
1 

 

SETE TESES PARA A REFORMA DO ENSINO SUPERIOR 

 

O livro Ensino Superior: Uma Visão para a Próxima Década (2002), da 

autoria de J. Veiga Simão, S. Machado dos Santos e A. Almeida Costa e o 

documento “Consolidação da legislação do ensino superior: Avaliação e revisão 

da legislação em vigor” (CIPES – FUP) estão em discussão pública, até ao fim do 

mês de Fevereiro, ou seja, pouco mais de dois meses para discutir os problemas 

de mais duas décadas de governo académico. Como o tempo das reformas é 

hoje um meio termo entre a velocidade da luz e a velocidade de transmissão de 

dados por fibra óptica, cumpre-me enunciar as minhas sete teses para 

responder à necessidade por todos reconhecida de reestruturação do Ensino 

Superior português, que até ao momento se construiu sem qualquer visão 

estratégica, o que de outra forma não justificava sequer o debate. 

1. Estrutura do Ensino Superior. Redefinir os sub-sistemas de universidades e 

politécnicos, com competências bem distintas e concretizadas na prática, 

incluindo a integração das Escolas Superiores de Educação nas Universidades, 

que passariam a Faculdades de Educação, responsáveis por toda a formação 

inicial e contínua de professores, criando verdadeiros centros de investigação 

nesta área e promovendo cursos de pós-graduação adequados. Consagração 

dos cursos tecnológicos profissionalizantes e cursos pós-secundários nas 

instituições politécnicas, com forte ligação às regiões onde estão consolidados e 

com abertura para parcerias com as universidades para prosseguimento de 

estudos pós-graduados e associações de unidades de investigação.  

2. Graus e diplomas. Unificação urgente do sistema binário com abandono 

total do modelo de bacharelato, adoptando a criação de um único grau 

(licenciatura), de duração variável entre 4 a 6 anos; distinguir entre mestrados 

de curta duração (1 ano), de carácter profissionalizante, e leccionados em 
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qualquer sub-sistema (universitário ou politécnico) e mestrados de média 

duração (2 anos), como projectos de investigação a completar com 

doutoramento, leccionados pelas universidades. Regular todas as formações da 

mesma área científica, de forma a que não existam durações e atribuições de 

graus diferenciados como acontece actualmente no anárquico sistema 

português. 

3. Acesso ao Ensino Superior. Aplicação rigorosa da nota mínima de acesso de 

9,5 valores, sem excepções. Ou queremos um País que defende a qualidade de 

ensino com um mínimo de exigência pela positiva, com todos os sacrifícios que 

tal desígnio implica (fechamento de cursos e instituições num País que cometeu 

todos os abusos possíveis nesta matéria) ou queremos perpetuar o mito 

nacional do ensino para todos, sem numerus clausus, sem qualquer tipo de 

selecção dos melhores estudantes, com os resultados que conhecemos de duas 

décadas de laxismo e falta de bom senso por mero temor político.  

4. Sistema de créditos. Cumprir até 2010 os princípios de Bolonha, 

introduzindo em todos os cursos o sistema de créditos ECTS, que permitirá uma 

verdadeira mobilidade interna e externa dos estudantes e avaliará melhor o seu 

trabalho escolar. Assumir que um ano lectivo equivale a 60 e uma licenciatura a 

240 créditos ECTS. Esta reforma inevitável devia ser já implementada por todas 

as instituições e não esperar pelas vésperas dos prazos europeus para o 

cumprimento desta norma. 

5. Financiamento. Adoptar um modelo de financiamento a partir da aplicação 

do sistema de créditos ECTS nas instituições, sempre em acordo com o número 

efectivo de estudantes matriculados com sucesso, com as provas de qualidade 

de ensino identificadas nas instituições, com a qualidade do corpo docente e 

das suas unidades orgânicas e de investigação. 
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6. Governo académico. Regular os modelos de gestão das universidades e 

politécnicos de forma a profissionalizar as áreas administrativas, com 

possibilidade de recrutamento externo. Eleger o Reitor de entre os professores 

catedráticos da instituição, num processo eleitoral mais abrangente, 

continuando o Senado a constituir o órgão máximo. Criar um sistema de gestão 

com poderes divididos entre um Conselho Científico, um Conselho Directivo e 

um Conselho Pedagógico, abolindo a Assembleia de Representantes, e não 

permitindo mais do que dois mandatos de três anos em cada cargo, 

devidamente remunerado a exemplo das melhores empresas públicas. Em 

relação à participação externa, o País não dispõe de quadros superiores com 

formação adequada para as funções de gestão universitária e politécnica, pelo 

que a promoção de indivíduos nomeados pela tutela para tais cargos só podia 

seguir a tendência ainda vigente de escolha dos gestores mais dedicados aos 

seus partidos políticos do que aos lugares para que não têm nenhuma vocação. 

Em que outras áreas se escolheram os melhores cidadãos para o governo das 

empresas públicas? E se o País tivesse tais recursos humanos disponíveis, 

poderiam estar fora do meio académico? Quais as universidades públicas que 

abriram falência por causa da sua má gestão? Queremos trazer para as 

universidades aqueles que falharam nas empresas públicas com sacrifícios 

incalculáveis para o País? Ou teremos a ilusão de que o sistema de board of 

trustees podia funcionar em Portugal, quando uma tal tradição demora pelo 

menos um século a criar raízes? As instituições privadas que em Portugal mais 

se aproximaram deste modelo de gestão nos últimos 20 anos estão hoje no 

estado que conhecemos. Mas um modelo bicamaral (Senado para questões 

académicas e um Conselho com representação externa para questões 

financeiras e estratégicas) podia ser introduzido com êxito. 

7. Regulação. Continuam a existir demasiados mecanismos de regulação no 

sistema português. A promoção urgente da acreditação dos cursos de formação 
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de professores, interrompida com a extinção do INAFOP, a revisão estratégica 

do valor e oportunidade dos cursos repetidos até à exaustão da criatividade 

curricular dentro da mesma área científica, com respeito pelos indicadores 

legais mínimos para cada graduação, a avaliação com consequências visíveis a 

nível do financiamento de todos os cursos de licenciatura, o rigoroso 

levantamento dos recursos humanos académicos efectivos do País por área 

científica e por instituição, com penalidades para os que continuam a perverter 

o sistema, são algumas medidas urgentes para regular todo o Ensino Superior. 
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