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Prefácio
Alberto Amaral1

O sistema de ensino superior português é um sistema binário, com universidades
e politécnicos. O ensino politécnico, inicialmente intitulado de ensino superior curto,
foi iniciado com o Decreto-Lei 427-B/77, de 14 de outubro, que promoveu a criação
de escolas de ensino superior de natureza essencialmente prática, voltadas para a
formação de técnicos qualificados de nível superior intermédio. Mais tarde, o
Decreto-Lei 513-T/79, de 26 de dezembro, veio alterar a designação para ensino
politécnico, impregnado de uma tónica vincadamente profissionalizante, ao qual
incumbe, em íntima ligação com as atividades produtivas e sociais, formar educadores de infância, professores dos ensinos primário e preparatório e técnicos qualificados nos domínios da tecnologia industrial, da produção agrícola, pecuária e florestal,
da saúde e dos serviços, sendo essa formação conferida por escolas superiores de
educação e escolas superiores técnicas, respetivamente.
A Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei 46/86, de 14 de setembro) considera
que o ensino politécnico visa proporcionar uma sólida formação cultural e técnica de
nível superior, desenvolver a capacidade de inovação e de análise crítica e ministrar
conhecimentos científicos de índole teórica e prática e as suas aplicações com vista
ao exercício de atividades profissionais, podendo conferir o grau de bacharel e
diplomas de ensino superior especializado. Mais tarde, uma alteração da Lei de
Bases (Lei 115/97, de 19 de setembro) veio permitir que os politécnicos pudessem
conferir os graus de bacharel e licenciado.
Uma segunda alteração (Lei 49/2005, de 30 de agosto) adaptou o sistema de
ensino ao processo de Bolonha e passou a considerar que o ensino politécnico,
orientado por uma constante perspetiva de investigação aplicada e de desenvolvi-

(1) Professor Catedrático da Universidade do Porto e investigador sénior do Centro de Investigação de Políti-

cas do Ensino Superior (CIPES). Foi Reitor da Universidade do Porto de 1985 a 1998 e Presidente do
Consortium of Higher Education Researchers (CHER). É membro vitalício da IAUP e membro do
Conselho de Administração do IMHE/OECD. Atualmente é o Presidente do Conselho de Administração
da Agência Portuguesa de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES).

mento, dirigido à compreensão e solução de problemas concretos, visa proporcionar
uma sólida formação cultural e técnica de nível superior, desenvolver a capacidade
de inovação e de análise crítica e ministrar conhecimentos científicos de índole teórica e prática e as suas aplicações com vista ao exercício de atividades profissionais,
podendo conferir os graus de licenciado e mestre.
Posteriormente, o Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, procurou reforçar a distinção entre o ensino politécnico e o ensino universitário. No caso do ensino politécnico
as licenciaturas devem valorizar, especialmente, a formação que visa o exercício de
uma atividade de carácter profissional, assegurando aos estudantes uma componente de aplicação dos conhecimentos e saberes adquiridos às atividades concretas
do respetivo perfil profissional, ao passo que os mestrados devem assegurar, predominantemente, a aquisição pelo estudante de uma especialização de natureza
profissional. Outras distinções contemplam a natureza do corpo docente, com a
introdução dos especialistas no ensino politécnico, bem como as formações oferecidas
quanto ao tipo e duração.
Finalmente, a Lei 62/2007, de 10 de setembro, determina que o ensino politécnico deve concentrar-se, especialmente, em formações vocacionais e em formações
técnicas avançadas, orientadas profissionalmente.
Em 2014, o Governo Português iniciou a preparação de uma nova fórmula de
financiamento para o que pretendeu construir um conjunto de indicadores auditáveis
para avaliação do desempenho associado a métricas que assumiu como fatores de
qualidade:
• Qualidade e eficiência do processo educativo;
• Produção do conhecimento;
• Transferência de conhecimento;
• Melhoria da gestão.

Por outro lado, a Lei 38/2007, de 16 de agosto, que define o regime jurídico da
avaliação do ensino superior, refere como parâmetros da avaliação da qualidade a
produção científica, tecnológica e artística, o contacto dos alunos com atividades de
investigação desde os primeiros anos e a valorização económica das atividades de
investigação e desenvolvimento.
Por estas razões, justifica-se a decisão do Governo em abrir um concurso para o
financiamento de projetos de desenvolvimento e validação de indicadores de
desempenho para a produção, transferência e difusão do conhecimento nas Instituições de Ensino Superior Politécnico. O presente livro relata as fases do projeto
aprovado pelo Ministério, estando dividido em três partes: a primeira parte, baseada
na experiência espanhola, inclui diversos capítulos sobre a questão da avaliação de
desempenho no ensino superior em geral; a segunda parte considera as especifici-

dades do ensino português politécnico e, finalmente, a terceira parte centra-se na
construção e validação de indicadores de desempenho para o ensino politécnico.
Esta preocupação em definir indicadores específicos para o ensino politécnico
justifica-se face à intenção manifestada na legislação em conseguir uma maior separação entre ensino universitário e ensino politécnico, reforçando o carácter profissionalizante das formações desta segunda modalidade de ensino superior. Além disso,
tem-se verificado, por parte dos politécnicos, alguma tentativa de deriva académica
ao passo que nas universidades se verifica uma tendência para a oferta de formações em áreas mais profissionalizantes, provavelmente em resposta às pressões
feitas sobre estas instituições para a oferta de ensino mais relevante para a sociedade.
A definição dos indicadores foi feita de forma rigorosa, sendo de destacar uma
primeira fase de análise documental, a que se seguiu uma série de entrevistas semiestruturadas com atores do sistema politécnico, o que permitiu a definição de um
conjunto de indicadores que foram depois validados pela técnica Delphi e, por
último, procedeu-se a uma avaliação da sua aplicabilidade recorrendo a quatro estudos de caso. Finalmente, é de destacar o cuidado em criar uma ferramenta que respeite a diversidade das instituições de ensino superior politécnico, permitindo avaliar
o seu posicionamento em relação às cinco dimensões de análise (Prestação de Serviços, Produção Científica e Artística, Investigação Colaborativa, Transferência de
Conhecimento e Impacto Societal).
Estou certo de que esta publicação dará um contributo significativo para uma
melhor caracterização dos objetivos do ensino superior politécnico e para a sua afirmação dentro do sistema de ensino superior português.
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