
Como avalia a adequação
da oferta universitária às
necessidades da sociedade
e da competitividade
das empresas?

«Temos algumas universidades e alguns
institutos politécnicos que oferecem

cursos bem adaptados às necessidades

das empresas e da sociedade. De

uma forma geral, é possível a um

aluno escolher escolas e cursos que
os formam de maneira a cumprirem o

que as empresas esperam deles, quando

graduados. Naturalmente, uma escolha criteriosa do

curso é necessária porque o sistema é muito assimétrico,

e existem grandes diferenças entre as boas escolas e

aquelas que não têm massa critica nem compeíências

para assegurar formação adequada em diversas áreas».

Artindo Oliveira

;0 que deverá ser a oferta de ensino

superior? Como identificamos e

avaliamos sucesso? De que forma

deverá estar articulada com o ensino

profissional e a formação ao longo da

vida? Creio que seria muito importante
clarificar e gerir expectativas sobre que

contributo é esperado de cada instituição

de ensino superior, universidades, institutos politécnicos,

etc. Algumas instituições serão mais vocacionadas

para criar conhecimento, outras para preparar técnicos

para desempenhar determinados cargos e classes

profissionais, outras é esperado que consigam reter os

jovens em determinadas geografias.
0 que são as necessidades das empresas? E o que são

as necessidades da sociedade? Tem sido identificado a

falta de engenheiros por exemplo, desde programadores

a engenheiros na área da aeronáutica. Quem deverá

formar estas pessoas? Quem investe e quem colhe

os benefícios? Eu acredito que todo o ensino e em

particular o público deverá em alguma medida promover

a autonomia dos estudantes de forma a contribuir para

que se\am o mais possível protagonistas da sua vida e

também da sua carreira».

Afonso Mendonça Reis



Como avalia a adequação do
ensino secundário português às
necessidades da sociedade e da
competitividade das empresas?

O ensino secundário português

sofreu, nos últimos anos, muitas

transformações internas, fruto da

generalização da escolaridade

obrigatória de 12 anos, de

importantes reformas curriculares

e da diversificação dos percursos

educativos, com a importância crescente

do ensino profissional. O ensino secundário tem,

hoje, muitas faces. Em especial, verificamos que o

ensino profissional cumpre uma função importante,
em relação a muitos jovens que não pretendem

prosseguir estudos superiores: prepara-os para o

exercício de uma profissão. Contudo, de modo desigual

quanto à qualidade das formações. Também de modo

inconsequente relativamente ao prosseguimento de

estudos para o ensino superior.

Importa investir num sistema mais equitativo, que

assegure a realização dos jovens, permita alterar

escolhas feitas, nomeadamente através do ensino

superior nocturno e de outras possibilidades de

prosseguimento de estudos. De outro lado, porque
as classificações obtidas no ensino secundário são

decisivas para a colocação numa universidade ou no

ensino politécnico, os jovens e as suas famílias tendem

a encarar o secundário como uma mera antecâmara do

ensino superior».

A organização actual do
sistema do ensino superior (por
exemplo, o grau de autonomia
de decisão das universidades e
a relação com o ministério) é a
mais correcta e eficaz?

«Não, as universidades gozam de uma

autonomia muito limitada (mesmo as

que são fundações) e são dotadas

de orçamentos insuficientes

para cumprir a sua missão. As

universidades técnicas estrangeiras
com as quais nos comparamos têm

orçamentos muito superiores 15 a 20

vezes mais financiamento, por aluno), laboratórios

modernos e instalações para os alunos e professores
muito melhores do que as nossas. Apesar disso,

somos competitivos a nível internacionai e, peio

menos nas áreas das engenharias e da economia

e gestão, temos escolas muito bem posicionadas a

nível internacional.

O sistema português deveria ser reorganizado por

forma a adaptar-se devidamente às transformações

tecnológicas e demográficas. Forçar os alunos

a deslocar-se para o interior impedindo-os de

concorrer às melhores universidades é uma medida

errada e contraproducente. Deveríamos, pelo
contrário, suportara formação de massas críticas

e a concentração nas melhores universidades,

suportando a especialização de algumas outras em

áreas onde possam ser relevantes».

Artindo Oliveira

-^-necessário ser claro sobre qual é

papel de cada um e de que forma

jevemos avaliar o sucesso. No caso

de uma universidade receber fundos

públicos, tanto a instituição como

i tutela devem ser claros sobre

que resultados deverão ser obtidos e

olíscuti-(os de forma aberta e construtiva.

Centros de conhecimento têm de ser locais de

liberdade para criar e produzir esse conhecimento».

Afonso Mendonça Reis

A educação examinada por quem a conhece de perto,
todos os dias. Nas suas facetas mais agradáveis e

menos apelativas

Pedro Barbas Homem



O que mudaria no actual sistema
de ensino, em três frases?

<Procederia a uma reorganização

profunda, para o adaptar às alterações

tecnológicas e demográficas que
iremos sofrer. Existem demasiadas

universidades, institutos e escolas

em Portugal, muito assimétricas

entre si. O sistema holandês é um bom

exemplo de um sistema universitário

adequado à dimensão de um país de pequena/média
dimensão. Tem três universidades técnicas, de grande

qualidade, que concentram a esmagadora maioria das

competências em áreas técnicas, e thes permitem criar

massa crítica e projecção internacional.

Outro sistema que pode servir de exemplo é o

sistema suíço, que concentrou em duas grandes
instituições o financiamento e a massa crítica para as

tornar competitivas internacionalmente. É necessário

olhar para os melhores exemplos internacionais e

extrair daí as lições necessárias. Porém, será um

processo penoso e muito impopular, o que justifica

que nenhum governo tenha, sequer, atacado esta

questão».

Adindo Oliveira

«As avaliações internacionais do

sistema de ensino português, bem

como as estatísticas da educação e

os indicadores relativos ao acesso

ao ensino superior, permitem
retirar algumas conclusões

fundamentais. Primeiro, que os

estudantes portugueses têm hoje uma
boa preparação em disciplinas fundamentais,

especialmente matemática e língua materna. Segundo,

que o país está a fazer grandes progressos no domínio

do abandono escolar e na retenção dos estudantes.

Mas continuam por realizar dois grandes objectivos.
De um lado, democratizar o acesso a um ensino de

qualidade, motor do que se tem chamado "elevador

social" - ou seja, assegurar uma verdadeira igualdade
de oportunidades no acesso a formação que qualifique
para os melhores empregos, nacionais e internacionais,
e para a realização pessoal; de outro lado, liberdade de

escolha de escola e de acesso ao ensino superior».

Pedro Barbas Homem



«De forma transversal tentaria que o

sistema de ensino incutisse maior

autonomia e autoconhecimento aos

alunos bem como fazê-los valorizar

a escola e não a tomar por dada, por

exemplo tornando-os co-gestores
e responsáveis pelo funcionamento

das suas escolas. Que pais e professores

pudessem estar mais alinhados sobre como podem
trabalhar em conjunto para o sucesso escolar dos seus

educandos. E que os professores tivessem mais tempo,
recursos e opções de formação ao longo da vida».

Afonso Mendonça Reis

Como vê a universidade do futuro?

«Será uma universidade com menos
cursos leccionados no regime
tradicional, mais interactiva, com muito

mais trabalho feito em ambientes
não tradicionais, mais cooperativos,

com a utilização de novas tecnologias
e modos de interacção. A missão do

professor será mais a de facilitador do que
a de expositor, uma função que ficará rapidamente
ultrapassada pelas alterações tecnológicas».

Adindo Oliveira

«Sobre a universidade do futuro, para além
da natural evolução do que a sociedade

esperar dela, acredito que dois eixos

vão mudar de forma muito significativa.
O primeiro é que cada vez mais os

alunos aprenderão a desenvolver-se-ão
como pessoas e profissionais através de

uma interacção mais intensa e dinâmica

com a universidade e com o seu entorno, famílias,

empresas, organizações públicas ou da sociedade civil.

Numa lógica de economia convergente a universidade
do futuro vai também saber puxar para si a função que
melhor domina e fará parcerias com outras instituições

para enriquecer a qualidade da investigação e da

aprendizagem dos seus alunos».

Afonso Mendonça Reis

Tenho-me guiado por um pensamento de

Ortega y Gasset: as universidades têm

que estar à frente do seu tempo. Hoje,
tanto em Portugal como no estrangeiro,
universidades e centros de investigação

investem em ideias que o futuro poderá
concretizar, não apenas na tecnologia,

como nas soluções de problemas sociais

actuais ou futuros. As transformações sociais trazidas pela

quarta revolução industrial que estamos a viver exigem
um novo tipo de universidades, abertas à renovação da

sociedade, dos empregos, e da própria vida urbana - e,

claro, à incerteza quanto ao futuro.

Por este motivo, as universidades devem assegurar
aos estudantes mais liberdade para configurar os seus

percursos formativos, encontrar oportunidades para
continuar a estudar ao longo da vida, nomeadamente

aproveitando a internet como instrumento de formação
contínua. As universidades terão que investir mais nos

chamados soft skills, preparando os estudantes para
entender criticamente os processos de mudança e

habilitando-os a serem os protagonistas dessas mudanças.
E tanto o Estado como as empresas devem olhar para
as universidades como as instituições que permitem
essa visão de largo alcance. Formação à distância,

educação ao longo da vida, investigação essencial e

aplicada, disseminação do conhecimento são dimensões
da universidade do futuro, essenciais para realizar os

direitos das pessoas e as necessidades das empresas e da

sociedade. Para este efeito, será necessário um novo tipo
de legislação, o desaparecimento do actual paternalismo
burocrático das agências de regulação e a redefinição da
missão e dos projectos estratégicos das universidades».

Pedro Barbas Homem


