da criação do ramo educacional nas Faculdades de Ciências, "como consequência da 
reforma que o Decreto-Lei n.0 443/77, de 23/10 introduziu nestas faculdades" (ob. cit, 34). 

Não estando em causa a apreciação das diversas medidas de política educativa 
relacionadas com a formação de professores, tema aliás aprofundado por outros 
autores (cf: Loureiro, 1981; Pardal, 1991 e 1992), importa contudo sa lientar que o 
"reformismo" (Loureiro, 1981, 36-37) em matéria de formação de professores é consa
grado na Lei S/73 (da Reforma do Sistema Educativo). 

Estabelece a base XX da Lei n.0 5/73, sobre a "Formação dos agentes edu
cativos'; o seg uinte: 

"1. A formação das educadoras de infância e dos professores do ensino primário 
é obtida, respectivamente, em escolas de educadoras de infância e escolas do 
magistério primário. 

2. A formação dos professores para a educação de crianças deficientes e inadap
tadas é obtida em Institutos Superiores de Educação Especial. 

3. A formação do pessoal docente de Educação é assegurada pelas Escolas de 
Instrutores de Educação Física e Desportos e ainda por Institutos Superiores de 
Educação Física e Desportos. 

4. Os professores do ensino preparatório obtêm a sua formação nas Escolas Normais 
Superiores. 

5. A formação dos professores destinados ao curso geral do ensino secundário é 
obtida com o grau de bacharel nas Universidades, nos Institutos Politécnicos e 
noutros estabelecimentos equiparados, completado por cursos que confiram 
uma licenciatura científico-pedagógica. 

6. A formação dos professores do curso complementar do ensino secundário com
pete, em princípio, às Universidades, mediante a concessão de uma licenciatura 
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científica, e terá como complemento a frequência, com aproveitamento, de 
cursos ministrados nos seus institutos de ciências da educação. 

7. Os professores destinados ao ensino das disciplinas de Ciências de Educação 
nas escolas do magistério primário, nas Escolas Normais Superiores ou em 
outros estabelecimentos de preparação de professores onde deva ser ministrado 
o ensino daquelas ciências, serão formados nos institutos de ciências da educa

ção das Universidades." 

Como foi notado, cabe ao Decreto Lei n.º 427-B/77, de 14 de Outubro, a criação 
do ensino superior de curta duração, "tendente à formação de técnicos especialistas e 
de profissionais de educação a nível superior intermédio" (art.º 1.0 ). Mais ainda: 

estabelece o art.º 2.0 : "7. O ensino superior de curta duração será ministrado 
em estabelecimentos de ensino predominantemente de âmbito regional com 
a denominação de escolas superiores técnicas e escolas superiores de educação~ 

Estipula o art.0 4.0 : "7. As escolas superiores de educação terão como finalidade: 

a) formar educadores de infância e professores do ensino primário; 

b) prestar apoio à formação em serviço dos educadores de infância e dos profes

sores do ensino primário. 

2. Nas escolas superiores de educação poderão ser criados por despacho do Minis
tro da Educação e Investigação Científica, cursos de especialização no domínio 
do ensino especial destinados a profissionais de ensino': 

6.2. As Escolas Superiores de Educação 

Note-se que anteriormente à criação de outras escolas no ensino politécnico, 
as Escolas Superiores de Educação foram as primeiras a arrancar com a formação 
de diplomados no âmbito do subsistema de ensino superior politécnico. 

Pelo seu interesse, recordamos Teodoro (1986, 13-14) que a propósito desta 
formação nas ESEs, relata o seguinte: "o projecto das Escolas superiores de Educação 
(ESEs) resultou de um acordo do Governo Português com o Banco Mundial, através do 
seu instituto financeiro, o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD), pelo qual este financiaria o empreendimento, mediante um certo número de 
condições quanto à natureza dos estabelecimentos de formação. 

Em virtude desse compromisso, o Governo Português contraiu em 1977, com o 
BIRD, um empréstimo de 21 milhões de dólares(. .. ). Esse empréstimo (autorizado pela 
Lei 67/77) foi seguido de outro, no montante de 40 milhões de dólares (autorizado pela 
Lei 38/79), destinados a custear as instalações, o equipamento, o mobiliário e a assistên
cia técnica considerados necessários ao funcionamento das referidas instituições de 
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ensino': Na verdade data de 1976 a primeira missão do Banco Mundial a Portugal e 
o desenvolvimento dos projectos de financiamento relacionados com a educação, 
a formação de professores e a edificação das escolas superiores de educação, das 
escolas superiores agrária s e das escolas superiores técn icas. 

Prossegue o mesmo autor afirmando, que no âmbito do ensino superior cu rto, 
foram assi nalados quatro objectivos às ESEs (ob. cit., 14): 

"I. formação de educadores de infância e de professores do ensino básico (pri
mário e preparatório). Essa formação organizar-se-ia em três áreas: 

Meio Físico e Social/Ciências da Natureza/ Matemática 

Expressão /Comunicação 

Ciências da Educação 

li. criação de uma rede regional de formação contínua destinada a apoiar os 
professores das escolas das regiões onde fossem instaladas as ESEs. 

Ili. criação de estruturas de investigação pedagógica que estabelecessem a ligação 
entre as Universidades e demais estabelecimentos de ensino superior, possibilitan
do projectos e estudos sugeridos pelas necessidades dos professores e do ensino. 

IV. formação inicial e contínua dos professores de ensino especial': 

A concluir, diz o mesmo autor (idem, ibidem): 

"Tendo em conta estes objectivos, projectaram-se para as ESEs os Centros 
de Apoio à Formação de Professores (CAFOP's) que funcionariam como cen tros 
de recurso e de produção de apoios a serem utilizados pelas ESEs e pela 
população da região, preenchendo ainda um outro objectivo - o da ani
mação cultural. 

Este era o projecto inicial, para a concretização do qual o ME começou a 
trabalhar a partir de 1977 no sentido de aprontar os meios necessários: insta
lações, equipamentos e pessoal': 

Estes testemunhos confirmam que o desenvolvimento do ensino superior poli 
técnico fez-se, numa primeira fase, através da consolidação da rede das escolas 
superiores de educação, pelo que nos importa atender a alguns passos desta evo
lução que permita um melhor conhecimento da evolução do próprio subsistema 
de ensino politécnico. Por isso recordamos de Bettencourt (1986, 91-92), os períodos 
assinalados por esta autora relativos à evolução do projecto formativo das ESEs, que 
globalmente se podem resumir ao seguinte: 

" 1. ª fase{] 977 a 1979). A concepção. Nesta fase definem-se os objectivos do 
projecto, o modelo de escola, os objectivos de formação nas ESE, es tudam
-se os espaços e equipamentos, a formação dos futuros docentes das ESE 
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(com a colaboração de professores portugueses e estrangeiros da área das 
ciências da educação) . .. 

2. ª fase (de 1979- 1984): A orfandade política. Este período é marcado pela 
nomeação dos responsáveis pela implementação do projecto a nível de escola, 
segundo critérios que nem sempre correspondiam aos estudos realizados. (. . .r 

Prossegue a mesma autora (idem, ibidem) notando um conjunto de indefi
nições, a par de aspectos positivos relativos ao desenvolvimento deste projecto. As 
primeiras, "dizem sobretudo respeito ao perfil do professor a formar nas ESE': Quanto 
aos aspectos positivos, "é de referir o lançamento dos mestrados em educação e a 
realização de uma selecção dos futuros docentes coerente com o plano inicial~ 

Note-se que a consolidação deste projecto vocacionado para a formação inicial 
de educadores de infância e de professores para o ensino básico, a formação contí
nua, a inovação e a investigação pedagógicas (ob. cit., 93), foi -se conso lidando com 
a nomeação das Comissões Instaladoras e a entrada em funcionamento das escolas 
superiores de educação, em 1985/86, no âmbito das actividades da "fo rmação em 
serviço': Como foi notado o arranque dos cursos de formação inicial de professores 
veio a processar-se na quase totalid ade das ESEs, em 1986/87. 

Recorde-se que a primeira Eséola Superior de Educação a iniciar as suas activi 
dades foi a ESE de Viseu, em 1984/85, com menos de duas centenas de alunos. 

Em simultâneo com os esforços de lançamento das ESEs, prosseguiu a for
mação de docentes, no país e no estrangeiro, promovendo-se a part icipação destes 
no processo de desenvolvimento dos projectos formativos das escolas superio res 
de educação. 

Dando sequência ao assinalado por Bettencourt (ob. cit., 91 ),"no início da década 
de 80, o projecto atravessa uma fase de orfandade em que o poder político não o assume 
nem são tomadas as medidas indispensáveis ao seu arranque':Tal parece justificar que 
nova leg islação sobre estas escolas venha apenas a ser publicada em meados dos 
anos oitenta, debruçando-se sobre as actividades de formação inicial nas ESE. Assim, 
interessa assinalar o Despacho 1/MEC/86 - li série, de 21 de Janeiro, que determina 
as actividades de forma ção inicial das Escolas Superiores de Educação, que no seu 
preâmbulo refere que com a entrada em funcionamento destes estabelecimentos 
de ensino, "importa estabelecer o referencial genérico da actividade das escolas supe
riores de educação em matéria de formação inicial de educadores e professores': 

Nestas circunstâncias, determina o referido Despacho: 

" 1. Em principio, as escolas superiores de educação devem organizar as suas 
actividades de formação inicial em cursos separados, orientados para a for

mação de: 
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Educadores de Infância; 

Professores do ensino primário''. 

Refere ainda o referido Despacho, que: 

"2. Sem prejuízo da sua diferenciação global (. .. ), os cursos referidos podem, na 
sua organização curricular, apresentar componentes comuns de formação. 

3. A lógica de organização dos cursos de formação de professores do ensino pri
mário deve considerar a expectativa de contemplar também uma formação 
complementar para a docência de uma área curricular do ensino preparatório~ 

Note-se que depois da criação do ensino superior politécnico, a formação inicial 
de professores foi sendo garantida através da criação de novos estabelecimentos 
de ensino, facto que foi acompanhado pelo encerramento das Escolas Normais de 
Educadores de Infância e das Escolas de Magistério Primário. Assim aconteceu com 
a publicação do Decreto-Lei n.0 101 /86, de 17 de Maio, que estabeleceu no seu art.º 
1.º: "o processo gradativo de extinção das escolas normais de educadores de infância e 
das escolas do magistério primário depende, em cada distrito, da entrada em funcio 
namento das escolas superiores de educação ou dos centros integrados de formação 
de professores ... ". 

De facto o arranque das Escolas Superiores de Educação como estabeleci
mentos pioneiros do ensino politécnico em Portugal levou à publicação de diversa 
legislação relacionada com a sua missão e desenvolvimento. 

Em simultâneo foi-se reclamando ao conjunto do ensino superior politécnico, 
"igual dignidade, nível de exigência e qualidade, ainda que com objectivos, metodologias 
e instrumentos diferenciados dos do Ensino Superior Universitário; no sentido de se 
constituir "uma alternativa real a este tipo de ensino e não um mero ensino de 2.ª 
qualidade unicamente destinado a aliviar - de qualquer forma - a pressão exercida 
e cada vez mais politicamente insuportável no acesso às Universidades" (Soares, 1986, 99). 

Assim não nos surpreende que ainda no ano de 1986 tenha sido publicada 
nova legislação que aprova o referencial genérico das actividades das escolas supe
riores de educação em matéria de formação inicial de educadores de infância e 
professores do ensino primário. Assim aconteceu com o Decreto-Lei n.0 59/86, de 
21 de Março, que no seu art.0 1 estabeleceu: ''As escolas superiores de educação 
organizarão as suas actividades de formação inicial em cursos separados, orientados 
para a formação de: 

Educadores de infância; 

Professores do ensino primário~ 

Mais ainda, estabeleceu o referido documento (art.0 2): "os cursos de formação 
de professores do ensino primário deverão contemplar uma formação complementar 
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com vista à docência de uma área curricular do ensino preparatório", condicionada, no 
entanto, "por limitações decorrentes da necessidade de recursos humanos e ainda por 
critérios de selecção decorrentes da natureza da formação anteriormente adquirida" 
(art.º 4). 

Relativamente à formação complementar acima referida, estabelece o Despacho 
n.ª 78/MEC/86 - li série, de 15 de Abril, que "para efeitos de organização da formação 
complementar( ... ) as escolas superiores de educação devem considerar como referencial 
básico de docência futura dos seus diplomas a actual estrutura organizativa dos grupos 
de docência do ensino preparatório''. 

Elaborado o quadro genérico no que respeita à formação inicial de educadores 
de infância e de professores, foi através da Portaria n.0 352/86, de 8 de Julho, estabe
lecido que as escolas superiores de educação poderiam ministrar igualmente "cursos 
de professores do ensino básico" (cf: art.º 1), estabelecendo-se as oito variantes em 
que essa formação poderia ter lugar. 

Note-se que em relação aos cursos de educadores de infância e de professores 
do ensino primário, o diploma profissional correspondia ao de Bacharel, enquanto 
que em relação aos professores do ensino básico, o diploma académico numa determi
nada variante seria o "diploma de professor do ensino básico, com menção do grupo do 
ensino preparatório que está habilitadó a ensinar e que corresponde à variante" (art.0 3). 

Este último documento estabeleceu ainda a duração e a estrutura dos cursos, 
definindo para cada um dos casos o peso da respectiva carga horária no âmbito 
da Prática Pedagógica e das Ciências da Educação. Mais ainda, estabelece as condi 
ções gerais a que deve obedecer a frequência, a avaliação e o acesso a estes cursos 
cujas condições gerais eram aplicadas quer às escolas superiores de educação quer 
às universidades com centros integrados de formação de professores. 

Note-se que num passado próximo muitas das ESEs, inicialmente criadas para 
a formação de Educadores de Infância e de Professores, alargaram as suas áreas de 
formação na área das Ciências Sociais, das Ciências Empresa riais e da Comunicação, 
passando a oferecer cursos pouco afins com os objectivos específicos que presidiram 

á sua criação. 

Não obstante esta oferta ser justificada pelo melhor aproveitamento dos recur
sos humanos existentes a nível destas escolas ou mesmo dos Institutos Politécnicos 
onde se integram, poderá justificar alguma reflexão futura, que de acordo com o 
modelo actual de formação de professores e de educadores, atenda à especificidade 
destas instituições, ao processo formativo dos recursos humanos nesta área, bem 
como à especificidade dos seus 'projectos educativos' no domínio da formação inicial 
e ao longo da vida dos profissionais do sistema educativo. 
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6.3. Novas orientações na formação de professores 

Nova legislação relativa ainda á formação inicial de professores (escolas supe
riores de educação e centros integrados de formação de professores) foi publicada 
nos finais da década de oitenta, tendo a Portaria n.0 83 1 /87, de 16 de Outubro, 
regulado as condições de formação de educadores de infância e de professores do 
1 .º ciclo do ensino básico na área da educação moral e religiosa. 

O desenvolvimento da formação na área específica da formação inicial de 
educadores de infância e de professores, exigiu a publicação de novos documentos 
lega is desta vez relativos à realização da prática pedagógica. Nestas circunstânc ias 
a Portaria n.0 336/88, de 28 de Maio, referia no seu preâmbulo: ''A realização da 

prática pedagógica dos cursos de formação inicial de educadores de infância e de profes

sores dos 1. 0 e 2. 0 ciclos do ensino básico implica a existência de normas regulamentares 
que garantam: 

A salvaguarda do projecto educacional e de formação que cada instituição 

formadora tem o direito e o dever de assumir e de, responsavelmente prosseguir; 

A conecta articulação pedagógica e administrativa entre instituições forma
doras e os es tabelecimentos onde a prática pedagógica se rea liza; 

A definição clara dos princípios a que se deve obedecer o recrutamento dos 
educadores e professores titulares das salas, classes ou turmas e a escolha 
dos jardins de infância e escolas onde se realiza a prática pedagógica': 

No seu conjunto este documento regulamenta a componente da práti ca peda
gógica dos cursos de formação inicial de educadores de infância e de professores 
dos 1 .º e 2.0 ciclos do ensino básico. 

A preocupação relativa à formação inicial de educadores de infância e de 
professores passou ainda por outros documentos legais, nomeadamente pelo Decreto
-Lei n.0 344/89, de 11 de Outubro, relativo ao ordenamento jurídico da forma ção de 
educadores de infância e de professores dos ensinos básico e secundário. De acordo 
com o referido diploma a formação inicial destes educadores e professores "é de 
nível superior, devendo contemplar componentes e formação cultural, de preparação 

científica na especialidade e de formação pedagógico-didáctica" (art.0 1 ). 

Mais ainda, a formação inicial destes agentes educativos "é a que confere habili
tação profissional para a docência" (art.0 6) e tem como objectivos fundamentais: 

"a) a formação pessoal ... favorecendo a adopção de atitudes de reflexão, auto
nomia, cooperação e participação .. . ; 

b) a formação científica, tecnológica, técnica ou artística na respectiva especialidade; 

c) a form ação científica no domínio pedagógico-didáctico; 
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d) o desenvolvimento progressivo das competências docentes a integrar no exerci
cio da prática pedagógica; 

e) o desenvolvimento de capacidade e atitudes de inovação e inves tigação peda
gógica': 

Qua nto às entidades responsáveis por esta form ação, es tabel ece o citado 
documento: 

a formação inicial de educadores de infância (art. 0 9) "é feita em escolas 
superiores de educação ou em universidades com unidades de formação próprias 
que, para o efeito, conferirão o grau de bacharel em educação pré-escolar"; 

a formação inicial de professores do 1 .º ciclo do ensino básico (art.º 1 O), "é 
feita em escolas superiores de educação ou em universidades com unidades 
de formação próprias que, para o efeito, conferirão o grau de bacharel em 
ensino básico"; 

a formação inicial de professores do 2.0 ciclo do ensino básico (art.0 11 ) "é 
feita em escolas superiores de educação ou em universidades com unidades 
de formação próprias que, para o efeito, conferirão o diploma de estudos supe
riores especializados ou o grau de licenciado em ensino básico, com a indicação 
da área de docência"; 

Por sua vez a formação iniéial dos professores do 3.0 ciclo do ensino básico 
(art.0 12) "é feita em universidades com unidades de formação próprias ... ". Igualmente 
a formação inicial dos professores do ensino secundário (art.º 13) "será feita em 
universidades com unidades próprias de formação ... ". 

Esta legislação deixou às escolas superiores de educação a possibilidade de 
formarem apenas os professores para o 1 .º e 2.0 ciclos do ensino básico, responsab i
lizando as universidades pela formação para o terceiro ciclo do EB e para o ensino 
secundário. De facto mesmo que autorizados a ministrar "cursos de estudos superiores 
especializados" equivalentes "ao grau de licenciado para efeitos profissionais e acadé
micos" (art.0 13 da LBSE), os estabelecimentos de ensino politécnico fi ca ram assim 
arredados da formação para o 3.0 ciclo do ensino básico bem como para o ens ino 
secundário. 

Tendo em conta que, "à excepção dos educadores de infância e professores do 
1. 0 ciclo do ensino básico, cada professor possa ensinar em dois ciclos da escolaridade; 
o parecer 5/89, elaborado pelo Conselho Nacional de Educação, recomenda "o estudo 
da hipóteses de criação de diplomas para os três ciclos do ensino básico, a conferir quer 
a nível das Universidades, incluindo os C.I.F.O.Ps., quer a nível das ESEs~ Ainda no enten
der deste Conselho "esta fórmula poderia resolver alguns problemas que se colocarão 
inevitavelmente com o alargamento da escolaridade obrigatória para 9 anos, permitin do 
uma maior circulação do pessoal docente entre o 2. 0 e o 3. 0 ciclos de escolaridade" (CN E, 
1990.1, 358) . 
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Embora restringindo a intervenção das ESEs na formação de recursos humanos 
para a parte terminal do ensino básico e para o ensino secundário, o mesmo diploma 
vem, no entanto, consignar novas formas de intervenção às instituições de formação 
inicial na área da formação contínua. Com efeito estabelece o art.º 28 (Lei n.º 344/ 
89) ~ue: 'o direito dos educadores e professores dos ensinos básico e secundário à formação 
continua determina, para as instituições de formação inicial, a obrigação de desenvol
verem actividades de acompanhamento e acções de formação dos docentes das escolas 
integradas na área de influência". 

Da mesma forma reafirma-se a participação destas instituições de formação 
na profiss ionalização em serviço, estabelecendo-se no art.º 37 que a mesma "é da 
competência das instituições de ensino superior, em articulação com as escolas em que 
os formandos prestarem serviço". Tratam-se de actividades em que as ESEs no seu 
conjunto têm vindo a colaborar reafirmando-se, desta forma, os objectivos destas 
instituições na formação de educadores de infância e de professores do ensino 
básico. 

Da legislação actual relacionada com a formação inicial de educadores de 
infância e de professores, recorda-se a publicação da Lei n.0 115/97, de 19 de Setem
bro, que introduziu alterações à Lei n.0 46/86, de 14 de Outubro, nomeadamente 
no que respeita aos graus académicos e diplomas (art.º 13.º). 

Este novo diploma, estabelece o seguinte: 

"7. No ensino superior são conferidos os graus académicos de bacharel, licenciado, 
mestre e doutor. 

2. No ensino universitário são conferidos os graus académicos de bacharel, licen
ciado, mestre e doutor. 

3. No ensino politécnico são conferidos os graus académicos de bacharel e de 
licenciado. 

( ... ) 

8. A mobilidade entre o ensino universitário e o ensino politécnico é assegurada 
com base no princípio do reconhecimento mútuo do valor da formação e das 
competências adquiridas." 

A mesma Lei, relativa à alteração à Lei de Bases do Sistema Educativo, no seu 
art.0 31 estabelece: 

"7. Os educadores de infância e os professores dos ensinos básico e secundário 
adquirem a qualificação profissional através de cursos superiores que conferem 
o grau de licenciatura .... 

O Governo define, por decreto-lei, os perfis da competência e de formação de 
educadores e professores para ingresso na carreira docente. 
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A formação dos educadores de infância e dos professores dos 7,2. 0 e 3. 0 ciclos 
do ensino básico realiza-se em escolas superiores de educação e em estabele

cimentos de ensino universitário. 

O Governo define, por decreto-lei, os requisitos a que as escolas superiores de 
educação devem satisfazer para poderem ministrar cursos de formação inicial 
de professores do 3. 0 ciclo do ensino básico .. 

A formação dos professores do ensino secundário realiza -se em estabeleci
mentos de ensino universitário. 

( ... ) 

4. O Governo define, por decreto-lei, os requisitos a que as escolas superiores de 
educação devem satisfazer para poderem ministrar cursos de formação inicial 
de professores do 3. 0 ciclo do ensino básico, nomeadamente no que se refere a 
recursos humanos e materiais, de forma que seja garantido o nível científico 
da formação adquirida. 

5. A formação dos professores do ensino secundário realiza -se em estabeleci
mentos de ensino universitário': 

Com a publicação desta legislação permite-se ao ensino universitário não só 
a possibilidade de formação de docentes para o ensino básico, mas ainda a formação 
dos professores para o ensino secundário. Trata-se de uma possibilidade regateada 
ao ensino superior politécnico, nomeadamente às ESEs, independentemente da 
natureza do projecto de formação destas instituições de ensino e da qualificação 
dos seus recursos humanos. 

No entanto as ESEs e as outras instituições de ensino superior vocacionadas 
para a formação de professores passaram a poder ministrar os "Cursos de Comple
mento Científico e Pedagógico'; permitindo assim a aquisição do grau de licenciado 
aos educadores de infância e professores dos ensinos básico e secundário titulares 
de um diploma de bacharelato ou equivalente. 

A organização e funcionamento dos Cursos Bietápicos de Licenciatura minis
trados pelas escolas de ensino superior politécnico é regulada pela Portaria n.º 413-
A/98, de 17 de Julho, que estabelece o "Regulamento geral dos cursos bietápicos 
de licenciatura das escolas de ensino superior politécnico'; ministradas pelas escolas 
de ensino superior politécnico públicas, particulares e cooperativas. Daqui resultou 
a regulamentação dos cursos bietápicos de licenciatura ou seja, o que "é organizado 
em dois ciclos, conduzindo o primeiro ao grau de bacharel e o segundo ao grau de 

licenciado" (art.º 2.0
). 

Com a entrada em funcionamento dos cursos bietápicos de licenciatura cessou 
o funcionamento dos cursos de bacharelato e dos cursos de estudos superiores 
especializados, em funcionamento nestas escolas de ensino superior politécnico. 
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De igual modo foi necessário regular o regime de instrução a aplicar aos processos 
de criação e de autorização de funcionamento de cursos e reconhecimento de graus 
académicos decorrentes da reestruturação dos cursos de ensino superior politécn ico 
resultante da alteração introduzida pela Lei n. 0 115/97, o que foi realizado através 
do Decreto-Lei n.0 234-C/98, de 28 de Julho. 

Tendo em conta o aprofundamento das qualificações académicas registadas 
no corpo docente das ESEs e as novas modalidades .de acreditação dos cursos de 
formação inicial de educadores e de professores (cf: ''Deliberação n. 0 7409/2000'1 do 
Instituto Nacional de Acreditação da Formação de Professores (INAFOP), estas alterações 
podem determinar a capacidade destas instituições assumirem, em áreas científicas 
precisas e em condições de igualdade, a formação de professores não só para o 
ensino básico mas ainda para o ensino secundário. 

A legislação relativa ao ensino superior politécnico contempla, desde o seu 
início, a formação de professores e de educadores de infância como uma das 
missões fundamentai s deste subsistema de ensino. Tal facto ficou assinalado no 
processo de desenvolvimento do ensino politécnico com o arranque inicial das 
ESEs, que se constituíram como os seus estabelecimentos mais antigos. 

Alterações recentes da LBSE confirmaram essa vocação embora se assista, 
hoje em dia, à oferta por parte daquelas instituições de ensino, de cursos diver
sos na área das ciências sociais. 
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7. A População Escolar e os Cursos 

7.1. O significado de alguns valores 

O desenvolvimento do ensino superior em Portugal desde o início deste sécu lo 
à actualidade tem acompanhado a evolução social e política da sociedade portuguesa 
testemunhado, por esta via, as fases mais significativas da sua evolução. Englobando 
até ao início da década de setenta apenas o ensino universitário - com as quatro 
Universidades públicas até então existentes: Coimbra, Lisboa, Porto e a Universidade 
Técnica de Lisboa - só depois desta data, com a criação do ensino politécnico, 
encontramos dados sugestivos desta sua expansão (cf.: Arroteia, 1996). 

Entre as situações dignas de realce, salientamos desde o início do século XX e 
durante praticamente toda a sua primeira metade, o facto da frequência dos estabe
lecimentos de ensino universitário constituir um privilégio das "élites" mais abastadas 
do país. Destaca-se a propósito que, em 1910/11, o total de alunos que frequentava 
o ensino superior universitário português pouco ultrapassava os 1,2 milhares, mon
tante que em 1940/41, ascendia a 8, 7 milhares. No início da década de sessenta, 
em 1960/61, o total de alunos matriculados nestes estabelecimentos de ensino 
orçava as duas dezenas de milhar (19,5 milhares). 

Depois de um aumento notável para a época em que foram tomadas medidas 
relacionadas, principalmente, com o ensino primário e o ensino preparatório do 
ensino secundário, começou a atender-se à importância do ensino universitário no 
desenvolvimento social e cultural do país. Estas razões justificam um aumento signifi
cativo da população escolar universitária, que atinge os 28,0 milhares de alunos, em 
1965/66. O referido montante duplica em menos de uma década para atingir, em 
1970/71, os 44,2 milhares de alunos e em 1974/75, os 61,3 milhares. 

Depois da revolução de 1974 e das medidas então tomadas relativas à demo
cratização do ensino e da sociedade portuguesa facilitaram-se as condições de 
abertura do sistema educativo a todos os alunos e classes sociais, conduzindo a um 
acréscimo significativo da população escolar. De facto, em menos de três décadas, 
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de 1970 à actualidade, o total de alunos matriculados no ensino superior quintu
plicou passando de 69,2 milhares em 1973/74, para mais de 312 milhares em 1996/97 
e atingindo os 384,3 milhares em 2000/2001. 

Esta evo lução pode ser apreciada através da imagem seguinte (G ráfico 2). 

350000 

300000 · 

250000 · 

200000 · 

150000 · 

100000 · 

50000 · 

o 
~ ;;; " "' "' ~ ó -o 

;;; "' " "' "' 

"<t "' <X) o 
" " " <X) 

"' "' "' "' - - ~ -M V) 

"' " " " " "' "' "' "' 
Gráfico 2. População no ens ino superior 

Alunos 

N "" "' <X) <X) <X) 

"' "' "' - - -M V) 
<X) <X) <X) 

"' "' "' 

<X) 
<X) 

"' -" <X) 

"' 

o 
"' "' ~ 
<X) 

"' 

N "<t '° 
"' "' "' "' "' "' 

A apreciação da evolução da população escolar no ensino superior, desde o 
início do sécu lo passado aos finais de noventa, permi te individualizar três fases 
distintas. 

A primeira, marcada pelo crescimento gradual desta população escolar, 
entre o início do sécu lo e os anos setenta, corresponde à abertura gradua l 
dos sis tema às "élites" e aos mais afortunados que progressivamente foram 
conseguindo vencer as malhas apertadas do acesso ao ensino universitário. 

A segunda, do início dos anos setenta aos finais da mesma década, realça 
a variação da procura decorrente da democratização do ensino iniciado com 
a "Reforma Veiga Simão" e com o processo de democratização da sociedade 
portuguesa decorrente da revolução de Abril/74. 

O Gráfico 3 dá-nos uma imagem mais precisa da evolução da procura no 
ensino superior no período correspondente a esta fase. 

A terceira fase, dos finais dos anos oitenta à actualidade, abarca o período 
de expansão do ensino superior público e, sobretudo, do ensino parti cular 
e cooperativo (Gráfico 4), provocado pelo alargamento da rede de estabele-
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cimentos de ensino superior universitário e politécnico, oficial, concordatário, 
pa rticular e cooperativo, que hoje cobre o país. 
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Gráfico 3. Evolução do total de alunos no ensino superior púb lico: 1970/71-1987/88 

Este aumento da procura no e11s ino superior foi ainda determinado pelo "efeito 
de onda" provocado pelo alargamento da "esperança de vida" escola r, que a democra
tização e a massificação do ensino em níveis inferior:s acab~u por g_e_ra,~ na socie
dade portuguesa e que se repercutiu na procu ra da educaçao tercIaria. 
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Gráfico 4. Evolução dos alunos no ensino oficial e particular e cooperativo 
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Note-se que a evo lução da população escolar no ensino superior, evidente no 
seu crescimento desde os fin ais da década de sessenta, é reconhecida em textos 
legais como o Decreto-Lei n.0 132/70 ("Estatuto da Ca rreira Docente Universitária ") 
que no seu Preâmbulo reconhece o grande aumento da população esco lar, o que 
"exige um número cada vez maior de agentes de ensino, para que não se degrade o 
teor formativo das instituições universitárias ': 

Como verificamos anteriormente esta evolução tornou-se mais sign ificat iva 
depois da publicação da Lei n.0 5/73 que defend ia nos se us princípios fundamenta is, 
o direito à educação a todos os portugueses, "a obrigatoriedade de uma educação 
básica generalizada" e a "liberdade de ensino em todas as suas modalidades ': Estes 
aspectos estão descritos na própria Constituição da República Portuguesa (1976) que 
defende o "direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar" justificando 
assim a maior procura de ensino de todas as classes sociais. 

7.2. Novas medidas para a democratização do ens ino superior 

A apreciação da popula ção escolar no ensino superior, universitário e politécnico, 
exige uma apreciação mais cuidada atendendo à natureza de cada um destes subsiste
mas de ensino: ensino oficia l, ensino particular e cooperativo e ensino concordatário. 
Dada a especificidade deste último, que abrange a população discente que frequenta 
a Univers idade Católica Portuguesa, iremos atender sobretudo ao ensino particular 
e cooperativo que desde o arranque do subsistema de ensino politécnico tem vindo 
a acolher um número cada vez maior de alunos. No entanto antes da aprec iação 
da sua evoluçã o global, importa ass inalar alguma leg islação que enquadra a criação 
destes estabelec imentos de ensino e é por isso responsável pela evolução da popu
lação esco lar no ensino superior politécnico. 

Começamos por recordar a Lei n.0 9/79, de 19 Março, que estabelece as "Bases 
do Ensino Particular e Cooperativo." 

Foi com base neste documento que foram criados novos estabeleci_mentos de 
ensino privado - orientados para formações diversas - uma vez que anteriormente 
à sua publicação j á tinham sido auto rizados a fun cionar alguns estabe lecimentos 
de ensino, alguns de cariz politécnico, nomeadamente: 

Inst ituto de Serviço Socia l de Lisboa 

Insti tuto de Serviço Socia l do Porto 

Insti tuto de Serviço Socia l de Coimbra 

Instituto Superior de Economia de Évora (posteriormente ext into) 

Instituto Superior de Filosofia 

82 O[minoSt.lprriorPolittrn:,o rmPortugal 
Jorge(arvathoA1ro1eiil 

Instituto de Novas Profissões 

Instituto Superior de Línguas e Administração 

Inst ituto Superior de Psicologia Aplicada 

Esco la Superior de Comunicação Social 

Posteriormente àquela Lei, sa lienta-se ainda a publicação do _Decreto-Lei n.º 
S53/80, de 21 de Novembro, que estabelece o "Estatuto do Ensino Privado e Coope
rat ivo" bem como a publicação do Decreto-Lei n.º 441-A/8 2, de 6 de Novembro, que 
regu l~ 0 ramo das cooperativas de ensino, previsto na alínea 1) do n.º 1 do artigo 

4.º do Cód igo Cooperativo. 

Refere O documento das "Bases do Ensino Privado e Coop_erat ivo'; no seu art.º 

1 o ser· "direito fundamenta l de todo o cidadão o pleno desenvolvimento da sua persa: 
n~Íidade, aptidões e potencialidades, nomeadamente através da garantia d~ acesso a 
educação e à cultura e do exercício da liberdade de aprender e de en~inar • E ~ind a: 

b O Estado "criar condições que pornb,l1tem o acesso de todos a educaçao e a 
ca l er a ' ·tom i·gualdade de oportunidades no exercício da livre escolha entre cu tura e que perm1 . ,, 
pluralidade de opções de vias educativas e de condições de ensino. 

Define O referido Documen to (Lei n.º 9/79 - art.º 3.0
) a natureza das escolas, 

considerando: 

"Escolas púb licas - aquelas cujo fun cionamento seja da responsa_bilidade 
exclusiva do Es tado, das reg iões autónomas, das autarqwas locais ou de 

outra pessoa de dire i to púb lico; 

Escolas particulares - aquelas cuja criação e funcionamento seja da respon 
sabilidade de pessoas singu lares ou colectivas de natureza pnvada; 

Escolas cooperativas - aquelas que forem constituídas de acordo com as 

disposições legais respectivas ': 

Não obstante esta lei dizer respeito às escolas parti_culares e coo~erativas "de 
ual uer nível educativo" (art.º 4.º}, "a aplicação dos pnnop1os desta lei as escolas de 

~ívetsuperior será regulada por decreto-lei, a publicar pelo Governo no prazo de cento 

e oitenta dias ': 

· 1 rea· mbulo do referido documento (Decreto-Lei n.º 441-Por sua vez assina a o p . , _ . 
A/S2) que "a existência de cooperativas de ensino const1tw uma soluçao hoje largam: n
te divul ada para resolver carências diversas, especialmente as emergentes de s1tuaçoes 

.
9 

• " c ntudo "os objectivos da política educativa naoonal e os supenores 
excepoon01s .. · 0 

' I · I t mia e 
• I ·dos nes te domínio impõem que, com tota resp eito pe a ou ono interesses envo vi , d t 
liberdade do movimento cooperativo, se defin am as bases em que tera e assen ar o 

sector cooperativo do ensino': 
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Assim, define o art.º 2.º do referido Decreto-Lei n.0 441-A/82: "7. São cooperativas 
de ensino as que tenham por objecto principal a manutenção de um estabelecimen to 
de ensino~ 

Quanto ao seu objecto as coope rativas aba rcam, entre outras, as cooperat ivas 
de educação escolar, isto é: "as que visam manter um estabelecimento destinado a 
ministrar o ensino compreendido no sistema educa tivo". 

Estabelece ainda a referida leg islação as reg ras de funcionamento destas enti
dades, nomeadamente as cooperativas de ens ino superior, estabelecendo-lhe as 
regras para o funcionam ento dos seus órgãos (art.0 23.0 ) onde se incluem o Director, 
o Conselho científico, o Conselho pedagógico e o Conselho disciplinar. 

Uma vez definidas e regulamentadas as cooperativas de ensin o, a legislação 
posterior - Decreto-Lei n. 0 100-B/85, de 8 de Abril - es tabelece as normas de 
autorização de criação e funcion amento de estabelecimentos de ensino, nomea
damente dos estabelec imentos particulares ou cooperativos de ensino superior. 

Debruça-se o mesmo documento sobre os "cursos e eventual reconhecimento 
oficial dos mesmos, sobre as modalidades de controle da qualidade científica e peda
gógica dos cursos autorizados e, ainda, sobre a apreciação das condições de segurança 
e adequação das instalações e edifícios em que é praticado o ensino" (Preâmbulo) . 

Antecedendo a publicação do respectivo Estatuto do Ensino Superior Particular 
e Cooperativo, defin e o ar t.0 1.0 : 

"1. a criação de estabelecimentos de ensino particular e cooperativo de nível superior 
carece de autorização do Ministro da Educação. 

2. As pessoas, singulares ou colectivas, que pretendam criar estabelecimentos de 
ensino particular ou cooperativo de nível superior devem apresentar requeri
mento nesse sentido ao Ministro da Educação': 

Recorde-se que a frequência destes estabelecimentos foi sujeita, através do 
Decreto-Lei n.0 121/86, de 28 de Maio, ao regime de 'numerus clausus'. 

De facto, embora o art.0 6-f) do Decreto-Lei n.0 100-B/85, de 8 de Abril , tenha 
previsto que quando da autorização da criação de um estabelecimento de ensino 
particular ou cooperativo este deveria indicar: "o número máximo de alunos que pode 
admitir em cada curso; as alterações introduzidas por este Decreto-Lei n.º 121 /86, 
no seu art.0 3.0

, definem a nova redacção daquela alínea e artigo que passou a ter 
o seguinte teor: "o número máximo de alunos que pode admitir em cada curso, sem 
prejuízo dos ajustamentos que anualmente foram fixados em portaria regulamentar do 
regime de 'numerus clausus' para o ensino particular ou cooperativo': 
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Estabelecido o regime idêntico para a admissão dos alunos nos estabelec i
mentos oficiais e não oficiais, o acesso aos estabelecimentos de ensino superior 
particular e cooperativo foi objecto de nova legislação, neste caso a Portaria n.0 107 / 
89, de 15 de Fevereiro, que no seu art.º 2.0 clarificou as regras de admissão dos 
alunos a estes estabelecimentos de ensino: a titularidade do 12.0 ano de esco laridade 
do ensino secundário ou habi litação lega lmente equivalente e a realização da prova 
geral de acesso (Decreto Lei n.º 354/88, de 12 de Outubro). 

7.3. O contributo do ensino particular e cooperativo 

Apesar da diversa leg islação publicada relativa ao ensino superior não oficial 
e da evolução crescente de alunos neste tipo de ensino só em finais dos anos 
oitenta foi publicado o primeiro "Estatuto do En sino Superior Particular e Coope
rativo" (Decreto-Lei n.0 271/89, de 19 de Agosto). 

Note-se que a publicação deste Estatuto, uma década depois da aprovação da 
Lei n.0 9/79 ('Lei de Bases do Ensino Particular e Cooperativo'), veio a permitir o 
alargamento da rede de ensino privado em Portugal em moldes pouco comuns ao 
dos demais países europeus. 

De facto reconhece o Preâmbulo do Decreto-Lei n.0 271/89, que: "pelo impor
tante significado e pelo relevante interesse público do ensino superior, torna-se necessário 
que também neste domínio se criem condições para o desenvolvimento de iniciativas 
privadas que, correspondendo a interesses socialmente válidos, possam enriquecer o 
quadro desse nível de ensino em Portugal. 

Motivos históricos, fundamenta/mente de natureza cultural não proporcionaram, 
até período recente, o aparecimento e desenvolvimento de iniciativas de significativa 
expressão no âmbito do ensino superior particular e cooperativo. Com excepção da Igreja 
católica, o Estado tem assumido tradicionalmente a responsabilidade pela criação de 
instituições de ensino superior." 

Mais ainda: "No entanto, num mundo em acelerado processo de mutação, as insti
tuições particulares ou cooperativas de ensino superior, porque oriundas da iniciativa 
social, poderão e deverão, decididamente, dar o seu contributo para um contínuo desen
volvimento e aperfeiçoamento do saber assim elas se empenhem em criar e dinamizar 
projectos que correspondam às necessidades de modernização e desenvolvimento científico 

e cultural do País': 

Nestas circunstâncias o referido Estatuto visa criar "condições para um correcto 
e profícuo desenvolvimento do ensino superior particular e cooperativo em Portugal e, 
além disso, contribuir para a sua dignificação, ao definir, com objectividade, as condições 
e as exigências de tão importante actividade no quadro do sistema educativo': 
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Depois destas considerações, estabelece o Art igo 1.0 deste diploma: 

"7 . O ensino superior particular e cooperativo é uma expressão do direito de apren
der e de ensina r. 

2. A in tervenção do Estado tem como objectivo estabelecer os requisitos de quali
dade do ensino superior particular e cooperativo e, no respeito pelos critérios legais 
pelo exercício da liberdade de ensino, criar condições que possibilitem o acesso 
à educação e à cultura, permitindo igualdade de oportun idades no exercício 
da livre escolha entre uma pluralidade de opções, vias educativas e condições 
de ensino~ 

A extensão deste documento realça a relevância e a oportunidade do texto 
lega l confirmando a importância estratég ica que o Estado então reconheceu a este 
subsistema de ensino onde se incluem os estabelecimentos de ensino universitário 
e os estabelecimentos de ensino politécn ico: esco las superiores poli técnicas e inst i
tutos politécn icos. 

Esta leg islação - da responsabilidade do XI Governo Constitucional, ao tempo 
do Eng.º. Roberto Carneiro, como Ministro da Educação - ao estabe lecer as regras 
de funcionamento dos estabelecimentos de ensino superior e o seu reconhecimento 
ofi cial, veio a permitir a expansão da rede de ensino superior poli técnico, particular 
e cooperativo e o consequente aumento de alunos e de cursos neste subsistema 
de ensino. Este facto é particularmente significat ivo a partir do ano de 1988/89, data 
que ass inala o arranque das Escolas Superiores de Educação não oficiais. 

Pelo seu interesse transcreve-se a re lação de estabeleci mentos não oficiais em 
actividade no ano de 1988/89, hoje largamente ultrapassada, frequentados então 
por cerca de três dezenas de milhar de alunos. 

Universidades 

Universidade Católica Portuguesa(') 

Universidade Autónoma de Lisboa "Luís de Camões" 

Universidade Internacional 

Universidade Lusíada 

Universidade Portucalense 

Escolas Superiores de Educação 

Escola Superior de Educação de Fafe 

Escola de Educadores de Infância 

Esco la Superior de Educação João de Deus 

Inclui diversas Faculdades em Braga, Funchal, Lisboa, Porto e Viseu 
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Inst ituto Superior de Ciências Educativas 

Escola Superi or de Educação Jean Piaget - Arcozelo 

Esco la Superior de Educação Pa ula Frassinetti 

Esco la Superior de Educação Santa Maria 

Esco la Superior de Educação de Torres Novas 

Escola Superior de Educação Jean Piaget - Almada 

Outros Estabelecimentos de Ensino Superior 

Instituto Superior de Serviço Social de Coim bra 

Inst ituto Superior de Serviço Social de Lisboa 

Inst ituto Superior de Serviço Social do Porto 

COCITE 

Cooperat iva de En sino Art ístico Árvore 

Instituto Superior de Novas Profissões 

Instituto Superior de Gestão 

Inst ituto Superior de Psicolog ia Aplicada 

Instituto Superior Po litécn ic~ Internacional 

Esco la Superior de Jornalismo 

Instituto Superior de Admin istração e Gestão 

Institu to Superior de Ass istentes e Intérpretes 

Inst ituto Universitá rio de Desenvolvimento e Promoção Social 

Atendamos novamente à leg islação referente a este subsistema de ensino. 

Não obstante a publicação deste estatuto, a evo lução crescente do ensino 
superior particular e cooperativo e a cons ideração do "interesse público que su~jaz à 
existência do ensino superior particular e cooperativo" determinaram a pubhcaçao do 
Decreto-Lei n.º 16/94, de 22 de Janeiro, que revogou o Decreto-Lei n.º 27 1 /89. 

Refere o preâmbulo deste novo documento (Decreto-Lei n.0 16/94), ser "este 
interesse público que justifica a opção legislativa (. . . ) de tornar também paralelo, com 
as adaptações que a natureza das instituições exige, o regime de criação de escolas, e 
de cursos superiores, públicas ou particulares e cooperativas': 

Mais ainda, prossegue o referido preâmbulo: "Este interesse público documenta
se também, no projecto científico e pedagógico que cada escola deve prestar, como 

di~ensão específica da natureza do tipo de ensino ministrado': 
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A necessidade da aplicação do critério de "igualdade de exigência" ao ensino 
superior público e privado conjuga-se, como refere o mesmo texto, "com parâmetros 
mais rigorosos para a criação dos estabelecimentos de ensino superior particular e coope
rativo como universidade ou instituto politécnico", com a avaliação científica e pedagógica 
destes estabelecimentos de ensino e com a "harmonização prática entre o princípio 
da liberdade de aprender e de ensinar". 

A concluir, diz o referido preâmbulo, que "a política a definir para o ensino supe
rior particular e cooperativo, assente em critérios científicos e pedagógicos paralelos ao 
ensino superior público, encontra na exigência de qualidade o seu fundamento e acção': 

O Estatuto definido em Anexo ao Decreto-Lei n.0 16/94, que não se aplica à 
Universidade Católica Portuguesa, cujas relações obedecem ao estabelecido no artigo 
XX da Concordata entre Portugal e Santa Sé, define no seu art. 0 3.0 como princípios 
fundamentais, os seguintes: 

"7. O ensino superior particular é uma forma de exercício do direito fundamental 
de liberdade de ensino, podendo combinar os objectivos legítimos de actividade 
livre de docência e investigação com o respeito pelos fins definidos na lei para 
o ensino superior em geral. 

2. O Estado garante o direito de criação de estabelecimentos de ensino superior 
particular ou cooperativo. 

3. A criação. A organização e o funcionamento dos estabelecimentos de ensino 
superior particular ou cooperativo ( ... ) encontram-se sujeitos à fiscalização do 
Governo .. . •: 

Do referido Estatuto importa assinalar o que a lei determina sobre os Institutos 
Politécnicos (art.0 15.0 ): 

"7. Podem ser criados como institutos politécnicos os estabelecimentos de ensino 
cujas finalidades e natureza sejam definidas no n.º 3 do artigo 6. 0 , desde que 
preencham os requisitos seguintes: 

integrem duas ou mais escolas de ensino superior politécnico; 

ministrem, pelo menos, quatro cursos de bacharelato de duas diferentes áreas 
científicas, um dos quais técnico-laboratorial; 

disponham para cada curso, no mínimo, de um docente habilitado com o grau 
de mestre por 50 alunos; 

disponham de instalações com a dignidade exigível à ministração de ensino 
politécnico e de bibliotecas e laboratórios adequados á natureza dos cursos; 

desenvolvam actividades no campo do ensino e investigação aplicada, sem que 
tenham sido registadas violações graves das normas legais vigentes. 
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2. Para efeitos do disposto na alínea c) do número anterior, metade dos docentes 
habilitadas com o grau de mestre deve prestar serviço em regime de tempo 
integral no estabelecimento em causa~ 

Prevê ainda a referida legislação a existência de estabelecimentos de ensino 
superior não integrados (art.º 16.0 ). Assim: 

"7. Podem ser criados como escolas de ensino superior não integradas, universitá 
rias ou politécnicas, as estabelecimentos de ensino que: 

no caso das escolas de ensino universitário, ministrem, pelo menos, um curso 
de licenciatura de natureza técnico-laboratorial; 

no caso das escolas de ensino politécnico, ministrem, pelo menos, um curso de 
bacharelato de natureza técnico-laboratoriar 

( .. ) 

3. As escolas de ensino superior não integradas devem observar as demais exigên
cias aplicáveis às universidades e aos institutos politécnicos, consoante a sua 
natureza': 

No seu conjunto este Decreto-Lei n. 0 16/94, estabelece as demais normas 
responsáveis pelo funcionamento das instituições não oficiais de ensino superior, 
regulamentando os seus diversos aspectos da sua organização e prática lectiva. 

7.4. A resposta da população escolar 

As expectativas criadas em torno da criação do ensino superior não oficial e 
da sua regulamentação podem ser apreciadas através da evolução crescente da 
população no ensino superior, expressa no crescimento da sua população escolar e 
nas respectivas taxas de escolarização. Tal pode observar-se através do aumento da 
procura de estudantes no ensino não universitário especialmente depois da criação 
do ensino superior politécnico, público e privado. 

Este fenómeno comprova a acção dos diversos fenómenos sociais e políticos 
que acompanharam os processos de democratização e de massificação recentes 
registados em relação aos demais subsistemas de ensino, bem como o interesse da 
sociedade em geral (indivíduos isolados, sociedades, cooperativas, fundações e outras 
entidades) na criação de estabelecimentos de ensino superior politécnico. Tal facto 
pode ser comprovado através da análise do rol de instituições privadas em actividade 
e pela diversidade de formações oferecidas por estas instituições de ensino superior. 

De L. Braga (1993, 45), transcrevemos alguns dados relativos à evolução desta 
população escolar entre o início dos anos sessenta e os anos noventa, dados que 
nos ajudam a compreender melhor esta evolução (Quadro 1). 

APopula~âoúcolareos(ursos 89 



Quadro 1. Número tota l de a lunos do ensino superior 

Ano Popul. g.e. T. escol. Ensino Público Ensino Privado 
Lect 20/24 anos E. Sup Univ. Ili Un iv. Total Univ. Ili Univ. Total 
1960/6 1 707, 1 3,5 24,6 
65/66 665,5 
70/71 634,4 7,4 40,0 3,2 43,2 3,3 
75/76 698,2 10,2 54,4 13,3 67,7 3,6 
80/8 1 761,9 11,0 75,8 8,3 
83/84 795,0 12,0 71,4 13,2 84,6 7,4 3,5 10,9 
86/87 8 16,9 14,4 77,6 17,0 94,6 14,8 7,8 22,6 
87/88 826,4 14,9 80, 1 20,2 100,3 15,0 8,1 23, 1 
88/89 835, 1 16,4 83,6 25,2 108,8 16,6 11 ,9 28,5 
89/90 842,7 18,4 89,5 28,9 11 8,4 20,6 15,6 36,2 
1990/91 842,8 2 1,4 102,5 28,0 130,5 26,2 23,7 49,9 

ln: Braga, 1993, 45 [x 1.000] 

O crescimento recente da popu lação no ensino superior pode ser ainda apre
ciado através da imagem seguinte que refere essa evolução - ensino universitário 
e ensino politécnico - no decurso da última década. Em valores globais importa 
assina lar que em 1990/91, o tota l de alunos inscritos no ensino univers itário (ensino 
público e ensino particu lar e cooperativo) orçava os 130 mi lhares, va lor que no fim 
da década ultrapassava os 220 milhares, va lor a que correspondeu um acréscimo 
de 69. 1 % (Gráfico 5). 
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Gráfico 5. Evolução da população esco lar no ens in o superior (1 990/9 1 a 1999/00) 

De rea lçar que a evolução globa l da população esco lar no ensino superior 
registou em 1996 uma diminuição do n.0 de alunos como resultado das medidas 
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de po lít ica educativa tomada s pelo Ministro da Educação, Eng.º. Marçal Grilo, que 
implementou o reg ime de exames nacionais, por disciplina, no termo do 12.0 ano e 
permitiu às instituições de ensino superior que defin issem notas mín imas de acesso 
aos alunos. Como refere um estudo do CIPES (1999, 4), "o efeito destas medidas de 
defesa da qualidade foi dramático, pois reduziu de forma muito significativa a procura 

do ensino superior, o que se fez sentir essencialmente no sector privado, regra geral a 
segunda escolha dos alunos~ 

E como aponta ainda este estudo (ob. cit., 6), os efeitos conjugados destas 
med idas, que conduziram à diminu ição da procura, com o aumento da oferta do 
sector público, afectou particularmente as instituições de ensino de natureza politécnica 
privado, "mais sensível à concorrência': Este movimento está represen tado na gráfico 
seguinte relativo à evolução dos alunos no ensino pol itécnico público e privado. 

Note-se no entanto que a comprovar o alargamento da rede (ensino público 
e ensino part icu lar e cooperativo), os valores globais correspondentes ao crescimento 
do ensino poli técnico apontam, durante a década de noventa, para um ac résc imo 
da ordem dos 167%. Com efeito a população escolar neste subsistema de ensino 
pol itécnico passou de 56,2 milhares, em 1990/9 1, para cerca de 150 mi lhares no ano 
de 1999/2000 (Gráfico 6) . 
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Se atendermos à evolução da população escolar apenas no subsistema de 
ensino po litécnico, verificamos como esse crescimento se registou tanto a nível do 
ensino oficial como no ensino particu lar e cooperativo. Esta evolução atesta a expansão 
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das redes de estabe lecimentos de ensino, oficial e não ofic ial, que se im planta ram 
em todos os distritos do país. 

Em relação ao ensino superior privado, a imagem que retemos é igualmente 
a de uma rede alargada de escolas e da diversidade de cursos ministrados. Isoladamente 
e no seu conjunto estas institu ições procuram dar resposta a muitas necessidades 
do meio, desenvolvendo muitas delas, tarefas relacionadas com a prestação de servi
ços à comun idade e em certos casos projectos de investigação de âmbito nacional 
e regional. 

Pelo seu interesse reg istamos ainda a distribuição da população esco lar no 
ensino superior politécnico, por distrito, no ano lect ivo de 2000-200 1. Estes va lores 
permitem realçar a importância deste subsistema de ensino nos distritos de Li sboa 
e no Porto, locais onde a popu lação que frequenta estabelec imentos de ensino 
superior privado tem vindo a aumentar representando quase metade da população 
total matriculada no ensino superior politécnico inscrita em todos os distritos do 
continente (Quadro 11). 

Quadro li . Ensino Superior Politécnico - população escolar por Distrito: ens ino público 
e ensino privado (1998/99 e 2000/2001) 

1998/99 2000/01 
Distrito Total Total 

(1. Pol.) Público Privado (1 . Pol.) Público Privado 
Aveiro 3344 1616 1728 3299 2003 1296 
Beja 3152 3152 3782 3782 
Braga 2024 530 1494 3300 1049 225 1 
Bragança 5410 4070 1340 7345 5273 2072 
C. Branco 3795 3627 168 4858 4802 56 
Coimbra 8013 8013 10749 10749 
Évora 202 202 276 276 
Faro 5215 4731 484 5807 5404 403 
Gua rda 4018 3791 227 4224 4100 124 
Leiri a 5582 5427 155 7684 7558 126 
Lisboa 23882 12850 11032 29308 15350 13958 
Porta legre 1740 1740 3180 3180 
Porto 26169 12917 13252 30087 15473 14614 
Santarém 5093 5093 7206 7206 
Setúbal 6240 3883 2357 5442 5244 198 
Vila Real 265 146 11 9 236 236 
V. Castelo 2547 2547 3619 3470 149 
Viseu 5192 4083 1109 7201 5783 1418 

Fonte: DGESup/ME 

Ainda em relação à distribuição da população escolar do ensino superior poli
técnico no continente, importa assinalar a sua repartição por estabelecimentos de 
ensino, o que fazemos no Quadro Ili. 
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No seu conjunto, notamos: 

a cobertura da rede de estabelecimentos de ensino superior po litécn ico, 
ensino público e privado, a todos os distri tos do continente; 

a extensão da rede de estabelecimentos de ens ino po litécnico na área da 
saúde, que se estende à quase totalidade de distritos e que tem vindo a 
contribui r para o crescimento da popu lação esco lar inscrita neste subsis
tema de ensino; 

a larga distribuição geográfica de outros estabelecimentos de ensino politéc
nico, sobretudo de natureza privada, que se distribuem por todo o país mas 
com particular relevância nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto; 

a importância da rede pública e privada de estabelecimentos de ensino que 
leccionam cursos na área da formação de professores; 

a importância da rede pública e privada de estabelecimentos de ensino que 
leccionam cursos na área da saúde. 

Os dados anteriormente referidos podem ser completados com a aná li se da 
distribuição desta população escolar, comparat ivamente nos anos de 1998/99 (Qua
dro Ili) e no ano de 2000/01 (Quadro IV). Neste último ano, registou-se ainda um 
acréscimo global da popu lação esco lar no ensino superior politécnico, movimento 
este observado em quase todos os distritos do continente e que veio reforçar a 
dimensão nacional deste subsistema de ensino. 

Quadro Ili . Ensino Superior Politécnico - população escolar por Distrito (1998/99) 

Distrito Ens. Pol . Público. Ens. Pol. Privado Total 
I.Pol. Saúde Est. Div. ESEs Saúde 

Aveiro 1616 1728 3344 
Beja 2943 209 3152 
Braga 382 148 235 786 473 2024 
Bragança 3938 132 964 376 5410 
C. Branco 3474 153 168 3795 
Coimbra 6578 1435 8013 
Évora 202 202 
Faro 4576 155 484 52 15 
Guarda 3617 174 227 4018 
Leiria 5274 153 155 5582 
Li sboa 11 526 1366 6984 3235 813 23924 
Portalegre 1602 138 1740 
Porto 11 954 963 8372 3039 1841 26169 
Santarém 4943 150 5093 
Setúba l 3883 2357 6240 
Vi la Real 146 119 265 
V. Castelo 2403 144 2547 
Viseu 3861 222 915 194 5192 

Fonte: DGESup/ME 
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Quadro IV. Ensino Superior Pol itécnico - população escolar por Distrito (2000/01) 

Distrito Ens. Pol. Público Ens. Po l. Privado Total 

1.Pol. Saúde Est. Div. ESEs Saúde 

Avei ro 2003 1296 3299 

Beja 3448 334 3782 

Braga 856 193 161 11 39 951 3300 

Bragança 5088 185 11 34 938 7345 

C. Branco 4522 280 56 4858 

Coimbra 8227 2522 10749 
Évora 276 276 
Faro 5404 202 403 5807 

Guarda 3796 304 124 4224 

Leiria 7295 263 126 7684 

Li sboa 13092 2258 6087 6566 1305 29308 

Porta legre 2920 260 3180 

Porto 13359 21 14 8733 3961 1920 30087 
Santarém 6937 269 7206 
Setúba l 5180 64 198 5442 

Vila Rea l 236 236 
V. Castelo 323 1 239 149 36 19 
Viseu 5446 337 911 507 7201 

Fonte: DGESup/ME 

A apreciação da evo lução da população escolar no ensino superior politécn ico 
ganha outro sign ificado se para além da referência à legislação relativa à sua evolução 
e à dimensão da procura, for completada com uma análise da sua distribu ição por 
cursos, no ensino oficial e no ensino particular e cooperativo. Só desta forma, é 
possível assinalar outros aspectos que põem em evidência certas assimetr ias espa
ciais, e por áreas cientificas que at ingem este subsistema de ensino. 

Em termos globais importa assinalar que em relação aos últimos dois anos 
considerados, 1998/99 e 2000/200 1, o total de alunos matriculados no ensino superior 
aumentou passando de 354,2 milhares de alunos para 384,3 milhares, representando 
os alunos do ensino público: universidades, institutos politécn icos e outras esco las 
oficiais, ce rca de dois terços desta população (Quadro V) . 

Separando a ensino universitário do ensino politécnico, verifica-se que o contr i
buto do ensino superior politécnico (público e privado) no conjunto da popu lação 
estudantil no ensino superior, representa quase 1 /3 do seu total. 

Ana lisando a reparti ção desta população por áreas cientificas - usando como 
critério a natureza dominante do estabelecimento de ensino (Gráfico 7), - podemos 
encontrar algumas diferenças no que diz respeito ao ensino politécnico público e 
ao privado. Assim, em relação ao ensino superior politécnico público, é de realçar a 
maior preferência dos alunos pela área científica das Tecnologias, com mais de um 
terço das inscri ções e pela área cientifica das Ciências da Educação e Formação de 
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Professores. Ainda relevante é a área cientifica da Economia, Gestão, Administraçã o 
e Cont_abilidade. Com menor peso situam-se os cursos na área da Agricultura, da 
Pecuana e dos Recursos Naturais, bem como os cursos na área ala rgada das Ciências 
Soc1a1s. 

Quadro V. Popu lação escolar no ensino superior: 1998/99 e 2000/01 

1998/99 2000/01 

Ensino Superi or Públi co Universitário 
Ensino Superior Púb li co Poli técnico 

Ensino Sup. Público Po litécn ico - Esc. de Saúde 
Ens ino Sup. Público Politécnico - Ou tras Escolas 
Ensino Sup. Púb lico - Ens. Militar e Policial 
Ensino Superior Part. e Coop. - Universidades 
Ensino Sup. Part. e Coop. - Outros Estabelec. 
Universidade Cató lica Portuguesa 
Total Gera l 

Fonte: DGESup/ME 

Alunos 
155378 
72570 
6242 

839 
11 96 

50022 
57433 
10528 

354208 

% 
43.9 
20.5 

1.8 
0.2 
0.3 

14.1 
16.2 
3.0 

100.0 

Alunos % 
167435 43.6 
100481 26. 1 

10336 
111 6 0.3 
1280 0.3 

43949 11.4 
59501 15.5 
10560 2.8 

384322 100.0 
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Fonte: DGESup/ME 

VI VII VIII IX 

Legenda: 1. Ciência s; 11. Tecnolog ias; Ili. Saúde; IV. Direito, Ciências Socia is; V. Ag ricu ltura, 
Pecuária; VI. Arqu itectura, Artes Plást icas; VII. Economia, Gestão, Contabil idade; 
VIII. Ciências da Educação, Formação de Professores; IX. Teatro, Música, Dança, 
Educação Física. 

Gráfico 7. População escolar no ensino superior politécnico - Público: 1998/99 e 2000/01 

_ Em re lação ao ensino superior po li técnico privado, as maiores frequ ências 
situavam-se nas áreas cientificas das Ciências da Educação e da Formação de Profes
sores, com cerca de um terço das inscrições, bem como na área da Economia, Gestão, 
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Administração e Contabil idade. Nas mesmas datas, a área da Saúde era a que recolhia 
ainda a maior preferência dos alunos inscritos no sector privado (Gráfico 8). 
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Fonte: DGESup/ME 

Legenda: 1. Ciênc ias; li. Tecno logias; Ili. Saúde; IV. Dir., C. Sociais; V. Agric., Pec..; VI. Arq., 
A. Plast.; VII. Econ., Gest., Cont.; VIII. C. Educ., F. Prof.; IX. T., M., E.F., O. 

Gráfico 8 . População escolar no ensino superior politécnico - Privado: 1998/99 e 2000/01 

A situação ac ima referida põe em evidência o elevado n.º de inst ituições de 
natureza poli técnica e de cursos em funcionamento. Este facto levou Simão e Costa 
(2000, 47) no seu estudo sobre o ensino politécnico em Portuga l, a questionarem 
esta rea lidade afirmando: "sabendo-se que ( ... },os cursos profissionalizantes, nos nossos 
dias, devem apresentar-se com espectro largo, designadamente com domínio das tecno
logias horizontais e mesmo com características interdisciplinares, importa averiguar se 
se justificam alguns cursos que, entre tantos que são ministrados, configuram uma base 
original estreita e de especialização prematura': 

Esta, uma questão re levante à qual as inst ituições deverão responder num 
futuro próximo tendo em conta as perspectiva s de evolução do ensino superior no 
seu conjunto e, particu larmente, este subsistema de ensino. 

A distribuição da população escolar merece ainda ser analisada atendendo à 
sua repa rtição geográfi ca, por institutos politécnicos. Neste caso, a carta escolar do 
ensino superior politécnico público, acompanha a rede de centros urbanos mais 
importan tes do continente loca liza ndo-se preferencia lmente, ta l como acontece em 
re lação à distribuição geral da população, na sua faixa litora l e em redor das duas 
principais áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. 
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Situando-se estes estabelecimentos em áreas de maior concentração demo
gráfi ca e dotadas de maiores acessibili dades e oportunid ades de emprego, é de 
notar a maior preferência dos alunos quer em relação ao ensino superior poli técnico 
público, quer em relação aos Institutos Politécnicos de Lisboa e do Porto (Gráfico 9) . 
De qualquer modo importa assinalar a percentagem elevada de alunos matricu lados 
noutros estabelecimentos de ensino, nomeadamente nos que se situam nas áreas 
ma is interiores do país, locais onde a presença do ensino superior se tem revelado 
como um dos facto res animadores dos circuitos económicos loca is e regiona is. 
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Fonte: DGESup/ME 

Legenda: Institu to Politécnico - 1. Beja; li. Bragança; Ili. C. Branco; IV. Vale do Ave; V. 
Coimbra; VI. Guarda; VII. Leiria; VIII. Lisboa; IX. Portalegre; X. Porto; XI. Santarém; 
XII. Setúba l; XIII. Tomar; XIV. Viana do Castelo; XV. Viseu; XV I. Aveiro '; XVII. Faro" 
· Integrado na Universidade de Aveiro 
.. Integrado na Universidade do Algarve 

Gráfico 9. Ensino Superior Politécn ico - População Escolar 

Para concluir importa assinalar que em relação às condições de acesso desta 
população e tendo presente as médias nacionais de ingresso por grandes áreas 
científicas, em relação ao ensino superior pol itécn ico público os dados cont idos no 
Quadro VII I permitem-nos verificar que as médias de ingresso na maioria dos cursos 
pertencentes a este subsistema de ensino são inferiores à média nacional. 

Contudo, só uma análise mais detalhada, a nível de cada instituição de ensino 
poli técnico ou mesmo por áreas científicas, nos poderia ajudar a tecer outras consi 
derações mais pormenorizadas relacionadas com as condições loca is de acesso, com 
as preferências reg ionais e com as opções dos alunos relativamente aos cursos em 

que se matricularam. 
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Quadro VIII. Distribuição das notas de ingresso no ensino superior por áreas - 2000 

Área Cientifica Média Nacional 
(NI.) 

Ciências 123.23 
Tecn ologias 108.09 

Saúde 155.29 
Direito/Ciências Sociai s/Serviços 138. 17 
Agricultura/Pecuária/Recursos Natura is 110.50 
Arquitec tura/A. Plástica s/Desenho 147.68 

Economia/Gestão/Administr/Contabilidade 12 3. 1 O 
Ciências Educação/Fo rm ação Professores 123.66 

Tea tro/Cinem a/Música/Dança/Ed. Fisica/Desp. 11 9.76 

ln : IPL, 2000 

Instituições de Ensino Politécnico 
Total N. 0 cursos 

Cursos Ieee. e/ NI <média Nac. 
4 4 

119 
46 
33 
29 
13 
52 
94 
6 

78 
22 
18 
25 
9 

45 

51 
4 

A expansão da rede de estabelecimentos do ensino superio r politécnico 
teve como consequência um aumento notável da população esco lar neste sub
sistema de ensino. Tal falto deve-se não só ao contributo do ensino público mas 
também ao contributo do ensino particular e cooperativo. No seu conjunto o 
alargamento da rede corresponde a um processo de democratização do ensino 
superio r e à sua abertura a diferentes populações e estratos sociais. 

Embora repartidas por áreas de formação distintas e com reflexos igual
mente diferenciados nas várias regiões do país, a frequência actua l confirma o 
interesse da população escolar por este subsistema de ensino e a sua importân
cia a nível regional e nacional na formação de recursos humanos e na dinamização 
dos circuitos económicos. 
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8. Perspectivas sobre a Evolução do Ensino Superior Politécnico 

8. 1. Os condicionalismos da procura 

A aná lise da evolução e do desenvolvimento do ensino superior politécnico 
em Portugal permitiu assinalar, através da consulta dos documentos relacionados 
com a sua criação, os object ivos dominantes deste subsistema de ensino que em 
devido tempo assinalámos: a formação de professores do ensino básico e de educa
dores de infância, bem como de técnicos qualificados em diversas áreas científicas. 
A mesma apreciação realçou a importância da componente regiona l deste subsis
tema de ensino superior atestada através quer da distribuição espacial da rede no 
território nacional, quer da sua inserção e ligação à comunidade através da natureza 
dos cursos, da possibilidade de prestação de serviços promotores do desenvolvi 
mento cultural das regiões onde está inserido e da resolução de problemas de 

carácter regional e nacional. 

Estas preocupações estão expressas em diversos documentos legais, relativos 
à criação e à regulação do ensino superior politécnico e têm sido consubstanciadas 
através do alargamento da rede e da diversificação da oferta de formação, rea lçando 
a preocupação das novas instituições de ensino articularem a sua componente 
lectiva com as act ividades económicas e culturais dominantes na sua região. 

Não obstante a continuidade deste processo relacionado com a cobertura da 
rede e da aproximação dos cursos às características do tecido empresarial e sócio
económico regional, importa assinalar a importância assumida pelo ensino superior 
politécnico no contexto do ensino superior português traduzido nos valores relativos 
à sua população escolar, às características da rede e ao seu contributo no processo 
de desenvolvimento regional. Contudo, há que notar a existência de alguns condicio
nalismos que poderão afectar, num futuro próximo, a evolução e o desenvolvimento 

deste subsistema de ensino. 

Tais factores estão relacionados quer com a procura dos alunos, quer com 
novas reformas do sistema educativo que permitam os ajustamentos curriculares e 
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organizacionais, que refo rcem a inserção regional do ensino superior politécnico e 
a sua afirmação como "uma via alternativa de formação de qualidade e excelência que 
se afirme como uma modalidade mais aplicada e profissionalizante" (Tavares, 200 1, 34) . 
Estes aspectos devem ser encarados numa perspectiva mais ampla relacionada com 
a evo lução do ensino po litécnico e com a sua articulação num processo mais vasto 
de reformas soc iais que permitam a sua adaptação às exigências actuais e à evolu
ção da própria sociedade. 

Atendamos a alguns aspectos de natureza demográfica determinantes da procura 
do ensino superio r. 

Como verifica mos anteriormente, a evo lução crescente da popu lação esco lar 
no ensino superior tem sido uma constante. Este facto deve-se não só a razões de 
ordem demográfica, relac ionadas com o "efei to de onda" causado pelo fenómeno 
de democratização do ensino e à duração da permanência da população escolar 
no sistema devido ao prolongamento da "esperança de vida escolar'; mas também 
a razões de natureza social relacionadas com as expectativas de mobilidade social 
provocadas pela titularidade de um diploma de ensino superior, em particular de 
natureza universitária. 

No entanto tendo em conta as perspectivas da evolução demográfica portu
guesa e a sua projecção futura, as estimativas da evolução da população a nível 
nacional apontam para a sua redução no decurso dos próximos anos (Gráfico 1 O). 
Tal variação será sentida em particular no grupo funcional dos jovens (0-25 anos), 
em virtude do envelhecimento, na base, da população portuguesa causado pela 
redução da natalidade. Estas razões, fazem prever uma variação negativa da população 
no ensino superior, a nível sobretudo da formação inicial, si tuação que poderá em 
parte ser atenuada pela frequência de outros públicos em cursos relacionados com 
a form ação ao longo da vida. 

De acordo com os dados propostos por E. Castro (2000), é de prever que a 
população portuguesa pertencente ao grupo etário 0-25 anos venha a reduzir-se 
no futuro, passando de 3,06 milhões em 2000 para 2,47 milhões no ano de 2020. 

A redução desta população está igualmente referida no estudo do CIPES (1999, 
15), que em relação à evo lução do número de alunos por ano de escolaridade no 
ensino diurno, em escolas oficiais, particulares e cooperativas, prevê uma redução 
de 7,7 milhares de alunos entre 2000/01 e 2005/6, traduzida no decréscimo da 
frequência dessa população de 30611 8 alunos previstos em 2000/01, para 2983 75, 
em 2005/06. Este facto, abona a favor da tendência, j á registada noutros países 
europeus, de diminuição dos candidatos ao ensino superior, fenómeno que de acor
do com o CIPES (1999, 14) "será de longa duração, uma vez que a implementação de 
políticas que alterem a diminuição da taxa de natalidade só irão produzir efeito cerca 
de vinte anos depois". 
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Fonte: E. Castro (2000) 
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Gráfico 10. Estimativa da população nac iona l: 2000-2020 

20 15 2020 

Como foi notado embora esta variação afecte a frequência dos alunos no 
ensino superior é de prever, como se rea lça nesse estudo (idem, ibidem), que "todos 
os dados existentes apontam para uma maior procura das universidades em relação 
aos politécnicos e do sector público em relação ao sector privado". Tal situação, con di
cionará a evolução do sistema de ensino superior, ensino universitário e sobretudo 
o politécnico. 

Para além das condições acima referidas espera-se que num cenário de crescimen
to negativo da população escolar e das expectativas geradas por algumas instituições 
de ensino superior politécnico de conversão em instituições universitárias, se venha 
a assistir a uma grande competição entre estas instituições no sentido de atraírem 
um maior número de alunos residentes fora da sua área directa de influência. Esta 
ocorrência anda associada, já nos dias de hoj e, a uma forte mobilidade geográfica 
da população estudantil e pode conduzir, como se refere no estudo do CIPES (1999, 
13), que tal fenómeno "funciona não só na capacidade de atracção das instituições 
públicas focalizadas nos grandes centros urbanos (frequentemente referenciadas como 
as mais prestigiadas) em atraírem estudantes de outras regiões em muito maior número 
do que as privadas, bem como na deslocação de alunos dos grandes centros urbanos 
(nomeadamen te do Porto e de Lisboa, onde são excedentários) para ensino público de 

regiões mais periféricas': 

Como fenómeno social fortemente divulgado, o acréscimo desta mobilidade 
estudantil deverá benefici ar não só as escolas que se distingam pela natureza e 
consistência do projecto educativo ou ainda pela sua especificidade, como também 
as que refiram indicadores de desempenho, de qualidade e de acessibilidade capazes 

de atraírem alunos do todo nacional. 
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Trata-se de um novo desafio a enfrentar pelos estabelecimentos de ensino 
superior politécnico que nas condições futuras poderão ter de repensar quer os seus 
projectos de formação, quer as condições de acesso da sua população escola r. Isto, 
através da introdução de mecanismos específicos capazes de atraírem os alunos 
verdadei ramente vocacionados para aprendizagens de curta duração. Sobretudo os 
alunos que dispondo j á de alguma experiência profissiona l revelem esta r verda
deiramente interessados em aprendizagens que aprofundem o "saber fazer'; em 
detrimento de outras formações de natureza académica mais longas ou menos 
vocacionadas para o exercício imediato da prática profiss iona l. 

De facto como nota Tavares (2001 , 42), "o que se espera para o ensino superior 
politécnico não é que ele se confunda ou funda com o universitário, mas que ele seja 
de qualidade e excelência dentro das características que lhe são próprias e os seus 
profissionais saiam com competências que sejam susceptíveis de serem desenvolvidas e 
optimizadas em elevado grau de qualidade e excelência nos seus desempenhos". 

8.2. As reformas educativa s 

Embora determinante a procura do ensino superior politécn ico será condicio
nada não só pelos fluxos de entrada de novos alunos, mas ainda pela imagem socia l 
e profissional destes cursos na sua ligação com as necessidades registadas a nível 
regional e com as expectati vas nacionais geradas em relação à formação dos recursos 
humanos no ensino superior. Tal facto, obriga a repensa r os objectivos e os resul
tados dos cursos do ensino politécnico na sua articul ação com o ensino secundário 
no sent ido de promover a continuidade, a coerência e a eficácia entre os modelos 
de formação secundária e pós-secundária. 

Note-se que organizando-se o ensino secundário em "cursos predominante
mente orientados para a vida activa ou para o prosseguimento de estudos, contendo 
todas elas componentes de formação de sentido técnico, tecnológico e profissionalizante 
... "(a rt. 0 10.0 da L.B.S.E.) estes referem, entre outros, como objectivos principais (art.0 

9.0 da L.B.S.E.), os segu intes: 

"facultar contactos e experiências com o mundo do trabalho, fortalecendo os 
mecanismos de aproximação entre a escola, a vida activa e a com unidade e 
dinamizando a função inovadora e interventora da escola; 

favorecer a orientação e formação profissional dos jovens, através da prepa
ração técnica e tecnológica, com vista á entrada no mundo do trabalho': 

Estes objectivos evidenciam a possibilidade de uma orientação profissiona
lizante deste subsistema de ensino traduzida na natureza dos cursos, sobretudo nos 
"cursos tecnológicos'; que conjuntamente com os "cursos gerais" integram o plano 
de estudos do ensino secundário. 
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Pelo seu interesse iremos recordar alguns aspectos re lat ivos a este subsistem a 
de ensino noutros contextos sócio-educat ivos. 

De acordo com J. Azevedo (2000, 29), o ensino secundário é, na Europa, "o que 
apresenta a maior diversidade de situações nacionais e também o que maior controvér
sia tem suscitado nos últimos trinta anos'.'Tal facto decorre da massificação progressiva 
deste nível de ensino e da multiplicidade de funções soc iais que lhe são acometid as 
por via do confronto das "diferentes racionalidades, não só em termos de opções polí
ticas que se formulam para es te nivel de ensino, como também no que se refere às 
representações sociais que em torno dele se movimentam" (ob. cit., 27) . Daqui decorre 
a diversidade de instituições de formação: liceus, escolas secundárias, escolas técnicas, 
escolas profissiona is e centros de fo rmação que garantem a leccionação dos cursos. 

De acordo com o mesmo autor (ob. cit., 30), a diversidade de modelos domi
nantes: "escolar';"dual" e "não-formal; resulta das tradições históricas e da "variedade 
de politicas nacionais de desenvolvimento e de politicas educativas ': 

Assim o "modelo escolar'; "aglutinador de quase todas as formas de escolarização 
pós-obrigatória no seio dos sistemas formais de ensino e aquele que melhor tem favore
cido uma escolaridade pós-obriga tória de massas e a tempo completo", tal como se 
verifica em Portugal, tem subjacente "uma cultura 'educacionalista' ( ... ) em contrapon
to com uma cultura 'profissionalista; tipica do modelo dual eminentemente articulada 
com a renovação da força de trabalho e assente na cooperação estreita entre escolas e 
empresas" (ob. cit., 31 ). 

Po r sua vez, o "modelo dual " (ob. cit., 32), anda associado à "formação em alter
nância" (escola-empresa), e assenta no "envolvimento activo e directo das empresas 
na concepção, selecção, organização e transmissão da formação" ou seja, combinando 
"no mesmo processo formativo a socialização escolar mais tradicional com a socializa
ção para o trabalho, fazendo envolver geralmente dois 'locus' sociais habitualmente 
separados nos outros modelos, a escola/centro de formação e a empresa". Trata-se de 
um modelo predominante em países de cultura germânica: Alemanha, Luxemburgo, 
Áustria e Suíça, traduzindo na sua essência "uma coerência cultural 'profissionalista ' 
que envolve e estrutura o modelo dual de organização da oferta educativa" (ob. cit., 33). 

Referimos por fim o "modelo organizativo não formal '; dominante no Reino
Unido, e que integ ra, na sua essência, três funções socia is relevantes (ob. cit ., 33): "a 
de 'transição' entre o sistema escolar e o emprego, desempenhando um papel social 
ocupacional que visa combater os longos periodos de desemprego juvenil; a de 'recu
peração' ou remediai, na medida em que visa completar uma formação de base para 
aqueles adolescentes e jovens que abandonaram prematura e/ou desqualificadamente 
a escola; a de 'complementaridade' face ao ensino escolar formal, o que se traduz na 
oferta de uma enorme diversidade de especializações curtas, es tágios, experiências de 
trabalho~ 
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Estes os modelos de formação típicos do ensino secundário na Europa cuja 
articulação com os modelos do ensino superior faz transparecer diferentes lógicas 
de "tecnologia soc ial" e de diversi ficação deste subsistema de ensino baseadas, 
sobretudo, numa racionalidade económica e produtiva. 

De facto, como nota o mesmo autor (Azevedo, 2000, 45), "quando o ensino 
superior era apenas acessível a uma elite muito res trita e seleccionada (. . . ) ele desempe
nhava a sua função social de produção de uma elite dirigente, sem que fosse necessário 
recorrer a processos muito desenvolvidos de 'tecnologia social' estratificadora. Mas, quando 
a ele começaram a aceder grupm populacionais mais vastos e ht'lerogéneos, o ensino 
superior reorganizou-se para preparar os estudantes para a hierarquia dos empregos, 
uma vez que, ao longo do percurso escolar, o exercício dessa função foi sendo sucessi
vamente adiado~ 

Nestas circunstâncias, adianta o referido autor (idem, ibidem), que a construção 
de uma oferta educativa amp la e plurifacetada parece justificar-se em virtude não 
só da "população escolar, sendo mais heterogénea na sua composição social, transporta 
necessariamente para o terreno escolar uma maior gama de interesses e de expectativas" 
(ob. cit., 45), mas ainda, porque, "as escolas tenderão a reproduzir a hierarquia dos 
requisitos laborais para as relações desiguais existentes na sociedade" (idem, ibidem). 

A apreciação dos modelos de formação do ensino secundário noutros con
textos sócio-políticos, permite-nos compreender as características da formação de 
natureza politécnica existentes em países que referem uma forte tradição na área 
da formação profissional. Recorde-se que tendo em conta as características assina
ladas para este subsistema de ensino e a lógica dominante de que este "tem consti
tuído, ao longo dos últimos 20 anos, uma das prioridades do sistema educativo" sendo 
um dos sectores "onde se regista uma evolução mais substancial" (Decreto-Lei n.º 24/ 
94, de 27 de Janeiro - Preâmbulo), pode sugerir-se a necessidade de alguma refle
xão sobre o desenvolvimento deste subsistema na sua art iculação e re lação com a 
sociedade. 

Assim, tendo presente a expenenc1a portuguesa relativa ao ensino superior 
politécn ico, será de manter o peso da "cultura 'educacionalista"' (Azevedo, 2000) de 
alguns dos seus cursos, garantindo sobretudo em relação ao ensino oficia l, a sua 
abertura e funcionamento? E será de garantir a sua individualidade como subsistema 
autónomo de ensino superior, ou permitir a sua diluição na construção de um 
"sistema unitário" resultante da aproximação sucessiva das instituições politécnicas 
às instituições universitárias? 

A resposta a esta questões configura decisões mais profundas no âmbito da 
política educativa re lacionadas com o projecto de sociedade e o modelo do seu 
desenvolvimento futuro, bem como a oportunidade e a ambição de reformas a nível 
do mesmo sistema que garantam a democratização das condições de acesso, em 
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plena igualdade de oportunidades e de progressão de estudos, a diferentes alunos 
oriundos do ensino vocacional, do ensino técnico e outros. 

Não está em causa a apreciação -deste tema que exige outro tipo de reflexão 
re lacionado com natureza das aprendizagens, a tipo logia das esco las, a formação 
do pessoal docente, a mobilidade profissional dos professores e o reconhecimento 
social do seu estatuto, a reforma de mentalidades e, sobretudo, o estabelecimento 
de um projecto de sociedade articu lado com o modelo de ensino superior capa? 
de il ~uportar e de u desenvulver em duas das suas vertentes principais: o desenvol 
vimento sócio-económico e o desenvolvimento humano. 

E assim não havendo concordância acerca dos modelos de educação terciária, 
ensino universitário e ensino politécnico, este último embora integrado no ensino 
superior, tende a afirmar-se no conjunto dos países europeus pe la sua componente 
profissional, permitindo graduações especializadas pós-secundárias, nem sempre 
conducentes a um grau académico. Daqui resulta alguma variedade de modelos de 
formação de duração variável, entre 4 e 6 semestres, concluindo com a obtenção 
de qualificações ou de diplomas profissionais. 

Retenhamos a nossa atenção nos modelos de educação terc iária que repou sam 
num modelo de "formação dua l'; assente na formação rea lizada na empresa e na 
formação rea lizada na escola profissiona l, a que nos parece permitir maior continui
dade entre a formação secundária e a forma ção superior de natureza politécnica. 

Como assinala Martins (1999, 95), a fa lta de resposta dos sistemas educativos 
às necessidades dos sistemas sociais onde se inserem parece resultar de diversos 
factores, que transcrevemos: 

"a) desadequação entre a formação que neles é fornecida aos alunos e as exigên
cias dos sistemas produtivos e tecnológicos cada vez mais fortes e sujeitos a 

fortes mudanças-mutações ( ... ); 

b) oferta em quantidade e qualidade pelos diferentes ciclos de ensino, sobretudo 
o superior, bastante limitadora das aspirações da população estudantil, a qual 
se vê obrigada a desistir do sistema educativo ou a seguir vias não desejadas ': 

Prossegue o mesmo autor (ob. cit., 95), chamando a atenção para a oportu
nidade da formação técnica e profissional que, em seu entender, deveria dar resposta 
a uma multiplicidade de problemas de que se destacam: 

"a) contribuir para o desenvolvimento económico; 

b) suprir as necessidades do sistema de emprego, de nível intermédio; 

e) min imizar o desemprego, particularmente o de longa duração; 
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d) dar respostas, quer aos problemas do sistema de ensino, pela diversificação de 
saídas, evitando as pressões sobre a universidade, quer pela absorção dos 'de
serdados' do sistema regular( . .. ); 

e) contribuir para o avanço tecnológico, adap tando-se-lhe como pode na sua 
contínua evolução': 

As afirmações anteriores estão de aco rdo com a trad ição dos países, sobretudo 
de "pa íses centra is'; onde o ensino profissional tem sido cons iderado como um dos 
aspectos favoráveis ao desenvolvimento de actividades ca racterísticas das sociedades 
de informação. E a posição assumida por Portugal, de "semiperiferização" em relação 
à Europa (Martins, 1999, 37), deveria sugerir um enorme esforço no âmbito da forma
ção de recursos humanos capaz de suprir as deficiências provocadas pelas lacunas 

do ens ino p rofiss ional, sobretudo de índole superior, ta l como se requer ao ensino 
po litécnico português. 

Na sua articu lação com o ensino superior, os prog ramas de formação desenvol
vidos nas escolas pertencentes ao ensino secundário, deverão permitir uma elevada 
qualificação profissional garantida pela conjugação da cultura geral e das formações 
teórica e prática específicas. Trata-se de uma formação exigente e orientada para as 
necessidades do m ercado, que devem ser aprofundadas ao nível do ensino superior. 
De facto, como defende Pardal (2001, 100),"a valorização dos componentes profissio
nalizante e de cultura tecnológica da educação passa, em nosso entender, pelo estímulo 
e prática de uma melhor articulação entre e educação secundário e o mundo do traba
lho". Esta articulação "deve ter como obj ectivo primeiro a interacção da teoria e da 
formação geral, ministradas pela escola, com uma prática profissionalizante e uma 
cultura tecnológica, forn ecidas pela empresa" (idem, ibidem). 

Entre os exemplos de países europeus reconhecedores da oportunidade das 
formações profissionalizantes temos a assinalar os casos da Áustria e da Alemanha, 
países onde se reconhece que, para muitos adolescentes, uma formação puramente 
escolar não responde aos seus interesses nem necessidades . Daí o desenvolvimento 
de escolas médias e secundárias de formação técnica e profissional, orientadas para as 

necessidades e as exigências da economia, que referem como objectivos principais: 

o desenvolvimento da personalidade individual; 

a mobilidade e fl exibilidade profissionais; 

o desenvolvimento do espírito crítico; 

o desenvolvimento de actividades sociais; 

o trabalho em grupo. 

Em relação à Áustria, as formações de índo le superior su rgem como uma alter
nat iva aos estudos universitários quer na forma de estudos de curta duração (4 
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semestres ou de 6 semestres, se inser idos na vida act iva), quer na forma de estudos 
especializados assegurados pelas "Akademien': 

E~tas escolas superiores especializadas, de formação de professores, de ca rreiras 
parame_d1cas, de trabalho socia l, d iferem das "Fachhochschulen'; que asseguram uma 
fo rm açao prof1ss1on al e científica aprofundada, com a duração mínima de 6 semes
tres (podendo i_r a 8 semestres no caso de incluir estág io) . Esta frequência é sancio
nada por_ um diploma académico, "Magister'; sendo permitido a estes diplomados 0 
prosseguimento de estudos na Universidade para obtenção do grau de Doutor. 

No entanto os estudos nas "Fachhochschulen" diferem dos estudos realizados 
quer nas Universidades, quer nas Escolas Superiores Artísticas, cuja duração mínima 
é de 8 semestres, consoante a natureza do cu rso. 

Pelo seu interesse, notamos ainda que estas escolas dependem financeiramente 
quer do governo federal, quer de outras pessoas juríd icas de direito público e de 
d1re1to privado, tais como colectividades territoria is e associações. 

_ O exemplo alemão, igualmente diversificado, está representado pelas univer-
si dades e pelo~ estabelecimentos de ensino superior de vocação prática cujo 
func1oname_nto e regu lado pela lei quadro do ensi no superior e pelas direct ivas de 
cada Land. As universidades compete o ensino, a investigação e a formação contínua. 

Por sua vez, os estabelecimentos de ensino superior de orientação prát ica _ 
"Fachhochsch ulen" (FH) - oferecem uma fo rmação universitária de carácter prát ico 
e estudos c~rtos. A duração normal de estudos é de 4 anos incluindo a obriga to
riedade do ultimo semestre ser prático. Em princípio estas esco las não emitem títulos 
universitários mas alguns dos seus diplomados podem obter o grau de Doutor em 
Universidades. 

Diferentes dest as sã o as Academias Profissionais - "Berufsakademien" - mais 
ou m enos limitadas ao Land de Bade-Wurtemberg. Para além das condições de 
acesso específicas do ensino superior, a adm issão de alunos exige um contrato de 
formação com empresas cooperantes da academia. Durante os três anos de duração 
do curso os estudantes são remuneradas pela empresa seguindo um modelo de 
formação especia l, o "princípio de alternância'; em que a academia assegura a forma
ção teóri ca e a empresa (ou a instituição social) a experiência prática, em ciclos de 
duração de três meses. O diploma final corresponde ao das FH. 

Os exemplos acima referidos, pelo seu passado e resultados, podem apontar 
diferentes vias de reflexão sobre o futuro do ensino superior politécn ico em Portugal 
sugerindo, inevitavelmente, uma aprecia ção sobre o seu desempenho e perspectivas 
a nível reg ional e nacional. De qualquer m odo cremos que a sua afirmação e desen
volvimento passa não só por esta reflexão, sobre o seu desempenho e resu ltados, 
mas ainda pela sua art iculação com o subsistema de ensino secundário. 
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Eventualmente a consolidação do ensino superior politécnico, a manter-se "fiel 

à lógica profissionalizante que foi a sua base genética e é a sua matriz legal perma
nente" (Simão e Costa, 2000, 28), deve orientar o ensino secundário para realizações 
que privi leg iem a adopção de modelos de formação que garantam, a par das opções 
de natureza profissionalizante dos alunos, a articulação das aprendizagens, dos saberes 
e das competências aí desenvolvidas com as do ensino superior. De facto, como nota 
Pardal (2001, 91), "uma mais sólida aprendizagem e um mais adequado aproveitamento 

dos recursos humanos exigem uma articulação urgente entre os programas do ensino 

superior e os do ensino secundário, sob o risco de perda de identidade dos dois sub
sistemas e de um inútil desgaste dos alunos, forçados a aprender precocemente conteúdos 

para os quais não estão devidamente amadurecidos." 

Acrescenta o mesmo autor (Pardal, 200 1, 102) que, "a redefinição exigida assenta, 

sem sermos exaustivos, em quatro pilares essenciais: uma reorganização curricular, o 

reforço da identidade da educação secundária no conjunto do sistema educativo, uma 

atenção mais apurada às expectativas sócio-profissionais dos jovens e, por fim, o reforço 
da educação secundária como 'placa giratória' da vida académica ou profissional". 

Note-se que a necessidade de mudanças a operar no sistema de ensino superior 
têm sido objecto de aná lise entre nós, nomeadamente por parte do Conselho Nacional 
de Educação (1996, 18), que em data recente e a propósito da permeabilidade do 
nosso "s istema binário'; reafirmou a necessidade de "promover uma muito maior flexi

bilização entre Politécnicos e Universidades, o que, desde logo, passaria por: 

substituição dos actuais graus de bacharel e de licenciado, por um único grau 

- Diploma de Estudos Superiores-, grau esse necessário e suficiente para aceder 
posteriormente aos graus de mestre e de doutor; 

incentivo a uma maior permeabilidade e convergência entre carreiras docentes 

universitárias e politécnicas; 

cooperação entre as diferentes instituições de ensino superior em cursos comuns'.' 

Embora aceitando estes desafios a diversificação dos sistema de ensino supe
rior português continua a acolher a posição favorável de responsáveis políticos 
nacionais. Exemplificamos com as declarações do Prof. Júlio Pedrosa, enquanto Presi
dente do CRUP, que em sede do FORUM promovido pela Federação Nacional das 

Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico (em Julho de 1999), a 
propósito da necessidade de se consolidar um sistema de ensino superior diversi

ficado em Portugal, defendeu: 

"1. Sistema de Ensino Superior português não pode prescindir de escolas, cuja 

vocação fundamental seja o ensino de graduação que prepare para profissões; 
competentíssimas no desenvolvimento de capacidades, e conhecimentos para 

áreas vocacionais; adaptando metodologias de aprendizagem e formação em 
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ambiente profissional; reconhecidas na sua qualidade, para essa função espe
cífica; ágeis na adaptação à variabilidade das economias, das sociedades e das 
necessidades das comunidades. 

2. Não pode Portugal prescindir de instituições de Ensino Superior que dêem grande 

prioridade a formações superiores curtas, não existentes ainda, que constituam 
saídas para o mundo profissional de quem o quizer fazer mais cedo, creditáveis 
para reingressas ... 

3. Precisamos de um Sistema de Ensino Superior que responda às carências de 
investigação aplicada, ligada a problemas das empresas portuguesas, das au
tarquias, dos serviços de saúde, dos problemas sociais graves e em crescendo. 

4. É urgente que se criem caminhos alternativos, reais, de formação, para os jovens 
que todos os anos buscam um lugar no Ensino Superior':( ... ) 

8.3. As orientações internacionais 

A concepção e o desenvolvimento do subsistema de ensino superior politécnico 
não passa apenas por reforma s estrutura is e internas do sistema, nomeadamente a 
nível do ensino secundário. Dependem igualmente de outros factores, de recomen
dações e exemplos internacionais que possam conduzir à alteração das políticas 
educativas relacionadas com a construção do "sistema binário'; ou da sua substituição 
por outros modalidades que esbatam o significado e a razão de ser do subsistema 
de ensino politécnico. Estamos a pensar nas recomendações contidas na Declaração 
dos Ministros da Educação da União Europeia, realizada em Bo lonha em 19.06.99, 
designada por "Declaração de Bolonha''. 

Nesta reunião foi adoptado uma recomendação no sentido de se adaptar, no 
ensino superior dos países da UE, dois ciclos principais de formação: um inicial, com 
a duração mínima de três anos, ao qual deverá corresponder um "adequado nível 
de qualificação~ e um segundo, correspondendo à formação graduada. 

A implementação desta Declaração deverá suscitar novas tomadas de decisão 
relativamente à construção dos planos de estudo do ens ino universitá rio e do ensino 
politécnico, obrigando necessariamente a mudanças curriculares que promovam a 
"empregabilidade e a competetividade dos sistema superior europeu': 

No seu todo a Declaração de Bolonha defende a consolidação e o desenvolvi
mento deste subsistema de ensino tendo em conta a proposta de uma configuração 
assente na existência de dois ciclos, formação inicial e graduada, com vista à promoção 
da dimensão europeia na educação superior, com particular incidência no "desenvol
vimento curricular, na cooperação inter-institucional, na mobilidade e na integração de 
programas de estudo, de formação e de investigação" (cf: Declaração de Bolonha). 
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Note-se no entanto que as perspectivas assumidas pe los trinta e um Ministros 
da Educação que firmaram essa Declaração, em 19 de Junho de 1999, vem no segui
mento de uma outra, a "Declaração conjunta sobre harmonização da arquitectura 
do sistema europeu de ensino superior'; assinada em Paris em 25 de Maio de 1998 
pelos Ministros responsáveis pelo ensino superior da Alemanha, de França, de Itá lia 
e do Reino Unido, no que ficou conhecida pela "Declaração da Sorbonne" 

Pelo seu interesse e contributo nas decisões políticas relativas ao conjunto do 
ensino superior e, portanto, para o futuro do ensino superior politécnico, registamos 
deste documento a determinação quanto à necessidade de construção de uma 
"Europa do saber;' com base nas "dimensões intelectuais, culturais, sociais e técnicas (. .. ) 
modeladas pelas Universidades que continuam a desempenhar um papel central no seu 
desenvolvimento" (cf: Declaração da Sorbonne) . Por isso a construção de um "espaço 
aberto do ensino superior oferece abundantes perspectivas positivas, respeitando, embora, 
as diversidades, mas exige esforços notáveis para esbater as barreiras e desenvolver um 
espaço de ensino capaz de promover a mobilidade e a cooperação': Este novo contexto 
deverá permitir o reconhecimento internacional de dois ciclos de estudos, permi
tindo facilitar comparações e equivalências a nível internacional. 

Baseado na utilização de "créditos" (do tipo ECTS) e em semestres, a origina
lidade deste processo deverá facultar aos estudantes o "acesso ao mundo universitário 
em qualquer momento da sua vida profissional e oriundos dos meios mais diversificados'.' 

Prossegue este texto com a indicação de que: "no ciclo conducente à 'licence; 
devem ser garantidos aos estudantes programas diversificados, permitindo-lhe a possi
bilidade de seguirem estudos pluridisciplinares e de adquirirem competências em línguas 
vivas e de utilizar novas tecnologias de informação~ Por sua vez, "no ciclo posterior à 
"licence;' deveria haver lugar à escolha entre um diploma mais curto de "mas ter" e um 
doutoramento de maior duração, permitindo a ligação entre ambos. Nestes dois diplo
mas deveria acentuar-se, como indispensável, a pesquisa individual'.' 

Mais ainda, "nos dois níveis - 'pré-licence' e 'post-licence' - os estudantes seriam 
encorajados a passar um semestre, pelo menos, em Universidades estrangeiras;' mobilidade 
esta que deveria ser incentivada e extensiva aos próprios professores e investigadores. 

Os princípios defendidos pelos quatro Ministros signatários desta Declaração, 
desejosos da "criação de um espaço europeu do ensino superior;' estão aprofundados 
na Declaração de Bolonha e foram posteriormente retomados em Praga, no ano de 
200 1 (reunião de 19 de Maio). Neste encontro foi considerada a necessidade de uma 
ampla cooperação, favorecendo a "educação transnacional" e ao "longo da vida''. 

Genericamente foram aí apontados seis objectivos principais consequentes à 
Declaração de Bolonha: 

Adopção de um sistema de leitura fácil de comparação de diplomas; 
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Adopção de um sistema baseado essencia lmente em dois ciclos; 

Estabelecimento de um sistema de créditos; 

Promoção da mobilidade; 

Promoção da cooperação europeia no domínio da qua lidade; 

Promoção da dimensão europeia no ensino superior. 

Entre os objectivos referidos nesta reunião de Praga (2001) importa assinalar 
o estabelecimento de um "sistema de créditos'; por forma a garantir a flexibilidade 
das aprendizagens e das qualificações com vista a tornar mais compatível, atractiva 
e competitiva a educação superior na Europa. Tais objectivos, parecem v ir a reforçar 
a actualidade da diversidade actua lmente existente no ensino superior, relembrando 
a importância do ensino de curta duração como uma das funções "esquec idas" do 
ensino superior em Portugal, o qual não veio ainda a ter aceitação por nenhum dos 
subsistemas consagrados: o universitário ou o politécnico. 

As questões suscitadas pelas novas propostas relativas à configuração do ensino 
superior na Europa não esbatem o interesse nem a validade do modelo de formação 
oferecido pelo ensino superior politécnico. Contudo, poderão vir a provocar novos 
desajustamentos ou mesmo o agravamento da sua perda de identidade e afirmação 
num contexto em que, de acordo com Simão e Costa (2000, 31-32), o ensino superior 
politécnico deve continuar a prosseguir duas atitudes convergentes: 

"a) Em primeiro lugar, assegurando uma relação estreita com o mundo empresarial 
e do trabalho nos trabalhos de concepção e realização dos cursos de formação 
inicial; 

b) em segundo lugar, promovendo uma dinãmica de formação contínua, segundo 
modalidades diversas, de forma a garantir mecanismos constantes de actuali
zação, aperfeiçoamento, especialização ou reconversão dos seus diplomados': 

Estes dois dos aspectos a reter atinentes ao cumprimento dos grandes objec
tivos que a LBSE (art.0 11) determina para o sistema do ensino superior português: 
o da formação de diplomados; da sua participação no desenvolvimento da sociedade 
portuguesa e da sua formação continua. 

As orientações acima referidas não escondem outro tipo de preocupações 
relacionadas com a afirmação e a vocação própria do ensino superior politécnico, 
bem como da ocupação do lugar que deve desempenhar no contexto do ensino 
superior português. Por isso e de acordo com os autores acima referidos (ob. cit., 
50), o futuro do ensino superior politécnico deve ser encarado "no quadro de uma 
evolução estratégica do ensino superior, globalmente considerado, enquanto elemento 
de contributo para o progresso da sociedade de conhecimento, com incidência nos cami
nhos de modernização que o país terá de percorrer no seu futuro próximo e distante': 
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Estas algumas das questões pertinentes que afectam este subsistema de ensino, 

na dependência de factores internos e externos e na convergência de um conjunto 
de opções estratégicas e de po lítica educativa que permitam a sua afirmação e 
desenvolvimento. 

A evolução do ensino superior politécnico em Portugal está cond icionada 
por aspectos de natureza demográfi ca relacionados com a evolução da população 
escolar e por medidas de política educativa de âmbito nacional e internac ional. 
Internamente é de destacar a necessária articulação deste subsistema de ensino 
superior com o ensino secundário, através da va lorização de modelos de forma
ção inovadores e experimentados noutros países com maior tradição e cu ltura 
tecnológicas. Externamente, as orientações europeias relacionadas com a criação 
de ciclos de estudo coincidentes no ensino universitário e no ensino politécnico 
podem, igualmente, afectar a vocação de-ste subsistema de ensino. 
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Nota Final 

A análise a que procedemos sobre a evolução do ensino superior politécnico 
em Portugal realça os antecedentes deste tipo de ensino e o conjunto de iniciativas 
que desde o início dos anos setenta permitiram a sua criação e a consolidação do 
"sistema binário" de ensino superior. 

Note-se que anteriormente a 1973 para além do ensino universitário o ensino 
superior estava representado por algumas escolas não universitárias, oficiais e parti 
culares, sediadas nas principais cidades do pais. Para além deste existia o ensino 
médio ministrado nos Institutos Comerciais, nos Institutos Industriais, nas Escolas de 
Magistério Primário, nas Escolas de Enfermagem e nas Escolas de Regentes Agrícolas. 
Integravam ainda o ensino médio outras escolas, ligadas especialmente aos sectores 
da defesa e das pescas, não dependentes do Ministério da Educação. 

A diversificação entre estes subsistemas de ensino - universitário e não uni
versitário {até à sua integração no ensino superior, durante a década de setenta) -
fazia-se não só ao nível da admissão dos alunos ou das habilitações de base, distintas 
das do ensino universitário, mas também através da natureza dos cursos, da sua 
duração e dos respectivos diplomas, de natureza idêntica à do bacharelato {cf.: Lei 
n.º 61/78). 

Após a criação do ensino superior politécnico e depois da publicação da Lei 
de Bases do Sistema Educativo {Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro), esta diversificação 
foi estabelecida deixando embora transparecer algumas incertezas sobre a identi
dade de cada um dos subsistemas: ensino universitário e ensino politécnico. Contudo 
a institucionalização do "sistema binário" ficou assinalada pelo processo de produção 
legislativa que veio possibilitar a emancipação do subsistema de ensino politécnico, 
face ao ensino universitário tradicional. 

Recorde-se que de acordo com Simão e Costa {2000, 10), a criação do ensino 
superior politécnico pretendeu dar resposta a "quatro orientações convergentes na 
intenção de progresso social", a saber: 
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"a) A garantia de respos ta, em matéria de recursos humanos, às expectativas do 
mercado de trabalho, encarado em perspectiva dinâmica de desenvolvimento; 

b) o reforço das condições de igualdade no acesso ao ensino superior ... ; 

c) a adequação dos conteúdos e práticas do ensino superior a diferentes grupos 
populacionais ... ; 

d) o estímulo a modalidades diversas de formação contínua e a hipóteses múl
tiplas de educação recorrente " 

A resposta a estes objectivos foi asseg urada pela insta lação de uma rede de 
estabe lecimentos de ensino superior politécnico que gradualmente vieram a dar 
sa ti sfação às expectativas sociais criadas pe lo seu alargamento e às necessidades 
de fo rm ação dos recursos humanos. Em diversas áreas científicas e activ idades profis
siona is os diplomados pelo ensino superior politécnico têm vi ndo a dar resposta às 
necessidades reg ion ais de mão-de-obra assumindo o se u co ntributo para o desen
vo lvimento regi onal. 

Como se notou ao longo das duas últimas décadas diversas medidas de política 
ed ucat iva vie ram a fac ilita r a consolidação destes dois subsistemas: por um lado, o 
processo de democrat ização do ensino iniciado ao longo dos sessenta, veio a per
mitir a procura crescente da popu lação escolar por este subsistema de ens ino; por 
outro lado, os financiamentos canalizados para a construção das novas infra-estruturas, 
de e nsino e de invest iga ção nos centros urbanos escolhidos para sede da s novas 
escolas, permit iram animar os circuitos económicos regiona is e contribuíram para a 
afirmação deste subsistema de e nsino. 

Beneficiando, largamente, dos fundos co muni tários (e outros) postos à dispo
sição de Portuga l para a ed ificação de novas infra-est rutu ras educacionais e pa ra a 
formação de recursos hum anos, verificamos que a expansão e a conso lidação da 
rede do ensino superior em Portugal, foi ainda benefi ciada pelas opções de natureza 
política que facilitaram, a par do alarga mento da rede de estabelecimentos públicos, 
a conso lidação de uma rede de estabelecimentos de natureza particular e coope
rativa (universitária e politécnica), responsável pe lo ~colhime nto de um população 
escolar conside rável e geograficamente diversificada. 

Aos exemplos de diferenciação dos cu rsos e da "diversificação" geog ráfi ca, 
insti tuc iona l e organ izacional, deste subsistema de ensino juntaram-se med id as 
recentes que levaram à alteração da LBSE e abriram novas perspectivas ao ensino 
superior politécnico, nomeadamente no que diz respeito à graduação dos seus alunos. 

Ainda a lgumas experiências inovadoras têm vindo a integ rar estabelecimentos 
do ensino superior politécn ico em Universidades. Estas iniciat ivas parecem corres
ponder ao esforço de diversificação do sistema de ensino superior permitindo-lhe, 
por es ta via, dar resposta à "variedade de antecedentes pessoais, motivos e aspirações 
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profissionais" (Goedegebuure, 1998, 9) dos alunos orientando-os para vias di stintas 
embora eventua lm ente complementares. 

Note-se que a aná lise da evolução do ensino superio r politécnico em Portugal 
gan ha ri a outro significado se acompan hada de referência à situação noutro s países 
europeus onde coexiste uma fo rm ação diversificada de níve l superior correspo n
dente ao nosso "sistema binário': Contudo dada a diversidade dos contextos nac ionais 
e as reformas registadas a nível do ensino supe rior, este tipo de aná li se só pode rá 
ter seg uimento através de estudos aprofundados que contemple m a d iversidad e 
das formações pós-secundárias, de natureza tecnológica, politécnica e outras, actu al
mente ministradas em dive rsos países europeus. Assim, o desenvolvimento do e nsino 
supe rior po litécnico em Portuga l parece ser cond icionado não só por questões de 
natureza interna mas também po r outras decisões e opções de políti ca educativa 
relativas à consolidação deste "sistema binário" e à evolução dos sistemas educativos 
nos países da U.E. 

Em re lação às ques tões internas im porta ass inal ar a necessidade de reforma s 
substant ivas a nível do e nsi no secundário que passem pela valorização do e nsin o 
de natureza profissional, ga rantindo forma ções profis siona is de reco nh ecido mérito 
e por modelos de formação já experimentados noutros contextos. A esta s condições 
juntam-se as tendências demográficas 1e redução da popu lação escolar do g rupo 
etário dos 18-25 anos, que nas condições actuais e a não serem consideradas novas 
a lte rnativas de formação, podem acentua r a redução da procura neste subsistema 
do ensino. 

Assim, tendo presente a experiência já adquirida e as expectativas criadas em 
torno deste subsistema de ensino, entendemos destacar: 

1. o ensino supe rio r politécnico desempenha em Portuga l uma fun ção dis
t inta na formação de recursos humanos contribuindo, por esta via, pa ra a 
va lorização do "capital humano" indispensáve l ao processo de dese nvo l
vimento regio na l e do país; 

2. embora desempenhando fun ções relevantes o ensi no superior politécn ico 
ga nhará em se afirmar pela sua especificidade e identidade relativamente 
à natureza dos cursos, ao seu conteúdo, à actividade científica do seu corpo 
docente e à ligação com o meio social e empresa ri al envolvente. Tal justifica
-se tendo em conta o pendor reg ional deste subsistema de ensi no e as 
expectativas criadas em relação ao tipo de formação de cariz prático qu e 
estivera m na origem da sua criação; 

3. importa que as escolas de ensino superior politécnico orie ntem o se u de
sempenho em torno de projectos de formação consistentes, so bretudo de 
natureza profissional, desenvolvidos em parceria com as empresas, antes de 
optarem por cursos dispe rsos e muitas vezes mais reflexivos de índole 
unive rsitária; 
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4. a consolidação do ensino superior politécnico, encarado como distinto do 
ensino superior universitário mas com igual dignidade, ganhará outro sign i
ficado se articulado com novas reformas do ensino secundário que valorizem 
as fo rmações de natureza profissional; 

5. independentemente das orientações internacionais re lativas ao desenvol
vimento do processo de Bolonha, a construção do ensino superior politécnico 
em Portuga l exige, a par de maior clareza em relação às or ientações da 
política educativa, o arrojo indispensável - sobretudo dos "actores" mais 
responsáveis pela condução deste subsistema - que lhe permitam a sua 
sobrevivência e autonomia num contexto social e económico marcado pela 
evo lução societa l em curso. 

Estas algumas das questões que afectam este subsistema de ensino superior 
e que assina lam, no seu conjunto, a natureza e a diversidade de factores e dos 
"fenómenos sociais e totais" (Gurvitch), que marcam a evo lução recente da nossa 
sociedade. 
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Anexos 

Anexo 1 

1. Rede de Ensino Politécnico - Ensino oficial (2001} 
(Por Distrito) 

Aveiro 
Integrados na Universidade de Ave iro 

Instituto Superior de Contabilidade e Administração 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda 

Beja 
Instituto Politécnico de Beja 

Escola Superior de Educação 
Escola Superior Agrária 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Braga 
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 

Esco la Superior de Gestão de Barcelos 

Bragança 
Instituto Politécnico de Bragança 

Escola Superior de Educação 
Escola Superior Agrária 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Mirandela 

Castelo Branco 
Instituto Politécnico de Castelo Branco 

Escola Superior de Educação 
Escola Superior de Tecnologia 
Escola Superior Agrária 
Escola Superior de Artes Aplicadas 
Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova 
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Coimbra 

Instituto Politécnico de Coimbra 
Escola Superior de Educação 
Escola Superior Agrária 

Instituto Superior de Engenharia 

Instituto Superior de Contabilidade e Administração 

Faro 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital 

Integrados na Universidade do Algarve 
Escola Superior de Educação de Faro 

Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo - Faro 
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo - Portimão 
Escola Superior de Tecnologia de Faro 

Guarda 

Leiria 

Lisboa 

Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Educação 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Escola Superior de Turismo e Telecomunicações de Seia 

Instituto Politécnico de Leiria 

Escola Superior de Educação 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Escola Superior de Tecnologia, Gestão, Arte e Design das Ca ldas da Rainha 
Escola Superior de Animação e Artes do Espectáculo das Caldas da Rainh a 
Escola Superior de Tecnologia do Mar de Peniche 

Instituto Politécnico de Lisboa 

Escola Superior de Educação 

Escola Superior de Comunicação Socia l 

Instituto Superior de Contabilidade e Administração 
Instituto Superior de Engenharia 

Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa 
Escola Superior de Música 
Escola Superior de Dança 

Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 
Esco la Náutica Infante D. Henrique 

Portalegre 

Instituto Politécnico de Portalegre 
Escola Superior de Educação 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Escola Superior Agrária de Elvas 
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Porto 
Inst ituto Politécnico do Porto 

Escola Superior de Educação _ . _ 
Instituto Superior de Contabilidade e Admm1straçao 
Instituto Superior de Engenharia do Porto . 
E I Superior de Música e das Artes do Espectacu lo 

sco a - v· i d d E I S erior de Estudos Industria is e de Gestao - 1 a o Con e_ 
sco a up - p • d v 1m 

1 S · r de Estudos Industriais e de Gestao - ovoa o arz Esco a upeno . 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras 

Santarém 
Instituto Politécnico de Santarém 

Escola Superior de Educação 
Esco la Superior Agrária 
Escola Superior de Gestão . . 
Escola Superior do Desporto - Rio Maior 

Instituto Politécnico de Tomar 
• Escola Superior de Gestão - Tomar 

Esco la Superior de Tecnologia de Tomar 
Escola Superior de Tecnologia - Abrantes 

Setúba l 
Instituto Politécnico de Setúbal 

Escola Superior de Educação 
Escola Superior de Tecnologia .. 
Escola Superior de Ciências Empresana1_s 
Escola Superior de Tecnologia do Barreiro 

Viana do Castelo 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

Escola Superior de Educação _ 
Escola Superior de Tecno logia e Gesta_o 
Escola Superior Agrária - Ponte de Lima 

Viseu . 
Instituto Politécnico de Viseu 

Escola Superior de Educação 
Escola Superior de Educação - Lamego 
Escola Superior de Tecnologia 
Escola Superior Agrária _ _ 

0 Escola Superior de Tecnologia e Gestao - Lameg 

137 



Anexo li 

Rede de Ensino Politécnico - Ensino oficial (2001) 

Esco las de Saúde 
Escola Superior de Enfermagem de Beja 
Escola Superior de Enfermagem de Ca louste Gu lbenkian - Braga 
Escola Superior de Enfermagem de Bragança 
Escola Superior de Enfermagem do Dr. Lopes Dias - Castelo Branco 
Escola Superior de Enfermagem de Bissaia Barreto - Coimbra 
Escola Superior de Enfermagem do Dr. Ângelo da Fonseca - Coimbra 
Escola Superior de Tecnologia de Saúde de Coimbra 
Escola Superior de Enfermagem de S. João de Deus - Évora 
Escola Superior de Enfermagem de Faro 
Escola Superior de Enfermagem da Guarda 
Escola Superior de Enfermagem de Le iria 
Escola superior de Enfermagem de Calouste Gulbenkian - Lisboa 
Esco la Superior de Enfermagem de Artur Ravara - Lisboa 
Esco la Superior de Enfermagem de Francisco Gentil - Li sboa 
Escola Superior de Enfermagem de Maria Fernanda Resende - Lisboa 
Escola Superior de Tecnologia de Saúde de Lisboa 
Escola Superior de Enfermagem de Portalegre 
Escola Superior de Enfermagem de D. Ana Guedes - Porto 
Escola Superior de Enfermagem Cidade do Porto 
Escola Superior de Enfermagem de S. João - Porto 
Escola Superior de Tecnologia de Saúde do Porto 
Escola Superior de Enfermagem de Santarém 
Escola Superior de Saúde de Setúba l 
Escola Superior de Enfermagem de Viana do Caste lo 
Escola Superior de Enfermagem de Vila Rea l 
Escola Superior de Enfermagem de Viseu 
Escola Superior de Enfermagem de Angra do Heroísmo 
Escola Superior de Enfermagem de Ponta Delgada 
Escola Superior de Enfermagem da Madeira 
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Anexo Ili 

Rede de Ensi no Politécnico - Ensino privado (2001) 

A. Esco las Superiores de Educação 
Esco la Superior de Educação de Almeida Garrett - Lisboa 
Escola Superior de Educação João de Deus - Lisboa 
Instituto Superior de Ciências Educativas - Odivelas 
Esco la Superior de Educação de Torres Novas 
Escola Superior de Educação Jean Piaget - Almada 
Escola Superior de Educação Jean Piaget - Arcozelo 
Escola Superior de Educação Jean Piaget - Viseu 
Escola Superior de Educação Jean Piaget do Nordeste - Macedo de Cavaleiros 
Escola Superior de Educadores de Infância Maria Ulrich - Lisboa 
Escola Superior de Educação Paula Frassinetti - Porto 
Escola Superior de Educação Santa Maria - Porto 
Escola Superior de Educação de Fafe 

B. Escolas de Saúde 
Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa - Lisboa 
Escola Superior de Enfermagem de São Vicente de Paulo - Lisboa 
Escola Superior de Enfermagem S. Francisco das Misericórdias - Lisboa 
Escola Superior de Saúde de Alcoitão 
Escola Superior de Saúde Egas Moniz - Caparica 
Escola Superior de Enfermagem da Imaculada Conceição - Porto 
Escola Superior de Enfermagem de Santa Maria - Porto 
Escola Superior de Enfermagem Dr. José Timóteo Montalvão Machado -

Chaves 
Escola Superior de Enfermagem Jean Piaget - Viseu 
Escola Superior de Enfermagem Jean Piaget do Nordeste - Macedo de 

Cavaleiros 
Escola Superior de Saúde do Vale do Ave 
Escola Superior de Saúde do Vale do Sousa 
Escola Superior de Enfermagem de S. José de Cluny - Funchal 
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Anexo IV 

Rede de Ensino Politécnico - Ensino Privado 
Outros Estabelecimentos de Ensino (2001) 

Identificados pela leccionação de cursos de Bacharelato (Por Distrito) 

Aveiro 

Braga 

Instituto Superior de Administração e Marketing - Aveiro 
Instituto Superior de Ciências da Informação e Administração - Aveiro 
Instituto Superior de Entre Douro e Vouga - Sta Maria da Feira 
Instituto Superior de Paços Brandão 

Escola Superior de Tecnologias de Fafe 
Escola Superior Artística do Porto - Guimarães 

Castelo Branco 

Faro 

Guarda 

Leiria 

Lisboa 

Instituto Superior de Humanidades e Tecnologias - Castelo Branco 
Instituto Superior de Matemática e Gestão - Castelo Branco 

Instituto Superior de Humanidades e Tecnologias - Portimão 
Instituto Superior de Matemática e Gestão - Portimão 

Instituto Superior de Administração, Comunicação e Empresa - Guarda 
Instituto Superior de Matemática e Gestão - Fundão 

Instituto Superior de Humanidades e Tecnologias - Marinha Grande 
Instituto Superior de Matemática e Gestão - Marinha Grande 

Academia Nacional Superior de Orquestra 
Escola Superior de Artes Decorativas - Lisboa 
Escola Superior de Tecnologias e Artes de Lisboa 
Instituto de Estudos Superiores de Contabilidade - Lisboa 
Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais - Lisboa 
Instituto Politécnico Autónomo 
Instituto Português de Administração e Marketing - Lisboa 
Instituto Português de Estudos Superiores - Lisboa 
Instituto Superior de Educação e Ciências - Lisboa 
Instituto Superior de Gestão Bancária - Lisboa 
Instituto Superior de Humanidades e Tecnologias - Lisboa 
Instituto Superior de Tecnologias Avançadas - Lisboa 
Instituto Superior Politécnico Internacional - Lisboa 
Instituto Superior de Humanidades e Tecnologias - Torres Vedras 
Instituto Superior de Matemática e Gestão - Torres Vedras 
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Porto 
Escola Superior Artística do Porto - Porto 
Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais - Porto 
Escola Superior Artística do Porto - Guimarães 
Escola Superior de Artes e Design - Senhora da Hora 
Escola Superior de Jornalismo 
Instituto Português de Administração e Marketing - Matosinhos 
Instituto Superior da Maia 
Instituto Superior de Administração e Gestão - Porto 
Instituto Superior de Assistentes e Intérpretes - Porto 
Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo- Porto 
Instituto Superior Politécnico Portucalense - Penafiel 
Instituto Superior de Tecnologias Avançadas - Porto 
Escola Superior de Ciência e Tecnologia - lnst Superior Politécnico de Gaia 
Escola Superior de Desenvolvimento Social e Comunitário - lnst. Superior 
Politécnico de Gaia 

Viana do Castelo 
Escola Superior Gal/aecia - Vila Nova de Cerveira 

Madeira 
Instituto Superior de Administração e Línguas - Funchal 
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