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Organização e desenvolvimento  

do ensino superior 

O sétimo seminário promovido pelo Conselho Nacional de Educação em torno da Lei 

de Bases do Sistema Educativo (LBSE), no ano em que a mesma completa 30 anos após 

a sua publicação, está centrado na organização e desenvolvimento do ensino superior.  

O ensino superior está organizado num sistema de natureza binária. Tal como definido 

no artigo 11.º da LBSE, “compreende o ensino universitário e o ensino politécnico”. O 

ensino universitário está “orientado por uma constante perspetiva de promoção de 

investigação e de criação do saber” e o ensino politécnico está “orientado por uma 

constante perspetiva de investigação aplicada e de desenvolvimento, dirigido à 

compreensão e solução de problemas concretos”. Importa, por isso, debater esta 

natureza binária e refletir sobre a missão das diferentes instituições de ensino superior. 

É assinalável a expansão do ensino superior nas últimas três décadas. Essa expansão 

manifestou-se não só na multiplicação de instituições de ensino superior mas também 

na diversidade da oferta formativa. De tal modo que, nos últimos 15 anos, a economia 

não teve capacidade de absorver as qualificações produzidas pelo sistema de ensino, em 

parte devido ao facto dessa oferta ser desajustada às necessidades da economia e da 

sociedade. A própria reorganização da formação, no âmbito do Processo de Bolonha, 

introduz alterações no sistema de reconhecimento e certificação da qualidade e na 

organização da formação que adotou um sistema europeu de créditos (artigo 13.º, 

LBSE). 

A internacionalização e mobilidade são uma referência explícita para a convergência 

dos sistemas de educação europeus, como são uma referência na LBSE: “A mobilidade 

dos estudantes entre os estabelecimentos de ensino superior nacionais […], bem como 

entre estabelecimentos de ensino superior estrangeiros e nacionais, é assegurada através 

do sistema de créditos, com base no princípio do reconhecimento mútuo do valor da 

formação e das competências adquiridas”. Os processos de internacionalização do 

ensino superior parecem responder aos desafios da globalização das sociedades da 

informação e do conhecimento e da criação de redes de cooperação. 

A LBSE reforça, no seu artigo 18.º, a importância da investigação científica no ensino 

superior, salienta a necessidade de se ter em conta “os objetivos predominantes da 

instituição em que se insere”, bem como de se garantir as condições de publicação e de 

facilitação da divulgação do conhecimento produzido. Esta lei incentiva ainda “a 

colaboração entre as entidades públicas, privadas e cooperativas no sentido de fomentar 

o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da cultura”. 

Neste contexto, no presente seminário pretende-se refletir sobre perspetivas da 

organização e desenvolvimento do ensino superior, nomeadamente sobre a natureza 

binária do sistema, a organização e reconhecimento da formação, a internacionalização 

e mobilidade, e a investigação científica. 
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10h00 

ABERTURA 

Manuel Heitor 
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

António Cunha 
Reitor da Universidade do Minho 

David Justino  
Presidente do Conselho Nacional de Educação  

10h45 

FUTURE CHALLENGES FOR HIGHER 

EDUCATION 

Ruaidhri Neavyn  
Higher Education Authority - Irlanda 

NATUREZA BINÁRIA DO SISTEMA 

DE ENSINO SUPERIOR 

Marçal Grilo 
Fundação Calouste Gulbenkian 

Hugo Figueiredo 
Universidade de Aveiro 

Presidente da Mesa 

Joana Brocardo 
Conselho Nacional de Educação 

11h45 | Pausa para café 

12h00 

ORGANIZAÇÃO E 

RECONHECIMENTO DA FORMAÇÃO 

David Dill 
University of North Carolina 

Alberto Amaral 
A3ES 

 Presidente da Mesa 

Joaquim Mourato 
Conselho Nacional de Educação 

12h45 | DEBATE 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13h15 

Almoço Livre 

15h00 

INTERNACIONALIZAÇÃO E 

MOBILIDADE 

Pedro Teixeira 
Faculdade de Economia | U. do Porto 

Daniel Traça 
Nova School of Business and Economics | UNL 

Presidente da Mesa 

António Cruz Serra 
Conselho Nacional de Educação 

16h00 

Pausa para café 

16h15 

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E 

ENSINO SUPERIOR 

Elvira Fortunato 
Faculdade de Ciências e Tecnologia | UNL 

Mário Barbosa 
I3S | Universidade do Porto 

 Presidente da Mesa 

Isabel Sá Correia 
Conselho Nacional de Educação 

17h15 

DEBATE 

17h45 

ENCERRAMENTO 

Maria Fernanda Rollo 
Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior 


