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do Departamento de Engenharia Ouímica da FEUp Vice_presr:.- .
Nacional da 0E e Delegado NacionaÍ ao Bologna Follow_Up G., _,
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_ ..
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.,_
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_,
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Visã*, F*siçãe * Cssrãrifuuã* dc *ã sobre:
. Enquadramento da Reforn.ia do Sjstema c1o Ensino Su_

perior no Quadro de Desenr.olr.imento Europeu

- O modeio actual cle Desenvolr,imento Europeu e

o Processo de Bolonha
. 

Quaclro de Qualificações e o Sistema de Graus

- Formação dìferenciada
. 

Quadros de Qualificaçoes Sectoriais e Garantia de eua_
lidade

. O panorama nacional relativamente ao Quadro de Qua_
lificações e ao Sistema de Garantra de eualiclade. Carrinhos de futuro

Ã &rã*ç&r d* Ë*paç* Felrcpr* *s *smâaesirúeg!â*

Do nascimento... até hoje, 200g
. Objectìvos originais.. Foram.. Não releva particular_

mente...

' Seguramente que só razoes profìndas e sólidas podem
estaÍ na base de um Morrimento que se vem desenl,ol_
vendo desde ... 1998-1999... e que Hoje

- Conta com 46 Países signatários dos Âcc,rclos

- En-,'oh,e mais de 5d00 Instituições dcr Ensini SLi_

perior

- Envolve mais de 16 milhões de Estudantes

- Está a receber imensa atenção de outros Blocos do
Planeta

0 Espaço Europeu do Conhecimento

- Garantir prioritariamenÍe a paz na Europa

. Objectivo estratégico iniciado com a Declaração de Lis_
boa, 2000:

- Até 20 Ì 0, tornar a Europa o espaÇo económico mais
dinâmico e competitivo do Mundo, baseado no co_

nhecimento e capaz de garantir um crescimento eco-
nómico sustentár-el, com rlars e melhores enlpregos
e cou.r maior cocsão social.

II - Dimensões
. Tiês c{imensões associadas à Estratégia de Lisboa

- A dimensão económica - na qual podemos identifi_
car o movimento económico que convergiu rLa cria_

ção do EURO

-A dimensão sociaÌ - que se revê nos múltiplos objec_
tir.os de natureza social traçados na ,,Estratégia 

de
Lisboa para 2010,'

r Em linha com a cultura Europeia de irumanismo,
racionalismo, liberdade e democracia

A dimensão ESPECIAL cla Socledade do Conheci_
rrertrì - iclentilicacla con o processo de Bolorh:

l'

I r ' ..- . . _-

* Freeess* de *elo*ha

0 que precisa de ser entendido,..
. É necessárìo perceber o processo de BoÌonha corìo um.ì

das dimensões do Modelo de desenvolvÌmento âdopta_
das pelos países europeus, por volta dos Anos g0 clo séc.
XX

. Reler.,a perceber que o processo de Bolonha contém três
grandes grupos de objectir,os naturalmente interligados

- Objectìr,os de natureza predominantemente po1ítica

- Objectivos de natureza predominantemente acadé_

mica

- Ainda objectir,os de cariz socioeconómico

. É necessário perceber que esses objectilos en.Èr-r.ìin _:ìr::
grande relorma [...rer.olução...] no ensrnt i.rirer-itìr. i rr;
Sociedade das Nações

Revisitar o PÍocesso de Bolonha

I - Destacar objectilo_s... de rtatureza socioeconómica e

política
. \o olant \rìaiaÈa!ìl!ìnìiaa, .r.ssÈguràÌ. o cleseriroh.imento

e a cacacicÌail.. .aillD.titi\ à iiire\,és de

- ïncremento da coÌaboraçáo transnacional e da mobi_
hdade, tanto no ensino superior como na inrestiga_

ção e desenvolr,imento

( Espaço Europeu de Aprendizagem
ao longo da Vida

i

-*-.."'.-<'-'=
Espaço.EuÍopei

' r']::::dó.:,,,;:: r:.,

Enrtutor,SrrFÊÍiór

]

EsÌreãégãa Eur*p*ie de üssesvelvfËRenãa

- .Um Modelo Novo... A Esrratégia de Lisboa, 2000_
2010

, L'rn Modelo de Desenr,olr,imento adaptado à evolução
:ocìal, largamente ditada pelo progresso cientíÍìco e tec-
::.rlógico e pelas mudanças no xadrez político

- Antecipar a globalização através de uma postura cle

cisivamente conrpetitirra relativamente a outros bÌo_
cos d.o Planeta

Promover estratégia de crescirnento e empregos

's" w



' No plano mais po1ítico, contribuir para a promoção da

coesão europeia

- Ccnsiruindo uma dimensão e consciência europeia

..t'.:: r.ì elsilo suoerior, na tnÏestiqação e na inoÏa-

. . : :.,

,,:'e rìi. ..s , . , de natureza académica

- ,1::.\irar essa lormacão superior dos interesses da

S..credade e, simultaneamente, permitir aos Jovens

uma escolha que thes traga maior satisfação pessoal

e malor capacÌdade competitiva no mercado europell

da empregabilidade

' Uma evolução dos paradigmas de ensino/aprendizagem

- Adaptando o processo de aprendizagem aos concei,

tos e perspectirras da sociedade moderna e aos meios

tecnológicos disponíveis

- Projectando em particular a educação para fases mais

adultas da vida, adaptando-a desta forma à er,o1ução

do conhecimento e dos interesses colectivos e indi-

r,iduais

Estratégia de Desenvolvimento e 0 Processo de Bolonha

Palavras-Chave paÍa 0 alcançar destes objectivos
. t,:oBÌLIDADE, COOPERAÇAO, CONFIANÇA, ACRE-

r. ic\o
- I .OBILIDÀDE E COOPERÀÇAO exigem reconhe-

: -': fi.sLona

: ---rrÈ:1t!ì profissìonal exige CONFIANÇA
--\: -, e:l:e transparência e legibihdade de

.:: : - -:..-,-:lir--S D1-0ÌlSStOnâlS

Tudo isto alcançável através de

- Quadros de Qualificações transparentes, 1egír,ei.

comparárreis

e

- P:rcedin.renlos de Garantla de Qualidade Reconhe-

:.'. : ríei Europeu

Posiçáo da ()rdem dos Engenheiros

I - Assegurar a Competitividade de Portugal e dos Enge.

nheiros
. Portugal deve adoptar uma reforma do nosso sistema oq

ensino superioÍ que, no respelto da letra e do espírito dc.

acordos do Processo de Bolonha, garanta

- A capacidade académica de cooperação internacit-

nal

- A capacidade competitiva de Portugal e da sua er--

genharia na participação em parcerias europeias,

e

* A capacidade competitiva dos seus engenheiros nc

mercado europeu de trabalho

Visão, Feslção c tsnlributo da 0E sobre:
. 

Quadro de Qualificações e o Sistema de Graus

- Formação dÌferenciada

(luadros de QualiÍicações e a Directiua paÍa

Reconhecimento de 0ualiÍicações ProÍissionais
. Ties documentos principai:

- O Quadro de Qualificaçôes adoptado em 2005, n-

universo do Processo de Bolonha e limitado à form:.-

ção pós-secundária

- A Directiva para Reconhecimento de Qualificaçor,
Profissionais, aprovada pelo Parlamento Europeu .
pelo Conselho da União Europeia, em 7 de Seten:-

bro de 2005

r Der,eria já ter sido transcrito para a legislaçã:

Nacional até 2007...

lhru.



- O Quadro de Qualificaçoes para Formação ao Longo
da Vida

r Adoptado pela CE- Aprovado em 23 de Abril de
2008, pelo Parlamento e pelo Conselho da União
Europeia

A Directiva de Reconhecimento de QualiÍicaçoes
ProÍissionais, de 7 de Setembro de 200b (l)
. Renova directrizes anteriores, aceitando 7 áreas profissio_

nais com especificidade reconhecida,

- Medicina formação mínima - 6 anos Tì
- Medicina Veterinária formaçâo mínima - 5 anos TI
- Medicina Dentária formacão mínura - 5 anos TI
- Ciências Farmacêuticas formaçâo mínima - 5 anos TI
- Enfermagem formação mínima - 3 anos TI
- Formação de Parteiras formação mínima - 3 anos TÌ
- Arquitectura formação mínima - 4 anos TI

. A Engenharia e Direito estão fora deste grupo

A Directiva de Reconhecimento de 0ualiÍicações
ProÍissionais (ll)
. Artigo I lo - Cinco níveis de qualificação, particularmente

relevantes para as profissões, são objecto de um Anexo

- 2 níveis exigindo formação de ensino secundário, seja
geral, técnica ou profissionalizante

- I níve1 pós-secundário culto, com formação prática,
não necessariamente em ambÌente de ensino supe_

rior

- 2 níveis pós-secundários com formacão em ambiente
de ensino superior

A 0heetiva de f,eeonhecimÊnlo pÍolissaonal

3 níveis de qualiÍicação pós-secundáÍia

' Art. ll, e)

...conclusão de ...ciclo de estudos pós-secundários de
duração igual ou superior a quatro anos... num estabe,
lecimento de ensino superior... e, conclusão da formação
profissional exigida em complemento...

. l'rt. ll, d)

... formação ... de ensino pós-secundário com uma du_
ração mínima de três anos e não superior a quatro ânos...
num estabelecimento de ensino superior ou... e da for_
mação profissionai... para além do...

' Art. Il, c)

... formação a nível do ensino pós-secundário diferente
do referido nas alíneas d) e e), com uma duração mínima
de um ano... cujo acesso esteja nomeadamente condicio_
nado, regra gera1, à conclusão do ciclo de estudos secun_

dários e da formação profissional eventualmente exigicla
para além de...

0uadros de 0ualiÍicação e a DiÍectaìra

Coincidência ou acção conceÍtada?

Graus Açadémicos e Reconhecimeilto de QüaliÍicações
Peffis e níveis de qualiÍicação paÍa pÍoÍissional de Enge-
nhaÍia
. Estrutura de oferta formativa construída na generalidade

dos países essencialmente através de:

- Dois Perfis (e Percursos) de formação académica
r Orientação predomhante para aplicações
r Orientação predominante de base teórica

- Dois Níveis de Qualificação, de acordo com os ní_

veis profissionais, aprovados pela Directiva de Re_

coúecimento profissional

Art. ll, d):
(3--l)U + Treino Prolissional >= y com y=?
.\rt, I l, el:
>= lU - Treno prolissrtrnal >= X, com X=l

Percursos e Competências

t{ível de 0ualíticacâo

ilível 2

Ârt. 1 1 ef

FryryI tp"*",Â

Competências

ProÍissionais

de $egundo Ciclo

Gompelências

de Primeiro

Giclo

=5

€ê

*
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ClariÍica Sistema de Graus

. Os futuros 'Licenciados'terão níveis de formação even-

tualmente superiores aos dos antigos bacharéis, mas não

equivalentes aos dos antigos Licenciados

. Os futuros 'Meshes'lerão competências que se aprox-

mam das dos antigos licenciados, com expectativa de me-

thorias em várias capacidades e competências culturais e

inter-pessoais

. O grau que efectivamente desapareceu foi o mestrado

do anterior modelo, que prevaleceu até 2005/2006,

- Especialização que poderá e deverá ser proporcio-

nada de forma muito mais interessante na pers-

pectiva profissional por cursos de especialização

avançada

Compreender as diÍeÍenças entre níveis de competência
. Critérios de

- Dimensão, Alcance e Profundidade em relação a

- Nír,eis de Intervenção no Acto de Engenharia:

r Responsabilidade social (assinatura de projectos)

r Capacidade de concepção e projecto

r Capacidade para resolver problemas complexos

e de grande dimensão

r Capacidade para se adaptar a novos trabalhos de

alta responsabilidade e compleúdade

r .......

. Em particulaÍ para o grau de Mestre - é uma COMPE-

f ÊruCU. IUpORTANTE desenvolver a AIITUDE cor-

recta para USAR Conhecimento e Capacidades numa

dada situação

Posição da 0rdem dos Engenh*lros

ll - Sistema binário nas Íormações de engenharia
. No plano Europeu está hoje generalizadamente aceite

que a actividade de engenharia envolve actos profissio-

nais que requerem competências diversificadas e se rea-

lizam num quadro de responsabilidades sociais e técnlcas

diferenciadas.

' A OE entende que essa preparação e competências di-

versificadas de engeúaria cieve assentar em formaçào

académica diferenciada, em perfis e em níveis profissio-

nais, no quadro de formações acima descrìto e com for-

mação complementar ao longo da vida

' A OE considera que para as formações em engenharia é

importante adoptar este sistema binário, a1iás previsto e

regulado a níve1 nacional pelo Decreto-Lei 7412006 de

24 de Marco.

Visãc, Fosição e 0ontributo da 8E sobre:

. Quadros de Qualificações Sectoriais e Garantia de Qua-

lidade

Quadrcs $octoriais dc SualiÍieaçoe*

4 níveis de descritores de qualiÍicações

. Descritores de alto nível - Quadros Europeus

- Caracterizam grandes grupos de competências

. Descritores Sectoriais

- Idealmente, resultando de acordos europeus eni:-

associações

- Os critérios EUR-ACE

. Descritores Específicos

- Por especialidade

- Incluindo a identiÍìcação de actos profissionais :,:,
os quais os formandos devem ser preparados

. Conteúdos científfcos e tecnológicos mínimos

- Produtos da Aprendizagem são a referência, \L--'
- Têm necessariamente que seÍ credibiljzad... :':'

Cargas de Trabalho e Conteúdos MÍNIMOS

Gontdbuto da CIrdem dos [ngenheiros

I - participação activa n0 Proiecto EUR-ACE

QualiÍicação e CeiliÍicação dos cursos a nível Europeu

. Projecto Europeu, iniciado em 2003, que tem ccr- , : : -

jectivo estabeiecer um Sistema Europeu para Q.:--:,-"-
ção de Programas de Formação em Engeúaria

. 14 Instituições Europeias, entre elas a Ordem dt': lr"
genheiros

_ FEANI, SEFI, CESAE& EUROCADRTS

E,NQHEEI, ASIIN, CTI, IEI, CoPI, U\IF.
OE. UAICR, RAEE, EC-UK

. Apoiado pela Comissão Europeia (DG EaCì ;:: ,::-rn,

dos Programas SOCRATES and TEMPUS prLì:::1-r,rl

- Primeira fase - aprovação de Quadros ce Q"-r rLr,-:

ção Sectoriais - concluída em 2005

- Segunda fase - Implementação - a conclt-: =- : t lfl'

0 $istema El,R-Ae[ para GaÍantia de Qualidade

Áreas de Gonhecimento e Competências
. Garantir a adequação académica dos proi:.::-.' - 'n,,,,

ENTRADA na actividade profissional de er.-: .,u--

. Define Resultados de Aprendizagem a alcanÇa:

. 6 áreas of competências definidas

- Conhecimento e Compreensào
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- AnáÌise de Engenharia

Proie,to de Engenharia

- Investigação

- Prática de tngenharia

- Capacidades Pessoais e inter-pessoais

- Para cada categoria, o Quadro de Competências

EUR-ACE identifica os Resultados de Aprendizagem

expectáveis para pÍogrâmas de PRIMEIRO e de

SEGUNDO CÌCLOS

Griação da ENAEE

. O Projecto EUR-ACE levou à criação, em B de Fevererro

de 2006, de uma Associação Europeia -
- The ENAEE - European Netr,r.ork for Accreditation

of Engineering Education

. Fundadores

- EANÌI fSecretariado), RAEE (RU), SEFI CoPI(tT),
UNIFI/TREE, IEI-Engineers lreland , EUROCA-
DRIS, OE (Ordem...) (PTJ , EC (UK), UAICR
(RO), CTr (FR), rDA [DK), ASrrN (DE), FOTEP/
BBr [CH)

. A ENAEE é responsável pela manutenção e atribuição do

SELO DE QUALIDADE EUR-ACE

lmplementação do Sistema EUR-ACE

. O Sistema EUR-ACE está em fase de implementação

atrar,és da actlvidade de seis Agências reconhecidas pro-

v-isoriamente pela ENAIE como Agêncìas EUR-ACE:

-ASrrN (DE)

- EC (uK)

- IEI-Engineerslreland

- crr [FR)

- oE [Pr)
- RAEE [RU)

. Representantes destas Agências constituem o

- Comité EUR-ACE para atribuição do SELO EUR-

-ACE

ãmpãemientagãc da ãl!ffi-ÂCE €ffi P*ítugãl

Avaliação de Gursos
. Tiês cursos em avaliação durante o mês de Outubro de

2008

- Engenharia Biológica, IST 13-14 de Outubro

- Engenharia Mecânica, FEUB Ì6-17 de Outubro

- Engenharia Electr'ónica e Tèlecomunicações, U. A eiro,

20-21 de Outubro

. O CAQ-Conselho cle Admissão e Qualificacão - apre-

ciará os relatórios das Comissões de Avaliação e proporá

ao CDN resoluções para cada curso:

' O CDN decidirá sobre a atribuição do SELO de QUA-
LIDADE EUR-ACE

Avaliação da 0rdem p0Í RepÍesentantes da ENAEE

' As Agências provisoriamente reconhecidas são elas pró-
prias sujeitas a um processo de acreditação até 2008

' Um Painel internacional, nomeado pela ENA,EE vai acom-

panhar as avaliações

- liês avalìadores oriundos das Agências AÌemã (ASIIN),

Russa IRAEE) e lrlandesa (Engineers Ireland)

. Esse Painel avaliará os procedimentos da OE para atribui-

ção do Selo EUR-ACE e proporá uma decisão de ACRE-

DITAÇAO da OE como AGÊNCIA EUR-ACE

Hãsã*, F*siç*c * Ssctãí9buËa da &Ë s*Srs:

' O panorama nacional relativamente ao Quadro de Qua-
lificações e ao Sistema cle Garantia de Qualidade

&fevËa e s**Sãçes$ de &*es**u F*genharía* ãügg-ã&&g

| - llúmero de cursos oÍeÍecidos

Prineiros Cìclos

U.Pr b

Po.Pul

ESPI'1P

U.Prlv

Pol.Priv

UCP

ll - Exigências de acesso

141

l,lúmero de cursos

TOTAIS

ffi,..
.. 'Mqt '

U-Pub 118 92

Pol-Pub i44 3e

ESPMP 5 5

U-Priv 30 o

Pol"Priv 1b o

IJCP55

sf. 74 ''j,,:4llF.:-. ï0
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higen 2 E
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Exigem 1 E
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Olena de llll, L5 e L3 .

Totais 0lerla de ÍVÌ2.
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Fansrama aclgçal d* $i*tem* ds EfisÊ** $up*rior

A prática em discrepância com a letra e com o espÍrito da lei
. Não há um quadro claro de qualificações apror,ado.
. O sistema de garantia de qualidade, interno e e\terno,

não funciona.

. A oferta de iormaqoes está longe clo srsrema binário des-

crito.

' As instituições do ensino superior r,ivem, no plano aca-

démico, um regime de autonomia não auditada, adop-

tando medidas que, em muitos casos, têm como força

motriz principal o imperativo de preenchÌmento das r.agas

que oferecem.

. Muito cursos adoptam designações confusas, r,.isando esses

mesmos Íìns de captação de alunos.

. São estes sintomas pÍeocupantes de cedência da quali-

dade à pressão da sobrevir'ência de uma rede c1o ensino

superior distorcida, levantando-se neste quadro sérias dú-

r..idas sobre as reais competências profissionaìs de alguns

dos seus diplomados.

Visaa, F*siçã* e ffi**ãríbuts de &t sebre:

' Ceminhos de futuro

ilarantir um P*rtüS+E das g*raç*** fããâ#res **rfi*ãtãËãer* *
FafcÊir0 tgual na Eur*pa"

I . Qualidade e Rede do Ensino Superior

. A OE entende que Qualidade é a referência inconrorn".

vel da política Europeia de cooperação e competiçào e:

que Portr-rgal stá obrigatoriamente envolr,Ìdo.

. No enquadramento dessa cooperação e competicào t.,--

ropeia em que vivemos, a OE entende que

- É necessário revermos a rede e a ofefta do siste::-.,

do ensino superior

r em cooperâção com as empresas

r respondendo às exigências da formação conr,:- .-

É necessário adoptarmos um sistema de qualic.---

com base num quadro de qualificações.

- É necessário adoptarmos sem compÍomissos c: :.,
rios de qualidade mais rigorosos

. E necessário promo\ ermo\ no mais curto prazo ul- ìJ

adequada de cursos vocacionais curtos e de curs-.
primeiro ciclo com perfis complementaÍes

- que respondam às necessidades do País e às m- -

ções, apetências e competências dos jor,ens ni ., -

tha difícil, mas vita1, dos 16 aos 18 anos de ic.--_.

- com um adequado sistema de rrasos colÌünÌi:
que permita a progressão e er.olução subseque r ,- _

jovens de acordo com a er,o1uÇão das suas r-.
ções

. É essencial, em simultâneo, acloptarmos para o ea-j:
primeiro ciclo do Enslno Superior uma poÌítica --. -

gência de qualidade muito mais rigorosa do qut ,-



que hoje se pratica/ nomeadamente exÌgindo o conhecÌ-

mento e as competências julgadas mínimas nas áreas nu-

cleares das engenharias.

ll*0querclewa
Conhecer a História, compÌeendet a Evoluçã0...
. Compreender a mudança de paradigma de desenvolvi-

mento ... ligado a oportunidades de cooperação, priorita-

riamente através de projectos transnacionais

. Compreender a evolução da Sociedade em exigências e

oportunidades -
- Entender a 'nossa' obrigação de adaptar a oferta no

ensino superior, tornando-a mais atracti\ra e adequada

à evolução dos tempos, nos planos sociológico, cien-

tífico e técnico

r Diversificando a oferla em nír'eis e competências

r Adoptando novos paradÌgmas de aprendizalen.r

Compreender as novas geÍaçoes ,,,

' CompreendeÍ o seu 'pensamento intuitir-o , usando-o para

catalisar o seu desenvolvimento da percepção holística

das coisas

. Compreender que a evolução de conceitos e ideais de ge-

ração para geração só pode ser entendida com a partici-
pação dos novos na discussão dos assuntos

. Adaptar a oferta e os métodos no ensino superiol com a

sua participação

lËl - freleva paÍffc#larmemle

Compreender 0 que 0s Novos têm que enÍÍentaÍ
. A Força Motriz da Sociedade Contemporânea - Econo-

mia e Forcas de Mercado

- Mudanças dramáticas em conceitos de Tèmpo e

Espaço

r O Envelhecimento - simultaneamente rápido e

1ento...

r A Era das Comunicacões

- Oportunidades e Mercado de liabalho - Universais

- Mudança do Conceito de Gestão da Carreira Indi-

r.idual

- Forte aumento de padrões de Qualidade - Qualifi-
cação e Acreditação

- Aumento forte da Competitividade

lV - Fara FcrËuga!.". í*leua perçebÊr a guÍüpa! ssr Europeí!
. Compreender e adoptar sem hesitações os padrões de

organização dos países mais avançados da Europa

- em racionalismo funcional

- em níveis de exigência de qualidade

- em rigor de métodos

- em disciplina de trabalho

- em espírito cívico

. Adoptar sem compromissos os critérios de quahdade eu-

ropeus na avaliaçáo das lormaçòes no ensino superior

' Compreender a dimensão Europeia do mercado de opor-

tunidades

' Recusar o 'orgulhosamente sós' corporativo que tem vindo

a tolher a nossa modernização e o nosso desenvolvimento

pleno

lmporta perffiberflìos qus paía Portilga! nãe há dois eãminlÌos
. Só há um caminho - o da qualidade com critérios Euro-

peus

' Portugal tem que estar internamente preparado para este

paradigma de desenvolvimento

. Estamos todos no mesmo barco

. Rememos todos juntos em direcção ao futuro, +
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