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APRESENTAÇÃO
Ao completar-se o primeiro ano
de edição deste novo veículo de
comunicação da A3ES, tem de
reconhecer-se a muito boa receção que o mesmo tem vindo a
ter da generalidade daqueles a
quem se dirige, o que não pode
deixar de funcionar como estímulo para a sua continuidade e
melhoria.
Neste último número de 2019
dá-se nota não apenas do 1.º
Encontro de Agências Reguladores e de Avaliação e Acreditação
do Ensino Superior, promovido
pelo Secretariado da CPLP, bem
como das ações de cooperação
que já vêm sendo desenvolvidas
com alguns dos respetivos
países, iniciativas que permitem
pôr em perspetiva o potencial
de desenvolvimento da cooperação no âmbito da garantia da
qualidade dos nossos sistemas
de ensino superior.
Por outro lado, faz-se referência
aos eventos recentemente levados a efeito no nosso país sobre
o ensino superior, designada(…/cont.)
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1º. Encontro das Agências
Reguladoras do Ensino
Superior dos Estados
Membros da CPLP
Sede da CPLP, em Lisboa, 23 de outubro de 2019

Por iniciativa do Secretariado Executivo da Comunidade de Países de Língua
Portuguesa, teve lugar, na sede da CPLP, em Lisboa, a 23 de outubro de
2019, o 1.º Encontro das Agências de Regulação ou de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior dos Estados Membros da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa (CPLP).
Este primeiro encontro teve em vista, por um lado, promover um melhor
conhecimento recíproco de cada uma das agências presentes, dos seu estatutos e âmbitos de competências e, por outro lado, efetuar uma primeira
abordagem dos temas de interesse comum, considerando a possibilidade de
se vir a desenvolver um programa de cooperação do conjunto dos países,
para acompanhamento do qual se discutiu a possibilidade de realização de
um encontro anual das referidas agências.
Estiveram presentes neste primeiro encontro, o INAAREES de Angola, a
ARES de Cabo-Verde, o CNAQ de Moçambique, a A3ES de Portugal e a
ANAA de Timor-Leste. Participaram ainda no encontro, presencialmente,
uma representante da Guiné Equatorial e, via Skype, uma representação de
S. Tomé e Príncipe.
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mente, a conferência internacional que teve lugar no
Porto, em 5 e 6 de dezembro, sobre o tema da equidade, e a conferência promovida pela ENQA, também
realizada no Porto, em 1 e 2
de outubro, especialmente
destinada a agências de
avaliação e acreditação do
ensino superior, que recentemente foram sujeitas a
avaliação de desempenho,
como foi o caso da A3ES.
Por último, dá-se nota de
algumas das atividades mais
relevantes recentemente
levadas a cabo, como foi o
caso da reunião do conselho
de curadores, que aprovou o
plano de atividades e orçamento para 2020, a análise
da evolução mais recente
dos pedidos de acreditação
prévia de novos ciclos de
estudos, as ações de formação destinadas a novos
membros das Comissões
Externas de Avaliação, a
realização de encontros
regionais com as instituições
de ensino superior e finalmente os workshops destinados
à discussão com as instituições interessadas sobre os
procedimentos relativos à
auditoria dos sistemas internos
de garantia da qualidade.
Em jeito de conclusão, publica-se um texto de Fernando
Pessoa, de 1926, sobre a
controvertida dicotomia
teoria-prática.

A3ES acolhe Seminário
ENQA

Em 1 e 2 de outubro de 2019 a A3ES acolheu o Seminário da European
Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) para Agências
recentemente avaliadas. O mesmo realizou-se nas instalações da Reitoria da
Universidade de Porto, Praça Gomes Teixeira. Discutiram-se temas do
interesse das Agências Europeias de Avaliação, nomeadamente uma introdução sobre os objetivos e métodos do seminário, qual o valor acrescentado
da segunda e subsequentes avaliações para as Agências, qual o papel de
uma Agência na implementação nacional dos ESG 2015, as questões dos
sistemas internos de garantia da qualidade, o significado das análises temáticas introduzidas na nova versão dos ESG, a forma de implementar as recomendações das avaliações das Agências, os desenvolvimentos posteriores à
visita dos avaliadores (Parte 1 – resultados (in)esperados da avaliação e
como lidar com eles; Parte 2 – partilha de boas práticas e/ou ideias) e finalmente como planear e preparar a visita de avaliação de progresso após a
avaliação.

Reunião do Conselho de
Curadores
Em reunião do Conselho de Curadores da A3ES, realizada em 7 de dezembro
pp, foi emitido, por este Conselho, parecer favorável à aprovação do Plano de
Atividades e do Orçamento da Agência para 2020, elaborados e apresentados
pelo Conselho de Administração.
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Renovação Conferência Internacional
de afiliação subordinada ao tema:
no ensino superior:
da A3ES na “Equidade
evidência, políticas e práticas”
ENQA e de Palácio da Bolsa, Porto, 5 e 6 de dezembro de 2019
registo no
EQAR
A avaliação internacional da A3ES
iniciada em 2018, sob coordenação
da ENQA, foi concluída em junho de
2019, dando assim cumprimento à
obrigatoriedade de as agências de
avaliação passarem por uma avaliação internacional cada cinco anos.
O Relatório de Autoavaliação e o
Relatório de Avaliação Externa
encontram-se disponíveis online.
Em função do resultado positivo da
avaliação, o estatuto de membro
pleno da European Association for
Quality Assurance in Higher Education (ENQA) e o registo da A3ES no
European Quality Assurance Register (EQAR) foram renovados por
cinco anos em 20 de junho e 5 de
novembro de 2019, respetivamente.

Realizou-se, de 5 a 6 de dezembro de 2019, no Palácio da Bolsa, Porto, uma
conferência internacional sobre o tema “Equidade no ensino superior:
evidência, políticas e práticas”. Esta conferência organizada no âmbito do
programa EDULOG da Fundação Belmiro de Azevedo, contou com a participação de três membros da equipa da A3ES, Alberto Amaral, Orlanda Tavares
e Cristina Sin, que constituíram a Comissão Organizadora. A conferência
analisou o problema da falta de equidade no acesso ao ensino superior e as
razões das dificuldades dos alunos provenientes de famílias mais desfavorecidas. Participaram diversos peritos internacionais, nomeadamente David
Dill, Professor Emérito da Universidade de North Carolina at Chapel Hill, USA;
Claire Callender, University College London, UK; Liz Thomas, Edge Hill
University, UK; Per Olaf Aamodt, Nordic Institute for Studies in Innovation,
Research and Education, Norway; Julio Bertolin, Universidade de Passo
Fundo, Brasil. Participaram também Pedro Teixeira, Diretor do Centro de
Investigação de Políticas do Ensino Superior, João Oliveira Baptista, Subdiretor Geral da Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência; e Priscila
Couto da Direção Geral do Ensino Superior.
Alberto Amaral apresentou o tema em discussão e os fundamentos teóricos
que permitem a interpretação das causas da iniquidade do acesso. Orlanda
Tavares e Cristina Sin apresentaram um estudo sobre Portugal, baseado
numa amostra de mais de 330.000 estudantes (todos os que se candidataram ao ensino superior de 2012 a 2018).
O estudo mostra que em Portugal, como aliás nos outros países analisados, a
expansão do ensino superior não trouxe mais equidade no acesso. Há mais
estudantes a ingressar nas universidades e politécnicos públicos, mas nem
todos conseguem entrar em determinadas instituições ou cursos, nomeadamente nas instituições de maior reputação e nas áreas científicas mais seletivas.
O estudo mostra, ainda que, tendencialmente, os candidatos do Porto e de
Lisboa ficam mais de fora do que os alunos das outras regiões do país: entre
2012 e 2018, do total de alunos que não conseguiram entrar no ensino
superior público, 33,9% eram do distrito de Lisboa e 26,1% do Porto,
sendo a situação mais crítica neste distrito por ter menos população.
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Encontros Regionais
Correspondendo a sugestões no
sentido de se promover uma maior
interação com as instituições na
preparação dos processos de avaliação, a Agência tem vindo a organizar
encontros regulares de âmbito regional com as instituições de ensino
superior, tendo em vista contribuir
para que os processos de avaliação
tenham um foco acrescido na melhoria contínua do trabalho de garantia
da qualidade que é desenvolvido
quer pela Agência, quer pelas
instituições de ensino superior.
Com esta iniciativa pretende-se
manter um contacto direto regular
com os dirigentes institucionais e
coordenadores de serviços de suporte aos processos de preparação da
acreditação de ciclos de estudos e/ou
de avaliação institucional, de modo a
facilitar uma melhor compreensão
das estratégias e procedimentos
envolvidos.

Ações de
Formação
das CAE’s
Tendo em vista o desenvolvimento,
em curso, de 2.º ciclo de Avaliação e
Acreditação de Ciclos de Estudos em
Funcionamento, foram realizadas,
no Porto e em Lisboa, durante os
meses de outubro, novembro e
dezembro, ações de formação
(quadro legal aplicável e modo como
se organiza e deve ser conduzido o
processo de avaliação e acreditação
de ciclos de estudos), destinadas a
novos membros das Comissões de
Avaliação Externa, que irão colaborar
com a A3ES ao longo de 2020/21.

O primeiro Encontro Regional teve
lugar no Porto, no dia 27 de novembro, dirigido às instituições de ensino
superior da Região Norte.
Seguir-se-ão Encontros em Lisboa, a
7 de janeiro, e em Aveiro, em 15 de
janeiro, para as instituições da
Região Sul e Ilhas e da Região
Centro, respetivamente.
Os temas tratados incluem, designadamente, a programação do 2º ciclo
regular de avaliação/ acreditação, o
alinhamento da avaliação dos ciclos
de estudos por cada ano do ciclo
regular, as datas de referência para a

Avaliação e
acreditação
do ensino a
distância
Foi finalmente publicado o Decreto-Lei n.º 133/2019, de 3 de setembro,
que aprova o regime jurídico do
ensino superior a distância. O ensino
a distância pode ser ministrado por
instituições de ensino superior,
individualmente ou em associação
com outras, nacionais ou estrangeiras, nos termos gerais previstos pelo
Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de
março, na sua redação atual. O
funcionamento dos cursos ensinados

validade da acreditação e para os
relatórios de follow-up, o aprofundamento da lógica associada ao processo especial de renovação da acreditação de ciclos de estudos não
alinhados com o ciclo regular
(processo PERA), o processo simplificado de avaliação e alguns aspetos
relacionados com os guiões de
avaliação e com a plataforma
eletrónica da Agência. As discussões
foram amplamente participadas e
contribuíram para uma melhor
compreensão do trabalho da Agência
e para o esclarecimento de dúvidas e
apresentação de dificuldades por
parte das instituições.

a distância depende de acreditação
pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior e, em
seguida, do registo junto da Direção-Geral do Ensino Superior.
As instituições de ensino superior,
para atribuírem graus académicos,
têm de ter:
• meios humanos (corpo docente e
técnicos especializados, por exemplo);
• meios materiais e tecnológicos (por
exemplo, infraestruturas tecnológicas e um sítio web direcionado
para estudantes).
Durante 2020 a A3ES irá elaborar as
normas para acreditação deste tipo
de cursos.
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Acreditação prévia
de novos ciclos de estudos
Em 2020 serão apreciadas e decididas as propostas de novos ciclos de
estudos para início de funcionamento em 2020/21. Estas propostas
foram submetidas em outubro de
2019, tendo sido aberta a plataforma, para esse efeito, entre 1 de
Setembro e 15 de outubro. Verifica-

-se neste último ano uma inversão da
tendência de diminuição do número
de pedidos, registando-se, ao contrário, um aumento significativo do
número de pedidos. O número de
pedidos apresentado foi de 394 em
2014/15, de 225 em 2015/16, de
187 em 2016/17, de 184 em

2017/18 e de 148 em 2018/19,
havendo no presente ano um novo
aumento dos pedidos para 245
(aumento de 65% em relação ao ano
anterior), valor que só é inferior ao
registado em 2014/15. A distribuição
dos pedidos nos três últimos anos é a
indicada na tabela 1.

Tabela 1 – Novos ciclos de estudos propostos para acreditação
Universidade Pública

Universidade Privada

Politécnico Público

Politécnico Privado

Total

17/18

18/19

19/20

17/18

18/19

19/20

17/18

18/19

19/20

17/18

18/19

19/20

17/18

Licenciatura

14

10

22

10

9

20

15

9

17

16

12

22

55

40

81

Mestrado

46

40

62

18

20

32

26

20

26

3

5

20

93

85

140

M. Integrado

4

0

1

5

2

4

0

0

0

0

0

0

9

2

5

Doutoramento

16

14

10

11

7

9

0

0

0

0

0

0

27

21

19

TOTAL

80

64

95

44

38

65

41

29

43

19

17

42

184*

148

245

18/19

19/20

*Inclui duas avaliações em Macau

Os aumentos do número de pedidos
estão razoavelmente equilibrados
entre os sectores público e privado,
com um ligeiro excedente do privado
(+52) em relação ao público (+45).
Quando se consideram os subsistemas universitário e politécnico verificam-se maiores aumentos nos
pedidos das universidades (+58) do
que nos politécnicos (+39). Quando
se faz uma análise por tipo de curso
verifica-se que os grandes aumentos

ocorrem nas licenciaturas, caso em
que o número de pedidos mais do
que duplica (passam de 40 para 81)
e nos mestrados em que o número
de pedidos aumenta 65% (passam
de 85 para 140). A variação do
número de pedidos nos mestrados
integrados (+3) e nos doutoramentos
(-2) não é significativa. Com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto,
que reduz de forma significativa a

possibilidade de funcionamento de
mestrados integrados, é natural que
as novas propostas sejam residuais
(no caso presente há apenas propostas de novos ciclos de estudos de
Medicina). O referido Decreto-Lei
também altera as condições de
criação de doutoramentos, aumentando as exigências na área da investigação, o que pode explicar a relativa
contenção em termos de novas
propostas.

Cooperação com Angola
No seguimento da nossa visita em
fevereiro passado a Angola, a convite
da Senhora Ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação,
e dando concretização ao quadro de

cooperação então aberto entre a
A3ES e o MESCTI, designadamente
através do Instituto Nacional de
Avaliação e Acreditação e Reconhecimento de Estudos de Ensino Superior

(INAAREES), terá lugar nos próximos
meses de janeiro, março e maio de
2020, a vinda de três quadros daquele Ministério para realizar o programa
de formação/estágio acordado.
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Cooperação Workshop sobre ASIGQ
com Macau 2020
Na sequência do apoio prestado
pela A3ES ao então Gabinete Apoio
ao Ensino Superior (GAES) do
Governo da Região Administrativa
Especial de Macau na preparação
dos processos de autoavaliação e de
avaliação externa das instituições de
ensino superior daquele território, e
depois de realizado um primeiro
exercício “piloto” com dois programas de estudo da Universidade de
Macau, tem vindo a realizar-se a
avaliação de vários programas de
estudos da mesma universidade,
designadamente, nos domínios das
Engenharia Civil e Engenharia
Eletrotécnica e da Computação,
cujos processos se encontram neste
momento em fase de conclusão.

No âmbito da edição de 2020 do processo de auditoria dos sistemas internos
de garantia da qualidade (ASIGQ 2020), realiza-se em início de janeiro o
habitual Workshop destinado a uma discussão detalhada dos procedimentos a
usar no processo de auditoria. Foram convidadas para o Workshop as dezanove
instituições de ensino superior que manifestaram interesse em participar este
ano no exercício de auditoria e ainda as quatro instituições cuja recertificação
terá lugar no próximo ano.
Face ao número elevado de participantes, o Workshop é desdobrado em duas
sessões, uma a realizar em Lisboa e outra no Porto, nos dias 8 e 9 de Janeiro,
respetivamente.
O Workshop incide, em especial, sobre os objetivos e critérios do processo de
auditoria e a clarificação dos procedimentos envolvidos, designadamente
quanto à apresentação de evidências que demonstrem uma organização e
funcionamento efetivos do sistema interno de garantia de qualidade alvo de
auditoria.

Teoria e Prática
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Toda a teoria deve ser feita para poder ser posta em
prática, e toda a prática deve obedecer a uma teoria.
Só os espíritos superficiais desligam a teoria da prática, não olhando a que a teoria não é senão uma
teoria da prática, e a prática não é senão a prática de
uma teoria. Quem não sabe nada dum assunto, e
consegue alguma coisa nele por sorte ou acaso,
chama «teórico» a quem sabe mais, e, por igual
acaso, consegue menos. Quem sabe, mas não sabe
aplicar - isto é, quem afinal não sabe, porque não
saber aplicar é uma maneira de não saber -, tem
rancor a quem aplica por instinto, isto é, sem saber
que realmente sabe. Mas, em ambos os casos, para o
homem são de espírito e equilibrado de inteligência,
há uma separação abusiva. Na vida superior a teoria
e a prática completam-se. Foram feitas uma para a
outra.
Fernando Pessoa, in 'Palavras iniciais da Revista de Comércio e Contabilidade',
n.º 4, Lisboa, em 25-4-1926.
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