
ISSN: 2183-2722

Volume 1 Número 1 Anual 2014

REVISTA

F   RGES
Fórum da Gestão do Ensino Superior
nos Países e Regiões de Língua Portuguesa

Organizadores
Sônia Fonseca  |  Luísa Cerdeira  |  

Tomás Patrocínio
Ensino Superior



O ensino superior politécnico em portugal – presente e futuro

Revista FORGES - Fórum da Gestão do Ensino Superior
nos Países e Regiões de Língua Portuguesa. 

v. 1, n. 1,  Anual - 2014, p.  109-143.
109

O ensino superior politécnico em
portugal – presente e futuro

 
Joaquim António Belchior Mourato1

Abstract:
individuals have been founded on the creation, dissemination and use of 

can higher education contribute so that Portugal may face the challenges 
for the next decades?
An usual conclusion is that gobal reordering is considered as a priority. 
The time signs point to an interplay of favourable conditions to this quality 
leap, namely a huge contextual change, an international opportunity and 
the insatisfaction among meaningful segments of society.
The timely initiative of promoting a discussion about the condition of the 
Portuguese higher education remains a central issue in a debate that is still 

need to name the main proposals for the future of the Portuguese polyte-
chnic higher education, on the path to its construction and in accordance 

1 Presidente do CCISPe do Instituto Politécnico de Portalegre.
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1 Introdução

Uma das temáticas mais comuns na sociedade portuguesaen-
quadra-se, precisamente, na reforma do ensino superior. É presença 
obrigatória em todos os programas de governo da última década 
eintegra os discursos dos dirigentes das instituições de ensino 
superior, das associações estudantis, bem como de académicos e 
pensadores. Portanto, não é de estranhar o aumento de teses aca-

Atualmente existe o reconhecimento geral de se ter chegado a uma 
-

dar um passado recente e será possível reunir temas e experiências 
que,melhor,contribuirão para a compreensão do presente, permitin-

em Portugal apresenta-se sob a formade sistema binário, na qual 
coexistem o subsistema de ensino universitário e o subsistema de 

a sua evolução pode ser genericamente retratada como uma história 
de sucesso, pese embora alguns insucessos. A louvar, desde logo, a 

dos maiores acontecimentos políticos do país, seja qual for o setor 

União Europeia.Por outro lado, ressalta uma lacuna que permanece 
incompreensível designadamente a inexistência de uma rede de 

A génese para esta mudança será o enraizamento da diversidade e a 

organização e a relação transparente com o tecido empresarial, 

Continuando, em resultado de uma breve análise, mesmo que 



O ensino superior politécnico em portugal – presente e futuro

Revista FORGES - Fórum da Gestão do Ensino Superior
nos Países e Regiões de Língua Portuguesa. 

v. 1, n. 1,  Anual - 2014, p.  109-143.
111

muitos dos problemas atuais já o eram no passado, embora tenham 

-
tização crescente do ensino superior, do aumento da investigação 
académica e uma forte expansão da rede. No entanto, Portugal 

ensino superior português, sobretudo no que diz respeito à dinâmica 
das instituições públicas de ensino superior e em que medida é que 
esta se apresentacomo apropriada para responder às questões do 

Também, a credibilidade de graus e diplomas tem sido fortemen-
te questionada pela opinião pública.A maior incidência da avaliação 
incidiu, inicialmente, na avaliação de cursos. No entanto, atendendo 
ao desenvolvimento da avaliação ao nível europeu o processo da 
avaliação deve compreender a avaliação institucional, a avaliação dos 

movimento de aproximação dos dois subsistemas, pondo-se em 

entanto,o subsistema politécnico é vital para as necessidades do 
mercado de trabalho, o qual ansiosamente tem alocado os técnicos 
formados pelas instituições politécnicas com referência à sua com-

Comparativamente a outros países da OCDE , paraque Portu-
gal supere o atraso ao nível da sua educação superior colocam-se 

-
nização da rede de estabelecimentos de ensino superior poderá 
não passar pela extinção ou redução de instituições. No entanto, 

a sua missão e oferta formativa para que se alcance um papel de 
relevo na formação de quadros superiores de excelência, compe-
tentes e promotores do desenvolvimento do País, da Europa e do 

o subsistema politécnico,deve assumir-se enquanto pilar essencial 
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para a sustentabilidade da educação, da economia, do estado social, 

Antes de dar início à análise prospetiva, há que determinar, 
inicialmente, de quecarece a sociedade portuguesa para que o seu 
desenvolvimento económico, social e cultural seja uma realidade, tal 

colocados ao país e que terão que ser ultrapassados para bem da 

 Um olhar sobre a Europa

Existem, a nível mundial, uma multiplicidade de estruturas 
caraterísticas dos inúmeros sistemas de ensino superior. Desde logo, 
é possível distinguir dois grandes modelos/estruturas de ensino su-

e.g
e.g 

binário de ensino superior traduz-se na existência de dois setores de 
ensino superior diferenciados onde coexistem por um lado, as uni-
versidades tradicionais, as quais ministram formações mais teóricas 
e orientadas para a investigação e, por outro, outras instituições de 
ensino superior, responsáveis pela oferta de cursos superiores de 

De realçar que, o sistema binário é o modelo de ensino superior 

entre a estrutura que encontramos ao nível do ensino superior em 
-

lização da institucionalização de um sistema binário no quadro 

 As instituições de ensino politécnico no contexto 
europeu

O estabelecimento das instituições politécnicas teve um ponto 

objetivos a: 
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de trabalho, com a oferta de um ensino mais prático 
e vocacional, sendo economicamente relevante.
Alocar um número crescente de candidatos ao ensi-
no superior sem aumento substancial da despesa do 
governo com este setor. 
Atingir de uma forma inovadora grupos de estudan-
tes não convencionais. 
Oferecer programas de estudo primeiramente orien-
tados para a aprendizagem, mas contendo uma 
componente de investigação aplicada. 

pós-secundário. 

Apesar das instituições de ensino superior politécnico serem 
tão comuns na Europa, nunca existiu consenso relativamente à 

A Tabela 1 demonstra a diversidade de designações existentes 
para este tipo de instituições em diversos países da Europa. 
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Tendências no seio europeu

Embora o sistema binário seja um lugar-comum na Euro-
pa, muito se comenta o fenómeno deaproximação entre os dois 
subsistemas, ou o dissipar das diferenças existentes entre ambos 

-
citava que este fenómeno resultava não só do crescente empenho 
das universidades em abranger atividades mais orientadas para a 
prática como também do crescente desenvolvimento académico ob-
servado pelo subsistema politécnico. A ADISPOR também,realizou 

5, cujas conclusões são coincidentes, a saber 

Na generalidade dos países em análise não existe 
uma restrição legal ao nível das áreas de estudo a se-
rem ministradas por cada um subsistemas, mas ape-
nas uma diferenciação no cariz da formação minis-

Em todos os países, as universidades tradicionais 
ministram formações que podem ser consideradas 
de cariz politécnico.
Em consequência das exigências do mercado de tra-
balho, há países em que os planos de estudo das 
universidades tradicionais tendem a tornar-se mais 
práticos. 
Em alguns países as instituições politécnicas podem 
ministrar, além do segundo ciclo de estudos, tam-
bém o terceiro ciclo.

pelo prestigiado Centro de Estudos de Políticas de Ensino Superior 

-
sa, Espanha, Estónia, Dinamarca, Finlândia, França, Irlanda, Lituânia, Noruega, 
Portugal, Suécia e Suíça.
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acrescentar que em diversos países o subsistema politécnico en-

às diversas nações e os quais se traduzem numa diversidade de 
tendências europeias em termos de políticas educativas, das quais 

Gradual uso do termo universidades de ciências aplica-
das, para a designação internacional das instituições 

Uma maior cooperação entre instituições de ensi-
no superior, através de consórcios,fomentando e de-
senvolvendo o subsistema politécnico, onde se des-

Necessidade de demarcação do subsistema politéc-
nico através de uma oferta formativa de natureza 

-
de, que englobe cursos desde o nível de ensino supe-
rior de curta duração até ao nível de doutoramento.
Redução do número de programas de primeiro ci-
clo considerados redundantes, sobretudo em países 
com baixa densidade populacional.

Entendimento geral acerca da necessidade de im-
plementar medidas que assegurem a sustentabi-
lidade do ensino politécnico, através de um maior 
equilíbrio de participação dos estudantes nos dois 
subsistemas, à semelhança dos casos de sucesso da 
Alemanha e Noruega.

-
dades de investigação, sobretudo no que se refere 
à investigação aplicada em cooperação, não só com 

também com o setor universitário.

Reforço das atividades de internacionalização das 
instituições de ensino superior, sobretudo no que se 
refere ao recrutamento de estudantes a nível inter-
nacional. A internacionalização do  das institui-
ções e das suas atividades de investigação são as-
petos que têm vindo também a ganhar importância.
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 Ensino politécnico em Portugal e na Europa: 
perspetiva comparada

São várias as semelhanças que o sistema politécnico português 
apresenta comparativamente aos subsistemas homólogos de outras 

-

As instituições de ensino politécnico em Portugal 
apresentam, em  média,  uma dimensão semelhante 
às instituições homólogas de outras quatro comuni-

Noruega e Filândia, mas maior do que a que é obser-
vada na Dinamarca, Estónia e Suécia, países onde as 
instituições tendem a ser mais especializadas.

-

-

-

se ainda que em países como a Irlanda e a Norue-
ga as instituições politécnicas também ministram 
doutoramentos.

A atividade de investigação nas instituições politéc-
nicas portuguesas, em termos do seu peso na despe-
sa, é semelhante à de outros países mas menor que 
a de comunidades como a Noruega, Finlândia e Su-
écia, onde a missão de investigação das instituições 
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 O ensino superior politécnico português

-
sível ao setor privado  e assistiu-se à criação do sistema binário de 

de curta duração objetivava ministrar uma formação técnica de nível 

de ensino politécnico, coexistindo com o ensino universitário. Desde 

-

ensino superior em Portugal era integrado apenas pelo setor univer-

países europeus, uma das intenções subjacentes àfundação do ensino 
politécnico era também, a promoção do desenvolvimento regional e 
das relações com as atividades económicas e sociais, propósito que 

O Sistema binário do ensino superior em Portugal tem várias 

A natureza do ensino ministrado pelas instituições 
- mais conceptual nas universidades, mais teórico-
prático nos institutos politécnicos.
A diferente competência para conferir graus acadé-
micos - as universidades podem conferir o grau de 
licenciado, mestre e doutor,os politécnicos o grau de 
licenciado e o de mestre.

A natureza da investigação - fundamental e aplica-
da nas universidades e aplicada nos politécnicos. 

Estado em Portugal, através do reconhecimento da Universidade Católica Portu-
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Apesar da distinção formal existente entre os dois subsistemas 
-

se tem assistido a um movimento de aproximação do subsistema 
universitário e politécnico, o qual vem pôr em causa a estrutura 

parece apontar para a manutenção e até reforço do modelo binário 

Figura 1 - Distinção dos subsistemas de ensino superior, de acordo 
com os textos legislativos

 A rede pública do ensino superior

Na evolução da rede pública de ensino superior, destacam-se 
fundamentalmente duas épocas, nomeadamente: o período que se 

-

superior público agrega cerca de um terço das instituições e quase 
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A rede de estabelecimentos de ensino superior universitário 
-

8

Em Portugal o ensino politécnico é ministrado em institutos 
politécnicos, em escolas politécnicas não integradas e em escolas 
politécnicas integradas em universidades. A rede pública de ensino 
politécnico é constituída por 15 institutos politécnicos, 5 escolas 

-
rio nacional, comparativamente à do ensino universitário, sobretudo 

8 Direção Geral do Ensino Superior.
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-
técnico público, comparativamente ao universitário,enquadra-se 

-

não existe mais nenhuma oferta de ensino superior representou em 
-
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Também é de realçar o nível de competitividade que o ensino 
politécnico português alcançou nas últimas duas décadas. De facto, 
foi neste subsistema de ensino que se conquistouo maior acréscimo 

assistido, não só a uma tendência na diminuição do fosso entre o 

procura preferencial pelo ensino universitário9, o que se deve ao facto 
de parte dessa procura se ter direcionado para o ensino politécnico 

A evolução do número de alunos matriculados é outro indi-
cador que, também, comprova a evolução positiva do segmento 

crescente reconhecimento pela sociedade da qualidade das forma-

subsistema universitário, representando por conseguinte o sector 

Fonte: CCISP, com base em dados disponibilizados pela Direção-Geral de Estatísticas 
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 Impacto regional das instituições politécnicas

No entender da Comissão Europeia, as instituições de ensino 
superior contribuem para o desenvolvimento regional, para a coesão 

-

o contributo das instituições de ensino politécnico para o desen-
volvimento regional, retratando estes estabelecimentos enquanto 

-
cem no mercado de trabalho da região, ou na colaboração com os 

a economia local – e.g. República Checa, Finlândia, Dinamarca, 

Efetivamente, uma das intenções subjacentes à implementação 
do subsistema politécnico em Portugal foi, precisamente, a promo-
ção do desenvolvimento regional e das relações com as atividades 
económicas e sociais. Esta política ainda vigora até àpresente data 

de cariz politécnico se destine não só a responder às necessidades 

regiões onde se encontram inseridas as instituições politécnicas. No 
-

ca que um dos pontos fortes dos atuais institutos politécnicos, no 
sentido da sua diferenciação competitiva, corresponde à sua distri-

local, designadamente, na relação privilegiada com as pequenas e 
médias empresas que constituem a maioria do tecido empresarial 

O Índice Sintético de Desenvolvimento Regional é um indicador 

alargada do crescimento regional, através da sua estruturação em 
três componentes, nomeadamente: competitividade, coesão e quali-
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marginalmente abaixo da referência nacional. No que respeita à 
-

entre o litoral continental, com maior competitividade, e o interior 

Já um estudorecente promovido pelo CCISP, no qual participa-
ram sete institutos politécnicos, conclui que o impacto direto destas 

da região onde estão inseridas e são responsáveis pelo emprego de 

concluiu igualmente que, por cada euro investido pelo Estado no 

et al.
O papel regional das UAS está em transformação, nomea-

damente ao dar capacidade às regiões de serem atrativas a nível 
global e salientam-se cinco áreas em que as instituições politécnicas 
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podem contribuir positivamente para o desenvolvimento regional 

Estimulando a inovação.
Facilitando clusters de empresas inovadoras.

Desenvolvendo a cultura e a marca local.

Promovendo o capital humano.

 Cooperação entre instituições politécnicas e as 
empresas

Ao longo dos anos constatou-se uma evolução na Educação. 
Este conceito deixou de ser entendido como um fenómeno natural 
mas sobretudo como um fenómeno social. Logo, numa realidade em 
constante evolução as instituições de ensino devem acompanhar as 

empreendedorismo deve ser encarado como uma contribuição para 
o desenvolvimento da sociedade. As escolas para criarem valor têm 
de ser empreendedoras proporcionando um maior índice de qua-

por uma alteração estratégica das empresas, na medida em que estas 
já não estão interessadas em desempenhar um papel tão direto na 
formação dos seus trabalhadores. No entanto, têm a necessidade 
de se munir do melhor quadro de pessoal para competirem a um 

baseada nas necessidades das empresas, as instituições politécnicas 
-

do novas ligações tecnológicas e promovendo a inovação onde as 
know-how ou os recursos necessários para a 
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Apoiar as empresas na melhoria da sua capacidade 
de inovação, e;

-
-

muns para o desenvolvimento estratégico regional.

-

da utilização de resíduos orgânicos como corretivos 

-

em substratos de aço inoxidável para o desenvolvi-
mento de novos elétrodos para supercondutores, do 
Instituto Politécnico Setúbal.

Desenvolvimento de novos condutores com condu-
ção por iões intersticiais para separação de oxigénio 
e conversão de hidrocarbonetos, do Instituto Poli-
técnico Viana do Castelo.

-
energia, do Instituto PolitécnicoPortalegre.

Também é merecedor de realce o recente Protocolo celebrado, 
em junho do presente ano, entre as instituições politécnicas e o 
Grupo Águas de Portugal para reforçar as parcerias já existentes.

Concluindo este capítulo, a nova ordem económica centra-se no 
desenvolvimento de recentes conhecimentos e tecnologias.Alimenta-
se destes para criar novos produtos de valor acrescentado, aumen-

o tecido empresarial tem que recorrer a ferramentas e processos 
tecnicamente mais complexos,impulsionado a reconversãodo seu 
parque tecnológico. As tendências sugerem que o futuro irá reservar 
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Esta missão caberá a todo o sistema de ensino superior por-

sua natureza, as IES politécnicas estão melhor posicionadas para 

 O exemplo do Poliempreende

O Poliempreende é um concurso de ideias e projetos de vocação 
empresarial, no qual participam todos os membros do CCISP.O 
objetivo é estimular o empreendedorismo e proporcionar saídas 

O Poliempreende foi o vencedor nacional na categoria de Inves-
timento em Competências Empreendedoras dos Prémios Europeus 

-

formações em empreendedorismo.

-

5.5 Internacionalização

Numa época global o estudo do fenómeno da internaciona-
lização económica e empresarial de um país pequeno e aberto ao 

internacionalização e, em particular, sem prejuízo das suas carate-
rísticas próprias, a integração do sistema português na dimensão 
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As instituições de ensino superior a nível mundial têm vindo 
a reforçar as suas atividades de internacionalização, sobretudo no 
que se refere ao recrutamento de estudantes a nível internacional. 
A internacionalização do  das instituições e das suas atividades 
de investigação são aspetos que também têm vindo a ganhar im-

UAS está em transformação, nomeadamente ao dar capacidade às 

O ensino politécnico português acompanha esta tendência.
Os programas de intercâmbio das instituições de ensino superior 
politécnico envolvem a mobilidade de estudantes, docentes e cola-

Politécnicas
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Politécnicas

-
ções Politécnicas

Também é de manifesta pertinência realçar que as instituições 
-

Uma média de participação de nove instituições por 
projeto.

conhecimento e que envolvem a parceira com inúmeras instituições 
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 O RJIES11: a sua última proposta de revisão, o parecer 
do CCISP e respetivas sugestões12

-
bro, a qual estabelece o RJIES foi o CCISP convidado, pela tutela, a 

o seu desacordo com alguns aspetos da proposta, na qual perpassava, 
de uma maneira geral, a consagração de um regime de menorização 
do ensino politécnico dentro do sistema binário de ensino superior, 
perdendo-se ainda a oportunidade de devolver a autonomia às insti-
tuições para que estas pudessem desenvolver em pleno a sua missão. 

A impossibilidade dos Institutos Politécnicos po-
derem aceder ao regime de autonomia reforçada, 
quando até então não lhes era vedado o acesso ao 
regime fundacional. 

-
gadas aos limites de contratação previstos, enquan-
to as instituições de ensino universitário são isentas 
do seu cumprimento.

Ser alterada a composição do corpo docente tradu-
zindo-se num menor grau de exigência e rigor, com 
graves consequências para as instituições, na medi-
da em que colide com os processos de avaliação dos 
cursos e, igualmente, com os normativos constantes 
do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensi-

-

docente seja constituído por professores de carreira.
Ser revogadoo regime jurídico do título de especia-
lista, sem se fundamentar em qualquer avaliação do 
percurso feito pelas Instituições e docentes até ao 

11 Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior.

o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior.
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momento e sem ter em atenção o período transitório 
previsto no ECPDESP, que valoriza o título de espe-
cialista para a integração na carreira.
Os prazos para deferimento tácito sejam diferentes 
e menores para as IES privadas em relação às públi-
cas, assim como a delimitação regional que se pre-
tende dar às IES politécnicas.  

O CCISP considera que estes aspetos acima referenciados – 
acesso a autonomia reforçada, discriminação ao nível dos limites à 
contratação de pessoal, composição do corpo docente e o regime de 
acesso ao conceito de especialista – constituem propostas inaceitáveis 
dentro de uma lógica de valorização crescente que se pretende para 

Além destes aspetos, outros háque mereceram o acordo do Con-

As alterações produzidas para regular as competên-
cias, deveres, prazos e direitos tanto do provedor do 

A tramitação proposta para os Serviços de Ação So-
cial, a qual dá maior latitude às instituições para po-
derem partilhar os seus serviços com outras insti-
tuições, possibilitando assim a racionalização de 
serviços e a poupança de recursos, o que contribuirá 
para o esforço nacional. 
Apossibilidade consagrada dos imóveis do domí-
nio privado do Estado poderem vir a ser transferidos 
para o património das instituições. Contudo, o Conse-
lho Coordenador não deixou de manifestar o seu desa-
cordo com a discriminação negativa que é imposta às 
instituições politécnicas ao possibilitar-se a incorpora-
ção no património do Estado de imóveis pertencentes 
às instituições, situação que, além de discriminatória, 
viola a autonomia patrimonial das instituições.

O CCISP aproveitoupara reiterar algumas propostas já apre-
sentadas das quais se salientam:a necessidade e oportunidade de 
assinalar aspetos essenciais às legítimas pretensões das Instituições 
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Politécnicas nomeadamente no que diz respeito ao acesso às forma-
ções de terceiro ciclo e à possibilidade de utilizaremoutra designa-
ção, especialmente num contexto de internacionalização, bem como 

Porém, tal como o próprio RJIES estipula mostra-se necessária 
uma avaliação global antes de se proceder a qualquer revisão.

 Caminhos para o futuro

Projetar o futuro é uma tarefa complexa e incerta. São elevados 
os riscos para quemambiciona desempenhar essaingratamissão. 
Existem imensas variáveis que o agente terá que ter em conta para 
desenvolver, bem como a incumbência de avistar, com algum rigor, 

raciocínios de forma zelosa, não existem garantias de que a previsão 

A missão e as funções das instituições de ensino superior devem 
constar de programas estratégicos, onde sejam esclarecidas as suas 
atividades e englobem, de forma coerente, as diversas unidades or-
gânicas. Estes planos deverão elucidar objetivos, metas,indicadores 
setoriais e globais. Deverão ser aplicadas as técnicas de benchmarking 
no sentido de melhor aferir a excelência e a qualidade. Estes pro-
gramas representarãoinstrumentos essenciais orientadores da vida 

são eixos estratégicos prioritários para o CCISP. Em resultado de uma 

conjunto de propostas. Estas tiveram em consideração diversos estu-

e reforçar o papel das instituições politécnicas públicas no sistema de 

A matriz das propostas apresentadas pelo CCISP assentaem 
cinco pilares fundamentais de consolidação do subsistema, articu-
lando as principais orientações do quadro de referência europeu 
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Otimização de recursos e da capacidade instalada.

País, com particular destaque para a formação ao 
longo da vida e para a existência de novos públicos.

Desenvolvimento da investigação aplicada como ca-
talisadora da atividade económica, da inovação e da 
criação de riqueza, e promotora do desenvolvimen-
to e da coesão regional, para além de fonte comple-

Internacionalização como estratégia de abertura ao ex-

aumentando, simultaneamente, os recursos próprios 
das instituições e a captação de investimento externo.

Com referência a estas bases o CCISP tem como pertinentes os 
seguintes eixos orientadores para a reorganização do ensino superior 

Sintonia das instituições politécnicas com as suas homó-
logas europeias, adotando a designação, em termos in-
ternacionais, deUniversityofAppliedSciences.
Reordenação da rede de instituições politécnicas, no res-
peito pela sua autonomia e por sua iniciativa, através de 
consórcios ou de fusões que resultem de um projeto com 
evidentes mais-valias para o sistema de ensino superior 
português e para o País.

Consolidação da identidade dos dois subsistemas de en-
sino superior.

-
do a harmonização das designações, em todo o ensino 
superior.

-
tema sustentável.
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Reforço da investigação aplicada, da criação cultural e 
da prestação de serviços especializados, e transferência 
de conhecimentos para a comunidade, com particular 
incidência na promoção da inovação regional.
Reforço da internacionalização, com ligação, nomeada-
mente, à comunidade lusófona e à Europa.

shortcycles

É ainda de realçar que para a sustentabilidade do ensino su-
perior em Portugal, o CCISP apresentou as seguintes propostas 

Implementação de uma política de vagas equilibra-
da com o número de candidatos ao ensino superior 
e estável entre os subsistemas.

diversos níveis, assente num modelo formativo dife-
-

lecimento de um período de transição.

Integração no ensino superior dos Cursos de Espe-
cialização Tecnológica ou criação dos Cursos Supe-

Sh
.

Criação de Centros de Investigação Aplicada, trans-
versais a todo o sistema de ensino superior politéc-
nico, e em articulação com o tecido empresarial, com 

de alteração legislativa, por parte da tutela, no que concerne ao facto do ensino 
politécnico passar a conferir o Diploma Superior de Estudos Especializados, bem 
como os CET ministrados por instituições de ensino superior cessarem a sua mi-
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A situação narrada permitemeditaro futuro com esperança. O 
ensino superior politécnico é vital para o desenvolvimento do país e 

será determinante que o ensino superior seja preferentemente global 
e acessível, capaz de entender e desenvolver novos paradigmas, 

provocador em relação ao preconcebido e ao instalado. Um ensino 
superior das pessoas e para as pessoas, fonte de satisfação e cresci-
mento individual e coletivo.Almeja-se que o ensino superior por-
tuguês evolua nesse sentido, visto que não há outra opção possível 

Longínquossão os tempos em que ter formação superior era 
sinónimo, só por si, de obtenção de bons salários e carreiras promis-

será apenas uma das componentes necessárias para possibilitar o 

de determinante para a obtenção de um bom salário a essencial para 
entrar no mercado de trabalho. Assim, entende-se que as institui-
ções de ensino superior terão um papel mais relevante na vida dos 
cidadãos, pois a nova economia irá ditar que estes se apresentem 
no mercado de trabalho mais bem preparados, quer do ponto de 

tal, considera-se que esta carência irá ter um impacto positivo nos 
ingressos no ensino superior, já que a procura por uma formação 

-

deverão ser viabilizadas as condições para a consolidação de um 

formação e investigação orientado para a atividade empresarial ou 

Para esta meta, a estratégia nacional para o ensino superior deve 
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radicar na defesa de um sistema forte, articulado e responsável face 
aos grandes objetivos do País, procurando a competitividade e a 

em conta paraque se alcance a máxima rentabilidade dos recursos 
públicos. Para isso, as instituições devem equacionar desenvolver 
parcerias e consórcios no sentido de realizarem atividades conjun-

exemplos como a implementação da Associação de Politécnicos do 
Centro e da Associação de Politécnicos do Norte que se traduzem 
em parcerias resultantes dos politécnicos dessas regiões. São ainda 
de realçar, apesar da autonomia das instituições, os projetos resul-
tantes da cooperação conjunta em que o CCISP surge como entidade 
coordenadora, tais como, o e-Politécnico, ou o Poliempreende, bem 
como outras iniciativas comuns, nomeadamente, a atribuição de 
graus, a internacionalização, os centros de investigação aplicada e 

Vendo o futuro com algum otimismo, espera-se que as insti-
tuições sejam avaliadas pela sua qualidade e não pelo seu enqua-
dramento no sistema de ensino superior português e que este não 
esteja ainda amarrado às orientações políticas ciclicamente diferentes 

viver envoltas no turbilhão da burocracia, que lhes retira autonomia 

resposta das instituições aos projetos plurianuais. Não podem ser 
discriminatórias e inacessíveis para uma parte importante da popu-
lação, pois o ensino superior terá que ser mais democrático e menos 
elitista, a bem da economia do país. Julga-se que somente com uma 
implementação de instituições públicas de ensino superior em todo 
o território nacional é que será viável seguir estratégias cujo foco 

Numa economia baseada no conhecimento é essencial que o 
ensino superior português se posicione entre os melhores e urge 

aumentar o nível e a capacidade da investigação.Igualmente, 
manifesta-se de elevada pertinência abraçar a internacionalização 
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das instituições, aproveitando os laços criados com cidadãos deste 

que a Língua Portuguesa tem um passado de reconhecido valor, um 
presente consolidado e tudo aponta para uma tendência futura no 

Importa, ainda, dar continuidade ao processo de acreditação da 
oferta formativa e das instituições de forma rigorosa, com um proces-
so cada vez mais exigente, segundo padrões europeus e mundiais. 
A transparência deste processo e a divulgação dos seus resultados 
contribuem para a credibilização e reconhecimento do sistema de 
ensino superior português. É indesmentível que instituições têm 
sabido transformar-se e estão hoje dotadas de melhores recursos. 
A internacionalização na docência e na investigação são fatores que 

As sociedades mais desenvolvidas investem intensivamente no 
ensino superior. Dotar as instituições dos recursos necessários ao 
seu funcionamento, promover a investigação e apoiar os estudantes 
são condições básicas para o desenvolvimento do ensino superior 

Por último, aprofundar o sistema binário, dando liberdade a 

é um bom itinerário para o ensino superior português. O ensino 
superior será tanto mais forte quanto maior diversidade existir nas 
missões das instituições. Assim, serão desenvolvidas vias alterna-
tivas e complementares, igualmente dignas, proporcionando aos 
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